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 مسؤولية الناقل البحري للبضائع 



 شكر و تقدير

 

بعد أن وفقني هللا سبحانه و تعالى إلتمام هذا البحث ال يسعني إال أن أشكر و أتقدم بالحمد  

من فضل و نعمة هللا علي.. و مهما تقدمنا و فتحت أمامنا طرق النجاح و وصلنا لكل ما  

من ساندنا و أمسك بيدنا لالستمرار في  من كان سببا في نجاحنا،نحلم به علينا أن نتذكر 

فمهما عبرنا لهم  نجاح و التقدم.. هم الذيم من وجودهم ُخلق النجاح و اإلبداع، طريقنا لل

حترام.. ن نقدم لهم التقدير و الشكر و االفالكلمات قليلة بحقهم، فمن واجبنا أ  

 

إلى األستاذة الفاضلة "حميدي فاطمة" التي ترفع وسام األخالق الحسنة و الصفات الحميدة  

ري لها.. على صدرها، أعبر عن مدى شك  

 

إلى جميع األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تفانيهم الكبير في تأطير البحث  

 العلمي في مستغانم و لكم مني أحلى سالم فأنتم أهل التقدير.. 

 

كبير بعد   أشكر كل أستاذ قام بتدريسي في كل مراحل حياتي فأنتم أعتبركم أصحاب فضل

 هللا على مسيرتي العلمية و العملية.. 

 

 شكرا شكرا شكرا...

 

 

 

 

ة...       يسم  

 



 إهداء 

 

إلى نور الهداية و معلم البشرية المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصالة و 

 السالم..

 

 إلى والدي رحمهما هللا و روحهم الزكية الطاهرة..

 

 إلى من أحب و تذوقت معهم أجمل اللحظات بحياتي..

 

خاصة رضا، فاطمة، إلى كل من ساندني و شاركني من إخوة و أخوات و أصدقاء و 

.. وعبدالنور حسينة و أمين  

 

 إلى كل األهل و األقارب خاصة ابنتي "هند" و ابني "عالء الدين".. 

 

إلى كل األساتذة الذين تعلمت على أيديهم إقرار بفضلهم و أخص بالذكر األستاذة "حميدي"  

 و "مليكة عمران" و عرفانا بجميل صنعهم.. 

 

ابة هللا قبل رقابة البشر.. إلى كل موظف يضع نصب عينيه رق  

 

 إلى الجميع أهدي هذا العمل...

 

 

 سمية...       
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ن االنطالق من مكان   مكت  اسلةيتحقق جوهر النقل في تغيير مكان شخص أو شيء باستعمال وسيلة من 
. المسافة عبر مجال أو بيئة معينة لتحقيق  قطعمركبات يمكنها    مالحةوصوله إلى مكان أخر ، و تجسيده عبر  

 عنصر تغيير المكان . 

ال تخفي أهمية في إشباع حاجات اإلنسان باعتباره عصب حركة تداول الثروات ، ذلك أن انجاز 
استهالكها  المبادالت السلعية يتطلب كثير نقل من مكان إلى أخر ، أي نقل السلع من أماكن إنتاجها إلى أماكن  

إلى أخر  في إطار مزاولة نشاطه اليومي و مع نمو    ، كما أن االنسان يكون هو بحاجة إلى االنتقال من مكان
من دولة إلى أخرى مما يتطلب استعمال وسيلة نقل تحقق    انتقالحركة تدويل االقتصاد تزيد حاجة االنسان إلى  

 عنصر تغيير مكانه في ظروف أمنة . 

يكون عبر البحر   و يتنوع النقل بتنوع وسيلته و مجاله ، سواء تم بواسطة الطائرات أو العربات ، و قد
بواسطة السفن ،غير أنه في مجال التجارة الدولية فإن النقل البحري للبضائع يشكل النوع األكثر شيوعا ،ذلك  
أن حصته تمثل حوالي ثالثة أرباع التجارة الدولية ، و ترتبط عملية النقل البحري للبضائع باعتبارها وسيلة  

 1لبضائع . عادية بتصرف قانوني هو عقد النقل البحري ل 

و قد يختلف عقد النقل البحري لبضائع في جوهرة عن غيره من عقود النقل األخرى باعتباره أهم  
السفينة و أقدمها تطورا كبيرا  بتطور األنشطة التجارية و االقتصادية حتى   استغاللالتصرفات الواردة على 

 أصبح من أهم المعايير التي تحدد مدى التطور االقتصادي في الدولة . 

غير أنه بالرغم من التطور الملحوظ الذي شهده هذا النشاط البحري خاصة بالنسبة لما يتعلق بتجهيز   
ضائع إال أنه مازال مقربا بالمخاطر البحرية ذلك أن النقل البحري ينصب لبل  ابهااستيعو قوة    تسليحهاالسفينة ،  

على نقل بضائع أو أشخاص عبر البحر ، مما دفع الناقل و الشاحن إلى محاولة توفير الظروف المالئمة  
د العقدية  لضمان سالمة الرحلة سواء بتجهيز السفينة بكل ما تحتاجه من الوسائل الضرورية أو من خالل البنو 

. 

كما أن تشريعات الوطنية لكثير من الدول بما فيها الجزائر ، قد وضعت حيزا هاما في قوانينها الداخلية    
مسؤولية الناقل البحري    ببند من أجل وضع إطار قانوني لنقل بموجب سندات الشحن خاصة فيما يتعلق

 
 .49، ص  2003خالل بالتزام ضمان سالمة الراكب و المسافر ، شركة ناس للطباعة ، اإلسكندرية ،عبد الواحد علي ، التعويض عن اإل وجدي1
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عقد النقل بموجب سند     لب  بأنه  لم نقل يها إن هذا األخير يعتبر من البنود التي يكثر التفاوض عل للبضائع، 
الشحن ، غير أنه مهما كان شكل الوثيقة التي تنصب فيها االتفاق فإن اإلخالل بااللتزام الواقع على الناقل  
يفتح إمكانية رفع دعوى التعويض ضده من قبل المضرور و الذي يعتبر كل شخص لحقه ضرر من جراء  

،  1ضد الناقل مباشرة ضد الربان  الدعوى البضاعة المشحونة حيث يملك رفع  التلف أو الهالك أو نقص  في
أو ضد وكيل السفينة باعتبار و كيال للناقل كما يجوز رفعها ضد الناقل الفعلي و بالتالي فإن مسؤولية الناقل  
البحري للبضائع هي مسؤولية مدنية بالنظر إلى طبيعة العمل الذي يقوم به الناقل المتمثل في نقل البضاعة 

جة خطأ ارتكبه و بالتالي توجب مساءلته  من ميناء أخر ، فقد يحدث أن نصاب هذه البضاعة بأضرار نتي
لخطئه و عليه  سنحاول دراسة هذا الموضوع أي مسؤولية الناقل البحري لبضائع انطالقا من اإلشكالية  نتيجة  

 التالية : 

 ما هو المقصود بمسؤولية الناقل البحري لبضائع ؟ 

 ما هو اإلطار القانوني لمسؤولية الناقل البحري عن خطئه الشخصي ؟ 

 ا هي التزاماته فيما يخص البضاعة ؟ز م

و هل يمكن ..... هذه المسؤولية بعد رفع دعوى التعويض  التي تعتبر من أهم الضمانات المقدمة لضحية  
 للحفاظ على حقوقه؟ 

 
لجزائر عبارة نورية ،نظام إعضاء الناقل البحري لبضائع دراسة مقارنة ، أطروحة دكتورا في الحقوق ، فرع القانون الخاص ، كلية الحقوق جامعة ا 1

 .2و  1، ص  2008- 2007عكنون  بن 



 

 

 

 الفصل األول 

أحكام مسؤولية الناقل   

 البحري
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ليمولضؤة  ليااةؤ  باينانوا ليبري  نايل يرسؤا ؤة  مسؤولية  لياال  ليبري  م  هم   باعتبار  
مذل ليطيف في عملة  ليان  ليبري  م  ماا يجب تسؤؤؤؤلةض ليعؤؤؤؤوك علم هولاا مسؤؤؤؤوليةا  لياال   

 ليبري .

يتمث  عم  لياال  ليبري  في إيصؤؤؤؤؤؤاا ليبعؤؤؤؤؤؤام  ه  ننللا م  ملاا إيم كاي  لوةثما  اا       
مو للود عصم  يلبشي ليعادية  ماه  للياال  ليبري   اا مااك لوتماا يولوع لياطأ  فال ليعم  

لذيك نتةج  إااليه  م  موالك ليبشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي فاياطأ يمل  ها ين  ماه هلااك ممار ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤته يعملة  ليان   
بؤايتالمؤاتؤه هل للتبؤاتؤه لتجؤاا ليبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام  مرؤ  ليانؤ   ل ؤايتؤايي تيتؤب مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليةتؤه  فمؤا مو م لوا 

 مسولية  لياال  ليبري  يلبعام ؟

 ظ ليمسؤؤؤؤؤولا علم ه  الؤؤؤؤؤال إال في واي  إرتوابه اطأ  ل ايتايي ال يمل  ها تعتبي ال يطلق ي
يعمله  إال إذل ها  باإليتالما  ليااةؤؤؤؤ  به مما يود   اا لياال  ليبري  لد هاطأ هلااك ممار ؤؤؤؤته 

 1.إيم ليبرث في نطاق مسولية  لياال  ليبري  يلبعام  في إطار ليتشيي  ليجالمي  

 

 

 

 

 

 

 

 
 .2017/2018ليجالمي  لليمعامدل   يماوخ ولة   ليسا  ليجامعة  مذ ية مسولية  لياال  ليبري  في ليتشيي  1
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 مفهوم مسؤولية الناقل البحري للبضائع المبحث األول:

يرام لياال  ليبري  بأممة   بةية منارن  بايشؤاو  هل ليمي ؤ  إيةه  طيف في عند ليان   ليعود 
ذيؤك إيم  وا مماة لةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ة  ليطيفة   يؤذل فؤ ا ترؤديؤد تعيي  مل  تؤدل  اطوة هليم  لي يع  

د ليتعدي  لم  ل  ليوةؤؤؤوا إيم ترديد مسؤؤؤولية  لياال   لأللا( في ليميول  ما لب  ليتعدي  لما بع
 ليبري .

 الناقل البحري للبضائع: تعريف المطلب األول:

ال يعيف ليمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيع ليجالمي  لياؤالؤ  تعيي ؤا مرؤددل إال هنؤه يمل  ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتابؤاطؤه لعتمؤادل علم نل 
ليبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعؤ  ع  طييق م  لينؤانوا ليبري   فؤاياؤالؤ  مو م  يلتاا  انؤ   754ل  738ليمؤادتة  

 ليبري  لفي هغلب لألوةاا يلوا ليمجلا يلس ةا  ليتي تان  علةلا ليبعاع .

هما ليشؤؤؤؤؤاو  فلو ليذ  يندا بعؤؤؤؤؤاع  يلان  للد يي ؤؤؤؤؤللا إيم ن سؤؤؤؤؤه هل إيم الؤؤؤؤؤال كاي يسؤؤؤؤؤمم 
بنويلا مو ذيك ليطيف ليذ  يسؤؤؤؤل  ليبعؤؤؤؤاع  إيم لياال  هل  748للد عيفته ليمادة  ليمي ؤؤؤؤ  إيةه
 1منا   للةن  الر .م  يمثله 

ليمل  في واي  عدا ذ ي لياال  ها يعتبي ليمجلا مو لياال   لليمجلا مو ليذ  يسؤتل  ليسؤ ةا  
مايولا هل بأي  ةؤؤؤ   هايح ترويه ذل  ليرق لمي ال تاين ع   ونه ليمسؤؤؤتأتي وسؤؤؤب  وةؤؤؤ ه 
 م  لينانوا ليبري . 572ليمادة 

ليؤذ   ؤاا تيتمؤ  يتوتةؤه تؤديؤد  05-98لينؤانوا م  ق.ب.ن م  االا  571ت  تعؤديؤ  ليمؤادة 
فيضؤؤؤؤؤؤته ليعؤؤؤؤؤؤيلرل  لإللتصؤؤؤؤؤؤادي   وةث هلي مذل ليتعدي  بشؤؤؤؤؤؤل  للضؤؤؤؤؤؤ  علم م لوا لياال  م  

 ليااوة  لينانونة  إذ يمل  ليت يل   ة  ميول  ما لب  ليتعدي  لما بعدما.

 
  وود  ناةية  إيتالا لياال  ليبري   تسلة  ليبعام  في ليمولنئ ليجالميي .1
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 الفرع األول :تعرف الناقل البحري للبضائع طبقا للتشريع الجزائري 

يشؤؤؤؤؤؤؤؤال ليذ  يعلد إيةه ليمتعالد تا ةذ عملة  ليان   للا هل تاك مالا  لليمالوظ ها لمو ل
ليمشؤؤؤؤؤؤؤيع ليجالمي  ي  يتطيق إيم مذا ليراي  علم علي ليتشؤؤؤؤؤؤؤييعا  لألايح إال في واي  للودة 
لمي تولف لييول  يسؤؤبب ما  لهياا لياال  بعم  ما يلاا يتامة  مسؤؤاف  ليبعؤؤام  لننللا إيم مةااك 

 ترت طامل  ليتعويض.ليوةوا 

 أ: مرحلة ما قبل التعديل

 ماق.ب.تعلم هنه: 571تال ليمادة 

 1" ياشأ لوتوار ليدلي  علم نشاطا  ليان  ليبري "

 1998إيم غاي  تعديال   ؤؤؤؤؤا     1963ي  يل  ليرق يألالؤؤؤؤؤاا  االا لي تية ليممتدة م   ؤؤؤؤؤا  
 ايشؤؤؤؤؤؤر   ليت ييإ ..( إذل  انت ممار ؤؤؤؤؤؤ  نشؤؤؤؤؤؤار ليان  ليبري  لوتم لياشؤؤؤؤؤؤاطا  ليميتبط   لا   

 2ليدلي  ترتوي مذا لياشاطا  بص   مطلن  ع  طييق مو سا  تابع  يلا تنوا  ذيك.

هلا الؤؤؤي   تالميي  يلان  ليبري  ال ا يلشؤؤؤي ا  لي ينسؤؤؤة  ليتي  انت   1963ت  إنشؤؤؤاك في  ؤؤؤا  
  نايل يلو  ليلام  تتو   بايان  كنذلك للد فيضت مذا ليشي   ن سلا في مجاا ليان  ليدليي  اال

م  ليمولد ليبال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤتةلة  هل ليتجلةال  ليبتيلية  ليتي  انت تان   ليلذل ليسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبب  لي  بعد ذيك  
فوية ليتاصؤؤؤؤؤؤؤل في ليان  م  هت  تا ةف ليعؤؤؤؤؤؤؤلض علم مذا ليشؤؤؤؤؤؤؤي   ت  لنشؤؤؤؤؤؤؤاك الؤؤؤؤؤؤؤي   يان  

 
 25مورخ في  05-98  ليمتعم  لينانوا ليبري   معدا لمتم  بنانوا رل  1976هكتو ي  23مورخ في  80-76همي رل  1

 .1998يونةو 
ماق.ب.تعلم هنه يعتبي مجلال    الال طبةعي هل معاو  ينوا با تلالا إما بص ته مايوا يلس ةا  لإما   572 تال ليمادة2

  ااكل علم ة ا  هايح تاويه ليرق با تعماا ليس ةا .
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  ل  الؤؤؤؤؤؤي   هايح يان  ليمسؤؤؤؤؤؤافيي  ل نةت ملم  نن  ليبعؤؤؤؤؤؤام  مسؤؤؤؤؤؤادة 1982ليمريللا   ؤؤؤؤؤؤا  
 1 دلا ها يلوا يلا ماافي. 1987يلشي ا  ليجالميي  يلان  ليبري  ماذ 

 ب: مرحلة ما بعد التعديل

لليتي ت  إعادة ةؤةاغتلا علم   05-98ليسؤابن  ليذ ي بموتب لينانوا رل    571ت  تعدي  ليمادة 
 ليارو ليتايي:

في فنيتةلا   571 " ليان  ليبري  ملوة  عام  يمل  ها يلوا موضؤؤوع لمتةا "  ما تعؤؤةف ليمادة
 لألليم لليثانة  علم هنه:  

يشل  ادما  ليان  ليبري  هالاا  طبةعةوا م  تاسة  تالميي  هل مو سا  عمومة  تالميي  
هل هالؤؤؤؤؤؤؤاا  لعتباريوا ااضؤؤؤؤؤؤؤعوا يلنانوا ليجالمي  ليل  ةؤؤؤؤؤؤؤ   مجلا   ؤؤؤؤؤؤؤ    ليوتد ليمي ا  

ه ؤؤؤؤؤؤؤؤار دفتي الؤؤؤؤؤؤؤؤيلر لفق ليشؤؤؤؤؤؤؤؤيلر  لييمةي ياشؤؤؤؤؤؤؤؤاطل  في لينطي ليجالمي  يما  لإلمتةا  علم 
 2لليوة ةا  ليمرددة ع  طييق ليتااة   يع ي لإلمتةا  في تمة  ليراال  علم دف  ونوق".

يتجلم م  االا ليمادة ليسؤؤاي   ليذ ي ها ليدلي  ليجالميي  م  لوت ا لا بايملوة  ليعام  يلان   لد 
فترت ليمجاا ال ؤتلاليه لفق كية  لانونة   ثةيل ما يجأ  إيةلا لمي نااا ليتعالد ع  طييق ما  

  رل  لليمجسد في ليمي وا ليتا ةذلإلمتةا  ألالاا  مرددي  لفق اليلر يرلملا تااة  اا  
08-57.3 

 األشخاص المؤهلون إلستغالل النشاط: -

 
   متعم  لينانوا ليبري  1976هكتو ي  ا   23مورخ في  80-76همي رل  1
للينانوا ليبري  ليجالمي   مذ ية ياة    1924يلبعام   درل   في إطار لت الة   يل س   ا  التولا وةاة  عند لياال  ليبري  2

 درت  ليماتستةي في لينانوا  فيع لانوا لألعماا   لة  ليرنوق  تامع  مويود معمي   تةا  ل ل.
ا  ليان  ليبري    ليمتعم  اليلح ما  لمتةا  ل تلالا ادم2008فبيليي  13  مورخ في 57-08مي وا تا ةذ  رل  3

 ل ة ةاته. 
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م  ق.ب.ن ف ا لألالؤؤؤؤاا  ليموملوا إل ؤؤؤؤتلالا لياشؤؤؤؤار م  لألالؤؤؤؤاا   571/1إ ؤؤؤؤتاادل إيم 
 ليطبةعةوا بشير لا يرملول ليجاسة  ليجالميي .

تمارر لياشؤار فنض هل ب ت  مجاا ليمو ؤسؤا  ليعمومة  ليجالميي   يو  م  مي ليمو ؤسؤا  ليتي 
 سا  هايح؟يمو 

م  لينانوا ليمدني   50لألالؤؤاا  لالعتباريوا ليااضؤؤعوا يلنانوا ليجالمي   للد وددتل  ليمادة 
ليجالمي  "بأنل  لألالؤؤاا  ليذي  يل  مي ا رمةسؤؤي في لياارن ليل  نشؤؤار في ليجالمي  يعتبيلا 

 مي ام  في ناي لينانوا في ليجالمي.

مي ا رمةسؤي بايجالمي ألنه يل ي ها يلوا يل  نشؤار يل  ي  يل  م  ليعؤيلر  لالؤتيلر ها يلوا  
 لا  ليشؤؤؤؤتير هيعؤؤؤؤا يلذا لي و  ها تووا يلا ةؤؤؤؤ   مجلا   ؤؤؤؤ    ه  بعبارة هايح ها يلوا يل  

 نشار لعتةاد  مسبق في مذل ليمجاا لليمنصود  ل  م  لألتانب.

 كيفية منح االمتياز: -

ليسؤؤايف ذ يما  لليذ  في   571ادة تطبةنا يلم  57-08ةؤؤدر  لذل ليصؤؤدد مي ؤؤوا تا ةذ  رل   
مجموعؤؤ  م  ليشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلر للالتيلكل  يما  لإلمتةؤؤا    مؤؤا وصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي وؤؤاال  تعلةق هل إيلؤؤاك مؤؤذل 

 لإلمتةا .

لليتي تجتسد فةما   57-08م  ليمي وا ليتا ةذ  رل    04ودد  اليلر ما  مذل لالمتةا  ليمادة 
 يلي:

 .ها يلوا ليمي ا لييمةسي ياشاطه في لينطي ليجالمي   -

 يستجةب يطلب ليان  ليبري  علم لياطور ليولتب تلطةتلا. -

 يستوفي ليشيلر ليماصو  علةلا في دفتي ليشيلر. -
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يصؤؤؤؤؤؤادق علةه ليو يي ليمللف بايبريي  ليتجاري   ليلوا لد وصؤؤؤؤؤؤ    ننلةا يتوفي علم  ينامج   -
 1علم هماك  ليي و.

يتوفي علم  ؤؤؤؤؤؤؤ ةا  للودة علم لألل  إما بصؤؤؤؤؤؤؤ ته مايك هل بصؤؤؤؤؤؤؤ ا  هايح تما  يه ليرق في  -
ل تعمايلا  ليجب ها تووا مذا ليس   في واي  مالو  تةدة لمطابن  يمنايةي لألم  لليمرافا  

لالالؤاا  لليممتلوا  في ليبري لليولاي  م  ليتلو  لياات  ع  ليسؤ ي طبنا يلمنايةي علم وةاة  
 2للينولعد ليوطاة  لليدلية  ليمعموا  لا لها ين  ع  امس  عشي عاما.

ها تشؤؤل  طالما يتووا ه ؤؤا ؤؤا م  برارة تالميية  عاد ل ؤؤتلالا ةؤؤاوب لمتةا   ؤؤ ةا  ترم   -
ليمللف بؤايبرييؤ  ليتجؤاريؤ  ها ييال بؤ برؤار  اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤ  م   ليعل  ليوطاي  غةي هنؤه يمل  يلو يي

ليبرارة لألتانب ضؤم  تشؤلةل  ليطال  لفي واي  ل ؤتلالا  ؤ ةا  ترم  علما هتابةا  يردد ليو يي 
نسؤؤؤؤب  معةا  م  ليبرارة ليجالميية   ضؤؤؤؤم  تشؤؤؤؤلةل  ليطال  لنذ ي مذا ليمللف بايبريي  ليتجاري   
 3لياسب  في إت الة  لإلمتةا .

ما  لالمتةا  إيم ليو يي ليمللف بايتجارة ليبريي  ل راي  لبويه بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر ليلر ماره ندا طلب ي -
بموتؤؤب مي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا تا ةؤؤذ  يتاؤؤذ في مجلي ليرلومؤؤ  بعؤؤد ليتولة  علم لت ؤؤالةؤؤ  لإلمتةؤؤا  لدفتي 
ليشؤؤؤؤؤؤؤؤيلطبة  ليطيفة  ليلوا لإلمتةا  ليمماوح عاما  إذ يشؤؤؤؤؤؤؤؤم     ليادما  ليميتبط  م  ليان   

 4ااةا إذ ياصب علم تندي  ادم  معةا . ليبري  هل

 
 ليمتعم  لينانوا ليمدني. 58-75م  همي رل   50هناي ليمادة 1
 .33التولا وةاة  ميت   ا ق   2
   ميت   ا ق.57-08م  مي وا تا ةذ  رل   04لناي ليمادة 3
   ميت   ا ق.57-08م  مي وا تا ةذ  رل   12ل  05لناي ليمادتة  4
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 ؤؤؤؤؤؤؤاول  لا ل  يلتجديد بموتب طلب يندا  ؤؤؤؤؤؤؤت  هالؤؤؤؤؤؤؤلي لب  نلاي  مدة   10يما  لإلمتةا  يمدة  -
لإلمتةا  للد ييفض ليطلب ليعل  ليو يي ليلر لييفض إذل توفي  ؤؤؤؤؤبب م  لال ؤؤؤؤؤباب ليتي تاك  

 57.1-08م  ليمي وا ليتا ةذ   15بايمادة 

ينوا ليو يي بؤ بال  ليمعاي بؤأمي ليلر لييفض لليؤذ  يثبؤت يؤه ليرق في ليطع   إال ها ليلييؤب  -
هنه ي  يذ ي ه  تل  ماوا يلا ةؤؤؤؤالوة  ليااي في ليطع  إال هماا مصؤؤؤؤدر  لليمثةي مذل ليطع  

 2ليلر لييفض.

 إجراءات تعليق اإلمتياز أو إلغائه

الا لياطةي باإليتالما  ليمنيرة في دفتي ليشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلر  يمل  ليتعلةق ليمولت يإلمتةا  في واي  لإلا
 3بص   اطةية هل متويرة  لتنديي لياطورة ييت  يلو يي لمذل بعد إعذلر للود.

 لةا هل تامةا هل إذل ي  يعؤؤؤؤ  لإلمتةا  وةا ليتا ةذ االا  ؤؤؤؤت  هالؤؤؤؤلي م  متع  هل يو يسؤؤؤؤتلله  -
 (.57-08تا ةذ  م  مي وا  32إيم  30تالم عاه   ليمولد 

في وؤايؤ  ليتالي ع  لإلمتةؤا  هل إفالر ةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوؤب اؤدمؤا  ليانؤ  ليبري  ل مؤا في ذيؤك ليرؤ    -
 ليمسبق يلشال ليمعاو  ةاوب لالمتةا .

تجدر لإلالؤارة ها ليراال    57-08م  مي ؤوا تا ةذ    11في واي  عدا لوتيلا هولاا ليمادة  -
متةا  دلا تعويض  هل بم لوا ليسؤؤاي   ليذ ي ةؤؤا لا ليمشؤؤيع م   ة  ليراال  ليتي يت  إيلاك لال

ليمااي   يسؤؤؤتالل هنه مااك واال  يت  فةلا إيلاك لالمتةا   تعويض  إال ها ليمشؤؤؤيع ي  يتطيق 
 إيةلا.

 

 
   ميت   ا ق.58-08تا ةذ  رل  م  مي وا  15لناي ليمادة 1
 .34التولا وةاة  ميت   ا ق   2
   ميت   ا ق.57-08م  مي وا تا ةذ  رل   33لناي ليمادة 3
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 تعريف النقل البحري في إطار المعاهدات الدولية: -ج

لي  توت ي معامدة  يل سؤؤؤ  ب ع اك لياال  م  لعتبي  إت الة   يل سؤؤؤ   لياال  بأنه مايك ليسؤؤؤ ةا  
  1ليمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية  في بعض ليراال     ذمبت إيم هبعد م  ذيك وةث لير  ليرد لألدنم يلتعويض

 ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولك بات اق لألطيلف علم ذيك في ليباود ليعندي   ترديدم  مبلإ ليتعويض هل م  االا نل 
 2دة في واي  غةاب لالت اق.ليمعام

للألةؤؤؤؤ  ها يسؤؤؤؤي  ليرد لأللصؤؤؤؤم يلتعويض في تمة  ليراال  ليتي يعتبي فةلا لياال  مسؤؤؤؤولا 
 ع  ليعير  غةي ها مذل ليتجديد ال يسي  في وايتة :

 في واي  لرتواب لياال  ليبري  غشا هل فعال مشةاا. -

  ةاا لةم  ليبعاع  لب  الرالا بموتب  اد ليشر . -

 ل ايتايي ف ا درك ليمسولية  ع  لياال  تتولف علم تنديمه ديةال علم:

 إما ها ليعير  اا ناتما ع  إودح واال  لإلع اك ليماصو  علةلا في ليمعامدة. -ه

هل إلبا  هنه  ؤؤؤؤل  ليبعؤؤؤؤاع  في واي  تةدة هل  ما ل ؤؤؤؤتلملا م  ليشؤؤؤؤاو  يلرام  ليشؤؤؤؤيعي  -ب
 يساد ليشر .

هما ليتااة  لينانوني يمسؤؤؤؤولية  ليان  ليبري  في    لت الة  مامبور  ب ت الة   يل سؤؤؤؤ  تعيضؤؤؤؤت 
 1928ل  بعد يلةلا بموتب  يلتو    MunumcasterCastéle  "3يلاند لنتةج  يه بعد لعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  " 

غةي ها مذي  ليتعديلة  يسؤؤؤؤؤلماا   1979" ل يلتو وا Visby Rulesليذ  عيف بنولعد فةسؤؤؤؤؤبي "

 
 إت الة   يل س  04/05ليمادة 1
 .519د/ مصط م  ماا طه  ليميت  ليسا ق   2
لنجلةا  عبد لييوماا  ميت   ا ق    1961   ا  807" ع  مجلي ليتوردل  رل  lanshirلعة  "ري يالوا" ضد   ةا  "3

 17. 
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لعتبيلل مذا ليبيلتو وال  تولة  يثوب بايي ال ااةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  م  لب  ليدلا ليشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوا  وةث  م  لياند
تؤدلح ماؤه  ممؤا هدح إيم إ يلا لت ؤالةؤ  لألم  ليمترؤدة يلانؤ  ليبري  يلبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام  ليمعيلفؤ  بؤات ؤالةؤ  

 1. 31/03/1978"مامبور " بالتيلح م  يجا  لألم  ليمتردة يلنانوا ليتجار  ليدليي لذيك  تاريخ  

 مسؤولية الناقل في إطار التشريع الجزائريلب الثاني:المط

 طبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع:   -1

تعاي مسؤؤؤؤؤولية  لياال  ليبري  تلك ليمسؤؤؤؤؤولية  ليتي تنوا علم لةؤؤؤؤؤف لياال  ليميتبض بعند ليان    
ل ايتايي نووا علم مذل لإلعتبار مسؤؤؤؤؤولية  عندا تنوا بماا ؤؤؤؤؤب  لإلاالا  تا ةذ لإليتالا ليذ  هيناا 

الؤ  عنؤد ليانؤ  ليةي لمؤ  مؤا يبير لعتبؤارمؤا مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليةؤ  تنصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةييؤ   طؤايمؤا إرتبض لياؤ علم عؤاتنؤه 
بايشؤؤؤؤؤاو  يلوا بموتب عند نن  يثبته  ؤؤؤؤؤاد ليشؤؤؤؤؤاو   ل ذيك تووا ليمسؤؤؤؤؤولية  عندي  تاشؤؤؤؤؤأ م  

 لإلاالا  تا ةذ لإليتالما  ليتي ي يضلا عند ليان .

ال يمل  ليلجوك إيم لولعد ليمسؤؤؤؤولية  ليتنصؤؤؤؤةيي  بأ  واا م  لألوولا وتم يو نشؤؤؤؤأ ليعؤؤؤؤير   -
اطوه ليجسؤؤة   إذ تبنم لولعد ليمسؤؤولية  ليعندي   ليذ  تعي  يه ليمي ؤؤ  إيةه م  غا لياال  هل

مي مدلر ليمسؤؤؤامل  ألنلا هال م  ليمسؤؤؤولية  ليتنصؤؤؤةيي  فلي تردد ليمسؤؤؤولا بشؤؤؤل  لا ت لمو 
لياال  فةما ت ي  ليمسؤؤؤولية  ليتنصؤؤؤةيي  للتبا عاما علم ليجمة  بعدا لإلضؤؤؤيلر بايلةي لتنعؤؤؤي 

ذمب ليبعض إيم ها ليمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية  ليعندي  تتروا لينولعد ليعام   تللةب ليعاا علم لياا   ةاما  
إيم تنصؤؤؤؤؤةيي  في وايتي ليلا للياطأ ليجسؤؤؤؤؤة   للد تاك ذيك بماا ؤؤؤؤؤب  تبييي الؤؤؤؤؤموا ليتعويض  

 2ع  ليعير في ليرايتة  ليمذ ورتة  يما  اا متولعا ماه لما ي  يل  متولعا.

 

 

 

 
 .02كماا ومد   ليميت  ليسا ق   1
 .31ل  30    2001يطةف تبي  وماني  مسولية  لياال  ليبري   ليدلر ليعلمة  ليدلية  يلاشي لليتو ي   عماا  2
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 موقف التشريع البحري الجزائري: -2

ةؤؤؤؤؤؤؤؤؤيي  طبةع  مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية  لياال  ليبري  يلبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤام  إا  انت ي  يردد ليمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤيع ليجالمي   ال 
م    802مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية  عندي  ها هنلا تنصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةيي   غةي هنه يمل  ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتاتان ذيك م  االا ليمادة 

ليتي تجع  مسؤؤؤولية  لياال  ليبري  يلبعؤؤؤام  مسؤؤؤولية  عندي  ناتج  ع  لإلاالا بعند  1ق.ب.ن
 مةااك ليشر  إيم مةااك ليوةوا. لياال  ليبري  لليتالمه ب يصاا ليبعاع   ايم  م 

 نطاق مسؤولية الناقل البحري من حيث الوثيقة المنشأة اإللتزامات:الفرع األول: 

تت  عملة  ليان  ليبري  ع  طييق ليبري  لم  طيف الؤؤؤؤؤؤال يسؤؤؤؤؤؤمم لياال  ااةؤؤؤؤؤؤ  تمةا     
 عنود ليان  ليبري   غةي ها لينايب ليذ  يت  إفيل  مذل ليتصيف فةه.

 ةورتة :ليلوا في 

 مشاطية إيجار -1إما:  

 إما ع  طييق  اد ليشر  -2

لإا الؤؤؤؤدة ليمسؤؤؤؤولية  ليوللع  علم لياال  ليبري  تاتلف  ة  ما إذل  اا عند ليان  مثبتا  ول ؤؤؤؤط  
  اد ليشر  لمشاطية عند لإليجار لذيك نايل الاتالف لألولاا ليتي تاا   ال ليولةنتة .

 يجار:عملية النقل عن طريق مشاطرة اإل -أ

ق.ب.ن    640الؤؤل  عند ل ؤؤتوجار ليسؤؤ ةا  طيين  يان  ليبعؤؤاع  عبي ليبري  وةث تال ليمادة 
يت  عند ل ؤتوجار ليسؤ ةا  بموتب لت الة  يلتاا بموتبلا الؤال يسؤمم موتي ليسؤ ةا  بأا يعؤ  "

 ؤ ةا  ترت تصؤيف مسؤتأتي ليسؤ ةا  منا   هتي ليت  ل ؤتوجارما علم ه ؤار لييول  ليمدة معةا  
 2 ة  لألطيلف بل  ويي ". لاليتالما هل  لةلللا يت  ترديد 

 
تلرق بايبعام  ماذ تو له  لا ماق.ب.ن تال علم ما يلي: "يعد لياال  مسولال ع  لياسامي هل لألضيلر ليتي  802ليمادة 1

 وتم تسلةملا إيم ليمي   إيةه هل إيم ممثله لينانوني با تثااك ليراال  ليمدرت  في ليمادة ليتاية ".
 م  لينانوا ليبري  ليجالمي . 640ليمادة 2
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 يعند إيجار ليس ةا  ل ة تة  مما:إنطاللا م  ليمادة ليسابن  يتبة  ها 

 يعتبي عند يلتاا بموتبه ليموتي  تأتةي   ةا  ليمستأتي م  تل . -

يعتبي عندل ااضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعا إلرلدة ليمتعالدي  في تمة  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلطه لهولامه إال ما تعار  مالا م   -
 1لياااا ليعاا م  تل  هايح.

 * مفهوم عقد استئجار السفينة في ظل التشريع الجزائري:

م  ق.ب.ن وةث  737  640تاب  لينانوا ليبري  ليجالمي  عند ل ؤؤؤؤؤؤتوجار ليسؤؤؤؤؤؤ ةا  في ليمولد 
 ة  يلذل ليعند علم ليارو ليتايي:ةور ه ا  3نل علم 

 استئجار السفينة على أساس الرحلة: -

يت  بموتب مذل ليعند لضؤؤؤؤ  ليموتي  ؤؤؤؤ ةاته ترت تصؤؤؤؤيف ليمسؤؤؤؤتأتي علم ه ؤؤؤؤار لييول  وةث 
   ما 2ا مذل لألاةي ع  ه  تلف  ننل لضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةاع لد يلرق بايبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاع  ...يلوا مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولال هما

يتوتب علم ليموتي ماا ها يعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ليسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ةا  مجلاة لفي واي  لا ل  يلمالو  ليسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأا ع  ه   
تنصؤؤؤؤؤؤؤؤؤةي في مذل لإليتالا   ما يابلي علةه  ذا    ليجلود ليتي م  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤأنلا لير ا  علم  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤةي 

 3عند.لييول  هل لييوال  ليماصو  علةلا في لي

غةي هنه يمل  يلاال  ليبري  ها يتاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ع  مذا ليمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية  ب لبا  عدا تنصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةيا في لينةاا 
ب يتالماته هل ها لياسؤامي للألضؤيلر ناتج  ع  ليمالو  ليتي لرتوبلا ليي اا هل مادل وا  وسؤب ما 

 ق.ب.ن. 803نصت علةه ليمادة 

 

 

 
 م  لينانوا ليبري  ليجالمي . 641ليمادة 1

2Mouhamed Kamel El Khalifa, perte et manquants dans l’affrètement voyage le phare, N 12 
Avril 2000, P 44. 

 م  لينانوا ليبري  ليجالمي . 652ليمادة 3
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 استئجار السفينة بهيكلها: -

ليموتي لضؤ  ليسؤ ةا  ترت تصؤيف ليمسؤتأتي منا   لم  لإليجار ليمت ق علةه يتوتب ماا علم 
 ةالما  ليتوتب علةه لينةاا بلاف  لإلةؤؤؤؤالوا  لليجلود ليال م  يرسؤؤؤؤ   ؤؤؤؤةي ليسؤؤؤؤ ةا  لضؤؤؤؤماا 

ق.ب.ن وةث يعد مسولال  724ل   723 الم  لييوال   مذل ما يستالل م  فروح ليمادتة   
 ةالوة  ليس ةا  يلمالو . ع  تمة  لألضيلر ليااتم  ع  عدا

كما يلتاا مذل لألاةي  تاليد ليسؤؤؤ ةا  بايطال  لليمصؤؤؤاري  ليال م  باألتية  ليمولن   ليمصؤؤؤاري  
 1ليملرن .

 عملية النقل عن طريق سند الشحن: -ب

اارن إطار مشؤؤؤؤؤؤؤؤار   لإليجار توتد هكثي م  طيين  يان  ليبعؤؤؤؤؤؤؤؤاع  عبي ليبري علم ليمسؤؤؤؤؤؤؤؤتوح  
 2ليشر .ليدليي  ايساد  ي   

غةي ها ليااللة  لليشؤؤؤؤؤؤاواة  عادة ما ي عؤؤؤؤؤؤلوا ليلجوك إيم إ يلا  ؤؤؤؤؤؤاد ليشؤؤؤؤؤؤر  ال ؤؤؤؤؤؤةما في     
  ليمل  ت سؤؤةي 3ليتشؤؤيي  ليجالمي  رغ  عدا لتود ه  نل يعتبيا للةن  نن  علم  ؤؤبة  ليرصؤؤي

 مذل ليمولف م  تلتة :

ليمث  يلبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاع   يوثية تدللا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد ليشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   ونه يلعب هكثي م  دلر للود فلو للةن  نن  -
 ليمشرون   ما يعتبي ل ةل  ضماا م  تل .

لم  تل  هايح ها  ؤاد ليشؤر  وعؤي بعااي  تشؤييعة   بةية  ؤولك علم ليمسؤتوح ليدلالي هل  -
 ق.ب.ن ااةةتاا ه ا ةتاا يساد ليشر : 748ليمستوح ليدليي  إذ يستالل م  نل ليمادة 

 
 م  لينانوا ليبري  ليجالمي . 729ليمادة 1
ماق.ب.ن علم " تسي  هولاا مذل ليباب علم .... في للامق ليشر  ليصادرة بماا ب  تا ةذ عند إيجار  746تال ليمادة 2

 ليس ةا ". 
   ا  غةي معيلف   1د/ مصط م  ماا طه  ه ا ةا  في لينانوا ليبري  للينانوا ليتجار   إةدلر ليجامع   طبع  3

 509. 
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 1يلشاو   وح لبويلا هل رفعلا.* هنه للةن  تعد  ل ا م  لب  لياال  لال يمل  

*  مؤؤا هنؤؤه يابلي تولفي تملؤؤ  م  ليبةؤؤانؤؤا  لإليالمةؤؤ  في ليولةنؤؤ  يت ؤؤاد  ه  نالع يمل  ها ياتج 
ووا ليبعؤؤؤؤاع  ال ؤؤؤؤةما ليبةانا  ليمتعلن   لوي  ليطيفة  ألنه يردد ةؤؤؤؤاوب ليرق في ليبعؤؤؤؤاع  

 ل ة ة  تدللا  اد ليشر  تووا علم ليارو ليتايي:

 اا ليسؤؤؤاد مريرل ألمي تووا ليبعؤؤؤاع  م  وق ليشؤؤؤال ليذ  يرم  إ ؤؤؤمه في ليولةن  إذل  -1
 لتدلليه يلوا ع  طييق ليتالةي.

ل إذل  اا ليساد مريرل يرامله تووا ليبعاع  م  وق ليشال ليذ  يرم  ليولةن  لتدلليه  -2
 2يلوا ع  طييق ليتسلة .

ماا م  وق ليشؤؤؤال ليذ  يذ ي  هما إذل  اا ةؤؤؤادرل با ؤؤؤ  الؤؤؤال معة  فتووا ليبعؤؤؤاع  -3
 ل مه في ليساد لتدلليه يلوا ع  طييق وولي  ليدي .

م  ماا يمل  يلشال ليذ  يملك ليرق في ليبعاع  في واا  اا ضرة  ييف  دعوح تعويض 
 ضد لياال  ليبري  هل م  وق م  يمثله لانونةا في واي  للوع ليعير.

 ن حيث الزمان:الفرع الثاني: نطاق مسؤولية الناقل البحري م

ق.ب.ن "يبؤده عنؤد ليانؤ  ليبري  بمجيد هاؤذ لياؤالؤ  يلبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعؤ  علم عؤاتنؤه  739تال ليمؤادة 
 لياتلي  تسلةملا إيم ليمي   إيةه هل ممثله لينانوني"

 
"  ليذ  عا  ليمي ا لينانوني يلاال  في takeit or live it"لمو ما يعيف في إطار لياااا لإلنجلةا  بمبده "اذا هل لتي ه" 1

 .509   ا  غةي معيلف    1تعله ملب  لإلرلدة ليتجار   إةدلر ليجامع   طبع  مولتل  ليشاو  مما 
 م  لينانوا ليبري  ليجالمي . 759ليمادة 2
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يسؤؤؤؤؤؤتالل م  نل ليمادة ليسؤؤؤؤؤؤابن  ها مسؤؤؤؤؤؤولية  لياال  ع  لياسؤؤؤؤؤؤامي تتولةؤؤؤؤؤؤ  االا ليميول   
يوا ليتسؤؤؤؤؤؤلة  إيم ليمي ؤؤؤؤؤؤ  إيةه هل ممثله لينانوني م  ل  يترم  ليممتدة  ة  يوا ليتو   إيم غاي   

 مسولية  نتةج  ه  ضير لد يلرق ليبعاع  ليمشرون .

هلاؤاك تمة  ميلوؤ  ليانؤ  ليمتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤماؤ  ميولؤ  ليترمةؤ  بمةاؤاك ليشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  إذ ينوا  ترمةؤ  لر  
لننللا في ليمدة ليتي تسؤؤؤؤؤؤؤؤتليللا ليسؤؤؤؤؤؤؤؤ ةا  ينط  ليمسؤؤؤؤؤؤؤؤاف   ة  مةاامي  1ليبعؤؤؤؤؤؤؤؤاع  بايعااي  ليتام 

  وةث ينوا  ت ييللا م  ليسؤؤؤؤؤ ةا  لتسؤؤؤؤؤلةملا يلمي ؤؤؤؤؤ  إيةه وسؤؤؤؤؤب لت اله م  2ليشؤؤؤؤؤر  لليوةؤؤؤؤؤوا
ليشؤاو  علم هنه يمل  يلما ها يت نا علم ها ينوا ليشؤاو   ا سؤه بشؤر  لت ييإ ليبعؤاع   لماا 

 3ليميول  ليبريي .ال يترم  لياال   وح مسولية  

لفي واي  غةاب ليمي ؤؤؤ  إيةه يوا ليتسؤؤؤلة  يعؤؤؤ  لياال  ليبعؤؤؤاع  في مو ؤؤؤسؤؤؤا  ليتااي   لال  -
تاتلي مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليةته إال بعد ليتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة  لي علي يلمي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  إيةه هل ممثله لينانوني  ااكل علم للةن  نن  

 ق.ب.ن ل ذيك تاتلي إيتالماته. 782ةرةر  هل  اد الر  طبنا يلمادة 

يمل  يلاؤالؤ  ليبري  ليتاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ع  مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليةتؤه االا ه  ميولؤ  م  ميلوؤ  ليانؤ  للبؤ   لال  -
تسؤؤؤؤلةملا يلمي ؤؤؤؤ  ما عدل لإل ؤؤؤؤتثااكل  ليمنيرة لانونا  مذل ما ل ؤؤؤؤتني علةه لينعؤؤؤؤاك ليجالمي  في 

لليلرل   إذ هكد علم ليمسولية  ليشامل  يلاال  ليبري  االا تمة  ميلو  ليان  ليتي  عدة هولاا
 ليبعاع .تمي  لا 

م  لإلالؤؤؤؤؤؤؤؤؤارة ها ليتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة  ليذ  يعتبي عملة  لانونة  تتلةي بااتالف ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤام  نن  ليبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤاع   -
بطبةعتلا فعلم  ؤؤؤبة  ليمثاا يعجا لياال  ع  تسؤؤؤلة  ليبعؤؤؤاع  في عند نن  ليسؤؤؤولم  عبي ليبري  

ااك ر وما كايبتيلا  ماا تبده مسولية  لياال  عاد داوا ليسام  فوم  لألنبوب ليميتبض بايس ةا  هل

 
 م  لينانوا ليبري  ليجالمي . 773ليمادة 1
   م  لينانوا ليبري  ليجالمي .780ليمادة 2
 .55   99ديسمبي مستي  فاطم   مسولية  لياال  ليبري   ليمجل  لينعامة   عدد اا   3
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  لم  ل  ف ا ترديد يرا  ل ؤؤؤتالا لياال  يلبعؤؤؤاع  تعتبي م  ليمسؤؤؤام  ليجوميي  في 1في ليمةااك
عند ليان  ليبري  لرغ  ذيك ي  تي ا علةلا هغلب ليتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤييعا  ليدلية  لذيك نتةج  تأليما بأولاا 

 لت الة   يل س .  

 

 نطاق المسؤولية المادية الفرع الثالث:

ق.ب.ن ها مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية  لياال  ماا تنوا علم ه ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار لياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامي  802ليمادة م  نل يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت اد  
للألضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلر ليتي تلرق بايبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاع  هلااك لتودما في علدته غةي هنه علم علي ليتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤييعا  

للالت الةا  ليدلية  ليتي ي  يبة  ليمشؤيع ليجالمي  م لوا ليعؤير ليذ  يسؤتوتب للكت م  2لألايح 
  ذ ي ةورا.

يعتبي ضير    فندلا هل فساد هل تأاي في ليتسلة   وا مذل لألاةي ليعام   ل ايعودة إيم لينولعد
لد يود  إيم تلف ليبعؤؤؤام  للألضؤؤؤيلر بايمي ؤؤؤ  إيةه هل بايشؤؤؤاو  إذل  اا الؤؤؤاصؤؤؤا غةي لياال    
كما يعتبي ضؤؤؤؤؤيرل    فع  نتةج  إمماا هل اطأ م  لياال  هل ل المه هل نامبةه م  الؤؤؤؤؤأنه عيلل  

 ي لإلضيلر بصاوب ليرق في ليبعاع .تا ةذ ليان   ل ايتاي

يعتبي مالك    فندلا  لي هل تامي يلرق ليبعؤؤاع  هلااك لتودما في علدة لياال  ه   الهالك:  -أ
 3 ة  ميولتي ليتو   لليتسلة .

 
 .97   1978  ديسمبي 4هومد غاة   مسولية  لياال  ليبري   مجل  لعايا ليرلوم   عدد 1
 .1991هفيي   21م  لانوا ليتجارة ليبريي  ليمصي   ليصادر في  228علم  بة  ليمنارن   ليمادة 2
  دلر ماشآ  ليمعارف  طبع  عاا 1990ليبريي  يعاا د/  ماا ومد   مسولية  لياال  ليبري  يلبعام  في لانوا ليتجارة 3

2002   21. 
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هتلاة  ليل مااية  إا ليتلف مو لةؤؤوا ليبعؤؤاع   امل   ليو  مشؤؤو   ب سؤؤاد  ترط   التلف: -ب
لا هل فسؤاد لياعؤي م  تيلك تاايالا م  ه ؤمدة  ؤام   ماا يعتبي نتةج  يسؤنور هتسؤاا ةؤلب  فول

 1لياال  ملتاما بايتعويض  ولك  اا ليتلف  لةا هل تامةا.

يعتبي تأايل في ليتسؤؤؤؤؤؤؤؤلة  عدا لوتيلا لحتاا ليمرددة في عند ليان  وةث يلتاا لياال   التأخير:  -ج
 توةؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ليبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤاع  في ليمدة ليمت ق علةلا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ا م  ليشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو  ليجالمي  يطبق هولاا إت الة  

يوا ليتاية    60 يل سؤؤؤؤؤؤؤ  ف نه يعتبي ليبعؤؤؤؤؤؤؤاع  مايو  لمسؤؤؤؤؤؤؤتوتب  يلتعويض إذل ي  تسؤؤؤؤؤؤؤل  االا 
 يآلتاا في ليعند.

 
 .22ن ي ليميت  ليسا ق   1
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 المبحث األول: إلتزامات الناقل فيما يخص السفينة 

من خالل هذ المبحث سوو ن طرق إ ىلد ا اسوول ح ل الرتاملن الطلول ح ل الب وولحل ة  حللل 

 هالكهل أ  رلفهل  شحطهل أ  رحميلهل من ميطلء ىلد آخ . 
 المطلب األول: إلتزامات الناقل فيما يخص البضاعة

 شحن البضائع على سطح السفينة: -1

لى رقفبات الجو واال زالقات وهبوب ال واصففف  عند قيام السفففةينا رالة فا ها يا ن أن تت رض ة   
وهيجات البحة راإلضففففففاها  لى تشفففففف ا ال فففففف ن وقد رفحي هة  ال ناصففففففة ال بي يا تضففففففةا ا رال ا 
رالبضففففاعا يض ة ضففففيا لفضف  واليا  ا  اقا قن هةا هقد وضففففز ال  ففففة  الجزا ة  قاعد  رن  

الةقة  األولى قن  774ا   عفى عدم شففففففحن البضففففففاعا عفى وفففففف و السففففففةينا وهةا قا و   ه  ال 
القا وت البحة  والض  رن  " ال نجوز رح يل البضففا ز عفى وفف و السففةينا ضفف ن ال ففةو  الض  
ال رحففد قن تقن الة فففا وعنففدقففا نأوت الضح يففل ه  هففة  الحففالففا  يففاقيففا وقض ففا   عفيفف   و فف  

 ال  وم.

البضففففففففا ز ه  عنا ة قن خال هة  ال ا    سففففففففضي فففففففف  ت    ض ين عفى الناقل البحة  وضففففففففز  -
 السةينا وذلك رارةاق ال ةهين  ذ نجب عفى الناقل  عام ال ا ن  ةلك.

الةقة  الثا يا " ه   الا رح يل البضا ز عفى و و السةينا   774وهةا قا و   ه     ال ا    -
 نجب  عام ال ا ن  ةلك قاعدا ه   الا قا  ذا يات الضح يل قد رم رارةاق ال ةهين".

 ائع:رص البض -2

نقصففففففففد رالةا رنسففففففففيي البضففففففففاعا ورنيي يا عفى اية السففففففففةينا ر ة قا رحةييا قن الضف   -
 1واليا  ورؤقن روازت السةينا و ة ز الةا  لى قا ارةي عفي  ه  ال قد.

 
 ،  ةن ال ة ز السا ي.536الديضو  ي ال   د ، القا وت البحة ، ا1
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واألصففل تت نأوت الةا ه  عنا ة السففةينا وتت ريوت ق  ا  رق ز خ ففبيا تو ق اشففيا و قاقا   -
   يل وا د  قنيا راألخةى.هواصل  ين البضا ز ل نز تضةا

قن القا وت البحة  السففففففففففالةا الةية الض    773وال  ففففففففففة  الجزا ة  ذية ع فيا الةا ه  ال ا   
 رضحدث عن ال حن ت  الضح يل رقوليا " نقوم الناقل رال نانا الضاقا عفى الضح يل والةا"

ا ز البضا ز  اخل ي ا نقوم الةبات ر  فيا الةا وه  ر ضبة قن قسؤوليار   يث روضز البض -
 السةينا  ضةريب هن  ق ين.

و جب تت  ةاع  ه  الةا طبي ا البضفففففففففاعا ذاريا وقدى قا  ضيا قز البضفففففففففا ز األخةى الض  
رةا رجوا هفا ولف  تت ن يفد رفالةا  لى ققفاولين ق ضصففففففففففففففين عفى تت  ضم ذلفك رحف   شففففففففففففففةاهف  

 1وقسؤوليار .

ه ا:  الا اكض فففففففا  رضفففففففا ز  ية قةيو   وقد  ض ة  الةبات تثناء ع فيا الةا  لى  الضين   -
 ه  وند ال حن توال و الا شحن رضا ز خ ية  ثا يا.

ه   الا اكض فففففا  رضفففففا ز  ية قةيو   ه  وفففففند ال فففففحن قبل  دت الة فا قن  بات السفففففةينا  -1
 نأوت ل  ال يا   ين تقة ن:

  قا  خةاج البضاعا قن السةينا ووض يا ه  قأات ال حن.

السففففففةينا و أوت طفك رف ة  ده   ن ا ل قا  دهز لبضففففففا ز قن  وعيا ه   تو  رقاء البضففففففاعا ه 
قأات ال ففحن، وهو األقة الة  ن   السففند الثا   الة   اء ر  ال ففة  الضاوففز ه  هقةر  الثا يا 
قن وففففند ال ففففحن ال د وإ وه  "  ذا يا   البيا ات ال د  ا ه  وففففند ال ففففحن ق الةا لفبضففففا ز 

ل قد   رالز ا   عن الي يا والوزت والقو  الحقيقيا هات لةبات السفففةينا ال و و   عفى اية السفففةينا ا

 
 ، قن ف  ال  ا   اإلوأند  ا.176الديضو  البا و  ، قبا ئ القا وت البحة ، ا1



 التزامات الناقل البحريالفصل الثاني :                                                                
 

22 
 

الحي ه  ال  البا  ض و ض عن القي ا ال صففففففةف  يا ه  وففففففند ال ففففففحن قن قبل ال ففففففا ن" وذلك  
  سب قا  اءت ر  االرةاقيات واألعةا  البحة ا".

 حالة شحن بضائع خطيرة: -2

 ياآلر : ه  هة  الحالا  جد ت ةسنا تقام  الضين وه ا

 جهل الناقل البحري بطبيعة البضاعة: -أ

قن القا وت البحة  الجزا ة  لفناقل  ي الضصففففففففففففة  ه  رفك البضففففففففففففاعا   8-778ت ازت ال ا   
رقوليفا "  ذا لم نجة   عام النفاقفل تو قن ن ثفف  عن رضففففففففففففففا ز قفا ففا ل شففففففففففففففض فال تو اإل ةجفا  تو 

يا وخاصفففففففيضيا ها   ن أن ه  ت  لحيا رضفففففففا ز قحضفففففففو   والض  قا يات ليقبفيا عند ق ةها  وع
رنز فيا تو  راهيا تو   فيا  ية ضفا   قن طة  الناقل  وت ر و ض و  د شفا ن هة  البضفاعا 
قسفؤوال عن يل ضفة  وبةلك رسفقس قسفؤوليا الناقل ورقوم قحفيا قسفؤوليا ال فا ن الة  لم ن بة 

 الناقل  يا.

 علم الناقل بطبيعة البضاعة: -ب

 لى عفم الناقل البحة  ر بي ا البضاعا يو يا خ ية  هاألصل هييا تت   2-778ال ا   ر ةض   
النفاقفل ر فد تت واهي عفى شففففففففففففففحنيفا ال ن أن تت ن ة يفا تو  ضفةيفا تو  ز فل خ و ريفا و   فا  ض ين 
عفي  رنةية عقد النقل البحة  ر ا عفي  قن ضففففففففةو   ال حاهيا عفى البضففففففففاعا واوففففففففضثناءا نجوز 

   را  تو  خةاج تو  زالا خ ة هة  البضففاعا، لين ه  هة  الحالا نجب تت نأوت لفناقل البحة 
 1هةا ريد دا ه فيا لفبضاعا.

وه  هة  الحالا ال نأوت الناقل قسفففؤوال قبل ال فففا ن عن ال  ل الة  قام ر  ر فففة  تت  ثب  تت 
 ى قضنيا. زالا ال  و   يات ضةو  ا لف حاهيا عفى السةينا والبضاعا ال  حو ا الض  عف

 

 
 .255-250الجة د  لفن ة، اإلوأند  ا، االديضو  ها    و دا ، الو يز ه  القا وت البحة ،  ا  الجاق ا 1
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 الفرع األول: طبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع

ر ن  قسففففؤوليا الناقل البحة  رفك ال سففففؤوليا الض  رقوم عفى وصفففف  الناقل ال ةربس ر قد الناقل،  
رالضال  ريوت عفى هةا اإلعضبا  قسفففففؤوليا عقدنا رقوم ر ناوفففففبا اإلخال  ضنةية اإللضزام الة  تلقا  

ل ولين ث فا قفا  بة  اعضبفا هفا قسففففففففففففففؤوليفا رقصففففففففففففففية فا، طفال فا ا ربس النفاقفل عفى عفارقف  عقفد النقف 
 رال ا ن نأوت ر و ب عقد  قل  ثبض  وند ال حن، وبالضال  ريوت ال سؤوليا عقدنا.

ال ن أن الفجوء  لى قواعد ال سفؤوليا الضقصفية ا رف   ال قن األ وال  ضى لو   فف الضفة  الة   
الناقل تو خ ئ  الجسفففيم،  ذ ربقى قواعد ال سفففؤوليا ال قدنا ه  ر ة  ل  ال ةوفففل  لي  قن     

قدا  ال سففففففا فا أل يا تخ  قن ال سففففففؤوليا الضقصففففففية ا هي  رحد  ال سففففففؤول ر ففففففأل ثا   وهو 
الناقل، هي ا رةة  ال سففؤوليا الضقصففية ا وا با عاقا عفى الج يز ر دم اإلضففةا  رال ية ورقضفف  

 اا.القواعد ال اقا ر فيب ال ام عفى ال 

ر ضفففيم  ةهب  لى تت ال سفففؤوليا ال قدنا رضحول  لى قسفففؤوليا رقصفففية ا ه   الا ال   وال  ف  
 وقد  اء ر ناوبا ربة ة ش ول الض و ض عن الضة . 1الجسيم،

 من حيث التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع :  -ٱ
 في ظل اتفاقية بروكسل : -1

رم  2ن و الناقفين  ول البنو  ال  ةيا قن ال سؤوليا ضيجا الشضدا  النزا   ين ال ا ضي
 . م1924توت  25  ةام االرةاقيا الدوليا لضو يد ر ض القواعد ال ض فقا رسندات ال حن ه  

 قيام مسؤولية الناقل البصري كقاعدة عامة : -ٱ
قبد يا ن ضبة الناقل قسؤوال عن البضاعا قسؤوليا ياقفا، هيو قفزم  ضوصيفيا ه  
اليةو  ال ا  ا و الوق  ال حد  ه  ال قد  يث نسفل عن ت   ق  تو رف  قد  فحقيا ر  نى 
ت  ضة  قد ن ةب السفز ال  حو ا نسضو ب رحة ك  عوى الض ة ض ضد   ال  ذا تثب  السبب 

 
 .31-30، ا2001ل ي   بة يوقا  ، قسؤوليا الناقل البحة ، الدا  ال ف يا الدوليا لفن ة والضوز ز، ع ات، 1
 10 /ك ال   د ، ال ة ز السا ي ا  -2
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 ية تت ال  اهد  ال ر    قةيوقا  1ق  قجاال لضنصل عن هة  ال سؤوليااأل نب  الة  نةضو تقا
 قةة ات تواويا : 3واضحا عن السبب األ نب  لين ذيةر  ه  

: ر  نى ال قحل ل سؤوليا الواق ا عفى الناقل البحة   ذا   ف الضة    خطأ الشاحن أو الغير  -1
 الياه .  ضيجا لة ل تو خ ف ال ضةو  ي دم ر في  البضاعا رال أل

: وقد ت ا ت ال  اهد   يةا االوضثناء األخة ر ين االعضبا   الا  العيب الخاص بالبضاعة -2
 2البضاعا وق  رسفي يا لفناقل قن  يا، و قا ر ا   عفي  الحة  قن رجاوز عن النق  ال بي   
 الة  رض ة  ل  البضاعا تثناء الة فا ينق  ال ضة  ضيجا ل ةا قيا تو ت  رف  قد نصيب

 .3البضاعا ال  حو ا تثناء النقل  ا ز  لى عيب خاا  يا
: لضةا   ت  وبب  ول قةيوم هةا ال ص فو  صةت االرةاقيات الدوليا لضو يد    القوة القاهرة-3

و ه    4وندات ال حن قةيوم القو  القاهة  ه   االت ق ينا و  ت عفى وبيل الحصة ه   صيا
  االت  ذ تت  قق  ها يا ر ة  الناقل يفيا تو  ز يا قن ال سؤوليا الةاه ا عفي . 

 ونية :اإلعفاءات المسؤولية القان -ب
ر دقا تقةت ال  اهد  ر سؤوليا الناقل البحة  يقاعد  عاقا قن  يا و   ف  يل  ند  

تو  ت قز قن االوضثناءات عن   5ارةاق  قن شف     ء ال سؤوليا عن الناقل راطا قن  يا تخةى 
هة  القاعد   ض أن ر و بيا الناقل الضنصل قن ال سؤوليا رأوت الضة  هييا يات قسضقا عن 

   ا ر  و  ية قضوقز تهم هة  الحاالت قا  ف  :
 عدم صا يا السةينا لف ا ا ر د  دء الة فا. •
 الضة  النا م عن قحاولا   قاذ األ واف تو األقوال ه  البحة. •
 الحة ي قا لم نحدث رة ل الناقل تو  ضيجا ل  ئ . •

 
 : التحديد القانوني من مسؤولية الناقل البحري  -جــ

 
 .1924ارةاقيا  ةويسل ل ام  04/02ال ا    -1
القا وت البحة ، قا سضية قا وت  ول  األع ال  ية قن و  ،  اق ا وهةات يفيا الحقوق  / با  قح د )اإل ن( قحاضةات ه     -2

2006. 
 .55ا  1986قا إ  10، 01 / هاشم  قضات الجزا ة ،  ضى ن ضبة الناقل قسؤوال، قجفا الحقوق، ال د   -3
 69، السنا  ية ق ةوها ا 01طب ا   /عفى  سن  و ن، تصول القا وت البحة  و االوض ال البحة ،  ا  الةية ال ةب       -4
 ..556 / قص ةى ي ال ط ، ال ة ز السا ي ا  -5
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ال ريضة  ق اهد   ةويسل راعةاء الناقل قن ال سؤوليا ه  ر ض الحاالت  ل ذهب   لى 
وواء رارةاق األطةا  عفى ذلك ه  البنو   1ار د قن ذلك،  يث قة ت الجد األقصى لفض و ض

 ية تت  2 قدنا  ضحد دهم قبفغ الض و ض تو قن خال    ال  اهد  ه   الا  ياب االرةاقال
 هةا الضحد د ال نسة  ه   الضين:

 .ه   الا ا رياب الناقل البحة    ا تو ه ا ق يًنا •
  يات قي ا البضاعا قبل شحنيا ر و ب وند ال حن  •

 وفقا للتشريع الجزائري : -2
 القانوني :أوال :  تعريف التحديد 

ن ن  الضحد د القا و   لف سؤوليا رقة ة ال  ة   د تقصى ل بفغ الض و ض  فضزم الناقل 
 .3البحة   ده   لصا ب الحي ه  البضاعا ال نقولا  ذا رحقق  قسؤوليض  

و  ةلك هات الضحد د القا و   لين رقد ًةا  زاهًيا لقي ا ال ة  تو و د  ال حن، رحيث 
 وت قا اعضبا  لفضة  الحقيق  الة  لحي صا ب البضاعا  ل قو د  نسضحي ر ة قا رفقا يا

 تقصى ل ا  ده   الناقل البحة  قن ر ة ض.
 : الحد األعلى للمسؤولية -ب

ن ضبة الضحد د القا و   لف سؤوليا رقة ة  د تقصى ل بفغ الض و ض ت  قا نس ى رالحد 
  الجزا ة  )توال( و قن ثم ه  األعفى لف سؤوليا و الة  وند و  ه  يل قن الض ة ز البحة 

 االرةاقيات الدوليا )ثا يا(. 
 
 
 

 
 ارةاقيا  ةويسل. 04/05ال ا    -1
 .519 /قص ةى ي ال ط ، ال ة ز السا ي ا  -2
الحقوق،  عبد ال ن  عقوت، الضحد د القا و   ل سؤوليا الناقل البحة  لبضا ز   اوا ققا  ا، قةية  لنيل شيا   ال ا سضية ه  -3

 .7ا  2009 -2008هة  عقو  و قسؤوليا، يفيا الحقوق،  اق ا الجزا ة 
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 أوال :  الحد األعلى للمسؤولية في التشريع البحري الجزائري :
 قا وت البحة  الجزا ة  عفى قا  ف  : 805رن  ال ا   

» ذ لم نصةف ال ا ن تو ق ثف  ر بي ا و قي ا البضا ز قبل شحنيا عفى السةينا و لم 
 دوت هةا الضصة و ه  وثيقا هةا ال حن تو تنا وثيقا  قل تخةى ق اثفا، ها ن د الناقل قسؤوال 

و د     000 10عن ال سا ة تو األضةا  الض  رصيب البضا ز تو الض  رض في  يا ر بفغ  ز د عن  
و د   سا يا عن يل ييفو  ةام نصاب  30عن يل طة  تو و د  شحن تخةى تو  سا يا 

ر سا ة تو تضةا  قن الوزت اإل  ال  لفبضاعا لفحد األ  ى ال فصي و ر قدا  ن ا ل قةرين و  
 ص  قن ت ة  النقل ال سضحقا الدهز عن البضا ز ال ضفخة  الض  لم رسفم ه  الوق  ال ضةي عفي  

ال  فوب قن الناقل  ة   تت نسفم هي  البضا ز، و لين ال رز د عن   تو ه  الوق  ال  قول
قج وعا ت ة  الناقل ال سضحقا ر و ب عقد النقل البحة  و ه   الا اوض دام  او ا تو تنا ت ا  
تخةى لضج يز البضا ز، هات ال بة  ه   ساب ت  ال بف ين تكبة لضحد د ال سؤوليا ه  عد  ال ةو  

 حن تو ت  وثيقا تخةى رثب  عقد النقل البحة ، و  ذا رضة ت ت ا  النقل ال دو ا ه  وثيقا ال
  ةسيا و لم رين ق فويا لفناقل ر ضبة و د  شحن تخةى.

نقصد رالو د  الحسا يا ه  قةيوم هةا األقة، و د   سا يا ق أفا قن خ سا ووضين  
 أن تت رحول قيف ةام و  ص  قن الةهب، عفى تواإ رس  ا ا قن األل  ه  النيانا، و ن

و دات الحساب ال ةيو   رال  فا الوطنيا رف قام قضبوطا و  ضم رحو ل ه   الا  عوى قضا يا  
  سب قي ا الةهب لف  فا ال ةيو    ضا  خ الن ي رالحأم«.

 ثانيا:  الحد األعلى للمسؤولية في االتفاقيات الدولية :
ق اهد   ةويسل و   ض ة  ه  هةا الصد   لى الحد األعفى ال سؤوليا ه  يل قن

 ارةاقيا قاوو غ. 
 : الحد األعلى للمسؤولية في معاهدة بروكسل -1

عفى ت   : » فزم الناقل تو   1924لةضة  خاقسا قن ق اهد   ةويسل    4 صيب ال ا    
السةينا، ه  ت   ال قن األ وال رسبب اليا  تو الضف  الا ي رالبضا ز تو قا  ض في  يا ر بفغ  

ي    جفيز  عن يل طة  تو و د ، تو عفى قا ن ا ل قد  القي ا لنقد ع فا  ز د عفى قا ا  ن 



 التزامات الناقل البحريالفصل الثاني :                                                                
 

27 
 

تخةى قا لم نأن ال ا ن قد  ين  نن البضاعا و قي ضيا قبل ال حن و تت هةا البيات هيأوت ه  
 وند ال حن.

و ن ضبة هةا البيات الوا    ية  الييةيا ه  وند ال حن قة نا، نجوز  ثبات عأسيا و 
لناقل الة  ل  تت  ناز  هييا و نجوز لفناقل تو الةبات تو وييل الناقل االرةاق قز لينيا ال رةيد ا

ال ا ن عفى ر يين  د تقصى ن ضف  عن الحد ال نصوا عفي  ه  هة  الةقة  عفى شة  تال 
نأوت الحد األقصى ال ضةي عفي  تول قن ال بفغ السا ي ذية نسفل الناقل تو السةينا ه  ت   الا 

ال ي رالبضا ز تو قا  ض في  يا،  ذا ر  د ال ا ن ردو ن  يات  ية صحيو عن  ها  تو رف  
 .1البضاعا تو قي ضيا ه  وند ال حن«

 :  الحد األعلى للمسؤولية في اتفاقية ماسورغ -2
نسة  رحد د ال سؤوليا عفى ت   عوى رقام عفى الناقل البحة  هي ا  ض في راليا  

يا   الدعوى عفى تواإ ال سؤوليا ال قدنا، تو عفى تواإ ال سؤوليا تو الضف  تو الضفخية وواء  
الضقصية ا و قنا  وة ات الضحد د القا و   ل سؤوليا الناقل تت نأوت الضة  قد  صل خال 
الن اق الزقن  ل سؤوليض ، الة  ن ضز هي  لأل أام الض  قة ريا االرةاقيا، و هو ال د   ين رسفم 

ء ال حن و رسفي   ليا لف ةول  لي  ه  قيناء الضةة غ، تقا ال ة فا الض  الناقل البضاعا ه  قينا
رسبي اوضام الناقل لبضاعا ه  قيناء ال حن، تو رفك الض  رف  رسفي   ليا ه  قيناء الضةة غ، 
ها نا  يوت خا ج   اق ال سؤوليا الض   ي   االرةاقيا ت أاقيا، و قن ثم ر و  لألطةا  الحة ا 

 .2شفت اإلعةاء قن ال سؤوليا تو رحد د قا عفى ت   حوالض اقدنا ه  
قسؤوليا الناقل البحة  نصو تت ريوت قحا لضحد د القا و   ه  قسؤوليض  قبل 
ال ا ن تو صا ب الحي ه  البضاعا و ذلك  وت ال ية الة  نصيب، ضة  قن رنةية عقد  

ا ها  البضا ز تو رفةيا و و ر ة  ه  هةا الصد   يات الحد األعفى لف سؤوليا ه   ال  3النقل
 ه   الا النقل رالحاو ات تو ه   الا الضفخية ه  الضسفيم.

 

 
 .117رسام عاط  ال يضا  ، قة ز وا ي ا  -1
 .106ك ال   د ، قة ز وا ي ا  -2
 . 298ها    و دا ، النقل البحة  و الجو  ، قة ز وا ي ا  -3
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 : سقوط الحق في التحديد القانوني -جــ
نقوم الضحد د القا و   ل سؤوليا الناقل البحة  عفى هية  الضوازت  ين قصفحا الناقل و 

قار ، هاذا قا  د  قن الناقل ووء قصفحا ال ا ن و نةضة    داء  سن  يا الناقل ه  رنةية الضزا
وفو    ا   ت  وفو  شا ن  ض ثل ه  ه ل تو اقضنا  ن ل  يةا الضوازت يات  ي  ةقا   قن 
الض سك  ضحد د ال سؤوليا، ذلك تت ال سؤوليا ال حدو   قيز  قة ت لضحقيي عبئ ال سؤوليا عن 

و هو ال نأوت يةلك  ال  ذا خا  الناقل، و قن ال ن ي تال نسضةيد قنيا  ال الناقل الجد ة  يا،
ه ف  قن ر  د   داث  الضة ، و قن اإله ال السة ز الة  ال ن ضةة و ذات النية نصدق عفى 

 .1ال سض دم تو وييل الناقل الة  ال نجوز ل  الض سك  ضحد د ال سؤوليا  ذا صد  قن  وفو  شا ن
  صا    ين الناقل نسقس الحي ه  رحد د ال سؤوليا  ذا يات هنا  ووء وفو    ا 

تو قا نس ى رالسفو  ال ا ن )توال( و الة  نفخة صو   ال  د )ال  (  يث نأوت القصد قن 
الة ل تو االقضنا    داث الضة  تو صو   عدم اإلكضةات ال صحوب را  ا  تت الضة  ن أن 

ضاعا و تت نحدث ت  خ ف  ية ق ضةة تو ال  ف الواع ، و  الا رقدنم ال ا ن  يات ر بي ا الب
 قي ضيا )ثا يا( . 

 أوال :  سوء السلوك اإلرادي للناقل :
 قن ق. ب. م. عفى ت   :  241( قن ال ا    1 ص  الةقة  )

»ال نجوز لفناقل الض سك  ضحد د قسؤوليا عن ها  البضا ز تو رفةيا تو رفخية 
قن ت د رار ي ،  رسفي يا،  ذا اثب  تت الضة    ف عن ه ل تو اقضنا  صد  قن  تو قن  ا ب  تو

 رقصد   داث الضة  تو ر دم اكضةاث قصحوب را  ا  تت ضة ا ن أن تت نحدث«.
 ق.ب.م.عفى ت   : 235( قن ال ا   3ك ا  ص  الةقة )

»ال نجوز لضارز الناقل الض سك  ضحد د ال سؤوليا،  ذا اثب  تت الضة    ف عن ه ل 
 قصحوب را  ا  تت ضةً ا ن أن تت نحدث«.تو اقضنا  رقصد   داث الضة  تو ر دم اكضةاث 

 

 
 .118ك ال   د ، قة ز وا ي ا  -1
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 واإلجراءات المتبعة مسؤولية الناقل البحري للبضائعثاني: دعوى المطلب ال

و فضزم الناقل وهقا ل قد الناقل البحة   ضحقيي  ضيجا ق ينا ه  انصال  لفبضا ز واإل ةاءات ال ضب ا  
وبنةن الحالا الض  وف   ل   يا ه  البضاعا ورسفي يا  لى ال ةول  لي ، ه  ال وعد ال حد  

قيناء ال حن، هاذا لم رضحقي رفك ال انا تو النضيجا يفت رصل البضاعا ق ينا تو رالةا تو ه  
 الا عدم رسفي يا رسبب هاكيا يفيا تو  ز يا تو رفخية وصوليا عند ذلك رضحقي قسؤوليا الناقل 

 البحة  ه  قوا يا ال ةول  لي .

ال د يا لفناقل البحة ، ت  و و  هنا  خ ف وضة  وعاقا وببيا قا  يني ا،    ذا قاق  ال سؤوليا-
نقوم ال ضةو   ةهز خ ف وضة ، طبقا لفقواعد اإل ةا يا ال ني ا وواء ه  رقنين اإل ةاءات 

، الة  رم ا الضنا  لي  ر و ب الضقنين البحة ، ر و ب عة ضا اهضضا يا قسضوهيا  1ال د يا واإل ا  ا 
، قو يا  عوا  2قن قا وت اإل ةاءات ال د يا واإل ا  ا  13ال ةو  ال نصوا عفييا ه  ال ا   

تقام الجيا القضا يا ال  ضصا اقفي يا و وعيا، هةا قبل وقو  الحي ه  الدعوى رالضقا م، ي ا 
حاول  ض ين عفي  تنضا اوضيةاء ال ةو  ال أفيا ال قة   قا و ا قبل الفجوء  لى القضاء، وعفي  ون

رناول  قا  الة  قن خال  وو   ض ةق  لى طةق رحد د ال سؤوليا الض  رضم الض و ض القا و   
 الة  نضم قبا ئ عد .

 ،  ضض ن قا وت   ةاءات ال د نا واإل ا  ا.2008هيةة   25قؤ خ ه   09-08قا وت  قم 

أل  ش   قن قا وت اإل ةاءات ال د يا واإل ا  ا عفى ت  : ال نجوز  13رن  ال ا   
الضقاض  قا لم رين ل  صةا، ول  قصفحا  ا  ا تو قحض فا نقةها القا وت ن ية القاض  رفقا يا  
 ا  دام صةا ه  ال دع  تو ه  ال دعى عفي ، ي ا  ثية رفقا يا ا  دام  ذت  ذا قا اشضةط  القا وت".

 

 1 قا وت  قم 09/08 قؤ خ ه  2008/02/25،  ضض ن قا وت   ةاءات ال د   واإل ا  ا
قن قا وت   ةاءات ال د   واإل ا  ا عفى ت  : "ال نجوز أل  ش   الضقاض  قالم رين ل  صةا، وقصفحا  13رن  ال ا    2

قا  ا تو قحض فا نقةها القا وت و ضية القاض  رفقا يا    دام الصةا لف دع  تو ال دعى عفي  ي ا  ضية رفقا يا اإلذت  ذا قا شضةط  
 القا وت 
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 .ال سؤوليار د ر ةضنا ال سؤوليا والنيام ال  ض د لحساب الض و ض رضم  لى تطةا   عوى 

 التعويض القانوني:أوال: 

ونض ة   لى ال بدت ال  ض د لضقد ة الض و ض لضقد ة ه   ق ا تولى رم  لى   اق ر بيي  
 هةا ال بدت ه   ق ا ثا يا وتخيةا  لى طة قا  ساب الض و ض ه   الا النقل ه   او ات 

 أ(مبدأ نظام المسؤولية المحدودة:

ض يز الضنصل قن قسؤوليا  ذا لحي رالبضاعا ها  تو ر يب  ضضو ق ا وبي تت الناقل ال نس
 ال تت ال  ة  ال نج ل قسؤوليا شاقفا لج يز األضةا  الض  رفحي قاليييا أل   قد ن ةض   لى 

و د  ال بفغ ه  ارةاقيا  ةويسل ر ا ا  ني  توضةلين  ذهب عن يل طة  تو و د    1ضة  قا   
ذ تت ال  ة  خص  لفناقل ذقا ص ية   اخل الةقا ال اقا هةا النيام قيد عفى الض ات ال ام،  

 هة  الةقا  د ها ال  ة  رالضقد ة الجزاه  و ضةرب عن ذلك قا  ف : 2

 عن الضة  ياقا.* ذا يات الضة  تقل قن السق  ال حد  قا و ا ها    دهز قبفغ الض و ض 

 اقا.* و ذا يات نةوق السق  ال حد  قا وت ها    دهز الناقل ر و ضا ي

* و ذا يات نةوق هنا  دهز الناقل ر و ض ال نةوق وق  ال حد  قا وت، وهنا هات طبي ا هةا 
 النيام هو  يام لضحد د ال سؤوليا ولين لضحد د قي ا الضة .

(ه  القدنم يات قا نس ى  نيام الضة ،  ذا يات الناقل البحة   ضة  السةينا  لى ال ةول  لي ، 1
 ضة  الة   فحي رالبضاعا.تو ال ا ن يض و ض عن ال

 
 ال ة يا واإل ا  ا،  ضض ن قا وت اإل ةاءات 25/02/2008ؤ خ ه  ق 08/09قا وت  قم  1
قن قا وت اإل ةاءات ال د يا واإل ا  ا عفى ت  : "ال نجوز أل  ش   الضقاض  قالم ل  صةا، ول   13رن  ال ا     2

ي ، ي ا  ثية رفقا يا    دام قصفحا قا  ا تو قحض فا نقةها القا وت،  ثية القاض  رفقا يا    دام الصةا ه  ال دع  تو ال دع  عف
 اإلذت  ذا قا  شضةط  القا وت"
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( وهةا تقةب  لى ذقا الض صي ، ت  نسض يز ش    صد قبفغ قن ال ال ل  ةو  ق ين  ذا  2
ال نحي لدا ن  هةا ال  ةو  قساءلض  ه  يل ذقض  وقثال ذلك الضنةية عفى ال ةيا ذات ال سؤوليا  

 الض   اء  يا ال  ة  األل ا  . EURLال حدو   ذات ش   الو يد 

و د   سا يا عن يل  10.000ر و ض  دو   ف  ت القا وت البحة  الجزا ة  اعض د عفى تواإ  
 . 805و د  عفى يل ييفو  ةام وهةا و   ه  ال ا    30طة  تو و د  شحن تو 

 نا ظ تت ال بفغ الة   د   القا وت هو  د تقصى ل سؤوليا الناقل البحة .

 نطاق تطبيق المبدأ.ثانيا: 

ال  ن بي رحد د ال سؤوليا  ال ه   الا عدم الضصة و عن قي ا البضاعا قبل ال حن تقا 
 ذا صةف ال ا ن عن  و  البضاعا وقي ضيا قبل ال حن وت  ج هةا الضصة و ه  وند ال حن ها 

القي ا نجوز لفناقل تت  ض سك رالضحد د القا و  ، و فزم  ض و ض الضة  ياقا، عفى تواإ 
السارقا لةية، ذيةت عدم رصة و ال ا ن رقول : " ذا لم نصةف   805ال صةف  يا، ذلك تت ال ا    

 نصيا "قبل شحنيا عفى السةينا ..." و سضةا  قن    ال ا   ال ا ن تو قن ن ثف " ويةلك الوق   
وند   تت رصة و ال ا ن عن  و  البضاعا وقي ضيا نجب تت نقدم قبل ال حن وتت  د ج ه   805

ال حن و  ضبة الضصة و  جا عفى الناقل، عفى تت  ثب  عأس ، ت  تت القي ا الحقيقيا لفبضاعا 
ه  تقل قن القي ا ال صةف  يا  ذا يات رصة و ال ا ن ق أو  هي  هيد ج الناقل رحةيات 
 و ضةرب عفى هة  األخية   قل عبئ اإلثبات قن الناقل  لى ال ا ن تو ال ةول  لي  وهةا قا  اءت

قن هةا القا وت "ر د قي ا البضا ز ال صةف  يا قن قبل ال ا ن وال د  ا ه   807ر  ال ا   
 وثيقا ال حن تو ه  وثيقا تخةى قؤ د  لفنقل ثا ضا رقة نا  ال  ذا تثب  ال أن 

 ذا تع ى ال ا ن رصة حا ياذرا عن قي ا البضاعا وهو عفى  نيا قن تقة هات الناقل ال -
قن  810ليا قن  ةاء األضةا  الا قا رالبضاعا وهةا قا و   ه  ال ا    ض ة   ال ت  قسؤو 

قا وت البحة  الجزا ة  " ال ن د الناقل قسؤوال عن ال سا   تو الضة  لفبضا ز تو قا  ضب يا  ذا 
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ا ريب ال ا ن  ض  د رصة حا ياذرا ر فت  وعيا تو قي ضيا ه  وثيقا ال حن تو وثيقا تخةى قؤ د  
 لفنقل"

لدى ال ا ن هاذا لم هةا الجزء هو ر ثارا عقوبا قد يا، ولي  نأوت هنا   زاء نجب رواهة البنيا  
رضوهة ها قجال لض بيي الجزاء و قز عفى الناقل  ثبات عدم صحا البيات وووء النيا لدى ال ا ن، 

قضاء عفى  ت قسؤوليا الناقل ال نجوز تت رض دى الحد األقصى ال قة ، وقز ذلك اوضقة الةق  وال
ت   ال نجوز لفناقل تت  ض سك  ضحد د قسؤوليض  ه   الا ع ل تو  ه ال تو قجازها و أوت ذلك 

قن القا وت البحة : "ال نحي لفناقل االوضةا   قن  دو   809ع دا وهةا قا و   ه  ال ا   
لبضاعا تعا   ذا ربين تت ال سا   تو الضة  الة  لحي را 805ال سؤوليا ال ةيو   ه  ال ا   

 ضج عن ع ل تو  ه ال قن قبل الناقل وواء يات ر  د إل داث الضة  تو ال جازها قز الضقنين  
 قن  دوث الضة  عفى األ  و.

ن أن لفناقل رحد د قسؤوليض  عفى تت رحد  الض و ضات عن خسا   البضا ز رالنسبا لقي ضيا    -
بضا ز ه   وم وقأات الضةة غ طبقا لف قد الجا  ا، و ضم  ساب ال بفغ اإل  ال  رالة و   لى قي ا ال

تو اليوم وال أات الوا ب هي  الضةة غ و ذا لم روضز البضا ز عفى تواإ القي ا ال ا نا لفبضا ز 
 الةقة  األخية . 806قن  ةن النو  وقن  ةن الجو   وهةا قا  اء ه     ال ا   

 :الفرع األول: أطراف دعوى مسؤولية الناقل البحري 

هةا الةة   لى تطةا   عوى ال سؤوليا وذلك  ضبيات ال دعين رال سؤوليا ه    ونض ة  ه 
 رال سؤوليا ه   ق ا ثا يا. ق ا تولى ثم  لى ال دعى عفييم 

 

 أوال: المدعى بالمسؤولية.
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 ت نا تت الناقل البحة  نسفل عن اليا  تو الضف  الة   فحي رالبضاعا تو الضفخية ه  
الضة   ا ز  لى هضة  رقاء هة  البضا ز ه  عد  الناقل وبالضال  نأوت ال دعى رسفي يا  ذا يات 

ه  قسؤوليا الناقل البحة ، ال    الة  تصار  الضة  وال ضضة  قد نأوت ال ا ن تو ال ةول 
  لي  تو ال ية.

هو قن  ضولى   ةام عقد النقل البحة  قز الناقل، هيو صا ب ال صفحا ه   سن  الشاحن:-1
النقل البحة  وصا ب الحي األصف  ه  الة و  عفى الناقل البحة  رال سؤوليا، و  و     جاز 

ال ا ن عفى الناقل البحة  نأوت ر قضضى ال سؤوليا الض اقدنا،  ذ  ضقة  الض و ض عن الضة  
و جد  رالةية تت   و  ال ا ن   1الة   فحي ال ا ن قن  ةاء اخال الناقل رااللضزاقات الض اقدنا  

ه  يل األ وال، ت   ذا يات ال ا ن هو قن نسضفم البضا ز ه  قيناء الوصول، تو ش   نأوت  
 آخة.

ه  ارةاق  قز ال ا ن عفى رسفيم هو ذلك ال    الة  ر  د الناقل البحة   المرسل إليه:-2
 البضاعا  لي ، وبالضال  ن ول ل  رالة و  عفي  رال سؤوليا ه   الا اليا  تو الضف  تو الضفخية.

قن هةا هات ال ةول  لي   ض ضز  نةن ال ةيز الة   ض ضز ر  ال ا ن ه  الة و  رال سؤوليا و 
عن الناقل وقز ذلك  ذ وبي ال ا ن ال ةول  لي  ه  الة و  عفى الناقل رال سؤوليا هضبةت ذقا 
الناقل البحة  ارجا  ال ةول  لي  قا  ذا ت ى الض و ض  لى ال ا ن وه  الواقز  ا  ا قا نحدث 

 2ذلك، ألت ال ا ن  نزول  عن وند ال حن نةقد قصفحض  قن البضا ز ال نقولا.

ن أن ليل ش   تصار  اليا  تو الضف  الة  ل  رالبضا ز تو رسبب رفخية ه    الغير: -3
 رسفي يا الة و  رال سؤوليا عفى الناقل البحة .

 

  الديضو  ها    و دا  ، ا1.311 
  الديضو  ها    و دا ،  ةن ال ة ز السا ي، ا2.312 
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وه  هة  الحالا ال  ةربس ال ية قز الناقل البحة  ر و ب عاقا ر اقدنا وذلك خاها لف ا ن  -
تواإ قواعد ال سؤوليا الضقصية ا  تو ال ةول  لي ، قبل ال اقا الض  رةبس  يني ا ريوت عفى 

عفى ال ية  قاقا الدليل عفى عناصة هة  ال سؤوليا الض  نقة ها القا وت البحة  الجزا ة  وبالضال   
تو ال ةول  لي  ه  الة و  رال سؤوليا عفى الناقل راإلشا   ت   ن أن تت نحا ال ية قحل ال ا ن  

 ض و ض ال ضةو  ثم رحل قحف  ه  ضفقين وهةا رصةا خاصا ه   الا قيام شةيات الالبحة  
الة و  عفى ال سؤول )الناقل( و حاول ال ؤقن قحل ال ضةو  ه   قوق  هات ال سؤوليا ال ثا   

 ريوت عفى تواإ ال سؤوليا ال قدنا. 

 ثانيا: المدعى عليه بالمسؤولية.

رالناقل ن أن لف ضضة  الة و  عفى الناقل البحة  الة  ت ةم عقد النقل وهو قا ن ة  
ال ض اقد و جوز الة و  عفى قن ت جز النقل البحة  وهو الناقل الة ف  وتخيةا قد  ة ز عفى ت د 

 الناقل البحة  رال سؤوليا. رار  

هو الة  ت ةم عقد النقل قز ال ا ن وبالضال  نأوت قسؤوال عن الناقل ال ض اقد  المتعاقد: -1
  ذا قا قام  ضيفي   اقل رحة  آخة رالقيام رالنقل.اليا  والضف  والضفخية وذلك ر ض النية 

وهو ذلك الناقل الة  ن يد  لي  الناقل ال ض يد  ضنةية النقل تو رنةية  زء قن   الناقل الفعلي: -2
كات الناقل ال ض يد قسؤوال قبل ال ا ن عن   يز األضةا  الض  رحدث تثناء النقل هات ال ا ن 

ا ر اقدنا وهةا  ضفوين   و  ال ا ن عفي  اعض ا  عفى قواعد ال  ةربس رالناقل الة ف  ر اق
ال سؤوليا الضقصية ا وهةا طبقا لألصل ال اقا  يني ا، هاوضنا ا لألصل ال ام: ن أن الة و  عفي  
ه   دو  الجزء الة  قام ر  وبالضال   ضم ذلك عفى األواإ الة  ن أن قن خال  الة و  عفى 

 ى ال ضضة   ثبات ال  ف ه  الجزء الة  قام ر  الناقل الة ف .الناقل ال ض اقد، ولةلك عف

:  ضولى رار وا الناقل البحة  رنةية النقل قن الو يا ال ا نا أل يم ال الناقل البحري  واتابع -3
 ةرب وت قز ال ا ن ر قد النقل  ذ  بةم هةا ال قد  ين ال ا ن والناقل البحة  ويثيةا قا  ة ز 
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ضاعا  لى خ ف ت د اربا  الناقل وبةلك ها   نحي لف ضضة  الة و  عفي  الضة  الة   فحي الب
 رال سؤوليا و سند هةا الة و   لى ت أام ال سؤوليا الضقصية ا. 

 الطرف الذي ترفع ضده دعوى المسؤولية : الفرع الثاني 

نس ى هةا ال ة  رال دعى عفي  ،  ذ رقوم قسؤوليا  ضيجاّ اقضةاه  ل  ف و رسبب عن   
ضة  ، و  ةهز  عوى ال سؤوليا ضد يل قن ل  صةا الناقل ال سؤول عن ال سا ة تو األضةا  

، و ر ضف  صةا الناقل ال سؤول عن األضةا  ه   الا عقد النقل الصا   1الا قا رالبضاعا 
) تو وثيقا ال حن ( )تو ال ( عنيا ه   الا عقد  نجا  السةينا  الصا   ر و ب وند ال حن

 ر و ب ق ا طا اإلنجا  )ثا يا ( .

 النقل في إطار سند الشحن :-1

هة  الحالا ال ر ةف هييا  شأاليا رجد د هو ا الناقل ذلك تت او   قن ال ةةو  تت  ةية 
رالضسيية الضجا   ه  يل  االت راوضثناء عدم  ه  الوثيقا راإلضاها  لى ت   هنا  بقى قحضةيا 

ق.ب.ج الض  رن    754رحد د او   ه  الوثيقا هنا تو   ال  ة  الجزا ة  الحل ر و ب ال ا    
عفى تت قجيز السةينا الض  رح ل البضاعا ن ضبة هو الناقل ه   الا عدم رحد د اوم هةا األخية 

 2ه  السند .

  ه     ال ا   السارقا ت   لم نةةق  ين قا  ذ يات   ية ت    ؤخة عفى ال  ة  الجزا ة 
ال جيز هو قالك لسةينا تو  ية قالك ليا لةا نسضحسن قةا  ا    ال ا   عفى النحو الة  
نسيل عفى ال دع  رحد د هو ا الناقل قالم  ةية او   ه  السند و يات ال جيز  ية قالك 

 لفسةينا .

 
 .132، ص مرجع نفسه شتوان حياة ،  1
السفينة التي تحمل البضاعة ناقل أو كذلك الحال إذا لم يذكر اسم ق.ب.ج تنص " إذا لم يذكر اسم الناقل في وثيقة الشحن اعتبر مجهز  754المادة 2

 الناقل بالشكل دقيق ".
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السةينا الة  نأوت قالييا قسؤوال تقام ال دع    تقا عن القضاء الةة س  هقد اعضبة قجيز
قالم رحد  هو ض  ه  وند ال حن و هو قا ذهب   لي  قحأ ا النقض الةة سيا ه  قةا ها قؤ خ  

 .1987/  07/  21ه  

 :النقل عن طريق مشارطة اإليجار -2

و هنا نيية اإلشأال ال  ةوف تكثة ر قيدا ألت ع فيا النقل عن طة ي ق ا طا اإلنجا   
رقض  الض ةق أل وا  اإلنجا  ، و رحد د  أم  يل  و  عفى  دا يوت األقة ن ضف   ين اإلنجا   

 عفى تواإ الة فا تو عفى تواإ الزقن .

هة  الحالا األولى ن ضفك ال ؤ ة صةا الناقل يو   نحضةظ ر  فيا الضسيية الضجا   و ال ا   
نا ن ضفك ال سضف ة صةا الناقل ، يةلك الحال لفسةينا ، و ه  الحالا الثا يا ت  اإلنجا  ل د  ق ي

تقا  ذا رم اوضئجا  السةينا  ييأفيا نأوت ال سضف ة هنا قسؤوال عن   يز االلضزاقات الض  عقدها  
 1الةبات راعضبا    اقا .

تقا عن القضاء الجزا ة  هقد يةإ  ةن الحل ه  عد  قةا ات صا    عن  هة  قضيا شةيا 
نيا لف ا ا اعضبة ال ؤ ة و د  قسؤوال عن األضةا  الض  رفحي )كات ( ضد ال ةيا الوط

 2البضا ز راعضبا    اقا .

و رالضال  هات قص فو الناقل البحة  و  قيي  دا  نب   رحد د  ه   نو  ال قد و ذلك 
لضةا   ت  خ ف تو لبن  ضم  ين  و  ين قالك السةينا تو قجيزها  ذا يات ش صا  ية الناقل ، 

  انا لف دع  ،  ذ ن أن تت نةضل ال دع   هز  عوا  عفى هةا األخية ل جة  ت   ق ا ن أل 

 
 ق .ب. ج 651المادة  1
 20017عن الغرفة التجارية و البحرية القانون البحري الجزائري ، منشورات بيتري طبعة  1995/  10/  07الصادر بتاريخ  38944القرار رقم   2

قانون أن المؤجر وحدة مسؤوال عن األضرار التي تلحق البضائع التي يستلمها ربان السفينة على متنها و من ثم فإن   " من المقر 163ص  2008 –

القضاة كانوا على صواب عندما قضوا برفض طلب الطاعتان ، شركة "كات " و "سناباب " إستنادا على أن المؤجر يعتبر الناقل المسؤول عن 
 ب الطعن .البضائع المكلف بها مما يتوج
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قضفكد رفت ذقض  ال اليا قفيئا و قا    عفى ر  يا الض و ض تخد قن الناقل و يةلك رالنسبا ل جيز 
 1السةينا .

 الفرع الثالث : إجراءات رفع دعوى مسؤولية  الناقل البحري 

الناقل البحة  لفبضا ز قباشة  عد    ةاءات رض في تواوا راإلخ ا  رض فب  عوى قسؤوليا  
و االخضصاا و الضقا م ن ضبة اإلخ ا  وا ي لفدعوى البحة ا و ن ة  راال ضجاج تو الضبفيغ تو 

ي ا تت   ةاء اإلخ ا  ال  ض في رقبول تو عدم قبول الدعوى و    اراثبات و و   تو  2الضحةيات 
ا  ه  رضاعا ياقفا و وفي ا ، ي ا ه  قدو ا ه  وند ال حن  لى عدم و و  خسا ة تو تضة 

تت  ثب  ال ةول  لي  خا  ذلك و نقفب عبئ اإلثبات عفى عاري ال ةول  لي  ر د تت يات عفى 
 ية ت   ال  دوى قن االخ ا   ذا ر   ق ا نا البضاعا  ضو  ا  ين الناقل و  3عاري الناقل 

 البضاعا ، تو  ذا هفي  البضاعا هاكا يفيا .)توال ( ال ةول  لي  تو ق ثفا عند رسفيم

ك ا تت االخضصاا ه  ال وا  البحة ا  نضج لصا ب الحي ه  البضاعا الفجوء  لى عد  
 يات قضا يا ق ضصا ، راإلضاها  لى االخضصاا ال نصوا عفي  ه  القواعد ال اقا ) ثا يا 

بضا ز الة  ن ضف   سب  خضا   ال قو  ( ، وصوال  لى رقا م  عوى قسؤوليا الناقل البحة  ل
 ال بةقا  ين األطةا  ال  نيا.

 شرط اإلخطار  أوال :

  انا الناقل قن قض فبات ال ضفخة  هة  عفى ال ةول  لي   ثبات تت الضة  الة  لحي 
رالبضاعا قنسوب  لى الناقل ت  تت الضة  وقز رالبضاعا ه   ةاوا الناقل و رح  وي ةر  و  

 لى ال ةول  لي  و  ضم  ثبات ذلك وق   دوث الضة  و وبب   ، هقد نأوت قن قبل رسفي يا 
 دوث الضة  ر د رسفيم تو ألوباب ال نسفل عنيا ، لةا نجب عفى صا ب الحي ه  اوضام  

 
1 Kamel .k ،halifa، perte et manquant dans l’affrétement au voyage،of cité page 105  

 .185، ص  مرجع سابق لطيف جبر كرماني ، مسؤولية الناقل البحري ، 2
 142،.......مرجع سابق ص  أسيل باقل جاسم 3
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البضاعا تت نقوم  ب ض اإل ةاءات إلثبات واق ا ها  البضاعا تو رفةيا  ض أن قن ال  البا 
 ثل ه  االخ ا  ت   خ ا  الناقل راليا  تو الضف  و قن هنا وو  رالض و ض و هةا اإل ةاء  ض

وصوال   1  ة  االخ ا  )توال ( ثم ربيات شةوط  ) ثا يا ( ثم  لى األطةا  ال  نيا راألخ ا 
  لى قي ا  االخ ا  ) ار ا(.  

 االختصاص القضائي في نظر دعوى المسؤولية 

ها   ن أن لف ح  ا تت ر يةها قن رفقاء   ض في قواعد اخضصاا النوع  رالنيام ال ام 
 ةسيا وه  تنا قة فا يا   عفييا الدعوى، تقا قواعد االخضصاا ال حف  ها رض في رالنيام ال ام 
و رالضال  ال نجوز لف حأ ا الض  رنية الدعوى تت رضصدى االخضصاا ال حف  قن رفقاء  ةسيا 

 بد  هةا الدهز قبل ت  قةاه ا ه  و عفى قن  ض سك رالدهز ل دم االخضصاا ال حف  تت 
 ال وضو  تو رقدنم ت  طفبات و  ال وقس الحي هي  .

 يم القا وت البحة  الجيات القضا يا ال  ضصا ه  ال نازعات البحة ا  ية ت   لم رضض ن 
،  1924توت  25ق اهد   ةويسل ال اصا ر ض القواعد ال ض فقا رسندات ال حن ال ؤ خا ه  

ضصاا القضا   ال ض في رال نازعات الناشئا عن عقد النقل البحة  لفبضا ز قسفلا رحد د االخ
، و قد نأوت القصد قن ذلك رة  هة  ال سفلا لفدول األعضاء رني    نةسيا ه  قوا ينيا الوطنيا 2
. 

،  1978قا إ  31خاها ل  اهد  هاقبوزخ ال اصا رالنقل البحة  لبضا ز ال ؤ خا ه  
و ش ل هةا الضنييم رحد د ال حأ ا ال  ضصا رال نازعات الناشئا عن   الض   ي   هةا ال وضو 

 عقد النقل البحة  لفبضا ز و عفي  ونض ةق  لى رقا م  عوى ال سؤوليا .

 

 
 .132عدلي أمير خالد ، عقد النقل البحري ، ص  1
 .175، ص  مرجع سابق لطيف حبر كوماسي ، مسؤولية الناقل البحري ،  2
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 تقادم دعوى المسؤولية

قن شةو  قبول الدعوى ، تت رةهز ه  ال ي ا  ال حد  قا و يا  ضى ال  ض اطل صا ب   
و نج ل ال  فوب  نضية قد  تكثة قن الفزوم ، خاصا ه   الحي ه   هز  عوا  ل د  طو فا

ال سا ل البحة ا و طبي ا الن ا  الض  رني   ه  قجال الضجا   الدوليا ،  ذ ضبس ال واعيد هييا 
 .1تقة ضةو   

 
 .229، ص  مرجع سابق بوعالم خليل ،  1



 

 

 

 

 
 ةــمــاتــخـال
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يتضح لنا انه رغم كل الجهود الدولية الرامية إلى موازنة العالقة بين الناقل و الشاحن و 
الدولية و  االتفاقياتالقضاء على البنود التعسفية إال أن هذه الغاية لم تحقق بعد سواء في ظل 

التعريفات الوطنية ذلك أن الناقل مازال يحتمي وراء القيود التي فرضتها هذه النصوص على 
 باعتباراتالمدعي حين مطالبته بالتعويض و إذا كانت حاالت اإلعفاء من المسؤولية يمكن تبريرها  

خرى كالقوة ، و اعتبارات طبيعية خارجة عن إرادة األطراف أحيانا أ كاإلنقاذإنسانية أحيانا و 
القاهرة من زالزل و براكين و غيرها ، فإنه ال مبرر لوضع سقف أعلى للتعويض ، ألن القواعد 

أن التعويض يهدف إلى إعادة المضرور التي كان عليها قبل التقاعد هذا المبدأ  تقتضيالعامة 
الجزائري   "  و الذي كرسه المشرع    restituo intégrumالذي يعود أصله إلى عهد الروماني  "

ق .م . ج مما يبين أن مشرعنا تأثر باتفاقية بروكسل التي دعى إليها  182بموجب المادة 
وضعت بهدف   1924بروكسل لعام    اتفاقيةاإلنجليز  بهدف حماية مصالح الناقل ، و صحيح أن  

الموازنة بين مصالح الشاحن و الناقل من خالل إلغاء جميع الشروط التعسفية التي يمكن أن 
في المقابل وضعت حد أقصى للمسؤولية يهدد مصلحة درجها هذا األخير في عقد النقل إال أنها  ي

 .أخر بسبب هالك البضائع أو تلفها الشاحن أو أي شخص

الشاحن ، الناقل أطراف ثالثة :هم  التزامات و يعتبر عقد النقل البحري عقد زمني بين  
و منه فعقد النقل البحري هو عقد ملزم  البحري و صاحب الحق في تسلم البضاعة أيا كان 

لجانبين فاألصل أن لعقد النقل البحري للبضائع دور فعال بموجب وثيقة الشحن فهو عصب  
 . المنتظمالتجارة البحرية إذ بدونه ال تتحرك هذه التجارة بالشكل الالزم و 

بتدارك ما أثبته التطبيق العملي من قصور هذه األحكام سواء و قد قام المشرع الجزائري 
الصادر  98/05بالنسبة للمعاهدة أو قانون البحري منذ إصداره إلى غاية تعديله بموجب القانون  

مسؤولية الناقل البحري صراحة ، هل هي مسؤولية ذات  و لم يحدد صراحة طبيعة   1998سنة 
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كما 1ب .ج  .ق  802تنتج ذلك من خالل المادة ن  نسلكن يمكن أ طبيعة عقدية أم تقصيرية
 .إعفاءات قانونية و أخرى اتفاقيةسمح المشرع للناقل البحري باالستفادة من 

للتخلص من المسؤولية التقليل منها أو تحديدها قانونيا و نظرا إلى ما تتميز به المعامالت 
م القصير على دعوى مسؤولية الناقل التجارية من سرعة فقد عمد المشرع أيضا إلى إضفاء التقاد

البحري وحدده بسنة واحدة تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو ممثله القانوني و 
 . 2تمثل عملية التسليم العنصر األهم في عقد النقل البحري للبضائع

 

 
ق . ب .ج "بعد الناقل " مسؤوال عن الخسائر و األضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفة بها حتى تسليمها إلى  802مادة  1

 23المؤرخ في  80-76و هو األمر رقم المرسل إليه أو والي ممثلة القانوني بالستثناء الحاالت المدرجة في المادة التالية 
 ي.المتضمن القانون البحر  05 – 98 م ، المعدل باألمر رقم 1976أكتوبر 

الواحد رشيد ، مسؤولية الناقل البحري لبضائع ، دراسة مقارنة رسالة لنيل درجة الماجيستير ، تحت إشراف الدكتورة يسعد   2
 .94-93، ص  2013جوان  17حورية ، جامعة معمري مولود ، كلية الحقوق و العلوم سياسية ، 
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 : النصوص  القانونية

المتضمن القانون البحري  1976اكتوبر سنة  23المؤرخ في  80-76امر رقم  -1
   1998يونيو سنة   25مؤرخ في  5-98المعدل و المتمم لقانون 

المتضمن شروط  منع امتياز  2008فبراير  13في  57-8مرسوم تنفيذي رقم  -2
 استغالل خدمات النقل البحري و كيفياته  

 دني  المتضمن قانون الم 58-75امر رقم  -3
فبراير يحدد مبلغ الحقوق امتياز  13الممضي فيه في  .-08مرسوم تنفيذي رقم  -4

 خدمات النقل البحري  إستغالل
يتضمن قانون اإلجراءات المدنية    2008فيفري    25مؤرخ في    09  –   08قانون رقم   -5

 و اإلدارية  
عن الغرفة التجارية  1995 –  10 – 07الصادر بتاريخ  38944قرار  رقم  -6

   2008 – 2007منشورات بيبتري طبعة  –القانون البحري الجزائري  –والبحرية 
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 المراجع العامة :

 التزام الناقل البحري بتسليم البضائع في الموانئ الجزائرية . ،نظيرةبوجدي  -2

 .1998احمد محمود حسني . عقد النقل البحري . منشاة المعارف . االسكندرية -
اجراءات التقاضي في المنازعات البحرية في القانون الجزائري و  ،بوعالم خليل  -

وزارة   ،. مديرية الدراسات القانونية و الوثائق  65نشرة القضاة العدد    ،المعاهدات الدولية
 .2010العدل 

التشريع الجزائري و اتفاقية  –المسؤولية المدنية للناقل البحري للبضائع  ،خلفي امين  -
 . 1987هامبورغ 

 ، 1990كمال حمدي مسؤولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية لعام  د /   -
 .2002دار منشات  المعارف طبعة عام 

 –الجريدة للنشر  ،دار الجامعة  –الوجيز في القانون البحري  ،د / هاني دويدار -
 االسكندرية. 

 سكندرية.اال –منشاة المعارف  –مبادئ القانون البحري  –الدكتور البارودي  -
دراسة مقارنة   ،دكتور مصطفى كمال طه جامعة االسكندرية اساسيات القانون البحري   -

 .2006منشورات الحلبي الحقوقية . بيروت 
  1924دراسة في اطار اتفاقية بروكسل سنة    ،عقد النقل البحري للبضائع    ،شنوان حياة   -

 و القانون البحري الجزائري .
 ، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع  ،ناقل البحري لطيف جيركوماني . مسؤولية ال -

 .2001عمان 
- 65العدد    ،نشرة القضاة    ،التزامات و مسؤولية الناقل البحري    -هادف محمد الصالح -

 . 2010الجزائر –ديرية الدراسات القانونية و الوثائق. وزارة العدل م
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ان سالمة الراكب و المسافر التعويض عن االخالل بالتزام ضم  ،وجدي عبد الواحد علي   -
 االسكندرية.  –شركة ناس للطباعة  ،

 المراجع الخاصة 

المتعلقة بتوحيد بعض  ،1924معاهدة بروكسل و تعديالتها  ،بسام عاطف المختار -
 قانون التجارة البحرية . لبنان.  ،القواعد المتعلقة بوثائق الشحن و تعديالتها 

دار الفكر العربي   ،اصول القانون البحري و االستغالل البحري    ،د / علي حسين يونس -
 السنة غير معروفة. ،01طبعة 

سنة  ،01مجلدات  ،01طبعة  ،منشاة المعارف  ،عدلي امير خالد. عقد النقل البحري  -
1998 . 

 قائمة  المراجع باللغة الفرنسية 

- MOHAMED KAMEL EL-KHALIFA ; PERTE ET MANQUANTS 
DANS  
L’affrètements voyage le phare. N 12 avril 2000. 

- BOUKHATMI FATIMA OP CITE. 
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 الرسائل                                                

ة دكتورا  جبارة نورة : نظام ، اغفاء الناقل البحري للبضائع ، دراسة مقارنة اطروح (1
  2007فيالحقوق ، فرع القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر بن عكنون 

– 2008   
مذكرة مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري ، والمعاهدات لمخرج حليم ،  (2

   2018،  2017السنة الجامعية ، 
جامعة  –مذكرة لنيل درجة الماجيستير في القانون ، فرع قانون االعمال كلية الحقوق  (3

 تيزي وزو –مولود معمري 
المسؤولية ، المهنية ، كلية مذكرتي لنيل درجة الماجستير في القانون ، فرع قانون   (4

 الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو
د / جبار محمد االبن ) محاضرات ( في القانون البحري ، ماجستير في قانون   (5

  2006كلية الحقوق  –جامعة وهران  –غير منشورة  –دولي لالعمال 
، دراسة مقارنة عبد الغاني عقون ، التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري للضائع  (6

–، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، فرع العقود و مسؤولية ، كلية الحقوق 
  2009 - 2008جامعة الجزائر 

الواحد رشيد ، مسؤولية الناقل البحري للبضائع ، دراسة مقارنة رسالة لنيل درجة   (7
كلية الحقوق الماجستير ، تحت اشراف الدكتورة بسعد حورية جامعة معمري مولود ، 

  2013جوان  17والعلوم السياسية ، 
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 المجالت والدوريات                                          

ديسمبر  04احمد غنيم ، مسؤولية الناقل البحري ، مجلة قضايا الحكومة عدد  (1
1978   

مشري فاطمة ، مسؤولية الناقل البحري ، المجلة القضائية عدد خاص ديسمبر    (2
1999 

 01العدد  –مجلة الحقوق  –د / هاشم رمضان الجزائري ، متى يعتبر الناقل مسؤوال  (3
  1986مارس  10، 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 مــلخص المذكرة

 

تعرضيا ألضرار بسبب مخاطر الحتمالتتعرض البضاعة المنقولة بحرا 
 البحرية، عندما تبرز مسؤولية الناقل البحري لمبضائع، فماىي حةالمال

 أساسي وىو نقل البضاعة بالتزامطبيعة ىذه المسؤولية؟ ىنا يمتزم الناقل 
المشحونة وتسميميا في الميعاد المتفق عميو في ميناء الوصول وىذا 

 بالتزامو بحيث يعتبر الناقل مخال ، بتحقيق نتيجةالتزام يعتبر االلتزام
 عن عقد الناقل، لو ىمكت ىذه البضاعة أو تمفت أو وصمت ئالناش
خرة عن الميعاد المتفق عميو ومسؤولية إذا الشاحن أو المرسل إليو ىي أمت

 .مسؤولية عقدية مصدرىا عقد النقل
 

 

 :الكلمات المفتاحية

 المسؤولية /2  الناقل البحري/ 1  

 اإللتزامات/4     الشاحن /3       

 اإلعفاء/6     سند الشحن/5   


