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 كلمة شكر و تقدير
 

ناقشة هذا البحث تقّدم بجزيل الّشكر و العرفان إلى اّلجنة الموّقرة اّلتي قبلت ميشرفني أن أ
 المتواضع

ذا العمل ي بالجميل أتوّجه به إلى األستاذ المشرف على هتقديري و احترامي و اعتراف
رحوي فؤاد خالد و األستاذ ولى له عناية األستاذ بوزيدو أالمتواضع اّلذي وّجهه و صّوبه   

 إلى السّيد رئيس قسم القانون الخاص.

اديس إلى كل عمال و أساتذة كلّية الحقوق و العلوم السياسّية لجامعة عبد الحميد ابن ب
 مستغانم.

 وكّل من ساهم في إنجاز هذا العمل.
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ل في إشباع حاجاا  اننااا، ب بتبتبااعص بحاك حعداة تالارل ال،اعرا  ب ال تخفى أهمّية الّنق      
ذلا  أّ، إنجااال المبااالال  الاااتطّية يتيتّااك د،يااعا نقاال ا شااياخ ماا، مدااا، إلااى  خااع ب أ  نقاال الّااات  

ماا، ماا، أماااد، إنتاجلااا إلااى أماااد، ا اااتلندلا ب دمااا أّ، انناااا، يداار، هاار بحاجااة إلااى اننتقااال 
ب ريدتاااي الّنقاال أهمّيااة بالصااة خحرحااا فاااي 1اع ملارلااة نشاااايو الياارمي مدااا، إلااى  خااع فااي إيياا

مياالا، المماعاااا  الّتجاعّيااة مناال نشاارخ الحىاااعا  ا رلااى بر اللال  أهّميتااو ماا  تحااابل الّتجاااع  
 بي، الّشطرك فتّم ىبي مطامنتو بعفّيا قليما ر حلي،ا.

مؤّاااااا  الّتشاااعيطّية فياااو نحااار إال أ، تداااّر، المجتمااا  الاااّلرلي بشااادتو الحااالي  لفااا  بناياااة ال     
انهتمام بالّنقلب خحرحا بشّقو البحع  ب ربابتباع الّنقال البحاع  خلماة يقاّلملا متطلّال الّنقال بنااخا 
بتاااى ا ّتفاااا  بيناااو ر باااي، متتقّاااي الخلماااةبرذل  فاااي ا يااااع بقااال الّنقااال البحاااع  لدرناااو يااالخل ىااام، 

بقفاال  نربّيااة ماا، المنحااة 02،اااني ماا، القااع،المطااامن  الّلرلّيااة ب رقاال شاالل الطااالم فااي الّنحاا  ال
البحعّياااة ر خحرحاااا فاااي مجاااال الّنقااال البحاااع  لتبىاااات بهذا ا خياااع الّاااذ  يطتباااع بم،اباااة الّعديااال  

اع  الااااّلرلي فااااي بالمنااااا الحاىااااع ر يمتاااا  بنقااااة ر،يقااااة بحعدااااة الّتجاااااع  جااااا اااااااّية لتتّبااااالل التّ 
الحاااالعا  ر الراعلا بدماااا يتمّيااال الّنقااال البحاااع  بقتّاااة الّبحعّياااةبفلر القابااال  الّتحتّياااة لتنمياااة حعداااة 

 تداليفو بإذ تطتبع الّافينة أدبع رااية ماتطمتة لتّنقلببانىافة إلى ما اب  ا نخفاظ ا جع .

رنظااااعا لتّنلابااااا  المتدااااّعع  بااااي، المتباااااللي، ر المتطااااامتي،ب بخحاااار  ااااانمة البىااااابة ر       
المعاال إلياو با هاتّم المشاّعع بالطمال جاهالا لتّترفيا  باي،  هندلا في معحتة انتقاللا م، الّشااح، إلاى

محالح أيعا  الطنقاة الطقلّياةباّلتي يطتباع فيلاا متطلّال الّنقال الياع  انقتحاال  ا قارد الّاذ  قال 
ياتّصل قّرتو فاي إمنتاو شاعري مجّحفاة فاي حا  متتقّاي الخلمةباااتعا باذل  بتاى خياى الّتشاعيطا  

فاقّيااا  اللرلّيااة اّلتااي بالجاا  مرىاارع الّنقاال البحع بخاّحااة إذا بتمنااا اّ، الرينّيااة ا خااعدب ر انتّ 
                                                           

بّلرل عليقة ر احمل ماطرل لهع  ب بقل الّنقل البحع  لتبىات  ب مذّدع  مااتع في الحقر  تخّح  إلاع  ا بمالبدتّية الحقر   1
 .20  0202خميس متيانةبر الطترم الايااّيةبجامطة الجينلي برنطامة 
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الجلاتاااع قااال رّقطااا  بتاااى مطاهااال  بعرداااال الخاّحاااة بترحيااال بطاااب القرابااال الطاّماااة لتّنقااال البحاااع  
مبّدعابريتطتّاااااا  ا مااااااع باّتفاقّيااااااة بعردااااااال الخاّحااااااة بترحياااااال بطااااااب القراباااااال الطاّمااااااة بر المرّقطااااااة 

 02المتطّتقة بترحيل نظام انلا  الّشح،.ر للا بعرتردرلي، ا ّرل مرقّا  فاي مب0201أر 02بتاعيخ
مبر ال،ااني مرقّا  فاي 0211جرا،02م ريتىّم، قرابل فيابيبرلخل حّيل التّنفيل تاعيخ0291فيفع 
م.ر قااال انىااام  الجلاتاااع ل ّتفاقّياااة 0211فبعاياااع 01مبرلخااال  حّيااال التّنفيااال فاااي 0212لياااامبع00

م.بانىاافة إلاى اّتفاقياة ا مام المّتحال  المبعماة 0291مااعس 0المؤّعخ فاي  91-10بمرجك معارم
بلااام تااانظم إليلاااا الجلاتاااع  0211مااااعس  20فاااي هاااامبرعل  ر المطعرفاااة بااااام قرابااال هاااامبرعل  فاااي

 رلد، تاتمّل منلا بطب ا حدام  .

لبحاع بر إّ، مرىرع ماؤرلّية الّناقال البحاع  جاليع باللعاااة بلدرناو يباعل مشادن  الّنقال ا       
يحّلل حقر  رراجبا  جمي  ا ياعا  فاي الّنالاع بلاذا الخحر بخاّحاة ما  تلايال انتقاال الّاات  ر 
البىااااات  رماااا  تحااااابل ر تدااااا،ع الطمتّيااااا  التجاعّيااااة اللرلّيااااةبرانفتا  الجلاتااااع بتااااى انقتحااااال ر 

بحاااع  نحااار المجتمااا  الااالرليي،. فمنااال أراتااال التااااطينا  مااا، القاااع، الماىاااي تلايااال  حعداااة الّنقااال ال
 2الجلاتع ر مرانتلا ر أاراقلا المفترحة ناتقبال البىات  ا جنبّية.

رتااللال أهمّيااة المرىاارع إذا أخاالنا فااي الحااابا،بتت  المخااايع اّلتااي لاتمااا مااا تداار، بعىااة        
 أمام بمتّيا  الّنقل البحع بر اّلتي قل تحيك البىابة بأىعاعبأر تأّخعها ب، الميطال المّتف  

قااارل لااالد الّناقااال الطاااال بفتتح  بالبىاااات  خاااااتع ينجاااّع بنلاااا قياااام نلاباااا  بتياااو أر المط       
 قىاتّية بي، أيعا  المطامتة.

ر يطّل م، أهام الماااتل اّلتاي بالجلاا القاانر، البحاع ب خاحاة  إذا نظعناا إلاى القىاايا اّلتاي       
 تيع  أمام المحادم.

                                                           
حاي، شعيل  بماؤرلّية الّناقل البحع  لتبىات  في الّتشعي  الجلاتع بمذّدع  لنيل شلال  المااتع بفي الحقر  بتخّح   2

 . 0201ام البراقيب– .ابمالبجامطة الطعبي ب، مليل  
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تماااام بومالمرىااارعن مقاعناااة إّ، أهمّياااة المرىااارع الماااذدرع  ااااابقاب رنفااارع البااااح،ي، بااا، انه       
بقىايا أخعد م، القانر، الخاا ب مالد اللياال الحاجاة نااتيطاك م،ال هاتاو المراىاي  خاّحاة ر 
ا، الجلاتااااع تمااااع بألمااااة تحاااااين  ر قىااااايا فاااااال قااااي داااال المجاااااال  بمااااا فااااي ذلاااا  المااااران  ر 

رع ننلااااخ هاااذص الّناقتر،بدّتلاااا برامااال دانااا  لافطاااا ر ااااببا يجطتناااي أختااااع البحااا  فاااي هاااذا المرىااا
 المعحتة م، تدريني الطتمي.

ر اللل  م، هذص الّلعااة هر انيّانع بتاى جالخ ملام جالا ما، القاانر، الخاا  بأال ر هار       
القاااانر، البحاااع  برجاااو باااامبر يااااتلل  المرىااارع بالتااالقي  ترىااايح ا حداااام انجعاتّياااة لمااااؤرلّية 

 رني  يعا  الطنقة.الّناقل م، اجل تحليل الماؤرلّية ر تحليل المعدل القان

ربالّنظع لدر، ماؤرلّية الّناقل البحع  ماؤرلّية ملنّية نظعا ليبيطة الملّماة اّلتاي يقارم بلاا ر        
المتمّ،تة في نقل البىابة ر إيحااللا المطّعىاة لمخاايع جّماة قال تتحا  الىاعع بالبىابةبفيااال 

 أ، نيع  انشدالّية التالّية: بتيلا الّناقل بمرجك بقل الّنقل ر للعااة هذص القىّية ا عتأينا

 ما مفلرم ماؤرلّية الّناقل البحع  في الّتشعي  الجلاتع  ر الّتشعي  الّلرلي؟

 رماهي اآل،اع المتعتّبة ب، قياملا؟

ر ما، اجاال لعااااة هاالص انشادالّية لجأنااا ل بتمااال بتااى منلجاي، الرحاافي ر الّتحتيتااي ب حياا       
إخىاااااابلا لتمناقشاااااة ر الّتحتياااالبإذ نبحااااا  بااااا، النحااااار  قماااا  بجمااااا  المطترماااااا  القانرنّيااااة ر 

 التشعيطّية التي تخ  هذص المشدتة لترظيفلا

ل جابااة باا، هااذص التااااؤال  قّااام  بح،ااي إلااى فحتي،بالفحاال ا ّرل ماهّيااة ماااؤرلّية الّناقاال      
 البحع  ر الفحل ال،اني:انجعاخا  المتّبطة في مجال ماؤرلّية الّناقل البحع  .
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باعتبار مسؤولّية الّناقل البحري من أهم المواضيع الخاّصة بالقانون البحري نظرا لحساسيّية 
علييع عملّييية الّنقييل  هيي ا الرّيير  مييّ عملّييية الّنقييل البحييري ة ونظييرا لاإلييرا و اّتسييا  ا عتمييا 

 البحري من قبل اامة  ول العالم .

اّل مّ حالة ارتاابه خري،ة و بالتيالّ ال يماين أن إمال يرلق لفظ المسؤول علع أّي شخص 
 .نعتبر الّناقل البحري ق  أخر، أإلناء ممارسته لعمله ة إاّل إ ا أخّل با لتزامات الخاّصة به 

ّخر يرجيييع إليييع سيييب  تييي،إلبييين أّن ال يييالل أو التلييي  او الو ال ترميييع هييي ؤ المسيييؤولّية إاّل إ ا أ
 أجنبّ ال ي  له ميه االقّوا القاهرا أو خر، من المرسل إليه أو عيي  خياص ميّ البضياعة .

1 
 

 

 مفهوم مسؤولّية الّناقل البحري و نطاقها : :المبحث األّول

علييع اّنييه د يعييّ  الّناقييل مسييؤوال عيين الخسييا ر أو  2قييانون بحييري جزا ييري 208تيينّص الميياّ ا 
األضيييرار اّلتيييّ تلحيييق بالبضيييا ع منييي  تاّلفيييه ب يييا حتيييع تسيييليم ا إليييع المرسيييل إلييييه أو ممإّلليييه 

 القانونّ باسإلتناء الحاالت الم رجة مّ الماّ ا التاليةد.

لييه سيليمة ميّ إّن ا لتزام الّر يسّ للّناقل البحري هو تقل البضاعة و تسليم ا إلع المرسل إ
الميعا  المحّ   . مإّنه ياون مسؤوال عن ال الل إ  لم يسلم البضاعة علع المرسل إلييه ة و 

                                                           
بلعّباس لعرج ة مسؤولّية الّناقل البحري للبضا ع ة م ّارا لنيل ش ا ا الماستر مّ القانون الخاص ةتخّصص المسؤولّية  1

  .02ة ص  8002و الت،مينات ة اّلية الحقوق و العلوم السياسية ةجامعة عب  الحمي  بن با يس ة
ةيتضمن القانون البحري المع ل و 0267أاتوبر سنة  89الموامق  0927شوال عام  82مؤرخ مّ  67/20أمر رقم  2 

 .0222جوان  80مّ  00-22متمم بالقانون رقم 
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 إ ا لييم يسييّلم ا مييّ الميعييا  المحييّ    ّخرتيي،عيين التليي  إ ا لميسييلم ا مييّ حاليية سييليمة و عيين ال
 اما تقّرر مسؤوليته مّ حاالت إلالن هّ ال الل ة التل ة و الت،خير.

 مفهوم مسؤولية الناقل البحري : ل :لمطلب األوّ ا

ه ارييير  ميييّ عقييي  يحضيييع الناقيييل البحيييري ب،هميييية ابييييرا مقاربييية بالشيييحن أو المرسيييل إليييي 
مراحل تريورؤ و  فهيتعر ي  ح ع اونه همزا وصل بين الررمينة ل ا م،ن تإل يعو   للالنقلة و 
 .م م ج ا

  

 الناقل البحري للبضائع طبقا للتشريع البحري الجزائري : تعريف  :الفرع األول

تنباره إعتميا ا عليع نيص اسيلم يعر  المشر  الجزا يري الناقيل تعريفيا محي  ا إال أنيه يماين 
اقيييل  لييييل الشييييخص إ  يعتبيييير النّ   ق. .ج ميييين القيييانون البحييييري 6072و 1 692تين الميييا ّ 

 مينياءبإيصيال بضياعة معينية مين ال ي يتع   بموج  عق  نقل البضيا ع عين ررييق البحير 
هيو  مج يزال عي ّ  آخرة و يمان مّ حالة عي م  اير إسيم الناقيل ميّ وإليقية الشيحن لع ميناءإ

الناقل و المج ز هو ال ي يستغل السفينة بوصفته مالايا ل يا أو ب،يية صيفة أخيرل تخيول ليه 
ة 3مين القيانون البحييري 068 ات الحيق و هيّ ال تخيرج عين اونيه المسيت،جر حسي  الميا ا 

و الي ي ايان  00-22من القانون البحري الجزا ري من خالل قانون  060تم تع يل الما ا 
                                                           

ديتعّ   الّناقل بموج  عق  ّنقل البضا ع عن رريق البحر بإيصال بضاعة معّينة من ميناء إلع  692تنص الماّ ا  1
 ميناء آخر و يتعّ   الّشاحن ب مع الماام،ا له و المسّماا أجرا  الحمولة .

تّ تحمل البضاعة علع متن ا هو دإ ا لم ي ار إسم الّناقل مّ وإليقة الّشحن ة عّ  مجّ ز الّسفينة الّ  607تنّص الما ا  2
  الّناقل ة وا لل الحال عن ما ي ار إسم الّناقل مّ وإليقة الّشحن بشال غير  قيق أو غير صحيحد.

من ق. .ج علع : د يعتبر مج زا ال شخص ربيعّ أو معنوي يقوم باستغالل السفينة علع  068تنص الما ا  3
 89مؤرخ  20-67مر أ ل تخوله الحق باستعمال السفينة دعلع صفات أخر  ا بصفته مالاا للسفينة واما بناءامّ أاسمه 

 ةمتضمن القانون البحري.0267أاتوبر سنة 
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ضييته الضييرورات ا قتصييا ية حييين أإليير هيي ا التعيي يل بشييال واضييح ترجميية لتوحييي  ج ييي  مر 
علع مف وم الناقل من الناحية القانونيةة إ  يمان التفرقة بين المرحلية ميا قبيل التعي يل و ميا 

 بع ها.

 :مرحلة ما قبل التع يل ( 0

 من قانون البحري الجزا ري علع أنه : 060تنص الما ا      

 ال ولة علع نشارات النقل البحري .....د  د ينش، إحتاار

الت سييينة ياليييع غايييية تعييي 0279ليييم ياييين الحيييق ألشيييخاص خيييالل الفتيييرا الممتييي ا مييين سييينة 
ممارسة نشار النقل البحري و حتع النشيارات بصيفة مرلقية عين ررييق مؤسسيات  0222

 تابعة ل ا تقوم ب لل .

خلفييا للشييراات الفرنسييية التييّ أول شييراة جزا رييية للنقييل البحييرية  0279تييم إنشيياء مييّ سيينة 
اانييت تتافييل بالنقييل أنيي ال و قيي  مرضييت هيي ؤ الشييراة نفسيي ا مييّ مجييال النقييل اليي ولّ اناقييل 
نظيرا للايم ال ا ييل مين الميوا  ا سييت الاية أو التج ييزات و الميوا  البترولييية التيّ اانيت تنقييل 

ر عليع أو ل  ا السب  ظ يرت بعي   ليل مايرا التخصيص ميّ النقيل مين أجيل تخفيي  الضيغ
 ه ؤ 

 ة إلم شراة أخرل لنقل المسامرين و 0228الشراة متم إنشاء شراة لنقل المحروقات سنة 

بي ون أن يايون  0226بقيت م مة نقل البضا ع مسن ا للشراة الجزا رية للنقل البحري مني  
 1ل ا منامس. 

 
                                                           

و ق. .ج ةم ّارا لنيل 0287شتوان حياا ة عق  الّنقل البحري للبضا ع ة  راسة مّ ِايرار ِاتّفاقّية برواسل لسنة 1 
  .99ةص 8002الحقوقةجامعة مولو  معمري ةتيزي وزوة رجة الماجستر مّ القانونن مر  األعمالةالّية 
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 : ( مرحلة مابع  التع يل8

و التييييّ تييييم إعييييا ا  00-22السييييابقة اليييي ار بموجيييي  القييييانون رقييييم  060تييييم تعيييي يل المييييا ا 
 صياغت ا 

 علع النحو التالّ :

مييّ  060دالنقييل البحييري ملاييية عاميية يمايين أن ياييون موضييو  إمتيييازد امييا تضييي  المييا ا 
 : أّنه مقرتي ا األولع و الإلانية علع

جنسييييية جزا رييييية أو مؤسسييييات  د يسييييتغل خيييي مات النقييييل البحييييري أشييييخاص ربيعيييييون ميييين
 عمومية جزا رية أو لنشار م مّ القرر الجزا ري د.

ة ة العاّمييتفاظ ييا بالملاّييياحة اليي ار أن ال وليية الجزا رييية مييع يتجلييع ميين خييالل المييا ا السييالف
ةة اإليييرا مييا لجيي،ت إلي ييا و هييّ نظييام قييلة قيي  متحييت المجييال  سييتغالله ومييق آلييية قانونّيييللنّ 

 ين ومييق شييرور يحام ييا تنظيييم خيياص و نح إمتييياز لخشييخاص محيي ّ التعاقيي  عيين رريييق ميي
 02.1-06المح   مّ المرسوم التنفي ي رقم 

 :األشخاص المؤّهلون  ستغالل النشار  –أ 

ميييين القييييانون البحييييري الجزا ييييرية مييييإن األشييييخاص المؤهلييييون  060/0المييييا ا  إلييييع ا انإسييييت
  ستغالل النشار هم :

   األشخاص الربيعيونة بشرر أن يحملوا الجنسية الجزا رية . -

 المؤّسسات العمومّية الجزا رّية.-

                                                           

ة المتضّمن شرور منح ِامتياز ِاستغالل خ مات الّنقل 8002مبراير  09مؤّرخ مّ  06-02مرسوم تنفي ي رقم  1 
  البحري و ايفياته .
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ميييين  00 ت م المييييا ا األشييييخاص ا عتبيييياريون الخاضييييعون للقييييانون الجزا ييييريةو قيييي  حيييي ّ  -
ة بييي،ن م األشيييخاص الييي ين ل يييم مرايييز ر يسيييّ ميييّ الخيييارج و ل يييم 1القيييانون المييي نّ الجزا يييري

 الجزا رةيعتبر مرازهم مّ نظر القانون مّ الجزا ر .نشار مّ 

لم يان من الضروري إشترار أن ياون ل م مراز ر يسّ بالجزا ر ألنيه يافيّ أن يايون ل يم 
نشار ب ا و يشترر أيضا ل  ؤ الف ة أن تاون ل ا صفة مج يزي سيفنة أي بعبيارا أخيرل أن 

 2  ب م هم األجان  . ياون ل م نشار إعتيا ي مسبق مّ ه ا المجالة و المقصو 

 

 ايفية منح ا متياز: - 

السييالفة  060تربيقييا للمييا ا  06-02صيي ر ل يي ا الصيي   مرسييوم تنفييي ي رقييم       
 ارهيييياة و التييييّ مييييرا مجموعيييية ميييين الشييييرور و ا جييييراءات لميييينح ا متيييييازة امييييا 

 حصر حاالت تعليق أو إلغاء ه ا ا متياز.
ة و التيّ 06-02مين المرسيوم التنفيي ي رقيم  07الميا ا  ح  ت شرور مينح ا متيياز      

 تتجس  مّ مايلّ  :
 

 أن ياو المراز الر يسّ لنشاره مّ القرر الجزا ري ة -     

 يستجي  لرل  النقل البحري علع الخرور الواج  تغريت اة -     

 يستومّ الشرور المنصوص علي ا مّ  متر الشرورة -     

                                                           
نون ة المتضّمن القا02600سبتمبر سنة  87الموامق ل 0920رمضان عام  80المؤّرخ مّ  02-60األمر رقم  1

من  ات القانون ديتمّتع الّشخص ا عتباري.......الشراات اّلتّ ياون  00و تنّص الماّ ا  الم نّ ة المعّ ل و المتّمم.
 مرازها الّر سّ مّ الخارج ول ا نشار مّ الجزا ر يعتبر مرازها....د

  2 شتوان حياا ة مرجع سابق ة ص99.
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مج نقلييييات يصيييا ق علييييه اليييوزير المالييي  بالبحريييية التجارييييةة و يتيييومر عليييع برنيييا  -     
 ياون 

 .أماان الرسو ق  حصل علع      

لييل أو بصييفات أخييرل تميينح لييه يتييومر علييع سييفينة واحيي ا علييع األقييل إمييا بصييفته ما -     
 الحق 

تعمال اة و يجييي  أن تايييون هييي ؤ السيييفن ميييّ حالييية مالحييية جيييي ا و مرابقييية لمقييياييس اسييي ميييّ
حيييياا األشيييخاص و الممتلايييات ميييّ البحييير و الوقايييية مييين الإلليييون  لمحامظييية عليييعاألمييين و ا

الورنيييية و ال وليييية المعمولييية ب ييياة و أن يقيييل  القواعييي النييياجم عييين السيييفر ربقيييا للمقييياييس و 
 سن ا عن خمسة عشر عاما .

 أن تشغل راقما يتاون أساسا من بحارا جزا ريين عن  إستغالل صاح  ا متياز-       

 سفينة تحمل العمل الورنّ غير أنه يمان للوزير المال  بالبحرية التجارية أن يرخص 

من تشييايله الريياقمة و مييّ حاليية إسييتغالل السييفينة ضييبإيجييار النسييبة ميين البحييارا األجانيي  
تحميييل علميييا أجنابيييياة يحييي   اليييوزير المالييي  بالبحريييية  التجاريييية نسيييبة معينييية مييين البحيييارا 

 1لراقم و ت ار ه ؤ النسبة مّ إتفاقية ا متياز.الجز يين ضمن تشايلة ا

يقييي م رلييي  مييينح ا متيييياز اليييع اليييوزير المالييي  بالتجيييارا البحرييييةة و ميييّ حالييية قبوليييه -   
يصييي ر قيييرار منحيييه بموجييي  مرسيييوم تنفيييي ي يتخييي  ميييّ مجليييس الحاومييية بعييي  التوقييييع عليييع 

الممنييوع عامييا إ  يشييمل  ا تفاقييية ا متييياز و  متيير الشييرور بييين الرييرمينة و ياييون ا متييياز
 2ال الخ مات المرتبرة مع النقل البحري أو خاصا إ  ينص  علع تق يم خ مة معينة .

                                                           

  1 الماّ ا 7 من المرسوم الّتنفي ي رقم 02-06ة مرجع سابق.
  2 الماّ ا 0 و 00 نفس المرجع .
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يمييينح ا ميتييياز لمييي ا عشييير سييينوات قابلييية لتج يييي  بموجييي  رلييي  يقييي م سيييتة أشييي ر قبيييل -   
ا الرلييي  و يعييي ل اليييوزير قيييرار اليييرما إ ا تيييومر سيييب  مييين ييييرمن ايييية مييي ا ا متيييياز وقييي  

 06.1-02من لمرسوم التنفي ي  00لتّ جاءت بي الما ا األسبا  ا

 يقوم الوزير بإبالغ المعنّ باألمر قرار الرماة و ال ي يإلبت له الحق مّ الرعنة إال أن 

مييّ هيي ا الرعيينة أنييه لييم ييي ار أييية ج يية مخييول ل ييا صييالحية النظيير مييّ  الغرييي  و المإلييير
 2الرعن إال أمام مص ر قرار الرما .

 

 : إجراءات تعليق ا متياز أو إلغا ه ج(

يمايين التعلييييق المؤقيييت ليمتييياز ميييّ حالييية ا خييالل الخريييير بإاللتزميييات المقييررا ميييّ  متييير 
 3الشرور بصفةخريرا أو متارراة و تق ر الخرورا يرجع للوزيرة و ه ا بع  إع ار واح .

 4مّ الحاالت أهم ا : ر المعنّ ّع اغاء ا ميتاز  ون التعوياة بع  إاما يمان للوزير إل

أو إ ا لييم يضييع ا متييياز حيييز التنفييي  خييالل سييتة أشيي ر ميين منعييه أو يسييتغله اليييا  -     
 (.    06-02من المرسوم تنفي ي  98الع  90أو تخلّ عنه ) الموا   جز يا 

البحييري و مييّ حاليية التخلييّ عيين إمتييياز أو إمييالس صيياح  ا متييياز خيي مات النقييل  -     
 بما 

 للشخص المعنوي صاح  ا متياز.   الحل المسبقمّ  لل 

 

                                                           

  1 الماّ ا 00من المرسوم الّتنفي ي رقم 02-06 ن مرجع سابق.
  2 شتوان حياا ة مرجع سابق ة ص97.

  3 الماّ ا 99 من المرسوم الّتنفي ي رقم 02-06 ة مرجع سابق .
  4الماّ ا الموا  من 90 إلع 98 نفس المرجع.
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 . 06-02من مرسوم تنفي ي  00ا ا أحاام المّ  مّ حالة ع م احترام -            1 

الشييارا أن الحيياالت السييالفة اليي ار صيينف ا المشييّر  ميين بييين الحيياالت التّييّ يييتم إلغيياء ا تجي ر
المخالفييية يسيييتخلص أّنيييه هنيييال حييياالت ييييتّم مي يييا إلغييياء ا متيييياز  ون تعيييويا ة و بمف يييوم 

 2ا متياز بتعوياة إاّل أّن المشّر  لم يترّرق إلي ا .

 

 :تعريف الناقل البحري طبقا للقوانين المقارنة   :الفرع الثاني

يماييين ميين القييانون البحيييري المصييري أّنييه  022ميين خييالل المييياّ ا  المشييّر  المصيييريعييّر  
ت  امييين  62الناقيييل مالايييا للّسييفينة و مجّ زهيييا ة أو مسيييت،جرها ة و اعتبييرت الّميييا ا  إعتبييار

القييانون أّن المج ّييز إّمييا أن ياييون مالاييا أو مسييت،جرا للّسييفينة ة و بيي لل أن ياييون للّناقييل لييه 
 الّناقلة ةم و إما أن ياون مالاا ل ا أو مست،جرا أو مج زا . السفينةبصلة 

رواسيل الناقيل ب،ّنييه ماليل الّسيفينة أو مسيت،جرها الميرتبر ميع الّشيياحن بينميا إعتبيرت اتفاقيية ب
بموجيي  عقيي  النقييل ةو يظ يير أّن ييا ترتاييز علييع ضييرورا وجييو  صييلة بييين ميين يقييوم بالنقييل و 
وسيلة الّنقل ) السفينة ( ة إضامة إلع عنصر التعاق  بمعنع أن يبيرم عقي  نقيل ميع الشياحن 

 3 ل مّ أضيق الح و  .هو الّناقل ةما تفاقية حصرت الّناق

                                                           
علع دياون ا متياز شخصّياةو ال يمان التنازل عنه وال يمان أن ياون محل إيجار أّيا اان شاله ة  00 الماّ اتنّص   1

و ياون مؤّقتا و قابال ة غير أّنه مّ حالة وماا صاح  ا متيازة يمان ل وي حقوقه أن يواصلوا استغالل خ مات الّنقل 
يبّلغوا ب لل الّسلرة المانحة ليمتياز مّ أجل ال تتجاوز مّ ته  البحري إلع غاية ن اية مّ ا ا متيازة شريرة ان

  ( وتمتإللوا ألحاام  متر الّشرورد.8ش رين)
و القانون البحري الجزا ري  0287برواسل لسنة  النقل البحري للبضا ع ة  راسة مّ إرار إتفاقية شتوان حياا ة عق   2

ة م ّارا لنيل  رجة الماجستير مّ القانون ة مر  ق. األعمال ة الية الحقوق ة جامعة مولو  معمري ة تيزي 
  .         99إلع  90ص من ة 8002وزوة

  3 أحم  محمو  حسنّ ة عق  الّنقل البحري ة منش،ا المعار  ة ا سان رية ة 0222 ة ص 09 ة 07 .



ماهية مسؤولية الناقل البحري ونطاقها           األول   الفصل   
 

 
 

9 
 

أمييا قواعيي  هييامبورغ إعتميي ت علييع معيييار التعاقيي  مييع الّشيياحن لنقييل البضييا ع برريييق البحيير 
سواء ابرمه بنفسه ) الّناقل ( أو من ينو  عنه ة و الّ ي اصرلح علع تسيميته   د الناقيل 

ّاليي ي  هيي ا مييا يتماشييع مييع الج ييي  ّاليي ي جيياءت و هييو إ خييال مف ييوم الناقييل لفعلييّالمتعاقيي د 
عّرمتيه الفقييرا الإلانيية ميين الميياّ ا األوليع من ييا ب،ّنييه د الشيخص الّيي ي يع يي  إلييه الّناقييل بالتنفييي  

 الّالّ أو الجز ّ لعملية النقل د .

هيامبورغ ميّ معييار التعاقي  لاّن يا ليم تيول أّيية  يظ ر ان معاه ا برواسل تتقاسيم ميع إتفاقيية
 1أهمية لضرورا وجو  صلة بين الناقل و وسيلة النقل . 

 

 المطلب الثاني: نطاق مسؤولية الناقل البحري:

إّن ألحايام مسيؤولية الّناقييل البحيري اّلتيّ نّضييم ا القيانون البحيري و القييوانين المقارنية نريياق 
م الّناقل البضا ع مّ ميناء الّشيحن و بيين قياميه ميّ مينياء محّ   ة نراق زمنّ هو بين تسلّ 

 التفريغ بتسليم ا إلع صاح  الحق ) المرسل إليه أو ممإلله القانونّ (.

امييا ل يي ؤ المسييؤولية نريياق ميياّ ي ة و نعنييّ بييه األضييرار اّلتييّ تشييمل هييالل البضيياعة أو 
 تلف ا أو التاخير مّ تسليم ا .

  

 :الناقل البحري يةي لمسؤولالنطاق الزمن:  الفرع األول

 

ليع عيلتزم الّناقل بنقل البضاعة خالل مّ ا زمنّية معّينية ة وتختلي  هي ؤ األخييرا مين تشيريع 
 آخر.

 التشريع اجزا ري : :أوال

                                                           

  1 شتوان حياا ة مرجع سابق ة ص 90.
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المسييؤولية الناقييل البحييري تبيي أ علييع أن  1ميين القييانون البحييري الجزا ييري 208المييا ا  تيينّص 
   من

 لع غاية تسليم البضاعة مّ ميناء إظة تالفه بالبضاعة مّ ميناء الشحن و تستمر لح

ع  ا بما يسمع بالرحلة البحريية لع المرسل إليه  لل أن البضاعة تمر بمراحل متإوصول ال
 و 

 تاون مسؤولية الناقل البحري و سنتررق ل  ؤ المراحل االتالّ :هنا 

 

 لسفينة من رر  الناقل :أ(إستالم البضا ع و شحن ا علع مإلن ا

 يتعين علع الناقل البحري إستالم البضا ع من الشاحن ة و تعتبر وتعت  واقعة االستالم  

 ب اية النراق الزمنّ لعق  النقل البحري ا تب أ إلتزامات الناقل و مسؤوليته بمجر  إستالمه

 البضاعة . 

 عليه ة وه ا ما نصت عليه و يتم إستالم البضاعة من ميناء الشحن مّ الموع  المنفق 

يجيي  علييع الشيياحن أو ميين ينييو  عنييه ’’ ميين القييانون البحييري الجزا ييري بقول ييا 668الميا ا 
 أن

و حسيي  أ ة بييين األرييرا ميييقيي م البضييا ع مييّ األوقييات و األمانيية المحيي  ا با تفاقييية المبر 
األمانية  حمييل و ميّ حالية عي م تقي يم الشياحن البضيا ع ميّ األوقيات والعر  مّ مينياء التّ 

المحيي  ا ييي مع تعويضييات للناقييل اليي ي يقيي ر الخسييا ر التييّ لحقييت بييه علييع أال تتعيي ل مبلييغ 
                                                           

ديعّ  الّناقل مسؤوال عن الخسا ر أو األضرار اّلتّ تلحق بالبضا ع من  تاّلفه ب ا حتع تسليم ا إلع  208تنّص الماّ ا  1
  المرسل ِاليه أو ممإّلله القانونّ ةاستإلناء الحاالت الم رجة مّ الماّ ا التاليةد.
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أجيير المحموليية المتفييق علي ييا : إ  يمايين أن يييتم إسييتالم البضييا ع خييارج حيي و  المينيياء ايي،ن 
يتم مّ مخازن الشاحن أو مخازن الناقيل و يبقيع عليع الناقيل إتميام ا جيراءات الالزمية لنقيا 

 ة الع رصي  الميناء مع مراعاا ا جراءات الجمراية .البضاع

مإسييتالم البضييا ع هييّ واقعيية قانونييية ترتيي  إلتزامييا علييع عيياتق الناقييل البحييري ة لايين يجييوز 
ا تفيياق علييع خييال   لييل و هييّ مييّ حاليية إسييتالم البضييا ع وهييّ علييع ظ يير السييفينة امييا 

ال مييّ حاليية تواجيي ها علييع نصييت اي ان مسييؤولية الناقييل البحييري علييع البضييا ع ال تاييون ا
 1ظ ر السفينة. 

 بع  إستالم البضا ع من رر  الناقل ة يقوم بشحن ا علة مإلن السفينة اما نصت علع 

 و المقصو  هنا هو تحميل البضاعة مّ 2من القانون البحري الجزا ري 669 لل الما ا  

ال يتعلييق بالنظييام  السييفينة مييا لييم يتفييق علييّ غييير  لييل إ  أن إلتييزام الناقييل البحييري بالشييحن
 العام 

 عبء الشحن على عاتق الشاحن خالفا للقانون و ه ا ما ي معنا الع القول ب،نه يمان أن ياون 

 الفرنسي الذي جعل من إلتزام الناقل بالشحن من النظم العام.

مييين القييانون البحيييري نالحييظ أن المشييير  وقيي  موقفيييا وسييرا حيييين  669ميين خيييالل المييا ا 
 جعل 

 القاع ا القانونية تلزم الناقل البحري بالشحن و لانه أر ها ماملة  را ا األررا  ميجوز أن 

 يتحمل الشاحن ع ء الشحن إ ا إتفق علع  لل و يبلغ الشاحن علع  لل اتابيا .
                                                           

 1 بلعّباس لعرج ةمرجع سابق ة ص00.
د يقوم الّناقل بالعناّية الّتاّمة علع تحميل و رص البضاعة و صيانت ا و نقل ا و حراست ا و يخّص  669تنّص الماّ ا  2

البضا ع بعناية عا ّية حس  ا ّتفاق بين األررا  و حس  أعرا  ميناء الّتحميل .و إ ا اقتضت عناية خاّصة 
 عن  لل و ان يبّين  لل اتابّيا علع البضا ع إ ا اماند. بالبضا ع ة ويج  أن يبّلغ الّشاحن
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هيي ا ميين الناحييية القانونييية ة لايين ميين الناحييية العملييية ال يتييولع الناقييل البحييري أو الشيياحن 
 تنفي  

لميييا ية و إنميييا يتيييوالؤ المقييياول البحيييري أو مقييياول الشيييحن او التفرييييغ أو مؤسسييية الشيييحن ا
 الميناء و لان تحت إشرا  الناقل البحري .

 و ق  يح ن أن يتضمن سن  الشحن شررا يقضّ بإلتزام الشاحن بإتمام شحن البضا عة

قييي  ميييع معيييا ا ميييا يقتيييرن  هييي ا الشيييرر  بإتفييياق آخييير عليييع تواييييل الناقيييل البحيييري ميييّ التعا 
 المقاول 

 البحري و يترت  علع  لل أن الناقل يستريع إنجاز الشحن بالايفية التّ يراها مال مة و

تحيييت إشيييرامه ميييع نقيييل تبعييية المخيييارر التيييّ تييينجم عنيييه با ضيييامة اليييع أعبا يييه الماليييية اليييع 
  .الشاحن

جييو  إعييالم الشيياحن مييّ حاليية تحميييل و علييع  1ميين القييانون البحييري 667تيينص المييا ا  و
 البضا ع

 علع سرح السفينة . 

  ( تسليم البضا ع المرسل إليه :

                                                           
من  . .جد ال يجوز تحميل البضا ع علع سرح الّسفينة إاّل ضمن الّشرور اّلتّ ال تح  من  667تنص الماّ ا  1

ضا ع أمن الّرحلة و عن ما ياون الّتحميل مّ ه ؤ الحالة نظامّيا و متعارما عليه بوجه العموم.و مّ حالة تحميل الب
عللع سرح الّسفينة يج  علع الّناقل ِاعالم الّشاحن ب لل ما ع ا مّ حالة ما إ ا اان الّتحميل ق  تّم با ّتفاق مع 

  الّشاحند.
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يمإلليه تسيليم البضيا ع ميّ  منمن القانون البحري د يتعين علع الناقل أو  628ت الما ا نصّ 
الماان المتفق عليه للمرسل إليه القانونّ أو من يمإلله و ال ي يرال  عليع إسيتالم ا بنياءا 

 علع نسخة من وإليقة الشحن...د.

 اقل للبضاعة مّ ميناء الوصول بل تنتج   تفريغ النّ سليم ال تتم بمجرّ ة التّ وعليه مإن عمليّ 

المصيييري عليييع أن عقييي  النقيييل   ؤ القضييياءا عنييي  قبيييول األريييرا  بالوإليييا ق وهييي ا ميييا أّايييأإلرهييي
 البحري

ال ينقضيييّ و ال تنت يييّ مسيييؤولية الناقيييل عييين البضييياعة إال بتسيييليم ا اليييع المرسيييل إلييييه أو 
 ممإلله

ي ييتم بعي  عمليية الفحيص و المراقبية للبضيا ع  تسليما معليا و التسليم معلّ هو التسيليم الي 
 و

 إستالم وصول تسليم البضاعة. 

بيييين  90/07/0220و هييي ا ميييا  هبيييت إلييييه المحامييية العلييييا ميييّ القيييرار الصيييا ر بتييياري    
ت بلجياييا و اليي ي الشييراة الجزا رييية لتيي،مين النقييل بييالجزا ر ضيي  اليبييال الييينس اليبييارا سييترا

جاء مّ إح ل حيإلياته دمن المقرر قانونا أنه يب أ عق  النقل البحري بمجير  ميا ي،خي  الناقيل 
البضاعة علع عاتقه و ينت ّ بتسيليم ا اليع المرسيل إلييه ومين إليم ميإن القضياء بميا يخيال  

وضيو  ضيية الحيال أن قضياا المه ا المب أ يع  مخالفا للقانون. و لما اان من الإلابت ميّ ق
عتبييييروا تفريييييغ البضيييياعة مييييّ المينيييياء بمإلابيييية تسييييليم ا و أعفييييوا بيييي لل الناقييييل ميييين ا عنيييي ما

ت يا  المحامية العلييا عليع هي ا المبي أ ميّ اج المسؤولية أخر،وا مّ تربيق القانون. و استقرّ 
 1ع ا قرارات أخرل.

                                                           

  1 بلعّباس لعرج ن مرجع سابقة ص 00.
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ل هييو واقعيية سييليم ميياألوّ تفرقيية بييين تفريييغ البضيياعة وبييين التّ لييع وجييو  الّ إامييا تجيير  ا شييارا 
ما يييية تتمإليييل بيييإنزال البضييياعة مييين السيييفينة ووضيييعه عليييع رصيييي  المينييياء أو شيييحن ا اليييع 
المخازن أما التسليم م و تصر  قانونّ م و إعراؤها و منح ا لصاحب ا أو من ينوبيه بعي  
تفريغ ا و قي  يقتيرن التفرييغ بالتسيليم أي أن يايون التفرييغ و التسيليم ميّ وقيت واحي . و هي ا 

جيياء ميييه : د ... لييم  88/06/0226ت إليييه المحاميية العليييا مييّ قييرار لصييا ر مييّ مييا  هبيي
تبيييين مييين قضيييية الحيييال أن القضييياا المجليييس أخلريييوا بيييين التسيييليم و التفرييييغة إ  جييياء ميييّ 

ميييين إختصيييياص المؤسسيييية المينا ييييية متناسييييين أن  لييييل ال يعنييييع قييييرارهم أن عملييييية التفريييييغ 
اقيييل اليييع حيييين تسيييليم البضييياعة اليييع المرسيييل إلييييه ا عفييياء الاليييّ أو الجز يييّ لمسيييؤولية الن

 .1اقوا القانون و عرضوا قرارهم للنقتسليما قانونياة مإن م ب لل ق  خر 

 

مللتسييليم أإليير هييام إ  يحييول المخريير و تبعيية ال يياللة مقبلييه ياييون الناقييل هييو المسييؤول عيين 
ّ مين البضاعة و بع ؤ تحول و تنتقيل اليع صياح  الحيق ميّ البضياعة م يو تصير  قيانون

حييين أنييه ميييه إيجييا  و قبييولة  مالناقييل تتجييه إرا تييه الييع تسييليم البضيياعة الييع صيياحب ا و 
ينت ّ عق  النقل البحري للبضا ع عن ما يقبل صاح  البضاعة ه ا التسليم بي ون تحفيظ و 

 إخرار للنقال.

ميييإ ا قبيييل صييياح  البضييياعة هييي ا التسيييليم بييي ون تحفيييظ و إخريييار للناقيييلة م ييي ا قرينييية عليييع 
 يم التسل

 الصحيح و أنه تسلم البضاعة اما اانت عليه.

                                                           

 1 نفس المرجعة ص 08.
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أمييا العمييل المييا ي مييّ التسييليم ميتمإلييل مييّ تقيي يم البضييا ع ميين الناقييل الييع المرسييل إليييه أو 
 وايله. 

 و ه ا يختل  التسليم عن التفريغ ألن ه ا األخير هو واقعة مل ية تإلبت باامة الررق و 

 الميناء الوصول. و ب لل ق   البر مّمعناؤ إنزال البضاعة من سياج السفينة الع 

 عملية التسليم مباشرا و ق  ي،تّ سابقا عليه و بالتالّ م و يمت  الع مسؤولية الناقل  التفريغ

البحيييري للبضيييا ع ألن عقييي  النقيييل البحيييري ال ينت يييّ بعمليييية التفرييييغ الييي ي تقيييم بيييه شيييراات 
 الشحن 

 هو ما حا  عنه قضاؤنا مّ الجزا ر إ  و التفريغ مّ الموانئ بل ينت ّ بعملية التسليم و 

 إعتبرت بعا المجالس القضا ية أن الخسا ر الالحقة بالبضا ع أإلناء عملية تفريغ ا من 

 السفين جزء من مسؤولية المؤسسة المينا ية بإعتبارها هّ المسؤولة عن تفريغ و تخزين 

 و ب لل يعتبر الناقل  من القانون البحري الجزا ري 269البضاعة و  لل ربقا لنص الما ا 

 البحري معفع من المسؤولية.

 و مّ نظرناة مإن الناقل البحري للبضا ع يبقع مسؤوال مسؤولية ااملة عن البضا ع محل 

 النقل البحري أإلناء عملية التفريغ ال ي تقوم ب ا شراات التفريغ و الشحن ألن عق  النقل 

لييييه المحييي   ميييّ سييين  إليييع المرسيييل إ حيحبيييالتفريغ و إنميييا بالتسيييليم الصيييالبحيييري ال ينت يييّ 
 الشحن و 

هييو األميير اليي ي أا تييه عيي ا قييرارات للمحاميية العليييا علييع اييون عقيي  النقييل البحييري ال ينت ييّ 
 إال 



ماهية مسؤولية الناقل البحري ونطاقها           األول   الفصل   
 

 
 

16 
 

قيييل فرييييغ تيي خل ضيييمن تنفييي  عقييي  النّ عملييية التّ  ع المرسييل إلييييه و أنّ إليييبعيي  تسيييليم البضييا ع 
 البحري

 الجزا ري.                        ن البحريمن القانو  2  620 اربقا ألحاام الما ّ   1 ما اان منف ؤم 

 مّ التشريع البحري المصري : :ثانيا 

 من قانون التجارا البحرية علع أنه د يتضمن الناقل هالل  0مقرا  886نصت الما ا 

 لع صاح  الحق مّ تسلم ا أو إي اع ا ربقا للما ا إالبضاعة مّ ميناء التفريغ بتسليم ا 

 السابقة د.

 تّ رسم قانون التجارا نقل البحري الّ ة الّ ص علع ه ا النحو النراق الزمنّ لمسؤوليّ   النّ ح ّ 

 ميّ مينياء الشيحن و قياميه بتسيليم ااقيل البضيا ع ا بين إسيتالم النّ البحرية أحاام ا ب،نه الم ّ 
 لع إ

 م من ما يتّ  صاح  الحق تسلم ا مّ ميناء التفريغة أما خارج ه ا النراق الزمنّة أي

 ات سابقة علع إستالم الناقل البضا ع مّ ميناء الشحنة أو العمليات الالحقة لتسليم عمليّ 

البضيييا ع اليييع صييياح  الحيييق ميييّ تسيييليم ا بمناسيييبة عملييييات تابعييية أو ماملييية لعقييي  النقيييل 
 البحري.

                                                           
للموقع مّ  زياراآخر   www.djelfa.inoة مسؤولية الّناقل البحري لبضا ع ة منت يات الّجلفة ة الجزا رة عّباس0

   .07.90بتوقيت  02/00/8002
الّناقل بعملّيات مل و ٍانزال البضا ع بنفس  دبع  وصول الّسفينة إلع ماان الوصول المّتفق عليهةيب أ 620الماّ ا  2

  أعالؤ ة المتعّلقة بتحميل البضا ع و مع مراعات أعرا  ميناء الّتفريغ. 706العناية حس  ما جاء مّ الماّ ا 
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تسيليم ا ة ابقة علع إستالم الناقيل البحيري للبضياعة و الالحقية عليع لستن رج العمليات ا -
 مّ 

 عق  النقل البحري إال إ ا أمان إإلبات عق  متميز عن عق  النقل اعق  واالة أو و يعة ة 

 1ميس،ل الناقل عن    ومق أحاام  لل العق .

 

 

   في اإلتفاقيات الدولية : ا : ثالث

ع  راسية النريياق الزمنييّ لمسيؤولية الناقييل البحيري للبضييا عة مييّ ايل ميين معاهيي ا إلييسينعتم  
 برواسل و إتفاقية هامبورغ.

 مّ معاه ا برواسل : - 0

تحييي   بعيييا التشيييريعات متيييرا سيييريان ا لتيييزام بضيييمان سيييالمة البضييياعة مييين حيييين الزميييان 
علييع أسيياس أن النصييوص المتعلقيية بالنقييل البحييري مييا  بالمرحليية البحرييية ميين النقييل مقيير ة

ميّ الخريوا التيّ تصياح     اتّيية اامنيةوضعت إال بسب  ما يتمتع به النقيل البحيري مين  
النقييل ة و عليييه مييإن سييريان إلتييزام ضييمان سييالمة البضيياعة يقتييرن ب ييا و ال تتحقييق الخرييوا 

التيّ تينص عليع أن : د  0لميا ا إال مّ المرحلة البحرية و ه ا ميا تقيررؤ معاهي ا برواسيل ا
نقل البضا ع ينسح  الع الع الوقيت الي ي ينقضيّ بيين شيحن البضيا ع ميّ السيفينة و بيين 

 تفريغ ا من اد.

                                                           

)  راسة مقارنة  0220لسنة  2محم  امال حم ي ة مسؤولية الّناقل الّبحري للبضا ع مّ قانون الّتجارا البحرّية رقم  1 
 . 92ص  0220ع اّتفاقية هامبورغ ( منش،ا المعار  ة ا سان رّية ة م
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أإلييار نييص إتفاقييية  برواسييل هيي ا إخالمييا ميمييا يتعلييق بعمليتييّ الشييحن و التفريييغة و مييا إ ا 
هيي  جانيي  ميين الفقييه اانتييا تيي خالن ضييمن المرحليية البحريييةةأم ال تيي خالن ضييمن ا حييين  

 الع إعتبار العملتين ضمن المرحلة البحرية.

 هيييي  إتجيييياؤ آخيييير الييييع تفسييييير المرحليييية البحرييييية بمعناهييييا الحرمييييّة حييييين تبيييي أ ميييين رص 
البضاعة حن وقت ت ي ت ا للتفريغ أي إخراج عمليتّ الشحن و التفريغ من ضيمن اة و ميّ 

اعة بموجيييي  نصيييير ا تفاقييييية و اييييل األحييييوال ال يمتيييي  إلتييييزام الناقييييل بضييييمان سييييالمة البضيييي
التشيييريعات التيييّ تجاري يييا ميييّ الحايييم اليييع الميييرحلتين السيييابقة للشيييحن و اللحقييية للتفرييييغ إال 

            1 بموج  إتفاق خاص.

يقييرن ا تجييياؤ األول تلييل الفتيييرا بفرايية الحراسييية ة حييين يسييي،ل الناقييل عييين البضيياعة رالميييا 
لتسييليم مييّ مينيياء الشييحن و تسييليم ا مييّ اانييت بع يي اة مييع بعييا التفيياوت مييّ تح ييي ها با

ميناء التفريغة بينما ي ه  إتجاؤ آخير اليع مايرا الحراسية بشيال ا المرليق أينميا حصيلت ميّ 
ميناء أو خارج الميناء أما ا تجاؤ الإلانّ يقيرن متيرا السيريان ضيمان سيالمة البضياعة بفايرا 

لمواج يييية الظييييرو  الخرييييورا علييييع أسيييياس أن قواعيييي  التشييييريعات البحرييييية مييييا وضييييعت إال 
 خاصة من مخارر البحرة و ال تتوامر المخاررا إال مّ الجزء البحري من النقل.

ن،ييي  بتقيي يرنا أن ماييرا الحراسيية خييير معيييار تييرتبر لمسييؤولية مييّ سييريان ا ميين حييين الزمييانة 
مالناقل يقتضّ أن يايون مسيؤوال عين البضيا ع ما اميت ميّ حراسية اليع مين غيير المناسي  

ع بع  ته أو بع  ا اتباعه و ال يس،ل عن ا بحجية أنيا مسيؤول الناقيل تقتصير أن تبق البضا 
عليييع المرحلييية البحريييية مقييير اعتبيييار سيييريان الضيييمان مييين التسيييليم ميييّ مينييياء الشيييحن حتيييع 

                                                           

 عول المسؤولية ة منشورات  –مسؤولية الّناقل  –بّسام عار  الم تار ة معاه ا برواسل و تع يال ت ا ة عقو  الّنقل  1 
 009ص  8007الحلبّ الحقوقية ة بيروت ة لبنان ة 
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التسلّ مّ ميناء التفريغ ينسجم مع النقل الشا عة الع ح  ابير إال أنيه ال ينسيجم ميع النقيل 
 الّ للنقلة حين تنقل البضا ع من المخزن المشتري .برريق الحاويات و هو الشال الح

تقتضّ مّ ه ؤ الصور من النقل أن تنقيل البضيا ع بوسيا ل نقيل مختلفية ميع بقياء مسيؤولية 
الناقييل خييالل جميييع المراحييلة و تجيي ر ا شييارا أن النقييل الميي اور أصييبح شييا عا مييّ وقتنييا 

فاقيييية النقيييل متعيي  ا الوسيييا ر عيييام الييراهن مميييا  مييع األميييم المتحييي ا لعقيي  إتفاقيييية الشييحن د إت
 و من مترلبات النقل ال ي يتم ب  ا الشال توحي  قواعي  المسؤولية. 0220

ميين بييين أسييس توحييي  المسييؤولية أن تبنييع متييرا سييريان الضييمان علييع أسيياس واحيي  و ليييس 
 1أمضل من حراسة ا،ساس يصلح  لل. 

 : مّ إتفاقية هامبورغ - 8

هيييامبورغ مسيييؤولية الناقيييل البحيييري عييين األضيييرار التيييّ تلحيييق البضيييا ع أإلنييياء  قيييررت إتفاقيييية
وجو هييا مييّ حراسييةة سييواء مييّ مينيياء الشييحن أو أإلنيياء النقييل أو مييّ مينيياء التفريييغ و تيينص 

 الما ا الرابعة من ا تفاقية علع أنه : 

تشمل المي ا التيّ تايون مي يا البضيا ع  . مسؤولية الناقل   البضا ع بموج  ه ؤ ا تفاقية0
 مّ ع  ا الناقل مّ ميناء الشحن و أإلناء النقل و مّ ميناء التفريغ.

 من ه ؤ الما اة تعتبر البضا ع مّ ع  ا الناقل : 0. ألغراا الفقرا 8

إعتبيييارا مييين الوقيييت الييي ي يتلقيييع مييييه البضيييا ع مييين الشييياحن أو شيييخص ينيييو  عنيييهة أو  -أ
ر توجييي  القيييوانين أو الليييو ح السيييارية ميييّ مينييياء الشيييحن تسيييليم سيييلرة أو رييير  إلالييين آخييي

 ن.ّشحاللغرا البضا ع له 

                                                           

  1 بّسام عار  الم تارةمرجع سابق ة ص 007.
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 وحتع الوقت ال ي يقوم ميه بتسليم البضا ع و لل :  - 

بتسليم ا اليع المرسيل إلييه و بوضيع ا تحيت تصير  المرسيل إلييه وميق للعقي  أو القيانون  -
التفريييغة و  لييل مييّ الحيياالت التييّ ال  أو العيير  المتبييع مييّ التجييارا المعينيية المربييق بمينيياء

البضا ع من الناقل ة و بتسليم ا اليع سيلرات أو رير  إلالين آخير  يستلم مي ا المرسل إليه
 توج  القوانين أو اللوا ح السارية  مّ ميناء التفريغ تسليم البضا ع له.

مضييال  ميين هيي ؤ المييا ا يقصيي  ا شييارا الييع الناقييل أو المرسييل إليييهة 8و  0مييّ مقييرتين  -8
 1عن الناقل أوالمرسل إلبهة مستخ مو أو واالء أي من الناقل أو المرسل إليه .

يبين ه ا الينص أن الناقيل مسيؤول عين البضيا ع رالميا هيّ ميّ حراسيتهة و مين المفيروا 
أن تايون البضييا ع مييّ حراسية الناقييل منيي  أن يتسيلم ا الييع أن يسييتلم ا مالبضيا ع تعتبيير مييّ 

قاها  هو أو تابعيه أو وايله من الشاحن مّ ميناء الشحنة و  ليل حراسة الناقل من  أن يتل
حتع قيامه بتسيليم ا اليع المرسيل إلييه أو تابعييه أو والييه ميّ مينياء التفرييغ ماالستسيالم أو 
التسييليم إ ا تييم ميين أو  الييع التييابع لوايييل يعتبيير امييا لييو اييان  قيي  تييم ميين الناقييل أو المرسييل 

 إليه.

ّ مينياء الشيحنة قي  يايون مين لشياحن أو شيخص ينيو  عنيه أو مين إستالم الناقل البا ع مي
سيييلرة أو رييير  إلالييين آخيييرة توجييي  القيييوانين أو الليييوا ح السيييارية ميييّ مينييياء الشيييحن تسيييليم 
البضيييا ع ليييه لغيييرا الشيييحنة ايييإ ارا الجميييارل أو المخيييازن ا يييي ا  و تسيييليم البضيييا ع ميييّ 

لعقي  أو القيانون أو العير  المتبيع ميناء ق  تاون للمراسل إليه بوضيع ا تحيت تصيرمه ومقيا ل
مّ التجاراة و  لل الحاالت التّ يتسلم مي ا المرسل إليه البضا عة أو بتسليمه الع السلرة 
أو رر  إلالن آخر توج  القوانين و الال ح السارية ميّ المينياء التفرييغ تسيليم البضيا ع ليه 

 حية مّ الميناء.االسلرات العامة مّ الميناءة مخازن الجمارل أو ا  ارا الص
                                                           

  1 محمو  شحمار ة الموجز مّ القانون البحري الجزا ري ة ة  ار بلقيس لللنشر ة الجزا ر ة 8007 ص 800  
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تقيي يرنا أن إسييتالم الناقييل للبضييا ع و تسييليمه ل ييا علييع النحييو اليي ي أور تييه ا تفاقييية ينرييوي 
علع ق ر غير قليل من الغمواة مّ بعا األحيوال اليع إبيراء الناقيل مين المسيؤولية  ون 

اقيل أن ياون التسليم معلّ للبضا ع للمرسل إليه و يب و  لل مّ الحالية التيّ يضيع مي يا الن
 البضا ع تحت تصر  المرسل إليه  ون أن يسلم ا ل ا معال.

ال تسري علع الناقل البحري أحاام المسؤولية التّ أور ت ا ا تفاقية مّ الفترا السيابقة عليع 
إسيييتالمه البضيييا ع ميييّ مينييياء الشيييحن أو الالحقييية لتسيييليمه ل يييا ميييّ مينييياء التفرييييغ ميييإ ا ايييان 

  و قام بنقل ا سواء بالسيال الح ي يية أو بيالرريق البيري الناقل ق  تسلم البضا ع  اخل البال
ايام ا تفاقيية ال تنربيق إال عني ما تصيل البضيا ع اليع أحالن ري الع ميناء الشيحنة ميإن أو 

 ميناء الشحن .

البضييا ع ميين الشيياحن مييّ  تشييمل مسييؤولية الناقييل ااميية العمليييات و التييّ تبيي أ ميين إسييتالمه
مينيياء الشييحن و تنت ييّ بتسييليم ا الييع المرسييل إليييه مييّ مينيياء الوصييولة ويعنييّ  لييل إلتزامييه 
بشحن البضا ع علع السيفينة و رصي ا و النقيل و ما يا و تفريغ يا عني  الوصيول و تسيليم ا 

لشياحن للمرسل إلييه و مإليل هي ا الحايم بعي  مين النظيام العيام ميال يجيوز للناقيل ا تفياق ميع ا
عليييع القييييام بشيييحن البضيييا ع و رصييي ا أو ميييع المرسيييل إلييييه عليييع القييييام بفيييل البضيييا ع و 

 1تفريغ ا.

ميين ا تفاقييية صييريح مييّ أنييه يعتبيير بييارال و الغيييا اييل شييرر ييير   0مقييرا  89ونييص المييا ا 
ميييّ عقييي  النقيييل البحيييري أو ميييّ سييين  الشيييحنة أو ميييّ أيييية و إليقييية أخيييرل مإلبتييية لعقييي  النقيييل 

 862.2خالفا بشال مباشر ألحاام ا تفاقية البحري ياون م

                                                           

  1 أحم  محمو  حسنّ ة مرجع سابق ص 802
  2 محم  امال حم ي ة المرجع السابقة ص27 .
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تج ر المالحظة أن القانون البحري الجزا ري صريح مّ أن ياون تسليم البضا ع مّ مينياء 
التفريييييغ لصيييياح  الحييييق مييييّ تسييييليم ا  ون ا شييييارا الييييع األشييييخاص ا خييييرينة بمييييا يعنييييّ 

نون البحيييري قبيييل ا عتييي ا  بالتسيييليم الفعليييّة و قييي  رأينيييا ميييّ معيييرا  راسيييتنا ألحايييام القيييا
المصلحة ال اورا ال تعتبر نا با عن المرسل إليه ة و أن ا تتسيلم ا  المرسل إليه بحسبان أنّ 

بناءا علع الحق المخيول ل يا ميّ قيانون إبتغياء تحقييق مصيلحة خاصية ب يا و هيّ تحصييل 
 1 الرسوم الجمراية المستحقة علي ا.

 

 :الّنطاق الماّدي لمسؤولية الّناقل البحري    :الفرع الثاني 

ع يعيي  الّناقييل مسييؤوال عيين الخسييا ر أو األضييرار اّلتييّ تلحييق بالبضييا ع منيي  تاّلفييه ب ييا ة حتّيي
ياون الّناقل مسؤوال عين هيالل البضياعة اّلييا أو نقيص تسليم ا إلع المرسل إليه ة و عليه 

لمبيّين ميّ سين  الّشيحن اميا يايون ا وج  عن  الوصول عجيز ميّ وزن يا أو عي  ها ا مي ا ة إ
مسييؤوال أيضييا مييّ حاليية التليي  أو العييوار اليي ي ياتشيي  بالبضيياعة عنيي  الوصييول ة و أخيييرا 

 2مّ حالة الت،خير مّ تسليم البضاعة عن الميعا  المّتفق عليه أو اّل ي جرت به العا ا .

 :هالل البضاعة أو نقص ا  :أّوال

البضيياعة هالاييا اّليييا أو إ ا وجيي  عنيي  الوصييول عجييز مييّ  ياييون الّناقييل مسييؤوال إ ا هلاييت
بّين أّن مسؤولية الّناقلل علن العجلز قلد ينالهلا ، أو عددها المبّين في سند الّشحن وزن يا 
الّتخفييي  بسييب  مييا جييرت بييه العييا ا ال سيييما مييايتعلق بالبضييا ع اّلتييّ تشييحن صييّبا  بعلل 

جيز خفيي  أإلنياء الّنقيل ميّ حي و  من المتسيامح عّميا يلحيق هي ؤ البضياعة مين عاالحبو  ة
و تقّلبيييات الّجيييو مضيييال عييين و البخييير أو تعّرضييي ا لرروبييية البحييير أمعّينييية بسيييب  الّضيييغر 

                                                           

  1 محمو  شحمار ة مرجع سابق ة ص000 . 
  2 شتوان حياا ة مرجع سابق ة ص  07. 
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عمليتييّ الشييحن و التفريييغ ة و هييو مييا يسييمع بعجييز الرريييق . لقيي  نييّص المشييّر  الجزا ييري  
 يعّد الناقلل مسلؤوال علن الئسلائر     د :من ق. .ج بقوله  208مّ الّما ا علع ال الل 

الخسيييارا تتضيييمن مقييي ان البضييياعة و عييي م وصيييول ا إليييع المرسيييل إلييييه ألي  د ة بمعنيييع أنّ 
سب  من األسبا  ة اما لو احترقت أإلناء الّرحلة البحرية أو غرقت مّ ميياؤ البحير ة و قي  

 1.تاون الخسارا إما اّليا أو جز يا

  : لهالك الكلّيا - 1

تاييييون ميييييّ حاليييية إصييييابة البضيييياعة  ميييييارا أو تليييي  ة مقيييي ها صيييييفت ا الاّلييييية  مالخسييييارا
العا ييية ميين وج يية الّنظيير الّتجارييية تعتبيير خسييارا األساسييّية اّلتييّ تتمتييع ب ييا مييّ األحييوال 

 البضاعة الّيا.

     :ال الل الجز ّ -2

مي يا نقيص ميّ وزن يا أو عي  ها وصلت البضياعة ةو وجي   أّما الخسارا الجز ّية مإّنه إ ا
أو اميت يييا المبّينييية ميييّ سييين  الّشيييحن عنييي  الوصيييول ايييان ميييّ  ليييل عييي م تحقّيييق النتيجييية 

ميين عقيي  الّنقييل و هييّ وصييول البضيياعة سييالمة و اامليية إلييع المرسييل إليييه ة المقصييو ا 
بسيييب  ولاييين ال يعيييّ  مييين قبييييل ال يييالل الجز يييّ الييينقص المعتيييا  الّييي ي يلحيييق البضييياعة 

الّسا لة االبترول ة و  لل بسب  تعّرض ا لالحيوال  ربيعت ا اما هو الّش،ن مّ البضا ع
و ال يايييون الّناقيييل الجّويييية أو بسيييب  الظيييرو  المحيرييية بعمليييية الّنقيييل بعجيييز الررييييق 

 2مسؤوال عن ا.

 :إإلبات ال الل -3

                                                           

 1محمو  شحمار ة مرجع سابق ة ص 006 . 
النقل البحري ة  –إيجار الّسفينة  –مصرفع امال ره ة القانون البحري الج ي  ة الّسفينة ة أشخاص المالحة البحرية  2

 .0220الت،مين البحري ة  ار الجامعة الج ي ا للّنشر ة ا سان رية ة  -الحوا ن البحرّية  
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ب يا يا  التّيام للبضياعة عليع واقعية تقي يم هي ؤ األخييرا للّناقيل للتالّي    إإلبات الضيينصّ 
لاييين يافيييّ ميييّ  شييييئ  مييين البضييياعة المرسيييلةو واقعييية عييي م تسيييليم المرسيييل إلييييه ألّي 

الحقيقيية علييع راليي  التعييويا إقاميية الييّ ليل علييع تقيي يم البضيياعة للّناقييل بواسييرة سيين  
إليه ة ألن الفعل الّسلبّ يصع  إإلباتيه  الّشحن ة و علع األخير إإلبات تسليم ا للمرسل

  ما يا .

البضاعة أو هالا ا الّجز ّ ميتّم إتباته بتسجيل تحّفضات من رير  المرسيل أّما نقص 
ةمسي،لة  0287إليه عن  التسليم ة و ق  تناوليت معاهي ا برواسيل لسين ات الّشيحن لسينة 

عن الخسا ر وألضيرار اّلتيّ تصيي  البضيا ع و هاي ا معيل المشيّر  الجزا يري  التحّفظات
أو أضللرار  فللي حالللة ئسللائرد  ميين القييانون البحييري علييع أّنييه  620حييين نييّص مييّ الّمييا ا 

تحدث للبضائع ، يقوم المرسل إليه أو من يمّثله بتبليغ الّناقل أو ممّثله كتابيا في ميناء الّتحميل 
تعتبلر البضلائع مسلتلمة حسلبما تلّم وصلفها ، قبل أو في وقت تسليم البضاعة و إذا لم يتم ذلل  

ئللل رة ،فيبّلغ عنها في وثيقة الّشحن لغاية ثبوت العكس و اذا لم تكن الئسائر و األضرار ظاه
 0272وه ا مريابق لميا جياء ميّ بروتوايول ثلثة أيام عمل ، اعتبارا من استلم البضائع " 

 :لمعاه ا برواسل مّ ماّ ته الإلالإلة مّ مقرت ا الّسا سة اّلتّ تنص 

الّتفريلغ قبلل أو فلي إذا لم يحصل إئطلار كتلابي بلالهل  أو الّتللف للّناقلل أو وكيلله فلي مينلاء  "
قت تسليم البضاعة ووضعها في عهدة الّشئص ا ّلذي يكون له الّحق في استلمها طبقا لعقلد و 

الّنقل ، فاّن هذا الّتسليم يعتبر قرينة إلى أن يثبت العكس على الّناقلل قلد سلّلم البضلائع بالكيفّيلة 
، و إذا كللان الهللل  أو الّتلللف هيللر ظللاهر فيجللب أن تحصللل الموصللوفة بهللا فللي سللند الّشللحن 

التحّفضات في مدى ثلثة ايام من الّتسليم  و ال يترّتب أي أثر على هذه التحّفظات المكتوبة إذا 
 1كانت قد حصلت معاينة البضاعة في مواجهة المستلم لها "  

 : تل  البضاعة : اثاني

                                                           

  1 بّسام عاطف المهتار ، مرجع سابق ، ص 022
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 يعّ  ه ا الّنو  من األضرار األاإلر شيوعا مّ منازعات عقو  الّنقل البحرية .

  : تعري  الّتل  1

األضييرار الاّلحقيية ب ييا أي مسييا ها ة يقصيي  بتليي  البضيياعة وقييو  عريي  بالبضيياعة أو 
بحين ياون ل لل ت،إلير عليع قيمت يا ميّ الّسيوق و يعنيّ أّن البضياعة تصيل ااملية إليع 
المرسل إليه من حين مقي ارها لاّن يا ميّ حالية معيبية سيواء شيمل العيي  البضياعة اّل يا 

أو تحرّيم األج يزا ميإلال ة ميالّتل  يسيتوي أن يشيمل عيي  جزء من ا ة اتعّفن الفاا ية  أو
 1البضاعة اّل ا أو جزء من ا .

عييين التلييي  أو العيييي   2مييين ق . .ج 208مسيييؤوال بموجييي  نيييص الّميييا ا  يايييون الّناقيييل
ياتشيي  بالبضيياعة عنيي  الوصييول ة إ  يفتييرا أّن الّناقييل قيي  اسييتلم البضيياعة ميين  الّيي ي

الّشاحن مّ حالة جّي ا ما لم ي رج تحّفضيات ميّ وإليقية الّشيحن خاصية بحالية البضياعة 
. 

    :التل    إإلبان -8

 إلبات ه ا الّنو  من الضرر يافّ الوقو  علع حالة البضاعة مين خيالل الّرجيو  إليع 
الّشحن ة مإ ا اان سن  الّشحن خاليا من الّتحفضات الّخاصة بحالية البضياعة ة بيانات 

عليع األقيل مين حيين حالت يا الظّياهرا  جّيي اق  استلم ا مّ حالية مإّنه يفترا أن الّناقل 
 3ة و ياون بالتالّ ملزما بتسليم ا مّ ميناء الوصول ب ات الحالة .

                                                           
البيو  البحرية ة  ار الإلقامة -عق  الّنقل البحري-أشخاص الّسفينة-الّسفينة–أ/ رال  حسن موسع ة القانون البحري  1

 .070ة ص 8006للّنشر و التوزيع ة عّمان ة الربعة الإلانية ة 
  من ق. .ج . 208الّما ا  2 
 عول مسؤولية الّناقل البحري مّ ضوء أحاام قانون الّتجارا البحرّية و المستح ن من أحاام  ع لّ أمير خال  ةأحاام 3

                                                                                                                                                .                                                                                                                            66ص  8000النقا ةمنش،ا المعار  ة ا سان رّية ة
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الريييرق ة ميييّ مواج ييية المرسيييل إلييييه أّن  ميييع  ليييل  مإّنيييه يجيييوز للّناقيييل أن يإلبيييت باامييية
البضيياعة اييان ب ييا تليي  وقييت تسييليم ا أو تاّلفييه ب ييا ة و  لييل خالمييا لمييا هييو مإلبييت مييّ 

ملييس ميّ اسيتراعة الّناقيل سن  الّشحن ة مإ ا اان حاميل سين  الّشيحن هيو المرسيل إلييه 
 1ق. .ج. 670عاس الم ّون مّ سن  الّشحن ربقا للّما ا أن يإلبت 

إ ا تضييّمن سيين  الّشييحن تحّفظييات ة مييإّن الّتليي  الميي اور مييّ الييّتحفظ يعتبيير سييابقا علييع 
و تاّفل الّناقل بالبضاعة أي يفترا أّن الّناقل قي  تسيّلم البضياعة مين الّشياحن معيبية ة 

الّ معلع المرسل إليه أن يإلبيت عايس  ليل أي يإلبيت أّن الّتلي  أصيا  البضياعة و بالت
 أّنه تضاع  أإلناء  لل بخر ه .هّ مّ ع  ا الّناقل و 

لاين إ ا اييان الّتليي  الّي ي أصييا  البضيياعة راجيع لعييي   اتييّ مي يا ة اييان للّناقييل إإلبييات 
 لييل حتّييع مييّ مواج يية الغييير و المرسييل إليييه وهيي ا األخييير يعتبيير ميين الغييير إ ا مييا اييان 

العيي  أّيية تحّفظيات ة و سيب   ليل أّن  حامال لسن  الّشحن و لم ي ّون ميّ سين  الّشيحن
مقييرا  209الّناقييل ميين المسييؤولية الّمييا ا اليّ اتّ مييّ البضيياعة يعتبيير سييببا قانونيييا  عفياء 

 2)ز( من ق. .ج .

المحامة العليا أّن الّناقل البحري مسؤول عن الخسيا ر اّلتيّ تلحيق البضياعة مني   قّررت
ة و  مين ق . .ج 208ربقيا لينص الّميا ا  تالفه ب ا ة حّتع تسيليم ا إليع المرسيل إلييه

 أنّ 

 قضاا الموضو  رّبقوا القانون تربيقا صحيحا ة عن ما قضوا بمسؤولية الّناقل  

                                                           
ة د تعّ  وإليقة الّشحن الموضوعة ربقا ألحاام ه ا الفصل د إلابتة بالقرينة ة بالّنسبة  ستالم البضاع 670تنّص الماّ ا  1

 من قبل الّناقل مّ الحالة و الامّية المبّينة مّ الوإليقة ة إاّل إ ا إلبت ما يخال   لل .
  2 الماّ ا 209 مقرا ) ز( د عي  خفّ ة أو ربيعة خاّصة أو عي   اتّ للبضا ع أو نقص البضاعة أإلناء السّ فرد .   
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و قيي  لحييق البضيياعة لاييون الحييا ن وقييع نتيجيية إهمييال وعيي م الّصيييانة ة الضييرر الّيي ي 
و جاء مّ حيإلّيات القرار أن إلابت بموج  خبرا و اّلتّ تشير إلع أّن الّسب  مّ نقيص 

ع م الّصيانة مّما جعل المياؤ تتسّر  عبير أنابيي  البضياعة إتال  البضاعة راجع إلع 
 و أّ ت إلع هالا ا.

يظ يييير ميييين خييييالل القييييرار أّنييييه أّايييي  مسييييؤولية الّناقييييل البحييييري عيييين الضييييرر الّيييي ي لحييييق 
البضاعة و المتمإّلل مّ تسّر  المياؤ عبر أنابي  البضاعة ة  لل ألّنيه مليزم بالعنايية و 

إلع غاية تسليم ا إليع المرسيل إلييه أو ممإّلليه  تاّلفه ب ا المحامظة علع ه ؤ األخيرا من 
.1 

                    

 : الت،ّخر مّ تسليم البضاعة:  الثاث

يقتصر إلتزام الّناقل علع إيصال البضاعة مّ الحالية اّلتيّ اسيتلم ا علي يا مين حيين ال 
حسي  وإليقية الّشيحن فيق علي يا ميا علييه أن يسيّلم ا ميّ ا جيال المتّ الام و الاي  ة و إنّ 

ة إ ا اييان محيي  ا مي ييا و إال مخييالل متييرا زمنّييية معقوليية يحييّ  ها عييا ا العيير  ومقييا لنييو  
إ ا  البضييياعة و مسيييار الرحلييية ة و أي تييي،خير للّسيييفينة ال يايييون سيييببا ميييّ الّتعيييويا إالّ 

اان غير عا ي ة ويتّم تح ي  هي ا التي،خير عليع أّنيه عيا ي أو غيير عيا ي ومقيا للعير  
وم مسييؤولية الّناقييل بنيياءا علييع خريي،ؤ المتمإلّييل ري بييه مييّ المعييامالت التجارييية . وتقييالجييا

مّ تراخيه مّ تنفي  العق  ة خالل الفترا المّتفيق علي يا مّميا قي  يسيّب  ضيررا للّشياحن أو 
 2المرسل إليه .

                                                           
ة المجّلة القضا ّية ة  69706ة بمل  رقم  08/07/0220قرار المحامة الّعليا ) الغرمة التجارية و البحرّية ( بتاري   1

 . 002ة ص  0229ة الجزا ر ة  08الع   
  2 أ . رال  حسن موسع ة مرجع سابق ة ص 077.
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ميين ق. .ج عليع مسييؤولّية الّناقييل علييع  208ليم ييينص م. .ج صييراحة ضيمن الميياّ ا 
عييين التييي،ّخر ميييّ تسيييليم البضييياعة ة عليييع غيييرار معاهييي ا برواسيييل لسييينة  الضيييرر الّنييياتج

اّلتييّ لييم تيي خل هيي ا النييو  ميين الضييرر ضييمن النريياق الميياّ ي لمسييؤولية الّناقييل  0287
 البحري .

ق. .ج علييييع التييي،خير مييييّ ّتسييييليم البضيييا ع ة بحييييين أن المشييييّر   200نّصيييت الميييياّ ا 
 ت ييا الخامسيية مقييرا أولييع ة حييين مييّ ما 0262اسييتل م  لييل ميين قواعيي  هييامبورغ لسيينة 

إعتبييير أّن الضيييرر الّناشيييئ عييين التييياخير ميييّ تسيييليم البضيييا ع ة موجبيييا لمسيييؤولّية الّناقيييل 
يحييّ  ها حسيي  مييا نّصييت عليييه الميياّ ا بمقيي ار يعييا ل مييّرتين و نصيي  ميين   اّلتييّ لييه أن

ت المّتفييق الييّ مع ة عيين البضييا ع المتيي،ّخرا اّلتييّ لييم تسييّلم مييّ الوقييأجييرا الّنقييل المسييتحّقة 
 و مّ الوقت المعقول المرلو  من ناقل حرص أن يسّلم ميه البضاعة.أعليه 

يعييّ  التيي،ّخر مييّ التسييليم موجبييا للتعييويا و أساسييا لمسييؤولّية الّناقييل إ  يجيي  أن يلحييق 
عيين التيي،خير مييّ ة و لقيي  نييّص المشييّر  المصييري علييع مسيياءلة الّناقييل ضييرر بالّشيياحن 

ويعتبر الّناقيل قي  تي،ّخر ميّ التسيليم  د ق. .مصري 0مقرا 870لبضا ع د الماّ ا تسليم ا
إ ا لييم يسييّلم البضييا ع مييّ الميعييا  المّتفييق عليييه أو مييّ الميعييا  الّيي ي يسييّلم ا ميييه الّناقييل 

و المقصيييو  بعبيييارا د  1العيييا ي ميييّ الظيييرو  المماإللييية إ ا ليييم يوجييي  مإليييل هييي ا ا ّتفييياق .
اقييل متوّسيير الحييرص ة والضييابر مييا ي ليسييت العبييرا ميييه بظييرو  النّ  الّناقييل العييا ي د

 الّناقل الشخصّية و

 مس،لة واقع ترتبر بتح ي  الميعا  المعقول اّل ي اان’ إّنما بظرو  الّنقل ألّن المس،أل

                                                           

  1 ع لّ أمير خال  ة مرجع سابق ة ص 69.
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 1واجبا ميه علع الناقل تسليم البضا ع. 

 :أساس مسؤولية الّناقل البحري   :المبحث الثّاني

تعتبر مسؤولية الّناقل البحري من أهّم موضوعات الّنقل البحري ة و ليل ألّن عقي  الّنقيل 
هيييو اليييّرابر بيييين الّناقيييل و الّشييياحن و مييين العقيييو  الملزمييية لجيييانبين ة و عنييي  عييي م إلتيييزام 

تقييوم عليع خريي، حقيقييّ  اّلتيّ الّناقيل بالشييرور اليوار ا مييّ العقي  تنشييئ مسيؤوليته العق ّييية
و أّن ميييين إلتزامييييات الّناقييييل هييييو إيصييييال  .بتحقيييييق نتيجيييية  خييييالل بييييإلتزاميتمإلّييييل مييييّ ا 

البضييياعة سيييالمة إليييع المرسيييل إلييييه وتسيييليم ا ميييّ الوقيييت المّتفيييق علييييه أو اميييا يحيييّ  ؤ 
متختل  التشريعات ميما بين ا  حيول أسياس مسيؤولّية الّناقيل البحيري مين العق ّيية العر  

 2عن التقصيرّية . 

                                                : طبيعة مسؤولّية الّناقل البحري :المطلب األّول
                                                                                              

                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              

                                                                                              
                                                                                              

               

                                                           

البحري مّ ضوء القانون و المعاه ات ال ولية ةالمؤسسة الح يإلة للاتا  ة لبنان ةالربعة   . وجزي حاروم ةالنقل  1 
 .880 ة ص 8000األولع ة

 
 ااتيا عصام الصما ية حاالت مسؤولّية الّناقل البحري عن نقل البضا ع مّ التشريع األر نّ د راسة مقارنة د ة  2

  . 8006م ّارا لنيل  رجة الماجستير مّ القانون الخاص ةالّية الحقوق ة جامعة الّشرق األوسر 
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تعنّ مسؤولّية الّناقل البحري تلل المسؤولية اّلتّ تقوم علع وص  الّناقل الميرتبر بعقي  
بالتّييالّ تاييون علييع هيي ا ا عتبييار مسييؤولّية عق ّييية تقييوم بمناسييبة ا خييالل بتنفييي   الّنقييل ة

ميايبّرر إعتتبارهيا مسيؤولّية عني  عقي  الّنقيل ة و لييس إلّمية علع عاتقيه  ا لتزام اّل ي ألقاؤ
ة و يايون بموجي  عقي  نقيل يإلبتيه سين  الّشيحن تقصيرّية ة رالما إرتبر الّناقيل بالّشياحن 

تزامييات اّلتييّ يفرضيي ا عقيي  نشيي، ميين ا خييالل بتنفييي  ا لؤولّية عق ّييية تبيي لل تاييون المسيي
 الّنقل.

ال يمايين الّلجييوء إلييع قواعيي  المسييؤولّية التقصيييرّية بيي،ّي حييال ميين األحييوال ةحتّييع لييو نشيي، 
الضرر اّل ي تعّرا له المرسل إليه من غّ  الّناقل أو خر،ؤ الجسيم ة إ  تبقيع قواعي  

 ألّن ا أخص من المسؤولية التقصيرّية م ّ تحّ   م ار المساءلةالمسؤولّية العق ّية هّ 

 الّناقل ة ميما تفرا المسؤولّية المسؤولّية التقصيرّية واجباالمسؤول بشال إلابت و هو  

 عاما علع الجميع بع م ا ضرار بالغير و تقضّ القواع  العاّمة تغلي  العام علع  

 الخاص.

 بينما  ه  البعا إلع أّن المسؤولّية العق ّية تتحّول إلع تقصيرّية مّ حالتّ الغ  و 

الجسييييم ة و قييي  جييياء  ليييل بمناسيييبة تبريييير شيييمول التعيييويا عييين الضيييرر ميييّ  الخرييي،
  1الحالتين الم اورتين لما اان متوّقعا منه مالم يان متوّقعا 

خييال   لييل ة حييين يقييول د أّن  ا الّشيي،ن إلييع مييّ هيي مييّ حييين  هيي  اليي اتور السيين وري
ألّنه هو اّل ي أح إله بخر يه ة الغير المتوّقع م ين مسؤول عن الضرر ب،امله ة حتع ال

المتعاقييي ين هيييّ اّلتيييّ  إاّل أّن المسيييؤولّية العق ّيييية تتمّييييز ب،ّن يييا تقيييوم عليييع العقييي  ة ميييإرا ا
ليييع المقييي ار تحيييّ   مييي اها ة ومييي  إنصيييرمت هييي ؤ ا را ا إليييع جعيييل المسيييؤولّية مقصيييورا ع

                                                           

  1 لري  جبر اومانّ ة مسؤولّية الّناقل البحري ةال ار العلمّية ال ولّية للنشر و التوزيع ة عّمانة8000ةص90
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الّييي ي يفتيييرا إمتراضيييا معقيييوال أّن المييي ين قييي  الّييي ي يتوّقعيييه المييي ين ة م ييي ا هيييو المقييي ار 
إرتضيييياؤ ة وياييييون هيييي ا ا متييييراا بمإلابيييية شييييرر إّتفيييياقّ يعييييّ ل ميييين مقيييي ار المسييييؤولّية 
ويقّصييرها علييع مقيي ار الضييررالمتوّقع ة و لايين لمييا اييان هيي ا الشييرر بييارال مييّ حييالتّ 

مييّ هيياتين الحييالتين ملزمييا بييالتعويا عيين  لجسيييم ةأصييبح الميي ينغيّ  الميي ين و خريي، ا
ايييل ضيييرر متوقّيييع ايييان أو غيييير متوقّيييع ة ألّنيييه رجيييع إليييع األصيييل بعييي  إبريييال الّشيييرر 

اميا ال يوجي  أسياس لميا قاليه اليبعا بايون  1 ا ّتفاقّ اّل ي يعّ ل مّ مقي ار المسيؤولّية
ّسماع للسفينة با بحار وهيّ غيير الّناقل يس،ل تقصيرّيا عن خره الّشخصّ المتمإّلل بال

األمر ق  يؤ ي إلع ا خالل مّ تنفيي  إلتزاماتيه اّلتيّ مرضي ا صالحة للمالحة ة ألّن ه ا
المسؤولّية العق ّية ة و لان لييس معنيع  ليل اّنيه لين يسي،ل العق  ة ميس،ل بموج  قواع  

ة م و يس،ل بناء علع قواع  المسيؤولّية التقصييرّية عني  عي م وجيو  عقي   الّناقل تقصيرّيا
. 2     

 :موقف التشريع البحري الجزائري:  الفرع األّول

بييينص صيييريح ربيعييية مسيييؤولّية الّناقيييل البحيييري للبضيييا ع إن  المشيييّر  الجزا يييريلييم يحيييّ   
 ليييل خيييالل المييياّ ا  اانييت مسيييؤولّية عق ّيييية أم اّن يييا تقصييييرّية ة غيييير أّنييه يماييين اسيييتنتاج

البحيييري للبضيييا ع مسيييؤولّية عق ّيييية ة اّلتيييّ تجعيييل مسيييؤولّية الّناقيييل  3مييين ق. .ج 208
عيين ا خييالل بعقيي  النقييل البحييري و إلتزامييه بإيصييال البضيياعة سييالمة ميين مينيياء ناتجيية 

 .الشحن إلع ميناء الوصول 

                                                           
ظرّية ا لتزام بوجه عام ة المجّل  الإلانّةالّربعة   عب  الّرزاق الّسن وري ةالوسير مّ شرع القانون الم نّ الج ي ةن 1

 .660ص8000الإلالإلةةمنشورات الحلبّ الحقوقّيةةبيروت لبنان ة
  2 لري  جبر اومانّةمرجع سابق ة ص98 .

  3 الماّ ا 208 من ق. .ج .
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مسيؤوال عين ايّل ميا يلحيق بالبضياعة  ترمع الّ عول مّ أّول ا ضّ  الناقيا الّبحيري بإعتبيارؤ
مييين القيييانون البحيييري الجزا يييرية اميييا  208ربقيييا للمييياّ ا مييين خسيييا ر أو أضيييرارة و ليييل 

الّيي ي يبيي أ بمجييّر  أخيي  الّناقييل البضيياعة ق. .ج نريياق عقيي  الّنقييل  692حييّ  ت الميياّ ا 
وب يي ؤ وينت ييّ بتسييليم البضيياعة إلييع المرسييل إليييه أو إلييع ممإّللييه القييانونّ ة علييع عاتقييه 

  الايفّية ياون الّناقل البحري للبضا ع مسؤوال بقّوا القانون.

تقييييع علييييع عيييياتق الّناقييييل البحييييري إلتزامييييات ع ييييي ا أهّم ييييا نقييييل البضيييياعة المشييييحونة و 
ميّ الميعيا  المّتفيق علييه أو ميّ الميعيا  المعقيول ميّ مينياء الوصيولة و  تسليم ا سليمة

ة بحيييين يسييي،ل يسييي،ل الناقيييل و يعتبييير مخييياّل  هييي ا ا لتيييزام يحاميييه العقييي  )إلتيييزام عقييي ي(
 بإلتزامه الّناشئ عن عق  الّنقل عن  ع م تحّقق ه ؤ النتيجة . 

أو المرسييييل إليييييه مسييييؤولّية عق ّييييية يخلييييص ميييين  لييييل أّن مسييييؤولّية الّناقييييل إزاء الّشيييياحن 
مصييي رها عقييي  الّنقيييل و يايييون مي يييا الخرييي، مفتيييرا ة وعليييع الّناقيييل حتّيييع ييييتخّلص مييين 

عيي م تحقّييق  انّ  أو تلف ييا أو ت،خيرهييا أن يقيييم الييّ ليل علييع مسييؤولّيته عيين هييالل البضييا ع
 ة و أّنمييا إليع سيب  أجنبييّ ال يي  ليه ميييه اقيّوا قيياهراال يرجييع إليع معليه النتيجية المرلوبية

ة مالمسؤولّية العق ّية تقيوم عليع أسياس مبي أ الخري، المنقولة  ترّت  علي ا هالل البضا ع
بين مييا و بإجتمييا  األراييان الإلالإليية تييتّم مسيياءلة الّناقييل امييا  عالقيية السييببّيةو الضييرر و ال

 1غ ا انتفع اح ها متنتفّ المسؤولّية.

                                                           
ة م يرّية ال راسات القانونّية و  70و مسؤولّية الّناقل البحري ة نشرا القضاا ة الع   ها   محّم  صالح ة إلتزامات 1

  .000و002ةص8000وزارا الع ل ة الجزا رة’الوإلا ق 
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عليييع أّن التزاميييات الّناقيييل هيييّ إلتزاميييات  6692والمييياّ ا  1ق. .ج 660ا أّاييي ت الميييا ّ 
 بب ل 

الييييتخّلص ميييين  للنيييي اقلق. .ج ة ال يمايييين  209ة و اسييييتنا ا إلييييع نييييص الميييياّ ا عناييييية
الخر، إاّل بإإلباته اّنه ق  ب ل العناية الاّلزمة ة أّما ا لتيزام بتوصييل البضياعة م يو إلتيزام 

عليييه إإلبييات خريي، الغيييرة القييّوا القيياهرا أو  بتحقيييق نتيجيية و ليي رء المسييؤولّية علييع الّناقييل
 السب  األجنبّ .

ا إرا ا األريرا  أي مبي أ ميّ ق. .ج مسيؤولّية عق ّيية منار ييمان إعتبار أّن مسؤولّية 
سيلران ا را ا ة إاّل أّنيه تجي ر ا شيارا اّن أحايام هي ؤ المسيؤولّية عبيارا عين قواعي  آميرا 

مين  200ال يمان ا ّتفياق عليع مخالفت يا ة بحام يا تتعلّيق بالنظيام العيامة مميإلال المياّ ا 
بعيا  أو او غيير المباشير إ ق. .ج جعلت ال شرر تعاق ي ياون ه مه و أإلرؤ المباشر

المسييييييييييييييييييييييؤولّية الخاّصييييييييييييييييييييية بالّناقييييييييييييييييييييييل و الّناجمييييييييييييييييييييية عيييييييييييييييييييييين المييييييييييييييييييييييوا  تح يييييييييييييييييييييي  
     بارال و ع يم المفعول. 207ة209ة208ة620ة669ة660

/ أ اّلتيييّ تقييير ألريييرا  عقييي  الّنقيييل 208نجييي  عليييع خيييال  ميييا سيييبق  ايييرؤ نيييّص المييياّ ا 
علييييع تح ييييي  المسييييؤولّية مييييّ المييييّ ا الواقعيييية مييييا بييييين اسييييتالم  البحييييري إماانّييييية ا ّتفيييياق

البضاعة من قبل الن اقل لغاية الب ء بتحميل ا ة و حّتع ن ايية تفريغ يا و لغايية تسيليم ا 

                                                           
وضع الّسفينة  -ق. .ج د يتعّين علع الّناقل قبل ب ءالّرحلة ةالّس ر علع العناية ااّلزمة بما ي،تّ:أ 660تنّص الماّ ا   1

تنظي  وترتي  وضع جميع -تزوي ها بالتسليح و التج يز و الّتموين بشال مناس ة ج -حة للمالحةة  مّ حالة صال
 أقسام الّسفينة اّلتّ ستوضع مي ا البضا ع و جعل ا بحالة جّي ا  ستقبال ا و نقل ا و حفظ ا. 

د يقوم الّناقل بالعناية الّتامة علع تحميل ورص البضاعة و صيانت ا و نقل ا و حراست ا  ق. .ج 669تنّص الماّ ا   2
البضا ع بعناية عا ّية حس  ا ّتفاق بين األررا  وحس  أعرا  ميناء التحميل.و إ ا اقتضت عناية خاصة  و يخص

 ع إ ا أمان.بالبضا ع ة يج  ان يبّلغ الّشاحن عن  لل و أن يبّين  لل اتابّيا علع البضا 
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أّن القواع  المنظمية لمسيؤولّية الّناقيل هيّ قواعي  آميرا إاّل ميا اسيتإلنّ بينص ة إ  األصل 
   1..جق .  208الّما ا

عليع أّن مسيؤولّية الّناقيل البحيري للبضيا ع هيّ مسيؤولّية عق ّيية و  ا ريأّا  القضاء الجز 
 لييل مييّ مجموعيية ميين القييرارات اّلتييّ تاييّرس  لييلة مالّناقييل مسييؤول عيين الخسييا ر اّلتييّ 
تلحييق بالبضييا ع منيي  تاّلفييه ب ييا حتّييع تسييليم ا إلييع المرسييل إليييهة و هييو مييا  هبييت إليييه 

عين الغرمية التجارّيية و البحرّيية  07/00/0220ميّ  المحامة العلييا ميّ قرارهيا الّصيا ر
ة إ اعتبرت اعفاء الّناقل من المسؤولّية عين الخسيا ر عليع أسياس أّن األضيرار تّميت  2

ة أإلناء التفريغ و أّن عق  الّنقل ينت يّ عني  وضيع البضياعة بيين أيي ي مؤّسسية ا حتايار
و ليييو قاميييت ب يييا إ  اعتبيييرت المحامييية العلييييا أّن الّناقيييل مسيييؤول عييين عملّييييات الّتفرييييغ 

مؤّسسيية مينا ّييية بموجيي  احتاييار شييرعّة تييتم تحييت مسييؤولّية الّناقييل البحييري الّيي ي يبييرم 
التفرييييغ ة و ليييل العقييي  ال ينيييتج أي أإلييير قيييانونّ إزاء عقييي ا ماتوبيييا ميييع عاميييل الّشيييحن و 

 المرسل إليه.

 موقف التشريع البحري المصري: :انيالفرع الث

مسيييؤولّية الّناقيييل البحيييري هيييّ مسيييؤولّية عق ّيييية مبناهيييا عقييي  النقيييل البحيييري الّييي ي يربريييه 
 بالّشاحن ة و ال تتحّقق مسؤولّية الّناقل التقصيرّية إاّل إ ا اقتر  معال يحرمه القانون

ة المصيري عليع أّنيه : د من قيانون الّتجيارا البحرّيي 886نّصت الفقرا األولع من الماّ ا  
يضللمن الّناقللل هللل  البضللاعة و تلفهللا إذا حللدث الهللل  أو التلللف فللي المللّدة بللين تسللّلم الّناقللل 

مها إلللى صللاحب الحللق فللي البضللاعة فللي مينللاء الّشللحن و بللين قياملله فللي مينللاء التفريللغ بتسلللي
ميين  ات القييانون علييع  882و نّصييت الميياّ ا  يللداعها طبقللا للمللاّدة الّسللابقة "،تسللّلمها أو إ

                                                           

  1 ها   محّم  الصالح ة مرجع سابق ص 000.
المجّلة القضا ّية ة  009970مل  رقم  07/00/0220قرار المحامة العليا ) الغرمة التجارّية و البحرّية ( بتاري   2

 .006ص 0227الع   الإلّانّ ة سنة 
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ملن هلذا  222ملن الملاّدة  11يعفى الّناقل ملن المسلؤولّية المنصلوص عليهلا فلي الفقلرة  "اّنه: 
القانون إذا أثبت أّن هل  البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبلي ال يلد لله أو لنائبله أو ألحلد 

 1 تابعيه فيه "

إلتزام الّناقل البحري إلتيزام بتحقييق نتيجية ة و هيو نقيل  مفا  النصوص الّسالفة ال ار أنّ 
البضييياعة مييين مينييياء الّشيييحن و تسيييليم ا إليييع المرسيييل إلييييه ميييّ مينييياء التفرييييغ ااملييية و 

 سليمة و  لل مّ الميعا  المّتفق عليه.

مقتضع إلتزام الّناقل هو تحقيق نتيجةة أي أّن المضرور غيير مليزم بإقامية اليّ ليل عليع 
الّناقييل لييم ينفّيي  إلتزامييه الّيي ي هييو  رتايي  ميين الّناقييلة و إّنمييا يافيييه إإلبييات أّن الخريي، الم

توصيييل البضيياعة اامليية و سييليمة مييّ الميعييا  المحييّ   ة مييإ ا مييا أإلبييت  لييل قييام خريي، 
بييين المضييرور الضييرر و مقيي ارؤ اانييت عالقيية السييببّية  الّناقييل العقيي ي ة و إ ا مييا أإلبييت

 لييل تحقّييق المسييؤولّية العق ّييية للّناقييلة إاّل إ ا تمّايين الخريي، و الضييرر مفترضيية ةويتبييع 
الّناقل من قرع الرابرة السببّية بإإلبات السب  األجنبّ اّل ي ال ي  له أو لنا بيه أو ألحي  

 2 .تابعيه ميه

أجميييع الفقيييه و القضييياء ميييّ مصييير عليييع تفسيييير إصيييرالع دضيييامن د عليييع أّنيييه إلتيييزام 
ع ميين مينيياء الّشييحن و تسييليم ا إلييع المرسييل إليييه تتمإلّييل مييّ نقييل البضييا ’بتحقيييق نتيجيية 

أو من ينو  عنه مّ ميناء عنه مّ ميناء الّتفريغ ميّ حالية جّيي ا و ميّ الميعيا  المّتفيق 
 3عليه بموج  عق  الّنقل .

                                                           

 1 محّم  امال حم ي ة مرجع سبق  ارؤ ة ص86 .
 2 محّم  امال حم ية مرجع سابق ة ص82 .

مصرفع امال ره ة علّ البارو ي ة مرا  منير م يم ة أساسّيات القانون الّتجاري و القانون البحري ة منش،ا  3
 .969المعار  ة ا سان رّية ةص
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ممسييييؤولّية الّناقييييل البحييييري للبضييييا ع هييييّ مسييييؤولّية عق ّييييية ة أساسيييي ا ا خييييالل بإلتزامييييه 
قييل هييو نقييل البضيياعة إلييع مينيياء الوصييول سييليمة و مييّ التعاقيي ي الّناشييئ عيين عقيي  النّ 

 عيين العمييل غييير المشييرو  ميين جانيي  الميعييا ةو ال تاييون مسييؤولّية الّناقييل تقصيييرّية إالّ 
 الّناقل أو تابعيه.

تإلييور المسييؤولّية العق ّييية للّناقييل البحييري ربقييا للقواعيي  العاّميية مييّ حيياالت إلييالن و هييّ 
 تسليم ا عن الميعا  المحّ  . هالل البضاعة و تلف ا و الت،خير مّ

ولّية تعاق ّية مبناها عق  الّنقل المبيرم بيين الّناقيل و مسؤولّية الّناقل البحري إ ن هّ مسؤ 
الّشيياحن ة و ميين إلييّم مييال يجييوز مسيياءلته علييع أسيياس المسييؤولّية التقصيييرّية مييا  ام لييم 

 1يرتا  معال يحرمه القانون.

 :الدولّيةموقف المعاهدات : الفرع الثالث

مييّ تصييويرها ل يي ا المبيي أ العييام بتح ييي  ا لتزامييات  0287بيي أت إّتفاقّييية برواسييل لعييام 
اّلتييّ تقييع علييع عيياتق الّناقييل و  لييل مييّ ماّ ت ييا الإلالإلييةة و أضييامت الميياّ ا الّرابعيية من ييا 

إعفيياء الّناقييل ميين المسييؤولّية سيينتناول ا مييّ المرليي  الإلييانّ و اّلتييّ بلغييت سييبعة  حيياالت
متييي،إّلرا بييي لل بالنزعييية األنجلوساسيييونّيةة و عليييع هييي ا الوضيييع يشيييق معيييه  2اليييةعشييير ح

الوقييو  علييع مييا إ ا اانييت إّتفاقّييية برواسييل قيي  اعتميي ت مييّ هيي ا الصيي   علييع اعتبييار 
 مسؤولّية الّناقل البحري مسؤولّية عق ّية أم تقصيرّية .

 ت ا األولع أّنه:مّ مقر  0287الماّ ا الإلالإلة من إّتفاقّية برواسل لعام  بإستقراء

                                                           

  1مصرفع امال رهة مرجع سابق ة ص967.
األولع هّ ع م صالحّية الّسفينة للمالحة بع  ب أ الّرحلةةو  يمان ر  حاالت ا عفاء ه ؤ إلع إلالإلة مجموعات ة 2

الإلانية هّ األخراء مّ المالحة أو مّ إ ارا الّسفينة ة و الإلّالإلة تتمإّلل مّ األخرار المستإلناا االقّوا القاهرا أو الحريق 
 .097) نقال عن بّسام عار  المختار( ص   ون معل الّناقل أو خر هة
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على الّناقل قبل الّرحلة و في بدايتها أن يمارس نشاطا كافيا لجعل الّسفينة صلالحة للملحلة و " 
و أن يجعلل األنبلار و هلرف التبريلد و البلرّادات و كافلة  الّسفينة و يجّهزها و يمّونهلا ، أن يهّيئ

أجللزاء الّسللفينة اّلتللي تحمللل عليهللا البضللاعة بحالللة جّيللدة و مؤّهلللة عسللتيعاب هللذه البضللائع و 
اميييا يلتيييزم الّناقيييل ومقيييا لنصيييوص المييياّ تين الإلانّيييية و الإلالإلييية الفقيييرا الإلانيييية ة حفظهلللا " ، 

ضياعة المنقوليية و تنسييق ا و نقل ييا و حراسييت ا و ب قّيية وومقيا لخصييول تحميييل الب بإنجياز
   ا عتناء ب ا  و تفريغ ا بما يلزم ل لل من عناية و  ّقة.

ال تسري أحاام إّتفاقّية برواسل إاّل علع إّتفاقّيات الّنقيل المإلبتية بموجي  سين  الّشيحن أو 
 ّيية ناتجية أّي وإليقة مماإللة ةو مين خيالل هي ا يف يم اّن هي ؤ المسيؤولّية هيّ مسيؤولّية عق

 1عن ا خالل بإلتزام عق ي يتضمّنه عق  الّنقل.

اءت المياّ ا الخامسية ميّ مقرت يا األوليع مين إّتفاقّيية هيامبورغ معلنية أّن الّناقيل مسيؤول ج
عييين الضيييرر الّييي ي ينشييي، عييين هيييالل البضييياعة أو ميييا يلحق يييا مييين تلييي  أو تييي،خير ميييّ 

الزمنيييّ ل ييي ؤ المسيييؤولّية ميييإّن الّناقيييل يايييون  الّتسيييليم ة اسيييتنا ا إليييع  ليييل بشييي،ن ا متييي ا 
مسييؤوال عيين األضييرار الّناجميية علييع ال ييالل أو التليي  أو التيي،خير ة وال تإلييار المسييؤولّية 
إاّل بص   األح ان اّلتّ تسيّب  هي ؤ األضيرار اّلتيّ ميّ الفتيرا اّلتيّ تايون مي يا البضيا ع 

حييييري ربقييييا ل يييي ؤ ا ّتفاقّييييية هييييّ تحييييت حراسيييية الّناقييييل ة و بالتّييييالّ ممسييييؤولّية الّناقييييل الب
 2.مسؤولّية عق ّية منار ا عق  الّنقل المبرم بين الّناقل و الّشاحن 

خالصة القول أّن مسؤولّية الّناقل البحري هّ مسؤولّية عق ّية أساس ا ا لتيزام التعاقي ي 
ليع البضا ع إلع الميناء المقصيو  و تسيليم ا إ  للّناقل البحري بتحقيق نتيجةةمّ إيصال

    المرسل إليه سليمة ااملة مّ الميعا  المّتفق عليه.

                                                           

 1 بسام عار  المختار ة مرجع سابق ة ص 008.
  2  .وجزي حاروم ة مرجع سابق ة ص889.
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  :حاالت اععفاء من مسؤولّية الّناقل البحري: المطلب الثاني

ّتفاقّييية هييامبورغ عييّ  ا أسييبا  و حيياالت يترتّيي  علييع قييييام اِ إّن الّتقنييين البحييري الجزا ييري و 
مسييؤولّية الّناقييل البحييري للبضييا ع ة و تتمإلّييل  إحيي اها قرييع عالقيية السييببّية ة وبالتّييالّ إنتقيياء

ه ؤ األسيبا  ميّ أسيبا  ا عفياء القانونّيية ة ميّ حيين يبق يّ ببقيع بعي   ليل ألريرا  العقي  
وهييو مييا يعيير  با عفيياءات ا ّتفاقّييية  حرّييية ا ّتفيياق علييع ميي ل إعفيياء الّناقييل ميين المسييؤولّية

 للمسؤولّية.

 : ة للمسؤولّيةاععفاءات القانونيّ : الفرع األّول

تعتبيييير ا عفيييياءات القانونّييييية لمسييييؤولّية الّناقييييل البحييييري للبضييييا ع تلييييل ا عفيييياءات الميييي اورا 
 بموج  نصوص قانونّية و اّلتّ تحّ   حاالت إعفاء الّناقل البحري من المسؤولّية.

 :ا عفاءات القانونّية للمسؤولّية مّ التشريع البحري الجزا ري – أّوال  

يعلّد الّناقلل مسلؤوال علن الئسلائر أو األضلرار بقول يا: د  208تضّمن القانون البحري مّ المياّ ا 

ة العق ّييية ة اّلتييّ تجعييل هيي ا الحاييم ليييس إاّل تربيييق للقواعيي  العاّميياّلتللي تلحللق بالبضللائع   " 
 1الّناقل البحري ملتزم بمقتضع العق  . 

أإليييت أّن الضييرر الّيي ي أصييا  البضيياعة ناشييئ عف ييع الّناقييل البحييري ميين المسييؤولّية ة إ ا ي
 ق. .ج و هّ :  209عن أح  األسبا  اّلتّ  ارت ا الماّ ا 

حالييية عييي م الصيييالحّية المالحّيييية للسيييفينة ة عنييي ما يقيييّ م الّناقيييل اليييّ ليل عليييع أّنيييه قيييام  –أ  
    1. 707بواجباته المبّينة مّ الّما ا

                                                           

 1 ها   محّم  صالح ة مرجع سابق ة ص 000.
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بييان أو المرشيي  أو المتيي ّربون البحريييون ا خييرون األخريياء المالحّييية اّلتييّ يرتاب ييا الرّ  –  
 عن الّناقل .

 الحريقة إاّل إ ا اان مسّببا من معل أو خر، الّناقل. –ج 

 أخرار و حوا ن البحر أو المياؤ األخرل الصالحة للمالحة. –  

 القّوا القاهرا . –ه 

أو ا ضيييرابات و إغيييالق المسيييتو عات أو المصيييانع ميييّ وجيييه العميييل أو إعاقتيييه الّيييياة  –و 
 جز ّيا م ما اانت األسبا  .

 عي  خفّة أو ربيعة خاصة عي   اتّ للبضا ع أو نقص البضاعة اإلناء الّسفر. –ز 

 أخراء الّشاحنةوال سّيما الّتحزيم أو تايي  أو تعليم البضا ع. –ع 

 ا هتمام الاامّ . نة لم يظ ر بالّرغم منعي  خفّ للّسفي –ر 

 إنقا  حياا األشخاص أو األموال مّ البحر أو المحاولة مّ  لل . –ي 

 .األمعال المسّببة لحا ن ال ينس  للّناقل  –ل 

أي سب  آخر ال يمان أن ياون الّناقل او مين ينيو  عنيه مسيؤوال عنيه و  ليل عني ما  –ل 
يقيييّ م الّناقيييل اليييّ ليل بييي،ّن الخرييي، أو الضيييرر ليييم ياييين بسيييببه شخصيييّيا أو من وبيييه و  أّن يييم ليييم 

 يس مو مّ الخسارا أو الضرر.

 خاصة .و يمان تصني  ا عفاءات القانونّية للّناقل البحري إلع أسبا  عامة و أخرل 

                                                                                                                                                                                
علع  ق. .ج دعن  ح ون أضرار هاّمة للّسفينة أو األشخاص الموجو ين علع متن ا أو لحمولت اةيج  707الماّ ا   1

ساعة من وصوله إلع أّول ميناء ة تحرير تقرير مفّصل يبّين ميه ظرو  الحا ن و يقّ مه إلع الّسلرة  87الّربان خالل 
 البحرّية المختّصة للميناء و اّلتّ تسّلم ب ورها إيصاال ب لل للرّبان.
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 :األسباب العاّمة –أ  

ور  الّسييب  العييام ليعفيياء ميين المسييؤولّية مييّ اييل ميين الّتقنييين البحييري الجزا ييري و إّتفاقّييية 
هامبورغةو الّسب  العام  نتفاء المسيؤولّية يايون بإإلبيات الّسيب  األجنبيّةإ  أن هي ا األخيير 

تتمإلل األسبا  العاّمية ميميا يليّ  و’ هو اّل ي يقرع الّرابرة السببّية مّ عناصر المسؤولّية 
: 

: يقصييي  بييي لل أن السيييفينة اّلتيييّ وضيييعت لغيييرا نقيييل  عييي م صيييالحّية الّسيييفينة للمالحييية -
للمالحية يايون البضاعة لم تان م،ّهلة للّنقل  لل أّن إلتزام الّناقل بوضع سفينة صيالحة 

قبييل بيي ء الّرحليية ة و عليييه حتّييع يتحييّرر الّناقييل ميين المسييؤولّية عليييه إإلبييات أّوال اّنييه بيي ل 
عناييية اامييية لتييومير وسيييلة نقييل صييالحة قبييل الّرحلييةة و إلانيييا اّن عيي م صييالحّية الّسييفينة 

 1للمالحة ظ ر أإلناء الّرحلة . 
اء اّلتّ تقع ميّ قييا ا الّسيفينة هّ تلل األخر  Fautes nautique:المالحّية األخراء -

 2االقيام بمناورا أّ ت إلع إصر ام الّسفينة.
يقص   De vices cachés echappant a une diligence raisonable: العيو  الخفّية -

ا ميييا نييّص علييييه المشيييّر  ميييّ هييي  بييه العييييو  اّلتيييّ ال تاشييفه اليقضييية المعقولييية للّناقييل ة
الخاّصيية بالعييي  الخفييّ مييّ الّسييفينةة و الّيي ي ال يسييتريع  ق. .ج/ )ر(  209الميياّ ا 

 الّناقل إاتشامه بإستعمال يقظته المعقولة.
: ال مسيييؤولّية عليييع الّناقيييل إ ا أإلبيييت أّن ميييا خرييي، الّشييياحن و عيييي  ميييّ البضييياعة  ات يييا -

أصيا  البضياعة مين هيالل و تليي  ة ايان بخري، مين الّشيياحن نفسيه اعيي  ميّ تغليف ييا 

                                                           

  1 شتوان حياا ة مرجع سابق ة ص 000 .
  2 ها   محّم  الصالح ة مرجع سابق ة ص009.



ماهية مسؤولية الناقل البحري ونطاقها           األول   الفصل   
 

 
 

41 
 

الاش  عن ربيعت ا الخاّصة ة واي لل العيي  اليّ اتّ للبضياعة اّلتيّ أو حزم ا أو ع م 
 تتل  بسرعة مع علم الّشاحن ب ا.

: و هيّ حيا ن ال يماين توّقعيه و ال يماين  معيه و لييس للّناقيل  خيل مييه ة القّوا القاهرا -
 1يجعل إلتزام الّنقل مستحيال و أمإللت ا هيجان البحر و العواص  الّش ي ا.

إ ا أإلبيييت أّن الضيييرر نشييي، عييين قياميييه مسيييؤولّية الّناقيييل  : تنفيييّو االميييوالإنقيييا  األرواع  -
الّرّبييان  نقييا  أرواع البشييرّية او  نقييا  سييفينته  بييإلتزام قييانونّ مفييروا ة امييا إ ا تيي،ّخر

 .من الغرق
 

 األسباب الئاّصة: –ب 

يقص  ب ا األسبا  اّلتّ يماين للّناقيل أن يرلي  عليع أساسي ا  ميع مسيؤولّيته عين األضيرار 
أو مسيتخ ميه جمييع ميا ايان مين ال تّ لحقت بالبضاعةة بإإلبات أّنيه قي  اّتخي  هيو شخصييا 

 2المعقول إّتخا ؤ من ت ابير لتجّن  الحا ن و تبعاته.

   و تتمإّلل ه ؤ األسبا  ميما يلّ:

و اّلتيييّ  2073: تعيييّرا ل يييا القيييانون البحيييري الجزا يييري ميييّ المييياّ ا النسيييبّيةالمسيييؤولّية  -
تحيي إلت عيين مسييؤولّية الّناقييل بخر ييهة و خرييي، من وبييه و عيي م مسييؤولّيته عيين األخرييياء 

 األخرل.

                                                           
ة 66770ةمّل  رقم 02/00/0220قرار المحامة العليا ) الغرمة التجارّية و البحرّية ( بتاري  قانون بحري جزا ري ة  1

  .870ص
  2 شتوان حياا ة مرجع سابقة ص 002.

من ق. .ج دمّ حالة تالقّ أخراء الّناقل او من وبيه مع سب  آخر مساع  علع الخسا ر و  207تنّص الماّ ا   3 
األضرار للبضا عة ياون الّناقل مسؤوال نسبّيا خر ه أو خر، من وبيه و اّل ي ساع  علع ه ؤ األخراء أو األضرارة و 

  يج  علع الّناقل ان يإلبت ب،ّنه مسؤول عن بقّية الخسا ر و األضرار.
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 Si dans le connaissement le: اير بيانييات غييير صييحيحة ميين ريير  الّشياحن -
chargeur a fait sciemment une declaration fausse de leur nature ou de 

leur valeur.   ال يعّد الّناقلل مسلؤال علن الئسلارة أو ق. .ج بقول ا :د  200نّصت الماّ ا
الضرر المسّبب للبضائع او ما يتبعها ، إذا ارتكب الّشاحن بتعّمد تصريحا كاذبا بشلنن نوعهلا أو 

 مؤّيدة للّنقل" قيمتها في وثيقة الّشحن أو وثيقة أئرى
: األصيييل أّنيييه ال يجيييوز نقيييل البضيييا ع عليييع سيييرح البضييياعة عليييع سيييرح الّسيييفينةنقيييل  -

األضييرار اّلتييّ  الّسييفينةة والقيييام بالّشييحن ب يي ؤ الايفّييية يسييال الّناقييل البحييري عيين جميييع
عيين الضييرر الّيي ي ينييتج سييتتناءا يمايين عيي م مسيياءلة الّناقييل البحييري تلحييق البضيياعة و ا

هنييال إّتفيياق بينييه و بييين الّشيياحن علييع الّنقييل  ميين نقييل البضييا ع علييع الّسييرحة إ ا حيي ن
 . 1ق. .ج 667/8علع سرح السفينة و ه ا ما نّصت عليه الماّ ا 

:القانون البحييري الجزا ييري لييم يتعييّرا إلييع هيي ا الّسييب  ة لايين ميين نقييل الحيوانييات الحّييية -
خالل شرور سن  الّشحن نجي  عي م مسيؤولّية ن.  ميّ حالية نقيل الحيوانيات الحّيية عين 

إّن الّناقللل وقائللد منييه: د 80ا ييا او مييا يلحق ييا ميين ضييرر ة و هيي ا مييا جيياء مييّ الّشييررهال
ال يتعّرضون ألّية مسؤولّية لعملّية نقلل الحيوانلات الحّيلة و ال يسلنلون علن األملرا  أو الّسفينة 

ملللزمين بطعطائهللا ال  الحللوادث و ال مقتللل إحللداها اثنللاء الّرحلللة و مهمللا كانللت األسللباب و ليسللو

 2الماء و ال الغذاء و ال اّي شيئ ىئر إاّل في حدود المعقول"

 

 :  مّ التشريع البحري المصريللمسؤولّية ا عفاءات القانونّية  : انياث

                                                           

ل إعالم الّشاحن ب لل ق. .جد ومّ حالة تحميل البضا ع علع سرح الّسفينة يج  علع الّناق 667/8تنّص الماّ ا  1  
  ما ع ا مّ حالة ما إ ا اان الّتحميل ق  تّم با ّتفاق مع الّشاحن.

  2 ها   محّم  صالح ة مرجع سابق ص 006.



ماهية مسؤولية الناقل البحري ونطاقها           األول   الفصل   
 

 
 

43 
 

المحيّ   إميا سيلفا يلتزم الّناقل البحري بنقل البضاعة بحرا ااملة و سليمة و مّ الميعا  
أو حس  ما تقضّ به الظرو  العا ّية مّ مإليل هي ا الّنيو  مين الشيحنات ة و لي لل  ة

يسيي،ل عيين ال ييالل و الّتليي  و التيي،خيرة امييا مييّ حاليية عيي م قيامييه بيي لل تقييوم مسييؤولّيته 
علع أساس إخالله بإلتزام تحقيق نتيجة . وال يمان للّناقل  ميع هي ؤ المسيؤولّية إاّل عين 

،خير. و مييّ  لييل تيينّص الميياّ ا مييّ إحيي ان الّتليي  أو التيي رريييق إإلبييات السييب  األجنبييّ
من ق. .م علع اّنه يعفع الّناقل من المسيؤولّية عين هيالل البضيا ع أو تلف يا ة  882

إ ا أإلبيييت أّن هيييالل البضيييا ع او تلف يييا يرجيييع إليييع سيييب  أجنبيييّ ال يييي  ليييه أو لنا بيييه أو 
 ألح  تابعيه ميه .

خير حييييين موضييييو  المسييييؤولّية عيييين التيييي،  ميييين ق. .ج 870/0امييييا تناولييييت الميييياّ ا 
تقضيييّ بمسيييؤولّية الّناقيييل عييين لتييي،خير ميييّ تسيييليم البضيييا ع ة إاّل إ ا أإلبيييت اّن التييي،خير 
يرجع إلع سب  أجنبّ ال ي  له ميه ةو الّسب  اّل ي يقرع رابرة الّسببّية بين األخرياء 

مييّ البضيياعة أو  و الضييرر يتمإلّييل مييّ القييّوا القيياهرا أو خريي، الّشيياحن أو العييي  الييّ اتّ
تتمإّلل القّوا القاهرا مّ اّل حا ن ال يمان  معه و ليس للّناقيل  خيل ميّ  1معل الغير. 

ح وإلييه ممييا يجعييل إلتييزام الّناقييل مسييتحيال ة أّمييا خريي، الّشيياحن ميتمإلّييل مييّ عيي م إمصيياع 
و الّناقييل مييا يلييزم ميين إحتيارييات ة أ الّشيياحن عيين الربيعيية الخاصيية للبضيياعة ة ليّتخيي 

 لّشاحن مّ ع م إحاام ربر البضاعة و سوء التعب ة.اخر، ا
ّميييا العييييي  الييييّ اتّ مييييّ البضيييياعة ممإلالييييه ان تاييييون البضيييياعة ممييييا تتليييي  بييييالبرو ا أو أ

ل عنيييه ة أّميييا معيييل الغيييير ة و الغيييير هنيييا شيييخص أجنبيييّ ال يسييي، الرروبييية أو الحيييرارا
ب ا عيين الّناقييلة امييا إ ا اييان الضييرر ناتجييا عيين بضيياعة أخييرل خرييرا لييم يعليين صيياح

 ربيعت ا و لم يان مّ وسع الّناقل أن يعلم بخررها .

                                                           

  1 ع لّ أمير خال  ة المرجع الّسابق ة ص 20.
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نييييّص ق. .م علييييع حيييياالت أعفييييّ مي ييييا الّناقييييل البحييييري ميييين المسييييؤولّية مراعيييييا مي ييييا 
الظرو  الخاّصة بالّنقيل البحيري ة و هي ؤ الحياالت  ارهيا القيانون البحيري عليع سيبيل 

ميّ سين  الّشيحن ة و الحصر ة و هّ حالية تعّمي  الّشياحن  اير بيانيات غيير صيحيحة 
حالة الّنقل علع سرح الّسفينة ة و حالة نقل الحيوانيات الحّيية و حالية إنقيا  األرواع و 

   1األموال مّ البحر.
 : اععفاءات القانونّية للمسؤولّية في المعاهدات الدولّية – ثالثا 

هييّ حيياالت محييّ  ا المسييؤولّية مييّ ظييل معاهيي ا برواسييل  ة الّناقييل ميين حيياالت إعفيياء 
ال ياييون ا عفيياء إاّل مييّ حيي و  النريياق الّيي ي حّ  تييه علييع سييبيل الحصيير ن و ميين إلييّم 

المعاه ا ة و  لل اما جاء مّ نص الماّ ا الّرابعة من المعاهي ا ة با ضيامة إليع  ليل 
 إّتفياق قي  أبرليت ايّل شيرر أو تعاقي  أو  مإّن الماّ ا الإلالإلة الفقرا الإلامنة مين المعاهي ا ة

مييييّ عقيييي  نقييييل البضييييا ع إ ا مييييا تضييييّمن هيييي ا العقيييي  إعفيييياء ميييين شييييرور المسييييؤولّية أو 
 التخفي   من ا .

عييّ  ت الميياّ ا الرابعيية ميين معاهيي ا برواسييل حيياالت إعفيياء الّناقييل ميين المسييؤولّية ة إ  
الحييياالت ميييّ عييي م صيييالحّية الّسيييفينة للمالحييية بشيييرر بييي ل ال ّمييية الاامييييةة تتمإلّيييل هييي ؤ 

الّسيفينة و أشيارت المياّ ا الّرابعية مقيرا إلانيية إليع هي ا حية أو ميّ إ ارا األخراء مّ المال
الّنيييو  مييين حييياالت ا عفييياء ة و هيييّ أعميييال أو خرييي، الّربيييان أو البّحيييارا أو المرشييي  أو 

 2مستخ مّ الّناقل أو مّ إ ارا الّسفينة.
إحي اها ر إليع ّناقل من إرجيا  الضير حّ  ت معاه ا برواسل األسبا  اّلتّ إ ا تمان ال

مييال مسييؤولّية عليييه ة و تتمإلّييل هيي ؤ األسييبا  مييّ الحريييق مييا لييم يحيي ن بفعييل الّناقييل أو 
خر ه ة مخارر البحير أو الميياؤ المالحّيية األخيرل ة حيوا ن الحير  ةأعميال األعي اء 

                                                           

  1 محّم  امال حم ي ة مرجع سابق ة ص60.
  2 بّسام عار  الم تار ة مرجع سابق ة ص097.
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ّ ة عميييل أو العميييوميين ة إيقيييا  أو إايييراؤ صيييا ر مييين حاومييية ة قييييو  الحجييير الصيييحّ 
ل البضيياعة ة ا ضييرابات عيين العمييل أو ا غييالق ة جانيي  الّشيياحن أو مالييسيي و ميين 

الفتن و ا ضررابات األهلّيية ة إنقيا  األرواع ميّ البحير ة عيي  خفيّ ميّ البضياعة ة 
ة اّلتييّ ال تاشييف ا اليقظيية عيي م افاييية التغلييي  ة عيي م إّتفيياق العالمييات ة العيييو  الخفّييي

ايييالء الّناقيييل أو المعقولييية ة أي سيييب  آخييير غيييير ناشيييئ عييين معيييل الّناقيييل ة أو معيييل و 
ا نحرا  عن الّسير للقيام بعملّية إنقا ة ال يسي،ل الّناقيل عين ة مستخ ميه أو أخرا  م 

ضيياعة ال يالل أو التلي  الّنيياتج عين تعّميي  الّشياحن تقي يم بيانييات غيير صييحيحة عين الب
 1او قيمت ا.

ل ميين أّنييه إ ا أعرييت للّناقييل الحييق مييّ التنّصيي 0/0نّصييت معاهيي ا هييامبورغ مييّ الميياّ ا 
المسؤولّية مّ حالة هالل البضاعة أو تلف ا أو الت،خير مّ التسيليمة و اسيترا  إإلبيات 
اّنييه قيي  اّتخيي  هييو أو مسييتخ موؤ ة أو واال ييه جميييع مييا اييان ميين المعقييول اّتخييا ؤ ميين 

 ت ابير لتجّن  الحا ن و تبعاته.
اّتخيييييا   اميييييا أّن الّناقيييييل ال يمانيييييه رلييييي  ا عفييييياء مييييين المسيييييؤولّية إ ا اسيييييتحال علييييييه

ا جيييراءات المعقولييية لتيييوّقّ الحيييا ن ة إاّل ميييّ حالييية ميييا إ ا ايييان السيييب  األجنبيييّ هيييو 
 2السب  الوحي  اّل ي أ ل إلع استحالة اّتخا  الت ابير المعقولة.

 يماييييين استخالصيييييه أّن معاهييييي ا برواسيييييل جيييياءت أاإلييييير حمايييييية للّناقيييييل البحيييييري ةمييييا 
لتضييّمن ا بنييو  عييّ ا تعفييّ الّناقييل ميين المسييؤولّية ة امييا أّنييه يمايين مالحظيية أّن المشييّر  
الجزا ري تي،إّلر بإّتفاقيية برواسيل بالحياالت الع يي ا المخّولية للّناقيل البحيري ليعفياء مين 

 ق. .ج مقرا )ل( : 209المسؤولّية ة با ضامة إلع ما تضمنته الماّ ا 

                                                           

  1 نفس المرجع ةص 097.
 2 محّم  امال حم ي ة مرجع سابق ’ ص060. 
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م ي ؤ الفقيرا تفيتح د يكون للّناقل أو من ينوب عنله مسلؤوال عنله  أّي سبب آئر ال يمكن ان د 
المجييييال لحيييياالت أخييييرل ليعفيييياء ميييين المسييييؤولّية ة هييييو نفييييس مييييا  هبييييت إليييييه إّتفاقّييييية 

 برواسل.
  

 : اعّتفاقية للمسؤولّيةاععفاءات : الفرع الثاني

ياييون ال يي   منييه إعفيياء الّناقييل  األصييل أّنييه يعييّ  بييارال اييل شييرر يوضييع أو يّتفييق عليييه ة
هنييال اسييتإلناءات و مييّ حيياالت محييّ  ا يجييوز البحييري للبضييا ع ميين المسييؤولّية ة غييير أّنييه 

 مي ا ا ّتفاق علع إعفاء الّناقل من المسؤولّية .

   :ع م جواز ا ّتفاق علع ا عفاء من المسؤولّية  – 0 

 من ق. .ج اّلتّ تنّص : 200جاء نص الماّ ا 

و عديم المفعول كّل شرط تعاقدي يكون هدفه أو أثره المباشر أو الغير هير المباشر ملا  باطليعّد د 
 يلي : 

 273، 272،  223و  227إبعاد أو تحديد المسؤولّية الئاّصة بالّناقل و الّناجمة عن المواد   –أ 
 من هذا الكتاب    278، و 

أعلله ، ملا علدا فلي حاللة  278في الملاّدة  يحّددتحديد المسؤولّية بمبلغ يقّل عن مبلغ اّلذي   -ب 
   272ما جاء في الماّدة 

 منح الّناقل اعستفادة من التنمين على البضائع "  –ج 

أّنيييه يجيييوز ا ّتفييياق عليييع إبعيييا  أو تح يييي  مسيييؤولّية الّناقيييل  200ميّتضيييح مييين خيييالل المييياّ ا 
عليييع التزاميييات الّناقيييل  نصتييي 208ة  620ة 660ة ايييون أّن الميييوا   1الخاّصييية بإلتزاماتيييه 

                                                           

 1 شتوان حياا ة مرجع سابق ةص072 .
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وضيييعت إلتزاميييا عليييع عييياتق الّناقيييل  عفا يييه مييين  209إزاء الّسيييفينة و البضييياعة و المييياّ ا 
ق. .ج  207المسؤولّية ةو هو إإلبات أّن الضرر يرجع إلع سب  أجنبّ ة اميا أّن المياّ ا 

لضيرر جعلت الّناقل او من وبيه مسؤوال نسبيا إ ا اشترل خر،ؤ مع سيب  آخير ميّ إحي ات ا
ميميا يخيص  للبضاعة ة ماّل اّتفاق مّ عق  الّنقل يتضّمن إعفاء تح يي  مين مسيؤولّية الّناقيل

 الحاالت المشار إلي ا يعّ  بارال برالنا مرلقا .

اما يعّ  بارال ال إّتفياق ي ي   إليع خفيا مبليغ الّتعيويا القيانونّ المنصيوص علييه ميّ 
الّشيييياحن عيييين حقوقييييه الّناشيييي ة عيييين لل ميمييييا يخييييص تنييييازل ايييي ق. .ج  ة و  200الميييياّ ا 

 الت،مين علع البضاعة لصالح الّناقل .

برواسل و معاه ا هيامبورغ ة  ة و إّتفاقّية اما اما إعتبر ال من التشريع البحري المصري
اّن ال الشرور اّلتّ تتضّمن إعفاء الّناقل البحري من المسؤولّية أو الّتخفي  من يا بارلية ة 

 89إّتفاقّييية برواسييل و المييياّ ا  2مقييرا  9ق. .م و الّميياّ ا  897و  لييل ميين خييالل المييوا  
 1مقرا أولع من معاه ا هامبورغ.

 : ن المسؤولّيةجواز ا ّتفاق علع ا عفاء م – 8

هنال حاالت يجوز مي ا ا ّتفياق عليع إعفياء الّناقيل البحيري للبضيا ع مين المسيؤولّية و هيّ 
 ق. .ج اّلتّ تنّص : 208حاالت محّ  ا ة إ  جاء مّ نص الماّ ا 

 ئلفا للمادذة الّسابقة ، يرّئص بكل الشروط المتعّلقة بتحديد المسؤولّية أو التعوي  كما يلي : د 

عللن المللّدة الواقعللة مللا بللين إسللتلم البضللاعة مللن قبللل الّناقللل لغايللة البللدء بتحميلهللا علللى مللتن   –أ 
 الّسفينة و حّتى نهاية تفريغها و لغاية تسليمها  

 في نقل الحيوانات و نقل البضائع على سطح الّسفينة "  –ب 

                                                           

  1 مصرفع امال ره ةالقانون البحري ة  ار المربوعات الجامعّيةةا سان رّية  ة8000ة ص 978.
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عليييع أن تتعلّيييق  م نيييا المشيييّر  الجزا يييري رّخيييص الشيييرور المتعّلقييية بتح يييي  مسيييؤولّية الّناقيييل
 السالفة ال ار . 208بالحاالت الم اورا مّ الماّ ا 

 أور  ب،ّنه : ق. .م  892اما أّن المشّر  المصري و مّ الماّ ا 

ملن هلذا القلانون إذا كانلت الظلروف اعسلتتنائّية  232يجوز اعّتفاق على ما يئالف أحكام الملاّدة د 
ّتفللاق ، بشللرط أن ال يكللون مللن شللانه إعفللاء الّناقللل مللن اّلتللي يللّتم فيهللا الّنقللل تبللّرر إبللرام هللذا اع 

المسؤولّية عن ئطئه او ئطن تابعيه ، و بشرط ان ال يصدر سند الّشحن ، و ان يلدّون اعّتفلاق فلي 

 1"إيصال هير قابل للتداول يبّين فيه ما يفيد ذل  

شيييرور أجيييازت الخيييروج عليييع مبييي أ بريييالن  0287لعيييام سييين ات الّشيييحن  اميييا أّن معاهييي ا
يمييا يتعلّييق بالّنقييل  ي الرييابع ا سييتإلنا ّ و هييو نفييس مييا أخيي  بييه ا عفيياء ميين المسييؤولّية م

 2ملم تنص علع أي استإلناء ل  ا المب أ . المشّر  المصري ة أما معاه ا هامبورغ 

 

 

 

 

 

                                                           

  1  مصرفع امال ره ة  القانون البحري ةمرجع سابقة ص 970.
  2  لري  جبر اومانّ ة مرجع سابق ة ص 000.
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وفقا لعقد الّنقل البحري بتحقيق نتيجة معّينة هي إيصااال البعااا ة و تهااليم ا إل  يلتزم الّناقل 
ح  ي ف  ا  المرهااال إلي  ي في المو د المحّدد و بنال الحالة اّلتي هااااّلما ل  ب ا في مينان الفااااّ
لم تتحّقق تلك الغاية أو النتيجة كأ  تصاال البعااا ة معيبة أو تالاة أو في حالة  دم تهااليم ا 

ك ا كّليا أو جزييا او تأيير في وصااول ا ي  ند  لك تتحّقق مهااةولّية الّناقل البحري بهاابه ها
 في مواج ة المرهل إلي  . 

إ ا قاما المهاةولّية المدنّية للّناقل البحري ي أي وجود هناك يأأ و عارر و  اقة هببّية ما 
لمنّظمة إلجرايّية اد وى  ل  مهااااااّبه العاااااارر ي أبقا للقوا د ا بين ما ي يقوم المعاااااارور برف 

ي اّل ي تّم إحالتنا إلي  بموجه القانو  البحري  1هاااااااوان في قانو  اإلجراناا المدنّية و اإلدارّية
ي  2م  ق.إ.م.إ 31ي بموجه  ريعاة إفتتاحّية مهاتوفيا الفروأ المنصوع  لي ا في الماّد  

ة إقليمّيا  قبل هااااااااااقوأ الحق في لك ا  و نو ّيا موج ا د واه أمام الج ة القعاااااااااايّية الميتصاااااااااّ
اناا ر الد وى بالتقادم و لي  هاااااانحاول تناول ه ه النقاأ بالدراهااااااة م  يال التأّرق إل  اإلج

يتصااااااااااا بتحديد أأراف ا في المبحث األّول لمهاااااااااااةولّيةا القعاااااااااااايية المتّبعة في مجال اع و وا 
   .صول  ل  تعويضالحإجراناا رفع ا م  أجل  المحكمة ي و

 

 

 

                                                           
اإلجراناا المدنّية ي يتعّم  قانو  4880فبراير هنة  42الموافق  3240صار  ام  30المةّرخ في  80-80قانو  رقم  1

  .و اإلدارّية 
ايمة ق   ل  أّن  :" ال يجوز ألّي فيع التقاعي ما لم تك  ل  صاة ي و ل  مصلحةم  نال القانو   31نّصا الماّد   4

القاعي تلقايّيا إنعدام الصاة في المّد ي أو في المّد    لي  كما يثير   تلقايّيا إنعدام اإل   القانو  يثير أو محتملة يقّرها 
     إ ا ما افترأ  القانو  " .
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 :دعوى المسؤولّية المبحث األّول: 

صاااحه الحق في البعااا ة المتعااّرر  حقوق  م  الّناقل المهااةول    اليهااار   حّت  يهااتوفي
الّناقل بد وى المهاااااااااةولّية أبقا و العااااااااارر الاحقي  بالبعاااااااااا ة ي ال مناع ل  إاّل أ  يراف  

 لألحكام المقّرر  في القانو  البحري .

 الّد وى المّد   و المّد    لي و تفمل 

 أطراف الّدعوى:  :المطلب األّول

اح  ي إاّل أّ  تنايد العقد قد  يبرم  قد الّنقل البحري بي  فاااااايصاااااااي  هما الّناقل البحري و الفاااااااّ
يتدّيل في  أرف ثالث و هو المرهال إلي  و  ل  العموم تفمل أأراف د وى مهةولّية الّناقل 

لحة في مّت  بالّصاة و ل  المصالبحري للبعااي  كل مّد   أو مّد    لي  كما هابق ال كر يت
 التقاعي و لك وفقا للقوا د العاّمة في القانو  .

 :المّدعي بالمسؤولّية: الفرع األّول

 المّد ي : : أّوال

اقاال البحري و م  يقوم مقاااماا  هو صااااااااااااااااحااه الحق  ة  ل  النااّ المااّد ي في د وى المهاااااااااااااااةوليااّ
يع هو اح  ناهااااااا  ي و قد ي بالبعااااااااي  اّلتي تلاا أو هلكا ي فقد يكو  ه ا الفاااااااّ كو  الفاااااااّ

 1.الغير

 Chargeur:  الّفاح  – 3

                                                           

  1 د. وجزي حاأوم يمرج  هابقي ع 422.
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اح  إبرام  قد النقل البحري م  الناقل في مينان الّفح  المّتاق  لي   و يكو  محل  يتوّل  الفاّ
ح  م  أجل نقل ا    أريق البحر ه ا العقد نقل بعاااااا ة معّينة و محّدد     مفي هاااااند الفاااااّ

مينان إل  مينان آير يتّم اإلّتااق  لي  في العقد ي و ال جدال في أّن  صاااااااااااااااحه المصاااااااااااااالحة 
 ملّية الّنقل ي و بالّتالي صااااااااااحه الحق األصااااااااايل في الّرجو   ل  األول  في حهااااااااا  إنجاز 

الّناقل البحري بالمهاااااةولّية في حالة حصاااااول يهااااااير أو أعااااارار للبعاااااا ة أثنان وجودها في 
   1لبحري .  د  الّناقل ا

اح  الّرجو   ل  الّناقل في كل األحوال هااوان كا  هو اّل ي هااوف يتهااّلم البعااا ة  يحّق للفااّ
في مينان الوصااااول ي أو فاااايع آير   المرهاااال إلي  ه ما دام بيده ما يثبا ه ه البعااااا ة   

ح ه اة في رف  الّد وى إاّل إ ا عاااااّل حايزا لهاااااند  وال يمك  2هاااااند الفاااااّ اح  الصاااااّ أ  تبق  للفاااااّ
 الّفح  . 

دد يقول األهاااااااتا  ال يكون رفع الّدعوى للّشاحن إاّل إذا كان بيده سند الّشحن رودييرّ "  و ب  ا الصاااااااّ
  3اّلذي يمّثل البضاعة أو المطالبة بالتعويض عن أضرار ثبث أّنه تحّملها لوحده....

اح  في الّد وى البحرّية  ل  كون  يهااتمّد كما أّ  ال هااا  حّقا للفااّ اق  و القعااان الارنهااي يةهااّ
حّق  ه ا م   قد الّنقل البحري ناها ي و  ل  ه ا األهااال يمكن  مقاعاا  الّناقل إ ا لم يهاابق  

 المرهل إلي  بنال الألباا.

اح  في الّد وى عااااادّ  ي و أهم  الّناقل  الج القعاااااان الارنهاااااي  ّد  قعاااااايا تتعّلق بصااااااة الفاااااّ
اينة مركانديا في قرار محكمة النّ   الصاااادر ضقالقعاااايا المفااا ور  في ه ا الفاااأ  ي قعاااية الهاااّ

                                                           
 ي 4880ي   قد الّنقل البحري المةّههة الحديثة للكتاه يلبنا-أفياص ا–وهيه األهير ي القانو  البحري ي الّهاينة  1
 . 410ع  
ي 3001صاح الّدي   بد الّلأيف الّناهيي الوجيز في مبادئ القانو  البحري ي دار الثقافة الّنفر و التوزي  ي ّما ي  2

 . 411ع
 3 Rodiére rené , Du Pontavice emmanuel , Droit maritime ,12éme édition ,Dalloz ,Paris,1997 , p341. 
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إذا كانت دعوى المسؤؤؤولّية ضؤؤّد الّناقل بسؤؤبب اله   أو اّل ي قعاا  "  3000ديهاامبر  44بتاريخ 

 1"التلف من حق المرسل إليه يمكن للّشاحن أيضا رفعها إذا لم تتضّمن نفس طلبات المرسل إليه 

اح   و صاااااة في  قد الّنقل البحري لكون  أرفا ريهااااّيا في  ي ف ّن  ال يكاي لقبول  إ ا كا  الفااااّ
اة في الّنزا  د واه إ ا لم يثبا مصاالحت  في ا لّد وى عااّد الّناقل البحري   ألّ  صاااحه الصااّ

رور  صااحه المصلحة ي فالّفاح  اّل ي يحّرر هند الّفح  باهم المرهل إلي  ي  ال يكو  بالعاّ
فتنتقل البعااااااااا ة إل  ه ا األيير اّل ي يهااااااااتلم ا  ند وصااااااااول ا إل  المينان ي و إ ا تلاا أو 

في المأالبة بالتعويض عّد الّناقل ألّ  م  مصلحت   هلكا تكو  مصالحة المرهال إلي  قايمة
ح  اّل ي هو ب هااام  أو  وصاااول البعاااا ة هاااليمة و مأابقة لمواصااااات ا المحّدد  في هاااند الفاااّ

   2ألمره.

 إلي  : المرهل: ثانيا

المرهال إلي  هو الأرف اّل ي تعّ د الّناقل البحري يبنانا  ل  إّتااق  م  الّفاح  ي  ل  تهليم 
المنقولة إلي  ي ف و أرف أجنبي    العقد اّل ي أبرم لاايدت ي و رغم أّ  المرهااااااااال  البعاااااااااا ة

ح   إلي  لم يهاااااااهم في إبرام  قد الّنقل البحري يف ّن  يفااااااارك في  لك العقد بموجه هااااااند الفااااااّ
اح  المرهااال إلي  في وم   3اّل ي يعتبر هاااندا لحياز  البعااااي  و اهاااتام ا.  لك إ ا هااابق الفاااّ

ألّ  د وى  4 الّناقل بالمهااااااااااااااةولّية فتبّرأ   ّمة الّناقل البحري إّتجاه المرهاااااااااااااال إلي الرجو   ل  
اح  و د وى المرهاااااااال إلي  في الحقيقة هي د وى واحد  قام بأدان قيمة التعويض  ما إ ا الفااااااااّ

اح   اح      العاااارر إل  الفااااّ  ووفي  لك قعااااا محكمة بيروا أّن  " ال تعتبر د وى الفااااّ
                                                           

ي أفار إلي  بو ام يليل يإجراناا التقاعي في المناز اا  3000ديهمبر  44قرار محكمة الّنقض الارنهّية بتاريخ  1
ي مديرّية الدراهاا القانونّية و الوثايق يوزار  العدل ي 12البحرّية في ق.جزايري و المعاهداا الدولّية  ي نفر  القعا ي العدد

  .303ي ع 4838
  2 نال المرج  يع 304.

  3  دلي أمير يالد ي مرج  هابق يع20.
  4 بلعّبال لعرج ي مرج  هابق ي ع 28.
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هاااااااتقّلتي  تماما    بععااااااا ما بحيث يمك  ممارهااااااات ا معا بل يجه ا  د وى المرهااااااال إلي  م
   1.تعتبر ه ه الّد وى واحد  و م  حق أّي م   الّفاح  أو المرهل إلي  " 

ح  ا  لي  الماّد    2كما أّن  قد يّتم نقل البعاااااي  بدو  إصاااادار هااااند الفااااّ م   204كما نصااااّ
لمرسل ل يمّثله تسليم البضائع في المكان المّتفق عليهيتعّين على الّناقل أو من " ق.ه.ج  ل  أّن  : 

 من يمّثله و اّلذي يطالب بإست مها بناءا على نسخة من وثيقة نقل صحيحة ". ليه القانوني أوإ

في كلتا الحالتي  هااوان بموجه هااند فااح  أو هااند بوثيقة صااحيحة   ف   المرهاال إلي  يكو  
ح  أو أّي وثيقة أيرى مماثلة  صااااحه الحق في الّد وى عاااّد الّناقل البحري ي أل  وثيقة الفاااّ
تعتبر هاااااااند صاااااااحيل يحمي حامل  الفااااااار ي و ييّول ل  الحق في البعاااااااا ة الموصاااااااوفة في 

   لتعويض في حالة حصول أي هاك او تلف ل ا .الوثيقة و المأالبة با

  : المةّم : اثالث

هو المتعاقد اّل ي يأيد  ل   اتق  تعويض المةّم  ل  ي    األعاااااااااارار اّلتي تلحق بالفااااااااااي  
المةّم   ليااا  نتيجاااة حااادوث اليأر المةّم  منااا  ي و رغم أناااّ  ال  اقاااة للمةّم  بعقاااد الّنقااال 
البحري ي إاّل أّن  يمكن  الّرجو   ل  الّناقل البحري اّل ي كا  هااااببا في اليهاااااير أو األعاااارار 

ّاحقة بالبعااااااا ة ي و لك بنانا  ل   قد التأمي  المبرم بي  المةّم  و المرهاااااال إلي  كمّةم  ال
 ل  صاحه الّحق في البعا ة . 

تاترض د وى رجو  المةّم  حصااااول أعااااارار ل    المرهاااال إلي ه ي ف  ا تّم تعويعااااا  م  قبل 
  بموجه ق الّرجو   ليالمةّم  ياقد مصاااالحت  في الّد وى عااااّد الّناقل ي بينما يكو  للمةّم  ح

                                                           

  1 د.وجدي حاأوم ي مرج  هابق ي ع 422.
 2 فتوا  حيا  ي مرج  هابق ي ع 312.
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 قد الحلول ي اّل ي بموجب  يحّل المةّم  محل المةّم  ل  في حقوق  و د واه عااااااااااااّد األأراف 
 1األيرى المهةولة ي في حدود التعويض اّل ي يدفع  للمةّم  ل  .

ند اّل ي يثبا  كما كثيرا ما يحدث في قعاااااااااينا أي  تقّدم فااااااااركاا التأمي   قد الحلول و الهااااااااّ
التأمي  و مصالحت ا في رف  د وى التعويض عااّد الّناقل البحري و ه ا ما أّكدت  صااة فاركة 

ملف  81/82/3002المحكمة العليا في العديد م  قرارات ا م  بين ا القرار الصااااااااااااادر بتاريخ 
يتعّين على شركة التأمين أن تقّدم يوم رفع الّدعوى أمام المحكمة ي حيث جان في ا "  323141رقم 

ة عق د حلول صؤحي  يعطي لها صفة الّتقاضي و يتضّمن على وجه الخصو  تاري  تحديده   المختصؤّ
حيث أّن التاري  المذكور في العقد هو اّلذي يسؤؤم  لشؤؤركة التأمين بممارسؤؤة دعوى الّرجوع إبتداءا من 

ؤّمن مذل  التّاري    و حقوق األطراف تقّرر يوم رفع الّدعوى بمعرفة وقت التسديد للمرسل إليه و حق ال
 ار إليها أع ه لم تتم بحكم القانون " .في رفع دعوى الّرجوع . و اّن الحلول المش

بمعن  أّ  فاااااااااااااااركاااة التاااأمي  تعاي م  تقاااديم  قاااد الحلول  ناااد رفع اااا لاااد واهاااا وفقاااا للمااااّد  
ل  ل   قد مكتوه ألّ  المةّم  أرف أجنبي     2ق.ه.ج222 بل هو حلول إّتااقي مةهااااااااّ

  3   قد الّنقل.

 :المّدعى عليه بالمسؤولّية: الفرع الثاني

هو اّل ي يكو  المّد    لي  يإ  تقوم مهاااااااااااااااةوليت  نتيجة اقتراف  ليأأ و بأبيعة الّحال الّناقل 
اح  .و لك  في كثير تهاااّبه  ن  عااارر ي  أو تأّير في تهاااليم البعاااا ة للمرهااال إلي  أو الفاااّ

اح  و لك  م  قام بالّنقل هو ناقل م  األحياا  نجاد أّ  هنااك نااقل هو اّل ي تعاقد م  ا لفاااااااااااااااّ

                                                           

  1 فتوا  حيا  ي مرج  هابق ي ع312.
ق.ه.ج " يمك  رف  د اوى الّرجو  حّت  بعد انقعان المّد  الم كور  في الماّد  الهابقة  ل  أاّل تتعّدى ثاثة  222ماّد   2

 أف ر م  اليوم اّل ي يهّدد في  رف  د وى الّرجو  المبلغ المأاله ب  أو يكو  اهتلم هو ناه  تبليغ الّد وى .
 1 بلعّبال لعرج ي مرج  هابق ي ع 28.
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ّول بالّناقل المتعاقد و الثاني الّناقل الاعلي   كما أّن  يوجد أيعا تابعو و ل  ا يهم  األ 1آير
الّناقل البحري. أي تيتلف صاااااة الّناقل المهااااةول    األعاااارار في حالة  قد الّنقل الصااااادر 

ح ه ي  ح   او وثيقة الفاااااّ اينة الصاااااادر بموجه و في بموجه هاااااند الفاااااّ حالة  قد إيجار الهاااااّ
 مفارأة اإليجار .

 الّناقل المتعاقد : : أّوال

اح  بتنايده ي و  الّناقل المتعاقد هو الّناقل البحري الّرييهااااااي اّل ي يبرم  قد الّنقل و يتعّ د للفااااااّ
 و بالّتالي يكو  مهااااااااةوال    ال اك أو التلف اّل ي يلحق البعاااااااااي  أو التأيير في تهااااااااليم ا

 لااك بغّض الّنظر مااا إ ا قااام بتكليف ناااقاال بحري آير باا نجاااز الّنقاال أو جزن مناا  ي و يجااه 
اح  بتنايد الّنقل في جمي  مراحل  مرا اا  أّ  الّناقل المتعاقد ب  ا الما وم هو م  يتعّ د للفاااااااااااااااّ

 ّن  : "م  القانو  البحري اّلتي نّصا  ل  أ 212و ه ا ما أقّرت  الماّد   2الّرحلة البحرّية. 

أّن الّناقل البحري اّلذي وضؤؤؤع وثيقة مباشؤؤؤر  يلتم بالتنفيد الم ئم لالتتامات المترّتبة على الّناقل في كّل 
 المسافة اّلتي تسري عليها الوثيقة حّتى تسّلم البضاعة إلى المرسل إليه أو ممّثله القانوني..."

اّلتي تصااااايه البعاااااا ة أ  يرج  في حالة األعااااارار يحّق للمّد ي الحصاااااول  ل  الّتعويض 
اقال الّا ي تعااقاد معا  أصاااااااااااااااا ي و ال يعنيا  إ ا كا  هو اّل ي قام بالّنقل أم ناقل آير   ل  الناّ

فالّناقل األّول أي  المتعاقد ه مهاااااةول في األصااااال  هاااااوان في كل المهاااااافة أم في جزن من ا ي
  ال اك أو أّما    مهاااااااااةولّيت       تنايد كّل اإلّتااق ف و اّل ي يتعّ د بالقيام بكل الّرحلة ي

التلف أثنان  ملّية الّنقل األيرى ي فأهاااهاا ا أّن  يعتبر وكيا بالعمولة للّنقل  ندما يقوم بتهااليم 
 3 البعاي  إل  ناقل آير و ه ا ما اهتقّر  لي  القعان في مصر و فرنها .

                                                           

  1 بلعّبال لعرج ي مرج  هابق ي ع23 .
  2 هاني دويدار ي الوجيز في القانو  البحري ي دار الجامعة الجديد  للّنفري اإلهكندرّية ي3000ي ع 132.

ي 3000 ادل  لي المقدادي ي القانو  البحريي الأبعة األول  ي اإلصدار الثاني يمكتبة الثقافة و الّنفري ّما ي  3
 . 182ع
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 الّناقل الاعلي:  :ثانيا 

اح  و إّنما تربأ   اقة تعاقدّية م  الّناقل المتعاقد م  ال تربأ  أّية  اقة تعاقدّية م   الفاااااااااااااّ
اح  ي بحيث يع د إلي  الّناقل المتعاقد بتنايد  ملّية نقل البعاااي  كّل ا أو جزن من ا فقأ ي  الفااّ
اح  أ  يرج   ل  الّناقل الاعلي للبعاااااي  إ ا أصاااااب ا تلف أو هلكا أو  و بالّتالي يمك  للفااااّ

 1و لك  يكو  ه ا الّرجو   ل  أهال المهةولّية التقصيرّية . تأّير في تهليم ا ل 

كما يمكن  ا  يرج   ل  الّناقل المتعاقد أو  ل  كاهما معا في آ  واحد للمأالبة بالّتعويض 
 .ي و هما متعامني  فيما بين م في تهديد قيمة المأالبة 

 تابعو الّناقل البحري :  ثالثا:

اقال البحري هم أيعاااااااااااااااا ال تربأ م  اقاة تعاا  اح  بال هم يعتبرو  تاابعي  للنااّ اقاديااّة م  الفاااااااااااااااّ
 يأأ أحد أتبا  الّناقل مثلعاااااااااارر اّل ي يلحق بالبعااااااااااا ة إل  للبعاااااااااااي  و كثيرا ما يرج  ال

 2مقاول الّفح  و التاريغ .

 مقاول المناولة المينايّية : -أ

اقال  البحري في الوقاا الحاالي أكثر م  أي وقاا معااااااااااااااا  ي في حاجة إل  أصااااااااااااااابل الناّ 
ح  و التاريغ يقومو  بأ مال م في المينان ي كما  صااااي  في الفااااّ يدماا أفااااياع متيصااااّ
أّ  وجود ه ه القوى العاملة  ل  مهاااااااااااااااتوى جمي  موان  م  فاااااااااااااااأن  تيايف العهن  ل  

  و ا في إنزال أو فاااااح  البعاااااا ة مالّناقل في ميتلف العملّياا اّلتي تهاااااتوجه القيام ب 
اينة كما نصااااااا الماّد    تشؤؤؤؤملم  ق.ه.ج  ل  تعريف نفاااااااأ المقاول "  034 ل  الهااااااّ

ها و فّكها و إنتالها و عمليتي وضع البضائع على المناولة  المينائّية عملّيات شؤحن البضؤائع و رصؤّ
من  يلحق البعاااااااااا ة    ما ويكو  المقاول مهاااااااااةوال " خدها أالسؤؤؤؤؤؤطوا الترابية و الم اتات 

                                                           

  1 بلعّبال لعرج ي مرج  هابق ي ع 24.
  2 نال المرج    ع24.
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يال الاتر  اّلتي تكو  تحا رقابت  و تصاااّرفات  و ليل األعااارار اّلتي  يهااااير أو أعااارار
اا اّلتي قااام ب ااا إاّل في  تحاادث قبل ااا أو بعاادهااا . وال يهاااااااااااااااأل المقاااول    إيالاا  بااالعمليااّ
 مواج ة م  كّلا  ب ا . وك لك يكو   رعاااة لد وى قعاااايّية في حالة تأييره     ملّياا

 1الّفح  أو التاريغ في الّوقا المّتاق  لي  إاّل إ ا أثبا أّ  التأيير كا  بهبه الغير.

 : وكيل الّهاينة:  رابعا

ا الماّد   اينة يكل فاااايع أبيعي أو معنوي يلتزم  180نصااااّ ق.ه.ج : يعتبر وكيا للهااااّ
تاد  المعمقابل أجر و بموجه وكالة م  المجّ ز أو الّرّبا  فااااااااايصاااااااااّيا و ك لك بالعملّياا 

 األيرى و المرتبأة برهو الّهاينة في المينان.

اينة مهااااااااةوال    األيأان اّل تي يرتكب ا يال ممارهاااااااات  لم ام  و يرتبأ  يعّد وكيل الهااااااااّ
اينة بالمجّ ز بموجه  قد وكالة يتعاااااّم   حقوق و وواجباا األأراف ي ويهاااااأل وكيل الهاااااّ

رف و ال يهاااااااااااااااأل م  أتناياد وكاالت   في مواج اة المجّ ز     األيأاان اّلتي يرتكب اا في
 ي ف و وكيل مأجور م  المجّ ز يعمل باهم الغير إاّل إ ا كا  يأأه الّفيصي او تابعي 

و لحهاااااااااااااب  ي يجه  لي  أ  يبدل في تناي  وكالت   ناية الّرجل العادي أو رّه األهاااااااااااار   
 2الحريع

اينة مهااااااااةوال    أيأاي  إّما بموجه  ة المهااااااااةوولّية التعاقدّية إ ا كا  ثمّ يعتبر وكيل الهااااااااّ
 قد يربأ  بالأرف الثاني المتعاّرر و إّما بموجه المهااةولّية التقصاايرّية إ ا لم يربأ  أّي 

 3 قد بالأرف المتعّرر .

                                                           

  1 مصأال  كمال أ  يمبادئ القانو ي المرج  الّهابق ي ع420.
  2 نال المرج  ي ع412.

  3 بو ام يليل ي مرج  هابق ي ع301.
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كما هاااااااابق  كرنا أّن  تيتلف صاااااااااة الّناقل المهااااااااةول    األعاااااااارار في حالة  قد إيجار 
 .الّهاينة ب يتاف أنوا  ه ا اإليجار 

 ffrétement au voyageA: الّناقل البحري في حالة إيجار الّهاينة بالّرحلة – 3
اينة المجّ ز  بجمي  لوازم ا  اينة بالّرحلة يديل عااااااااام  حاالا إيجار الهاااااااااّ إيجار الهاااااااااّ
المألوباة ي م  اجال قيام ا بالماحة البحرّية في أحهااااااااااااااا  وج  و أبقا لمقتعاااااااااااااااياا 
ة في الهاااامة البحرّية في أحهااا  وج  و أبقا لمقتعاااياا  المعاهداا الدولّية الميتصاااّ

ة في ا اينة بالّرحلهااااامة البحرّية ي المعاهداا الدولّية الميتصااااّ لة و أّ  إيجار ه ه الهااااّ
يكو  في فاااااااااااكل  قد يربأ بي  أرفي  ي غالبا بي  فاااااااااااركتي  ماحيتي  في مهاااااااااااتوى 

ّول المةجر و الثاني المهاااااتأجر حول محل العي  اقتصاااااادي واحد ي يهاااااّم  الأرف األ
  المةّجر  و هي الّهاينة .

اينة و يحتاظ المةّجر في ه ا الّنو  م  اإليجا ر بالّتهااااااااااااايير الماحي و التجاري للهاااااااااااااّ
 1 بالّتالي يعتبر المهةوول أمام المّد ي .

 Affrétement à temps: لمّد  زمنّية الّناقل البحري في حالة إيجار الّهاينة – 4

اينة لمّد  محّدد  هو  قد يحّدد  اينة أإيجار الهاااّ أراف  المةّجر و المهاااتأجر ي مّد  هاااتغال الهاااّ
اينة تحا تصاااّرف المهاااتأجر ي و تنت ي في اليوم اليبدأ م   ّتاق مالوقا اّل ي توعااا  في  الهاااّ

جر هو اّل ي ل  صاااااااااااااااة الّناقل و ليل مهااااااااااااااتأو يكو  ال 2 لي  في العقد المبرم بي  الأرفي  
فالمهااااةولّية ترج  إل  المهااااتأجر و م  العلم   3ق.ه.ج 283مةّجرها وفقا لمقتعاااياا الماّد  

 الة إجار الّهاينة لمّد  زمنّية محّدد  يعتبر تابعا للمهتأجر . أّ  الّربا  في ح

                                                           

  1ي هاني دويداري الّنقل البحري و الجّوي ي الّأبعة األول  ي منفوراا الحلبي الحقوقّية ي بيروا ي لبنا  ي 4880.    
  2 هاني دويدار ي مرج  هابق ي ع 302.

ق.ه.ج " يعود التهيير التجاري للّهاينة لمهتأجر الّهاينة ي و يكو  الّربا  بحكم القانو  ممّثا     283الماّد   3
  جر في ه ا المجال و يجه  لي  التقّيد بتعليماا المهتأجر و في حدود أحكام  قد اهتيجار الّهاينة" .أالمهت
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 ِايجار الّهاينة ب يكل ا: – 1

اينة ب يكل ا هو اإليجار اّل ي يتّم اإلّتااق بي  المةّجر و المهااااااااتأجر حول  اينة هااااااااإيجار الهااااااااّ
غير مهاّلحة و غير مجّ ز  بما في  الكااية ي فيقوم المهاتأجر  ل  حهااب  الياع بتهلح ا و 

ا الماّد   كل الكافي حت  تصااااااااابل صاااااااااالحة للماحة إ  نصاااااااااّ  242تج يزها و تأقيم ا بالفااااااااّ
فينة بدون تسؤؤؤلي  ق.ه.ج "  فينة بهيكلها بأن يضؤؤؤع السؤؤؤّ و أيتعّهد المؤّجر بموجب عقد إسؤؤؤتأجار السؤؤؤّ

ا الماد  هيت تحت تصؤؤؤؤؤّرف المسؤؤؤؤؤتأجر لوقت محدودتج " يتّود  م  نال القانو  240...." ونصااااااااّ

فينة بالطاقم و يدفع له األجر  و المؤونة و المصؤؤؤؤؤاريف الملحقة " و ه فالمهاااااااتأجر  المسؤؤؤؤؤتأجر السؤؤؤؤؤّ
المهاااااااااةول    كل ما يحصااااااااال للبعااااااااااا ة م  هاك أو تلف يال مّد  اإليجار كون  يتمّت  

اينة بالّتهااااايير التج  نال الحكم مأّبق إلفاااااتراك الحالتي  م  اإليجار بالمّد  الزمنية واري للهاااااّ
 1ب يكل ا في تهيير المهتأجر للّهاينة تجارّيا .

الياصاة  ل  ما هابق فيما ييّع صااة الّناقل المهةول    اليهاير أو األعرار الحاصلة 
اينة يإّ  مهااااةولّية للبعااااا   المهااااتاجر تيتلف حهااااه المةّجر أوة م  يال  قود إيجار الهااااّ

ايناة ي  و لكاّل د وى  ل نو  اإليجار أإيتاف  قود إيجاار الهاااااااااااااااّ و مأاالباة يجاه أ  توعاااااااااااااااّ
المتعّلق ب ااا ي حّت  يمك  للمحكمااة العليااا بهاااااااااااااااأ رقااابت ااا  ل  األحكااام و القراراا إ  كااانااا 

 مأابقة للقانو  أم ال .

 : مسؤولّية الّناقل البحري ّدعوى المطلب الثاني : إجراءات رفع

تقتعااي د وى مهااةولّية الّناقل البحري للبعاااي  مبافاار  القيام بمجمو ة م  اإلجراناا ااّلزمة 
تتعّلق أهااها باإليأار و اإليتصاع .يعتبر اإليأار إجران هابق للّد وى البحرّية و يعرف 

كما أّ  إجران اإليأار ال يتعّلق بقبول أو  دم قبول  2باإلحتجاج أو التبليغ أو التحّاعااااااااااا ي

                                                           

  1 بو ام يليل ي مرج  هابق ي ع 483 .
  2 لأيف جبر كوماني ي مرج  هابق ي ع302.
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أو اعاااارار في البعااااا ة أثنان تهاااااليم ا .  الّد وى و إّنما ب ثباا وجود أو  دم وجود يهاااااير
كما اّ  اإليتصااااااااع في المواد البحرّية يتيل لصااااااااحه الحق في البعاااااااا ة الّلجون إل   ّد  

  المنصوع  لي  في القوا د العاّمة. ج اا قعايّية ميتّصة ي باإلعافة إل  اإليتصاع

 : شرط اإلخطار:  الّفرع األّول

رر اّل ي أصاااااه البعااااا ة  تقتعااااي الّد وى المتعّلقة بمهااااةولّية الّناقل البحري إثباا أّ  العااااّ
منهوه إل  الّناقل و ال يكو  العرر منهوبا أل  الّناقل أاّل ّإ ا وقعا البعا ة في يده ي أي 

رر هااابق  ل  الّتهااليم ي ال يال الّنقل و قبل  تهااليم ا للمرهاال إلي  ي و للّتحقيق م  اّ  العااّ
بّد م  إثبات  في الوقا اّل ي يتّم في  ه ا التهاااااااليم ي أّما إ ا أال الوقا بي  يروج البعاااااااا ة 
م  يد الّناقل و اإلباغ    العااااااارر ي ف ّن  يصاااااااعه إثباا الوقا اّل ي وق  في  العاااااااارر و 

ا الّناقل ي أل  ن ل أ  يكو  العرر قد أرأ بعد التهليم و ألهباه ال يههابب  ي و م  المحتم
كما يتعّ ر  ل  الّناقل الّدفا     حقوق  و إثباا قيام  بتنايد التزامات  و تهاااليم البعاااا ة في 

 1حالة جّيد  .

أو معاهد   3042لم يعّرف القانو  البحري و ال المعاهداا الدولّية   معاهد  بروكهاااال لهاااانة 
ه المقصاااود م  اإليأار ي و ترك األمر في  لك إل  الاق  و القعاااان  3020هامبورغ لهااانة 

" روديير " اإليأار بأّن  تعبير     دم الّرعاااااا  و رفض  إ   رف الاقي  الارنهااااااي األهااااااتا 
 2قيام قرينة الّتهليم المأابق.

 : م  فروأ اإليأار أّوال :

 : أ  يكو  اإليأار مكتوبا – 3

                                                           

  1  ّزوز رزيقة يالمرج  الهابقيع08.
2 Rodiére rené et du pontavice emmanuel, op-cit , p370. 
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ي و كل م  معاهد  بروكهاال و 2081القانو  البحري في الاقر  األول  م  الماّد  افااترأ 
ي  لك إ ا كما يهااااتوي فاّتااقّية هامبورغ أ  يتّم اإليأار في فااااكل كتابي و ليل فااااا ي 

كانا الكتابة بييأ يد صاااااحه البعااااا ة أم بةلة راقية أو  ل  أو بأّي وهاااايلة أيرى م  
 الّوهايل الحديثة للكتابة.

 تعتبر الكتابة فااارأا لقبول الّد وى ي و إّنما إلثباا وجود عااارر  ند التهاااليمي كما أّن  ال
لم يفترأ في الكتابة فكا ياصا بل كّل ما يجه أ  يتوافر في  هو أ  يكو  مكتوبا في 
فاااكل واعااال ي هاااوان في وصااال اهاااتام البعاااا ة أو في ورقة مهاااتقّلة تتعاااّم  محتوى 

بيأاااه برياادي موصااااااااااااااا   لياا  كمااا يمك  أ  يتّم اإليأااار اإليأااار   فيجوز ا  يتّم 
ة بموجااه  ي و بمااا أّ  الكتااابااة تكو  مقبولااة في أّي فاااااااااااااااكاال كااانااا  télégrammeبرقيااّ

 2ف رهال تلكل يتعّم  حدوث األعرار بكياّية واعحة و دقيقة يعتبر تحّاظا مقبوال.
 

 :أ  يكو  اإليأار واعحا و محّددا – 4 

عااارورّيا  في كتابة اإليأار المقّدم م  قبل المرهااال إلي  للّناقل  الوعاااوح و الّتحديد فااارأا 
م  أجل قبول  م  المحكمة اّلتي تنظر في الّنزا  ي و يجه أ  يتعاااّم  ما أصااااه البعاااا ة 
فعا م  يهاااااير أو أعاااارار محّرر  بصاااااة واعااااحة و دقيقة بمعن  أّن  يفاااامل في معاااامون  

ي ا المرهاال إلي   ند اهااتام  البعااا ة ي و أ   ل  ماهية اليهاااير أو األعاارار اّلتي يرتعاا
ل الغرض  يكو  محّددا و بعيدا    العمومّياا اّلتي تجعل من  مجّرد هاااااااارد لبياناا لم توعااااااااّ

 م  تحريرها.

                                                           
ق.ه.ج " إ ا حصلا يهاير أو أعرار للبعا ةييقوم المرهل إلي  او م  يمّثل   208تنّع الاقر  األول  م  الماّد   1

بتبليغ الّناقل أو ممّثل  كتابّيا في مينان الّتحميل ي قبل أو في وقا تهليم البعا ة و إ ا لم يتم  لك تعتبر البعاي  مهتلمة 
  لغاية ثبوا العكل "حهبما تّم وصا ا في وثيقة الّفح  

  2  ّزوز رزيقة ي مرج  هابق ي ع 04.
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كما يفااااااترأ في كتابة التحّاظاا أ  تتعّلق بما حدث فعا م  يهاااااااير أو أعاااااارار للبعااااااا ة 
 مهتقبا رغم التأّكد م  حصول .أثنان  ملّية اإلهتام ي و ليل ما قد يحدث 

باإليأار اّل ي يرهااال قبل اهاااتام البعاااا ة بد وى اإلحتااظ بحق المرهااال إلي   ل  ال يعتّد 
ما قد يظ ر م  ميتلف األعااااااااارار للبعاااااااااا ة  ند اهاااااااااتام ا ي و هو ما حكما ب  محكمة 

"باريل" في و ك لك محكمة إهاااااااتيناف  13022 فياري  82اهاااااااتيناف "روا " بقرار مةّرخ في 
 3020.2أفريل  81قرار مةّرخ في 

بنع أو  جز في البعاااااااااا ة ي  ل  المرهااااااااال إلي  أو ممّثل  اّل ي يقوم  و إ ا تعّلق اإليأار
اقااال أو ممّثلااا   كر مقااادار النقع أو العجز ي مثا إ ا كاااا  العجز أو  بتوجيااا  اإليأاااار للناااّ

أرود ماقود  و فااار  صاااناديق  الّنقض في البعاااا ة يكو  ّتحرير اإليأار كما يلي : يمهاااة
فااارغااة م  محتويااات ااا ي و إ  تعّلق بتلف بّينااا ماااهيتاا  مثا:يمهاااااااااااااااة أرود ملّوثااة بااالزيااا و 

  فر  صناديق مبّللة بالمان.

كيل م  الق و  مثا دو  تحديد  420إ ا تعّلق األمر في تحديد األعرار ي ف ّ  التحّاظ  ل  
حنة ي  3420  تعااّم  العامة الياصااة ب ا ي و اّ  محعاار اليبر  كيل فاهااد م  مجمو  الفااّ

كيل الم كور  في الّتحّاظ تديل عاااااااااااااام   420ف ّن  يتعّ ر  ل  المحكمة معرفة ما إ ا كانا 
 3الّنزا  المأروح أمام ا أم ال.

روأ الم كور  ي فغّن  يكو  قرينة قانونّية لصاااالل المرهااال إلي   إ ا تم توجي  اإليأار أبقا للفاااّ
ح  و أّ  تد م  أمام الم حكمة ماادها اّ  البعااا ة لم تهااّلم ل  أبقا لمواصاااات ا في هااند الفااّ

عاااارار يتعّي   لي  تعويعاااا ا يو أالّناقل البحري مهااااةول  ّما لحق البعااااا ة م  يهاااااير أو 

                                                           

  1 قرار محكمة روا  الارنهّية بتاريخ 82 فياري3022 أفار إلي ا بو ام يليل يمرج  هابق ي ع 480.
  2 قرار محكمة باريل الارنهية بتاريخ 81 /أفريل3020 أفار إلي ا ك لك  بو ام يليلي نال المرج  ي ع 480.

  3  .وجزي حاأوم ي مرج  هابق ي ع421.
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ر م  تقديم اإلثباا اّ  اليهاااير أو األعاارار حصاالا  ندما كانا البعااا ة في بالّتالي يتحرّ 
ة وفق أحكااام الماااّد   اقاال ي و هي قرينااة قااانونيااّ فقر  أول  م  القااانو  الماادني  112  ااد  النااّ

القرينؤة القؤانونّية ت ني من تقّررت لمصؤؤؤؤؤؤؤؤؤلحته على أّية طريقة أخرى من الجزايري اّلتي بّيناا أّ  "  
 ات..."طرق اإلثب

 :أأراف اإليأار: ثانيا

ادهااااة م  معاهد  بروكهاااال  3فقر   208حّددا الماّد   م  ق.ه.ج و الماّد  الثالثة الاقر  الهااااّ
اقاال البحري  ة باااإليأااار و هم المرهااااااااااااااال إلياا  أو ممّثلاا  م  ج ااة ي و النااّ و أياألأراف المعنيااّ

  ل  مصااااااااااااااالحة قانونّية في  م  ج اة ثاانياة و بماا أّ  اإليأاار هو إجران يقوم ب  كل م ممّثلا 
كالمرهااااااااااال إلي  أو م  يمّثل  ي ف ّن  يوّج  إل  الّناقل أو وكيل  في مينان التاريغ  ي حيث تنتقل 

 البعا ة م  حياز  الّناقل إل  حياز  المرهل إلي .

و لي  يّتم تقهاااااااايم األأراف المعنّية باإليأار إل  فيتي ي األول  اّلتي توّج  اإليأار و الثّانية 
 لموّج  إلي ا اإليأار .ا

 مّم  يوّج  اإليأار:  – 3

و مصلحة في وصول البعا ة هالمة و مأابقة م  قبل كل فايع ل  فاأ   يوّج  اإليأار
ح  ي فيجوز توجي  اإليأار م  قبل المرهاال إلي  المهااام   لمواصاااات ا الم كور  في هااند الفاااّ

جانه جواز توجي   م  قبل ممثلي أو حامل  األيير ي إل   في هاند الّفح  أو مظ ره األيير
 1. المرهل إلي  مثل وكيل الّفحنة أو م  ل  الحق في تمثيل المرهل إلي 

 إل  م  يوّج  اإليأار :  – 4

                                                           

  1 مصأا  كمال أ  ي مبادئ القانو  البحري /دار الجامعة ي اإلهكندرّية ي 3002 ي ع401.
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 1يوّج  اإليأار إل  الّناقل أو وكيل الّناقل كما يوّج  إل  الّربّا .

 : م لة التحّاظ أو اإليأار: ثالثا

ق.ه.ج يّتعااااااااااااال اّن ا فّرقا بي  العااااااااااااارر الظاهر ي و غير  208بالّرجو  إل  نع الماّد  
 الظاهر .

إ ا كا  العرر ظاهرا ف ّ  اإلحتجاج يحّرر قبل و اثنان الّتهليم مّما يبّي  أّ  المفّر  الجزايري 
رر  11/81قد تأّثر بأحكام الماّد   م  إّتااقّية بروكهااااال أعااااا ر الّنع أّن  في حالة كا  العاااااّ
ع فتوّجه  ل  مهاااااتلم البعااااااي  أو ظاهرا أو باديا للعيا   دو  أي فحع م  يبير متيصاااااّ

وكيل  أ  يوّج  الّتحّاعاااااا في مرفأ الّتاريغ و في وقا الّتهااااليم  ل  أبعد حد يأو قبل التهااااّلم 
 2ه الم لة ثاتة أّيام بعد الّتهليم إ ا كا  ال اك أو التلف غير ظاهر.ي في حي  تكو  ه 

ون  قد تأّثر لك ي حّدد الميعاد بيوم العمل التالي ليوم الّتهاااااليم ار المفااااّر  المصااااري الّ   غر  ل
 .ب ّتااقية هامبورغ 

 يوما التالية ليوم الّتهليم. 32وفي حالة العرر الغير الّظاهر حّددها ه

و نّصا  ل  أجل اإليأار  30/84كما  هبا إّتااقية هامبورغ إل  أبعد م   لك في ماّدت ا 
 يوم إبتدانا م  يوم الّتهليم. 18الّتهليم و حّددت  ه في حالة التأّير في 

تأّبق هاااااوان كا  العااااارر الاحق بالبعاااااا ة   ق.ه.ج 208  م  اإلفاااااار  أّ  أحكام الماّد 
يصااابل اإليأار أو التحّاظ دو  أمّا في حالة ال اك الكّلي  3 بار     تلف أو هاك جزيي 

                                                           

  1  ّزوز رزيقة و أيرى ي ع04.
  2 د.وجزي حاأوم ي مرج  هابق ي ع 420.

مّناد أحمد ينظام مهةولّية الّناقل البحري في الّتفر  الجزايري و اإلّتااقياا الدولّيةي م ّكر  لنيل ف اد  الماهتريكلّية  3
  .4831الحقوق يتيّصع قانو  دولي و إقتصادي ي جامعة  بد الحميد ب  باديل ي مهتغانم ي
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 هااليم تبدأ م لة توجي  اإليأار و هو حكم الموعااو  ألّن  ال يوجد تهااليم أصاااي فم  يوم الت
 1يتصّور إ مال  في حالة ال اك الكّلي.

 : اإلختصا  القضائي لدعوى مسؤولّية الّناقل البحري :الفرع الثاني

 

اجمااة     قااد الّنقاال  قباال اليوض في هاا ه المهاااااااااااااااالااة ينبغي التنوياا  أّ  جمي  المناااز اااا النااّ
اح  إ ا كا  تاجرا ي و بالّتالي تكتالبحري تعتبر تجارّية بالّنهااااااابة  هاااااااي للّناقل و بالّنهااااااابة للفاااااااّ

 2الّد وى المرفو ة عّد الّناقل البحري الأاب  الّتجاري.

نّظم القانو  البحري الج اا القعاايّية الميتّصة في المناز اا البحرّية ي غير أّن  لم تتعّم  
ة مهااااااااااألة تحديد الياصااااااااااّ 3010و ك لك بروتوكول هاااااااااانة  3042لهاااااااااانة  معاهد  بروكهاااااااااال

اإليتصااااع القعاااايي و قد يكو  القصاااد م   لك ترك ه ه المهاااألة للّدول األ عاااان تنّظم  
 3بناه ا في قوانين ا الوأنّية .

تعااااااااااّمنا القوا د التالية بصاااااااااادد ه ا  43في ماّدت ا  3020غير أّ  إّتااقّية هامبورغ لهاااااااااانة 
 بنقل البعااااااااي  بموجه ه ه اإلّتااقيةفي جمي  حاالا الّتقاعاااااااي المتعّلقة  -3الموعاااااااو  : " 

للماّد ي حهاااااااااااااااه إيتيااره أ  يقيم الاّد وى أمام محكمة تكو  وفقا لقانو  الّدولة اّلتي تق  في ا 
 المحكمة  اا اإليتصاع و يديل في نأاق والين ا أحد األماك  اآلتية :

تباري  المحل الّرييهااااااي للمّد    لي  و إ  لم يك  ل  محل  مل رييهااااااي فالمحل اإل -أ 
   إلقامة المّد    لي .

                                                           

  1 د.وجزي حاأوم ي مرج  هابق ي ع420 .
  2 مّناد محّمد يمرج  هابق ع02.

 3 لأيف جبر كوماني ي مرج  هابق ي ع 322
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  رم و فر  أو وكالة ابأمكا  إبرام العقد يفرأ أ  يكو  للمّد    لي  في  محل  مل  -ه    

    أريق ا.

 مينان الّفح  أو مينان الّتاريغ . –ج 

 1أّي مكا  غير  لك يعّي  ل  ا الغرض في  قد الّنقل البحري. –د 

م  ق.ه.ج  222و ه ا هو نال الموقف اّل ي أيد ب  المفااّر  الجزايري في نع الماّد  
بعقد الّنقل البحري أمام الجهات القضائّية المختّصة إقليميا حسب قواعد  ترفع القضؤايا اّلتي تتعّلق" 

 " .القانون العام 

ة  ّية و اإلداريّ و  لي  حهاااااااه القوا د العاّمة المنصاااااااوع  لي ا في قانو  اإلجراناا المدن
غير اّ   لك ال يمك  أ  يحرم  م  حق ممارهت   وهي محكمة مقر إقامة المّد    لي  .

ق.ه.ج و هو ما تجّل   222حقّا  في رف  د واه أماام مينان الّتاريغ اهاااااااااااااااتنادا ال  الماد  
 في  ّد  قراراا صادر     المحكمة العليا.

إمكانّية ايتيار مقر إقامة المّد    لي  لرف   و ال فااااّك أ  منل المفااااّر  الجزايري المّد ي
رأ التعاقدي مّما يفااّكل حماية لصااااحه الحق  د واه قد يكو  وّفر ل  ييارا يارج    الفااّ

ح في البعااا ة م  تعهااف الّناقل في اهااتيدام مركزه القانوني القو  ياّل ي  ي في هااند الفااّ
جون و ب لك يمك  ل  ا األايير اللّ قد يحّدد ج ة قعااايّية تلحق ب  المّد ي مفااّقة و ناقاا 

 2إل  الج ة القعايية األقره إلي  . وه ا ما أيد ب  ك لك المفّر  المصري .

ّما اإليتصااااع القعاااايي الدولي للمحاكم الجزايرّية و بالّرجو  إل  التفاااري  الجزايري فقد أ
القانو  الجزايري بموجه بحيث هااامل  ق..م  م   33و  38 الج ه ه المهاااألة في المواد

                                                           

  1 بلعّبال لعرج ي مرج  هابق ي 21.
  2 مّناد محّمد ي مرج  هابق ي ع 01.
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ا أ  يقااعاااااااااااااااي الماّد    ليا   م أماام المحاكنع هااتي  المااّدتي   للماّد ي إ ا كاا  جزايرياّ
الجزايرّية بيصااوع اإللتزاماا اّلتي تّم التعاقد  لي ا دايل الجزاير ي و نال الحكم يأّبق 

 إ ا كا  المّد    لي  جزايرّيا.

حه الحق في البعاااا ة جزايريا لعقد اإليتصااااع و بالّتالي يكاي أ  يكو  الّناقل أو صاااا
 المحاكم الجزايرّية.

ة لدّتاااااق ألّ  العقاااد فاااااااااااااااريعاااة  د بااا راد  الأرفي   ي فااااألولوياااّ غير اّ  نع المااااّدتي  مقياااّ
 المتعاقدي .

أّما    القانو  الارنهااااي فقد كا  موقا  واعااااحا م  ه ه المهااااألة  ندما وهاااا  م  نأاق 
كا  أحد أأراف إيتصااااااااااااع المحاكم الارنهاااااااااااّية ي حيث يهاااااااااااند ل ا اإليتصااااااااااااع كّلما 

 1قانو  مدني فرنهي. 32اليصومة فرنهيا حهه ما  هبا إلي  الماّد  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 نال المرج  ي ع02.
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 :الّتعويض عن المسؤولّيةالمبحث الثاني: 

 ّما أصاااااب  م  يهااااار  ي و ينفااااأ الحق في  م  يوم  أان مقابل للمعاااارورإالتعويض هو 
نفاون العارر أو م  يوم إكتمال  ناصاار المهاةولّية ي و يكو  صادور الحكم كافاااا للحق 
ال منفاااااااااااااااأ لا  فعنادماا يلجاأ أأراف  قاد للمحاكم أو الّتحكيم   وفقا إلّتااق م ه ف ّ  المّد ي 

 .ض    األعرار اّلتي لحقا ب  يأمل الحصول  ل  تعوي

و نظرا لتقل المهاااااااااااااةولية اّلتي تق   ل   اتق الّناقل فقد قّرر ل  المفاااااااااااااّر  حدا أقصااااااااااااا  
: يلتزم الّناقل بأداي  إ ا ما  تحّققا مهاااةوليت  وتجدر اإلفاااار  إل  أّ  هناك  ّد  للتعويض 

للمهااةولّية أو الحد األ ل  للمهااةولّية و تار   مصااألحاا تهااتيدم و هي التحديد القانوني 
أيرى الحد األقصاااا  للّتعويض ي فالّناقل إما أ  يكو  مهااااةوال أو ال يكو  مهااااةوال و لك  
اقااال فيكو  بااا لاااك للّتعويض حااادا يلزم  الّتحااادياااد يرد  ل  مقااادار الّتعويض الاااّ ي يااادفعااا  الناااّ

 1بأداي  الّناقل في حالة إصابة البعاي  بعرر ما 

 

 الّتعويض في حالة المسؤولّية المحدود : طلب األّول:مال

الّتعويض يكو  محّدد بحد أ ل  ال يتجاوزه القاعاااااااي و ه ا الّتحديد قد يكو  نع قانوني 
 األأراف. ي و قد يكو  وفقا إلّتااق

 :الّتحديد القانوني:الفرع األّول

مرا ا  للظروف اّلتي تحيأ بالّنقل البحري لم يفاأ المفّر  البحري و ال إّتااقّية هامبورغ أ  
تحّمل الّناقل مهااااااااااااااةولّية  دم تنايد العقد كاملة ي و م  ثّم قّررا تحديد مهااااااااااااااةولّية الّناقل 
رر اّل ي لحق  البحري قانونا  ند قيام ا بمبلغ معّي  يقابل تعويعااااااااااا ا وهاااااااااااأا    العاااااااااااّ

                                                           

  1  ّزوز رزيقة ي مرج  هابق ي ع12.
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اح  نجد أّ  المعاهد  تعااا  حد أقصااا  فاااأن ا في   1م  اإلّتااقية 2و بالّرجو  للماّد   الفاااّ
 و هوان كا  مصدرها المهةولّية العقدّية أو الّتقصيرّية م  ق.ه.ج 082 لك فأ  الماّد  

ي كما يهاااتايد م  الّتحديد القانوني للمهاااةولّية أفاااياع آيرو  يفااااركو  في  ملّية الّنقل 
تف المعااارور  ل  الّتحديد القانوني لمهاااةولّية الّناقل الّبحري ي و يتمّك  و  لك حّت  ال يل

اقاال مهاااااااااااااااةوال  ن م ي  ونأاااق الّتحاااديااد القاااانوني   2إهااداره بااالّرجو   ل  آيري  يكو  الناااّ
لمهااةولّية الّناقل هو العااارر اّل ي يحصاال يال قيام مهاااةولّيت     تناي   قد الّنقل اّل ي 

  3يبدأ من  تكّال  بالبعا ة حّت  تهليم ا إل  المرهل إلي  

أار ييعااااااااا  لتأبيق القوا د العاّمة لجبر أّما بالّنهااااااااابة لألعااااااااارار اّلتي تق  يارج ه ا اإل
رر مّما يتعّي  جبر العاارر كاما و هنا ييعاا  لتعديل م  إ اان يتيايف ي و زياد   العااّ

 حهه إراد  األأراف.

ح  و ال يهااري الّتحديد إاّل  ل   قد النقل البحري للبعاااي   و الّتحديد  4بموجه هااند الفااّ
اح  و المرهال إلي  دو  الغير اّل ي يصايب  م  تنايد  قد  القانوني للّتعويض مهاةولّية الفاّ

و  81  مادّ ال يالّنقال ي و اّل ي يهاااااااااااااااتحّق تعويعاااااااااااااااا كاما و لقد بّينا ِاّتااقّية هامبورغ ف
 يلي :كيقّية حهاه الحد األقص  و هو ما نتناول  فيما  082المفّر  البحري في الماّد  

 حهاه الحد األقص  للّتعويض في ِاّتااقّية هامبورغ:: أّوال

 ينّع البند  أه م  الاقر  األول  م  الماّد  الّهادهة م  ِاّتااقّية هامبورغ  ل  ما يلي :

                                                           

  1 مصأا  كمال أ  ي مبادى القانو ....ي مرج  هابقي ع410. 
  2 محّمد كمال حمدي ي مرج  هابقيع312.

  3 الماّد  084 م  ق.ه.ج.
  4 الماّد  4فقر  1 م  ِاّتااقّية هامبورغ .  
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   اليهااار  الناتجة    هاك البعاااي  أو  2" تحديد مهااةولّية الّناقل وفقا ألحكام الماّد  
وحد   4.2وحد  حهااابّية    كّل أرد أو وحد  فااح  أيرى ي أو  012تلا ا بمبلغ يعادل 

 حهاّبة    كل كيلوغرام م  الوز  القايم للبعاي  ي لك أو يتلف أّي ما أكبر " .

ويقصااااااد بالوحد  الحهااااااابّية وفقا للاقر  الثالثة م   اا المبدأ الوحد  المنصااااااوع  ن ا في 
حه الياع  41الماّد   و قد حّددا ه ه الماّد  األيير  الوحد  الحهااااااابّية بأّن ا " حق الهااااااّ

 كما يحّدده صندوق الّنقد الدولي ".

حق هااااحه  012يتبّي  م   لك الحد األقصاااا  للّتعويض    هاك أو تلق البعاااااي  هو 
حق هاااااااااااااااحاه ياااع    كاال  4.2يااع كاال أرد أو وحااد  فاااااااااااااااح  هاالااك او تااالف أو 

   اإلجمالي أّي ما أكبر.كيلوغرام م  الوز 

أّما الحد األقصاااا  للّتعويض    الّتأيير في الّتهاااااليم فيحّدد بنانا  ل  عاااااابأ أجر  الّنقل 
ادهاااااةفينّع البند  هه م  الاقر    ل  أ  " تحّدد مهاااااةولّية الّناقل  1األول  م  الماّد  الهاااااّ

ل و نصااااااف أجر  الّنق   التأيير في الّتهااااااليم بمبلغ يعادل عااااااعاي  2وفقا ألحكام الماّد  
المهاااااااتحّقة الّدف     البعااااااااي  المتاّير   ل  أاّل يجاوز ه ا المبلغ أجر  الّنقل المهاااااااتحّقة 

 2الّدف  بموجه  قد الّنقل البحري للبعاي  .

 الحد األقص  للّتعويض في حالة الّنقل بالحاوياا : - 3

دما تكو  البعاااااااااي  حالة احتهاااااااااه الحد األقصاااااااا  للّتعويض  ن 4فقر   1 الجا الماّد  
ا الاقر   أه من ا  ل  أّن   ية " في حالة إهاااااااتيدام حاو المنقولة معّبأ  في حاوياا ي فنصاااااااّ
ة نّقالة أو ادا  نقل مماثلة لتجمي  البعااااااااااي  ي ف ّ   ح  أو منصاااااااااّ الأرود أو وحداا الفاااااااااّ

ح  و الم كور  أّن ا معّبأ  في أدا  م  أدواا الّنقل ه ه  األيرى المعاّدد  في هاااااااااااااااند الفاااااااااااااااّ
                                                           

  1 د.وجزي حاأوم ي مرج  هابق ي ع 422.
  2 أاله حه  موه  ي مرج  هابق ي ع 422.
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تحتهااااه أرودا أو وحداا فااااح  مهااااتقّلة ي و في ياف ما تقّدم تعتبر البعاااااي  المعّبأ  
 في أدا  الّنقل الم كور  وحد  ّفح  واحد  .

 اااا أو تلا ااا تعاااّد أدا  الّنقااال المااا كور   نااادماااا ال تكو   هه في حاااالاااة هاك أدا  الّنقااال  ات
 مملوكة للّناقل أو مقّدمة من  بأي فكل آيري وحد  فح  مهتقّلة واحد  " .

ح  بأّن ا  ح  الم كور  في هاااند الفااااّ يّتعااال م  ه ا الّنع أّ   دد الأرود أو وحداا الفاااّ
أ  بالحاوية تعتبر كّل من ا أردا أو وحد  فاااااااااااااااح  تماما  ما لو كانا مفاااااااااااااااحونة في كمعباّ

ح  ه ه  بعي  اإل تبار  ند  اينة ي و بالّتالي تةيد  دد الأرود او وحداا الفااااّ  نابر الهااااّ
احتهاااااااااااه الحد األقصاااااااااا  للّتعويض ي أّما إ ا لم تك  م كور   ل  ه ا المنوال في هااااااااااند 

 ض.يالّفح  ف ّ  البعاي  كّل ا تعتبر وحد  فح  واحد   ند احتهاه الحد األقص  للّتعو 

و يةيد بعي  اإل تبار أيعااااااا احتهاااااااه الحاوية ب ات ا وحد  فااااااح  مهااااااتقّلة إ ا هلكا أو 
 تلاا فرأ أاّل تكو  مملوكة للّناقل أو مقّدمة من  تحا أي هند قانوني.

ح  أ ّ  أردا م  البّراداا م  نو  ك ا معّبأ   28  ل  هاااابيل المثال إ ا  كر في هااااند الفااااّ
في حاوية مملوكة للّفاح  ي ف  ا هلكا الحاوية و ما بدايل ا ف ّ  الحد األقص  للّتعويض 

ح  ه ا البيا     الأرود ف ّ   23يوازي ما يعادل  أردا ي اّما غ ا لم ي كر في هاااند الفاااّ
     1الحد االقص  للّتعويض المهتحق يوازي ما يعادل أردي .

 :  Colis-packageتعريف الّأرد : – 4

الأرد هو وعاا  البعااا ة في غاف كصااندوق أو كيل تحمل أرقاما و  اماا ممّيز  ي 
فكاّل صاااااااااااااااندوق أو كيل يعتبر في ه ه الحالة أردا ي و كلمة أرد تعني أّ  البعاااااااااااااااا ة  

أو   فاااااااااااحنا بعد حزمت ا في حزمة واحد  أو أكثر هاااااااااااوان تّم تغليا ا بالورق أو ما فااااااااااااب

                                                           

  1 د.وجزي حاأوم ي مرج  هابق ي ع 421.
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بوعاااااااااااع ا قي صاااااااااااندوق أو في أكيال أو ِاكتا  بتحزيم ا بأربأة بحيث تكو  كل حزمة 
ح  و  ل  أهااااااهااااا ا يتحّدد الحد  معّينة ب ات ا ي و ه ه الأرود ي كر  ددها قي هاااااند الفاااااّ

 1األقص  لمهةولّية الّناقل    هاك البعا ة أو تلا ا اثنان الّرحلة البحرّية .

 : VNITوحد  الّفح   – 1

ة بالبعاااااااا ة اّلتي تفاااااااح  صاااااااّبا بغير تغليف اّلتي ال تعرف إاّل بوزن ا  و أالوحد  الياصاااااااّ
قياهااااا ا أو حجم ا كاأليفااااااه و الاحم و البترول ي فالمقصاااااود إ ا وحد  الوز  أو القيال 
أو الحجم اّلتي تحّدده  اد  أهااهااا لتحديد أجر  الّنقل هااوان كانا أّنا أو مترا أو كيلوغراما 

ح     الوحد  اّلتي ترا   في أو مترا م كّعبا ي ف  ا ايتلاا الوحد  الوارد  في هااااااااند الفااااااااّ
 2احتهاه األجر  كانا العبر  بالوحد  الوارد  في هند الّفح .

 ص  للّتعويض في القانو  البحري الجزايري :حهاه الحد األق: اثاني

اح  أو ممّثل   082تنّع الماّد    بأبيعة و قيمة البعاااااي  قبل ل  أّن  إ ا لم يصااااّرح الفااااّ
ح  أو أّية وثيقة نقل أيرى  اينة و لم يدّو  ه ا الّتصاااااريل في وثيقة الفاااااّ فاااااحن ا  ل  الهاااااّ
مماثلة ي فا يعّد الّناقل مهاااةوال    اليهااااير أو األعااارار اّلتي تصااايه البعااااي  أو اّلتي 

ح  أيرى أو وحد  حهاااااابّية    كّل أرد أو وحد  فااااا 38.888تتعّلق ب ا بمبلغ يزيد    
أو أعااااااااارار م  الوز  اإلجمالي  وحد  حهاااااااااابّية    كل كيلوغرام يصااااااااااه بيهااااااااااير 18

للبعا ة للحد األدن  المأّبق ي و بمقدار يعادل مّرتي  و نصف م  أجر  الّنقل المهتحّقة 
الّدف     البعاااااااااي  المتأّير  اّلتي لم تهااااااااّلم في الوقا المّتاق  لي  أو في الوقا المعقول 

حريع أ   يهااّلم في  البعاااي  ي و لك  ال تزيد    مجمو  أجر  الّنقل م  ناقل  المألوه
 المهتحّقة بموجه  قد الّنقل البحري.

                                                           

  1 محّمد كمال حمدي ي مرج  هابق   ع 322.
  2  نفس المرجع ، ص471.
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في حالة اهاااااتيدام حاوية أو أّية أدا  أيرى لتجمي  البعااااااي  ي ف ّ  العبر  في حهااااااه أي 
أّي وثيقة  ح  ي أوالمبلغي  أكبر لتحديد المهااةولّية هي  دد الأرود المدّونة في وثيقة الفااّ 

 أيرى تثبا  قد الّنقل البحري.

 ناه ا و لم تك  مملوكة للّناقل ي تعتبر وحد  فح  أيرى. قلو إ ا تعّررا أدا  النّ 

يقصاااااد بالّوحد  الحهاااااابّية  في ما وم  ه ا األمر   وحد  حهااااااه متفاااااّكلة م  يمهاااااة و 
األلف في الّن اية ي و هااااااتّي  مليغراما و نصااااااف م  ال هه ي  ل  أهااااااال تهااااااعماية م  

يمك  أ  تحّول وحداا الحهااااه الم كور  بالعملة الوأنّية بأرقام معااابوأة و يتم الّتحويل 
 1في حالة د وى قعايّية حهه قيمة ال هه للعملة الم كور  بتاريخ النأق بالحكم.

يّتعاااال اّ  المفااااّر  الجزايري وعاااا  مرجعي  لحدود مهااااةولّية  082م  يال نع الماّد  
اح  أو ممّثل  و ال ّناقل البحري للبعاااااي  ي ف ّما أّن  مهااااةول كأصاااال  ام في تصااااريل الفااااّ

اح   اينة ي و إما اهاااتثنان في حال  دم تصاااريل الفاااّ قيمة البعاااا ة قبل فاااحن ا  ل  الهاااّ
ب لك فتكو  المهااااةولّية محدود  بوحداا حهااااابية تيتلف بايتاف صااااور مهااااةولّية الّناقل 

   الّتأيير.   ال اك أو التلف أو  

 : أريقة حهاه الّتعويض  كياّية تحويل الوحداا الحهابّية غل   ماا وأنّية ه :ثالثا

هاااانحاول تحويل الوحداا الحهااااابّية غل   ماا وأنّية حهااااه ِاّتااقّية هامبورغ و حهااااه 
 التفري  الجزايري .

 حهه ِاّتااقّية هامبورغ : – 3

ة في حهاااااب  ي ألّ  ابالّنهاااابة للّتعويض    التأيير في الّتهاااالي لحد م ليل ثّمة صااااعوبة ياصااااّ
األقصاا  ل  يتحّدد  ل  أهااال أجر  الّنقل أّيا كانا نو  العملة المحّدد  في ا ه ه األجر  ي فا 

                                                           

 1 الماّد  082 ق.ه.ج.
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يبق  إاّل  ل  القاعااااااااااااي الّناظر في الّنزا  تحويل قيمة العملة إ ا كانا أجنبّية إل  ما يوازي ا 
 1ر الّرهمي للّصرف.م  العملة الوأنّية  لك حهه الّهع

لحهااااااه التعويض    ال اك أو تلف البعااااااي  ف ّ  قوا د هامبورغ اهاااااتيدما أّما بالّنهااااابة 
 وحد  حهابّية ياّصة أال و هي حق الّهحه الياع كما يحّدده صندوق النقد الدولي.

حه الياع هو وحد  قيال إبتكرها صااااااااااااااندوق الّنقد الدولي  وعااااااااااااااا    الجني   حق الهااااااااااااااّ
ا ال هه أو الارنك بوانكاريي  ي تااديا للّتقّلباا  ل  القيمة اّلتي كانا تتعّرض ل  اإلهاااااااااااااترليني

 هاتا  العملتا .

حه الياع  ل   هااااااااال هااااااااّلة م  العماا الدولّية القوّية في العالم أيتم تقويم حق الهااااااااّ
ة إل لنّ الّدايلة في صااااندوق ا حه الياصااااّ  قد الّدولي بنهااااه تااوت . ويتّم تحويل حقوق الهااااّ

م   والعملاة الوأنياّة للاّدولاة تبعا لقيمة ه ه العملة م  تاريخ صااااااااااااااادور الحكم بالّتعويض أ
  لي  األأراف المعنّية.تاريخ اّل ي تّتاق 

ة إل  العملة الوأنّية مّيزا الماّد   حه الياصاااااّ  31أّما بالّنهااااابة لأريقة تحويل حقوق الهاااااّ
ولي و ّنقد الدّ األ عاااااان في صاااااندوق ال م  ِا.ه بي  فيتي  م  الّدول ي الاية األول  الدول

لك  نظام ا الّنقدي يجيز إتّبا  أريقة التقييم اّلتي يتّبع ا صااااااااااندوق  الدول غير أ عااااااااااان
 2 الّنقد الدولي .

حه  بالّنهاااااابة للاية األول  م  الدول : تحهااااااه قيمة العملة الوأنّية بالقيال إل  حق الهااااااّ
الماعول  صندوق النقد الدولي و اّلتي تكو  هاريةالياع وفقا لأريقة الّتقييم اّلتي يأّبق ا 

                                                           

  1 د.وجزي حاأوم ي مرج  هابق ي ع 422.
  2 نال المرج  ي ع 420.
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في تاريخ صااااااااااادور الحكم أو في التاريخ المّتاق  لي   ل  الّتحويل بحهاااااااااااه األحوال . و 
 ه ه الّأريقة هي إلزامّية بالّنهبة للدول األ عان في صندوق الّنقد الدولي.

حه ابالّنهااااااااابة لل ية الثانية م  الّدول تحهاااااااااه قيمة  ملت ا الوأنّية بالقيال إل  حق الهاااااااااّ
الياع بالّأريقة اّلتي تحّددها كل دولة بالّنهاااااااااااااابة لعملت ا .و تجيز اإلّتااقّية بالاقر  الثانية 

قا ّي و أ هامبورغ أو فيل ا ه الدول أ  تعل   ند اإلنعااااااااااااااامام إل  ِاّتااقّية  41م  المااّد  
د األقصااااااااااااااا  للّتعويض اّلتي يمك  تأبيقاا  في إقليم ااا وفقااا للمعاااهااد  يكو  ّ  الحااأالحق باا

 12.2وحد  نقدّية    كّل أرد أو وحد  فاااح  هالكة أو تالاة أو  34ي  288مبلغا يعادل
ة ي و الوحد  الّنقديّ    كل كيلوغرام م  الوز  اإلجمالي م  البعااااااااااااااااي  ال الكة أو التالاة 

  أي فرنااك بوانكااارياا  ه و  ل   3888م    088يااار ملغرام م  الاا هااه   12.2تعااادل 
أ  تعااااااااااااا  بي  يدي ودي  المعاهد   األمي  العام لألمم  الّدول المنعاااااااااااااّمة إل  المعاهد  

المّتحد  ه األهالوه المتّب  في تقييم الوحداا الحهاابية وفق الّأريقة المتّبعة م  الصااندوق 
 1. أو قيال الارنك بوانكاريي  بحهه األحوال 

 حهه الّتفري  الجزايري : – 4

المفاااااّر  الجزايري  ل  غرار نظيره الّدولي ي قد أفاااااار إل  إمكانية تحويل مبالغ الّتعويض 
المنصوع  لي ا في القانو  إل  أرقام صحيحة في العملة الوأنّية  إاّل اّن  لم يبّي  كياّية 
الّتحويل و أّي هاااااااااااااعر للّ هه يتعّي  الّتحويل  لي   ند إجران العملّية ي كما أّ  المفااااااااااااااّر  

جزايري لم يحاّدد المقاابال الّنقدي بالعملة الوأنّية لوحداا الحهااااااااااااااااه ال هبّية اّلتي تحدث ال
 ّ  المفّر  الجزايري قد جعل النظام أ ن ا و بالّرجو  إل  الّتفري  الّنقدي نجد 

                                                           

  1 د.وجزي حاأوم ي مرج  هابق ي ع 420.
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الّنقاادي الجزايري قااايمااا  ل  قيااال قيمااة الاادينااار الااّ ي يتوّل  تحاادياادهااا القااانو  م  احترام 
ة ي وتبعااا لاا لااك يكو  ألوراق و القأ  الّنقااديااة اّلتي يصااااااااااااااادرهااا البنااك اإلّتااااقياااا   الااّدوليااّ

 .دو  هواها هعرا قانونّيا و ل  قّو  إجرايّية غير محدود   المركزي

كيلوغرام م  العلم أ  كل كيلوغرام  288ا ة ال الكة يقّدر ه فلو افترعااااانا أّ  وز  البعااااا
ملغرام م  الّ هه ي  12.1وحد  حهااااااااابّية ي و الّوحد  الحهااااااااابّية تتفاااااااااّكل م   18يعادل 

فيكو  تحويل الوحداا الحهابّية إل  العملة الوأنّية  ل  أهال قيمة الّ هه تاريخ النأق 
كلغ معااروبة  288دج ي أي  83الّنأف بالحكم ملغرام يعادل بتاريخ  83بالحكم ي فمثا 

 12.2وحد  حهااابّية ي وه ه األيير  معااروبة في  32888وحد  حهااابّية تهاااوي  18في 
ةه   004288ي و بااالتااّالي يكو  الّتعويض مقااّدر همقهاااااااااااااااومااة  ل  واحااد  العملااة الوأنيااّ

 1دج.

 :ّتفاقيالّتحديد اإل : رع الثانيفال

ا كاا  الّتحادياد القاانوني  م  الّنظام العام ال يجوز اإلّتااق  ل  ميالات  ف ّ  ه ه القا د  لماّ
يرد  لي ا اهااتثنان هو إمكانّية ِاّتااق األأراف  ل  الحد األدن  حيث يجوز للمتعاقدي  أ  
يحّددا مهااااااابقا قيمة الّتعويض بالّنع  لي  في العقد أو في اّتااق الحق و  لي  ف ّ  نأاق 

 ه ه اإلمكانّية ال يعد.

 : ات اإلّتفاق على تجاوت الحد األقصى للّتعويضجو 

ا اح  الماّد   نصااااّ ادهااااة في فقرت ا الّرابعة م  ِا.ه " يجوز باإلّتااق بي  الّناقل و الفااااّ الهااااّ
به يعود إل   3تعيي  حدود للمهاااةولّية تتجاوز الحدود المنصاااوع  لي ا في الاقر   و الهاااّ

تنازل  ن  فا مان  في  لك و يكو  صاااااااحيحا  الّناقل ي ف  ا أّ  الحد القانوني وجد لحماية

                                                           

  1  ّزوز رزيقة و أيرى ي مرج  هابق ي ع 28. 
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و حّت  و لو وصااال إل  إلغان حدود المهاااةولّية أصاااا بحيث يتحّمل الّناقل كامل العااارر 
 يفرأ أ  ال يكو  الحد األقص  المّتاق  لي  أقل م  المبلغ المحّدد وفقا للحد القانوني.

 : يارج مراحل العقد نةمعيّ  في فتر  زمنّيةاإلّتااق  ل  تحديد المهةولّية  :ثانيا

لقد أجازا كل م  ِا.ه و المفااااااّر  الجزايري  ل  تحديد المهااااااةولية و بكل حرّية وميالاة 
 لقوا د تحديد المهةولّية لك  يارج نأاق المرحلة البحرية.

  

 :الّتعويض في حالة المسؤولّية غير المحدود : المطلب الثاني

ة هي احترام  اقاال البحري أاّل اّ  المعاااهااد  إ ا كاااناا القاا ااد  العاامااّ ة النااّ الّتحااديااد لمهاااااااااااااااةوليااّ
اح  الحق في تعويض كامل  أجازا اهااااااااااتثنان اليروج    ه ه القا د  بحيث يكو  للفااااااااااّ

العااااااارر بصاااااااارف النظر  ل  الّتحديد الوارد في المعاهد  و  لك في أحوال معّينة و يقوم 
 لوفة في القوا د العاّمة.القاعي بتحديد و تقويم ه ا الّتعويض وفقا للمعايير المأ

 : حاالت المسؤولّية غير المحدود   :ع األّوللفر ا

ك بأحكام تحديد المهةولّية و يتاب  الّناقل  اا الحق فرأ أ  يثبا أّ  اليأأ  للّناقل التمهاّ
قد ارتكه وقا تأديت  لوظيات  أو بهاابب ا  ل  أّن  ثّمة حالتي  تداّل     هاالوك فاااي  م  
جانه الّناقل أو م  نايب  أو م  أحد تابعي  إّما أ  يكو  العاااااااااااارر قد نفااااااااااااا    فعل أو 

فا يكو  الّناقل جديرا بالّر اية و م  تّم يحرم  اعل بصادد إحداث العررإمتنا  م  قيام ب
 1م  التمّهك بالّتحديد القانوني.

 هون الّهلوك اإلرادي للّناقل : :أّوال

                                                           

  1 محّمد كمال حمدي ي مرج  هابق ي ع 302.
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 العمد و الغش :  – 3

هو انصاااااااراف نّية الّناقل إل  إحداث العااااااارري و هو ال ياترض العااااااارر ي و ل لك يجه 
 ل  المعاااااااارور إثبات  ي أي إقامة الّدليل  ل  أّ  الّناقل قد انصاااااااارفا إرادت  إل  ارتكاه 
الاعل أو اإلمتنا  و إل  إحداث العااااااااااارر و نظرا لصاااااااااااعوبة إثباا تعّمد الّناقل او تابعي  

نّية   ل  هاااااونا قوا د هامبورغ بعض الحاالا اّلتي تعد قراي  حداث العااااارر فقد حّددال
الّناقل مثل إصاااااااااداره هاااااااااند فاااااااااح  يالي م  التحّاظاا م  وجود ما يقتعاااااااااي  كرها في 

 1الّهند.و لك بقصد اإلعرار بالغير حه  النّية .

 إهت زان الّناقل و  لم  باحتمال جدوث العرر: – 4

 .ويتمّثل اهت زان الّناقل فعل يصدر من  او امتنا  مصحوه ب دراك 

 :تقديم الّفاح  البيا  بأبيعة البعا ة و قيمت ا : ثانيا

اينة و لو  اح  أو ممّثل  بأبيعة و قيمة البعاااا ة قبل فااااحن ا  ل  الهااااّ إ ا لم يصاااّرح الفااااّ
ح  أو أّي وثيقة نقل مماثلة  ةوال    فا يعّد الّناقل مهاااايدّو  ه ا الّتصااااريل في وثيقة الفااااّ

 اليهاير أو األعرار اّلتي تصيه البعا ة .

اح  بيا  بأبيعة البعاااااي  و قيمت ا ثاني األحوال المهااااتثنا  اّلتي اكتاا  ويعتبر تقديم الفااااّ
 .بحالة وحيد  وهي هون الّهلوك اإلرادي

ة بالّأبيعو األهااااال اّل ي ينبني  لي   دم تحديد المهااااةولّية اّ  الّناقل  ل   لم  ة الياصااااّ
ةي و يهااّلم ا  ل  ه البعااا ة و يقبل أو يتعّ د ب لتزام  بنقل البعااا ة رغم معأيات ا الياصااّ
 ند الوصاااااول هاااااليمة   و م  ثّم يهاااااتأي  التأمي   ل  مهاااااةوليت  و نقل تكاليف التامي  

                                                           

  1  ّزوز رزيقة و أيرى ي مرج  هابق ي ع 21.
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اح  .و حت  يكو  للبيا  أثره م  حرما  الّناقل م  تحديد مهااااااااااةولّيت  يجه ا   إل  الفااااااااااّ
 تتوّفر في  فروأ نحصرها في:

 بل ملزما ل .فيصأ  يقّدم الّفاح  ه ا البيا  قبل الّفح  يو قد يقبل  الّناقل بعد  لك  –أ 

 أ  يتعّم  البيا  أبيعة البعا ة و قيمت ا معا ي –ه 

 ا  يدرج ه ا البيا  في هند الّفح  و ال يغني  كره  ل  هند آير. –ج 

اقال بادف  كاافاة القيمة  فا  ا ماا  كر البياا   ل  ها ا الّنحو و حصااااااااااااااال هاك كّلي يلتزم الناّ
ح ي و إ ا كا  جزييا فيلتزم بتعويض بنهااااااابت  ي و يعتبر ه ا البيا   المعلنة في هاااااااند الفاااااااّ
حجة  ل  الّناقل و قرينة  ل  صااااااااّحة و أبيعة و قيمة البعااااااااا ة الوارد  ب  ي و موافقت  

مّك  يزياد  مهةولّيت  لتغأية تلك القيمة بالكامل   و لكّن ا قرينة بهيأة  لي ا و رعاي  ف
 ع ا بكافة أرق اإلثباا.للّناقل دح

ح  ي كّك  م  إثباا  دم صااّحة البيا  المو إ ا تم ة   يثبا  دم صااحّ أدرج في هااند الفااّ
لما أّ  ايعاااّل مهاااةوال بقدر قيمة ه ه البعاااا ة أ البيا  المتعّلق بأبيعة البعاااا ة ي ف ّن 

ح   البيا  ال يزال صاااحيحا ي كما أّن  يعّوض في حدود قيمة البعاااا ة الم كور  بهاااند الفاااّ
 1م ما كانا قيمت ا الحقيقّية.

 : تقدير الّتعويض: الفرع الثاني

م المفاااّر  الجزايري أحكام مهاااةولّية الّناقل البحري للبعااااي  حيث كّرل مبدأ مهاااةولّية  نعاااّ
الّناقل في حالة ال اك الكّلي أو الجزيي للبعااااي  و ك لك في حالة نقصااااان ا أو في حالة 
التأّير في تهااااااااليم اي ومت  ثبا مهااااااااةولّية الّناقل ي ف ّن  يلتزم بتعويض العااااااااارر الاحق 

  ي وتأّبق هناا أحكاام القوا اد العاّمة ي فيلتزم الّناقل بتعويض و حهااااااااااااااااه باالمرهااااااااااااااال إليا
                                                           

 1  ّزوز رزيقة و أيرى ي مرج  هابق ي ع 22.
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الّتعويض هنا يكو   ل  أهاال قيمة البعا ة الجارية أّما الّتعويض    اليهار  البحرّية 
فعل  أهااااال فرق قيمت ا الجارية و هي بحالة جّيد  و قيمت ا بعد اليهااااار  ي كما يحتهااااه 

  قيمة البعاااااااااي  في يوم و مكا  الّتاريغ أبقا للعقد أو ليوم و المبلغ اإلجمالي بالّرجو  إل
 1المكا  الواجه في  تاريغ ا.

 

                                                           

 1 الماّد  081 م  ف.ه.ج.



 الخاتمة

لئع هي مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقل ّاب م  ّاب ذ  تلا إّذ إرر  لر    ر   لن إّن مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقل ّاب ر ّ لبض ر          ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
  ل ب  صؤؤؤؤؤؤؤلض  ؤؤؤؤؤؤؤ   ر ثالثب،ر خطأل ر  ؤؤؤؤؤؤؤ   ل ر سالبب ر سؤؤؤؤؤؤؤ  ّاب  ان ر خطأ لر  ؤؤؤؤؤؤؤ  ،  ي

    ؤؤؤؤؤل ب  ي ر    م ر مم ّ م  ان بالا ر ّ لبض   سؤؤؤؤؤّ ملل من ا  ر اؤؤؤؤؤل ن إ غ ىلاب  سؤؤؤؤؤ املل ى غ 
 ر م سض إ اه أل ممّث ه ر تل ل ي  تلا ر مسقل ّاب

ل مسؤؤؤؤؤؤؤؤقل ّاب ر ّ لبض ر      هي مسؤؤؤؤؤؤؤؤقل ّاب رر  ط اسب  ت ّاب  م  أ  لا   اؤؤؤؤؤؤؤؤأ  ن  ت  ر ّ تض 
ر خطأ ر م   ض، ل خطأ ا   ض  ي جل ب ر ّ لبض ر       مجّ   ر      ،ل تلا   غ أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  

 سّ ض ر   ؤل ب   ّ   ،لر    رجع إ غ رل  ارا رّ ر  هل   غ  ل   ر ّ لبض ر     ،لر م مّثض 
  ي إاصلض ر   ل ب إ غ ما لء ر لصلض.

سؤؤؤؤ ب  ىا  رّ ه ام ن   ّ لبض أن اس ي   سؤؤؤؤه من ر مسؤؤؤؤقل ّاب،لر     ّ  ر  ؤؤؤؤ   ر  لصؤؤؤؤض إ غ ر
ام  ه   صؤؤؤؤؤؤؤب ر  لّ ب من ر مسؤؤؤؤؤؤؤقل ّاب،إرر     ل إ غ ر ج  ي رّ ر  ذ ا   ه  اه،ر اؤؤؤؤؤؤؤا  رّ ر  

 ر   لف رّ  ي   ّا  الل  م ّاب  تض ر   لئع.

ل    ر  تامب ر  سلا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  ر للئ ب رّ  ي ب   أّ   إ غ إ ال  إثتلض  لهض ر ّ لبض ر      ل من 
أهمّاب ر ّ تض ر       ي ر مجلض رلب صؤؤؤؤؤؤؤل  ، م  ر ماؤؤؤؤؤؤؤّ ج جله ر إ غ  اؤؤؤؤؤؤؤجاع   ّا إ السؤؤؤؤؤؤؤه،ل

 سؤؤن بلر ان  سطغ   ّ لبض ر      ل هل ر ط ف رلب صؤؤل    رلسؤ ثمل   ي هرر ر مجلض،ل ر  
،إم الار   مّ  ه رلسؤؤ  ل م من رل  لء ر  ّ ي من ر مسؤؤقل ّاب،ل ر  له  أّن ر ماؤؤّ ج أ ث  ر بلى

 ل ّ ىا من رّن ر جارئ   س     ل ب اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  ب،ل ب  ا جع ر   ى غ  أّث    أ  لا من رل  ؤلءر  
 .ب،ل  218إّ  لبّاب   ل سؤؤؤؤض ، مل  م  إ غ    اب مصؤؤؤؤ  ب ر ّ لب ان ل ر   من خالض ر ملّ م
 رّ  ي أجلا    ّ لبض    ا  مسقل ّا ه ب ض لبلج ر     ل خل ج م   ب    ا  ر ست .

ل ن ل ر م سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤض  إ اه ر ّ ررن امّثالن ر   تب ر  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسف  ي ر سالبب ر ست ّاب ، جأ ل ملاب   اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّ
ر ماؤؤؤؤّ ج إ غ ل ؤؤؤؤع بلر   رج رئّاب ل ر م سّ تب    لى مسؤؤؤؤقل ّاب ر ّ لبض ر     ،إر رّن  ت  ر ّ تض 



لبض ،ا ل    ل ر  ّ  ا  ا  ان ط  ان همل ر اؤل ن ل ر م سض ى اه،  ن     بالا مسقل ّابر      
 . مس  ا  من ر ست ،لط ف آخ  ر ست  هل ر  ا ر م سض إ اه  ص  ه 
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 مــلخص المذكرة

تقوم مسؤوليّة النّاقل البحري بتوافر أركان ثالث و هي الخطأ والضرر و عالقة سببيّة 

بينهما فإذا أخّل النّاقل البحري بالتزاماته و المتمثّلة في نقل البضاعة و تسليمها إلى 

لي و بالتّاالمرسل إليه سليمة كما هي مدّونة في سند الّشحن ، فهنا تقوم مسؤوليّة النّاقل 

 مسائلة النّاقل.

فمسؤوليّة النّاقل البحري هي مسؤوليّة ذاث طبيعة عقديّة كمبدأ عام ناتجة عن عقد النّقل 

البحري،كما تقوم على أساس الخطأ المفترض أي يفترض الخطأ في جانب النّاقل بمجّرد 

ة إلى حدوث الضرر ،كون هذا األخير ملزم بتحقيق نتيجة و هي إيصال البضاعة سليم

ميناء الّوصول،فإن حدث و وصلت البضاعة غير سليمة هنا يستطيع الطّرف المتضّرر 

 رفع دعوى المسؤوليّة على النّاقل من أجل الحصول على التّعويض.

غير أّن التعويضات فد تكون ضخمة و عبء على النّاقل فلهذا أعطى القانون ميزة لهذه 

 سؤوليّة النّاقل البحري.المسؤوليّة من خالل وضع تحديد قانوني لم
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