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نجاحي إلى من أوصى أهدي هذا العمل إلى أعز ما يملك اإلنسان في هذه الدنيا إلى ثمرة 

 :بهما هللا سبحانه وتعالى 

 " وبالوالدين إحسانا " 

إلى  الشمعة التي تحترق من أجل أن تضئ أيامي إلى من ذاقت مرارة الحياة وحلوها، إلى 

 قرة عيني وسبب نجاحي وتوفيقي في دراستي إلى 

  أطال في عمرهاالعزيز  أمي 

الذي أحسن تربيتي وتعليمي وكان مصدر عوني ونور قلبي وجالء حزني ورمز  إلى

 عطائي ووجهني نحو الصالح والفالح إلى 

 رحمه هللا   ي ـــــــــأب

 إلى  إخوتي   وأخواتي 

 إلى أساتذتي األجالء الذين أضاؤوا طريقي بالعلم 

 إلى كل األصدقاء ومن كانوا برفقتي أثناء إنجاز هذا البحث

ي كل هؤالء وغيرهم ممن تجاوزهم قلمي ولن يتجاوزهم قلبي أهدي ثمرة جهدي إل

 المتواضع 

 

 



 

 

 
الحمد هلل على توفيقه وإحسانه، والحمد هلل على فضله  وإنعامه، والحمد هلل على جوده  -

 وإكرامه، الحمد هلل حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده

أشكر هللا عزوجل الذي أمدني بعونه ووهبني  من فضله ومكنني من إنجاز هذا العمل وال 

يسعني إال أن أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من ساهم في تكويني وأخص بالذكر أستاذتي 

"برابح هدى  "الفاضلة   

 الذي تكرمت بإشرافها على هذه المذكرة ولم تبخل عليا بنصائحها الموجهة لخدمتي 

 نت لي نعم الموجهة والمرشدةفكا

كما ال يفوتني ان أشكر أعضاء لجنة المناقشة المحترمين الذين تشرفت لمعرفتهم وتقييمهم 

 لمجهوداتي

 كما أشكر كل من قدم لي يد العون والمساعدة ماديا أو معنويا من  قريب أو بعيد 

إلى كل هؤالء أتوجه بعظيم اإلمتنان وجزيل الشكر المشفع بأصدق الدعوات  
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البحـــرل  للبعـــائع  احـــد أســـس التجـــارة  الخارجيـــة  فـــي الج ائـــر لمـــا يعتبـــر النقـــل    
يشـــهدذ  ـــذذ القطــــا   مـــن نشــــاط  خاصـــة  فــــي سياســـة  ا ن تــــا  ا قتصـــادل  وتحريــــر 

 . الذل كرس مبدأ حرية التجارة  والصناعة   6991التجارة الخارجية ب ضل  دستور 
فالناقل  و من يلت م بنقل البضاعة عن طريق البحر ،و في أغلب األحيان يكون    

 الحال بطبيعة يتطلب الذل األمر و ينة التي  تنقل  عليها  البضاعة  و المجه   للس 
 يهتم الذل فالنقل لها، مصدرا أو السلع لهذذ مستوردا آلخر مكان من اإلنسان انتقال
 ات اق أساس على للغير النقل متعهد يقدمها كخدمة يكون الذل  و نشاطه بتنعيم القانون

 تغير لعملية تحقيقا وتن يذذ إبرامه يتم عقد على يستند والذل منه، يتلقا ا من وبين بينه
 1 .المكان

و  نـــا يســـتوق نا  الحـــديا عـــن عقـــد النقـــل  البحـــرل ، و المقصـــود بـــه   ـــو إلتـــ ام   
مينــاء  إلــى مينــاء اخــر مقابــل  إلتــ ام الشــاحن أو الناقــل  بصيصــال بضــاعة معينــة  مــن  

المرسل  إليه  بتسديد  أجرة  الحمولة، و يبدأ سريان  ذا العقـد  منـذ تكلـف الناقـل ب خـذ 
 -839 -837المــواد )البضــاعة  علــى عاتقــه  إلــى غايــة  تســليمه  إلــى المرســل  إليــه 

ط بــين  الشــاحن  و ،فاألصــل فــي إبــرام عقــد النقــل  البحــرل أن يكــون  دون وســي( 896
الناقــل ، و لكــن إن شــاء أن يكـــون عــن طريــق وســيط  يكـــون  الربــان  أو منــدوب عـــن 
الناقـــل البحـــرل أمـــا الشـــاحن فقـــد ينـــوب عنـــه وكيـــل بالعمولـــة يتعاقـــد مـــع الناقـــل بصســـمه 

 .الخاص و لحساب الشاحن 

ــــاق  اإلرادل   ــــد بمجــــرد اإلت  ــــد رضــــائي ينعق ــــه  عق ــــد  ان مــــن خصــــائص  ــــذا العق
ن  فمـــن  مـــة يجـــب  أن تتـــوافر  فيـــه  شـــروط الرضـــا ، المحـــل والســـبب و لـــذل  للطـــرفي

فالقـانون خـول للربـان إذا وجـد بضـاعة غيـر مصـر  بهـا  أن يـ مر بصن الهـا أو أن  ي خـذ 
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إن الحــديا  عــن التجــارة  . عنهــا  أجــرا مضــاعف مــع  إحت اعــه  بحقــه فــي  التعــوي  
حصـل فيهـا  و الـذل  كـان نتيجـة نشـ ة    التطـور الـذل  البحريـة  يل منـا التوقـف لمعرفـة

الشــركات العالميــة  التــي  احتكــرت  عقــود النقــل البحريــة أيــن حولــت   ــذذ العقــود مــن 
عقــود رضــائية  إلــى عقــود  إرغــام و ذلــ   ألن الشــروط التــي  ي رضــها الناقــل  البحــرل  

بــه      يمكــن  للشــاحن  مناقشــتها  فهــو  مضــطر  إلــى التعاقــد معــه فــي  عــل مــا يتمتــع
الناقل  البحرل  من إحتكار فعلـي ، لكـن القـانون  البحـرل قـد  تـدخل  لحمايـة  الطـرف 
األضـعف  فــي  ــذذ العوقــة  و خاصــة  فيمـا  يتعلــق  بشــروط الناقــل البحــرل و إع ــاءذ 

التـي  وضـعت  6931من المسؤولية  و قد تحقق   ذا من خول  معا دة  بروكسـل   
ة  ألطــــراف  عوقــــة النقــــل  ن  إلت امــــات  متقابلــــشــــروط  ســــندات الشــــحن التــــي  تتضــــم

 2البحرل 

و بذل  ي بت عقد النقـل البحـرل عـن طريـق الكتابـة أل أن الشـكلية ضـرورية  فـي  
و يكـــون ذلـــ  عـــن طريـــق  و يقـــة  الشـــحن التـــي تصـــدر مـــن الناقـــل   م ـــل   ـــذذ العقـــود

مـــن الناقـــل و أل  تميـــ  ا ت ـــاق بـــين كـــل  البحـــرل و يصـــر  فيهـــا بالبضـــاعة  المنقــــولة
الشـــاحن ،وبيـــان البضـــاعة المشـــحونة مـــن حيـــا النـــو  و المقـــدار وكـــذل  يتضـــمن اســـم 
المجه  و الشاحن و المرسل إليه و كذل  إسم الميناء الـذل تـم فيـه الشـحن وكـذا مينـاء 

 .الوصول

إن اإللت امـات  المتقابلة  لكل  طرف في عوقة النقل تدفعنا  إلى التساؤل  عن  
العقد ،و بما أن معا دة بروكسل وضعت شروط عقد  النقل للحد من ت  ير ا على 

 الن اعات  ذذ من وللحد ا حتكار ال علي للناقل البحرل و تعس ه  في  شروط عقد النقل
 الخاصة الدولية ا ت اقية في تتم ل أ مها ولعل دولية، ومعا دات ات اقيات عدة عهرت
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 وكذا بروكسل، بمعا دة المسماة 6931 الشحن بسندات المتعلقة القواعد بع  بتوحيد
 الوطنية التشريعات أيضا نعمتها ،كما 6987 للبضائع البحرل للنقل المتحدة األمم ات اقية
 مسؤولية ببند يتعلق فيما خاصة الشحن، سند بموجب النقل الداخلية قوانينها خول من

 .عليها الت او  يك ر التي البنود من يعتبر الذل األخير  ذا للبضائع، البحرل الناقل

 إلى ميناء من البضاعة بنقل النقل عقد بموجب يلت م البحرل الناقل أن وحيا 
 الذل األمر خطنه، نتيجة الهو  أو للتلف البضاعة  ذذ تتعر  وأن يحدا فقد أخر،

 3 عليه مسالته يستوجب

 :الدراسة أهمية

 عوقة له واستراتيجي حساسا قطاعا يعالج كونه في الدراسة موضو  أ مية تتجلى 
 الناقل مسؤولية تعتبر حيا للبضائع، البحرل النقل و و أ  الوطني، با قتصاد وطيدة
 الن اعات ألغلب والم يرة العقد،  ذا بمناسبة وجد  أ مية األك ر المواضيع من البحرل
 الناقل باعتبار البحرل، القانون في الحيوية المواضيع من فهي النقل، عقد عن الناشئة
 بنقلها، إليه يعهد التي البضاعة  و  ورغم الذل الضاغط، ا قتصادل الطرف البحرل

 .للشاحنين خسائر يسبب مما ذل  عن المسؤولية من يع ى قد

 :الموضوع اختيار أسباب

 ما كل حول أك ر اإلطو  في الذاتية رغبتنا  و للموضو  اختيارنا سبب إن 
 الناقل مسؤولية أن الموضوعية لألسباب بالنسبة أما البحرل، الناقل مسؤولية يخص
 ا ت اقيات وكذا بتنعيمها التشريعات ا تمت التي الحيوية المواضيع أك ر من تعد البحرل
 الناقل مسؤولية واعتبار البحرل، النقل عملية في الطرف  ذا لحساسية ونعرا الدولية،
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 ت ار التي الجوانب مختلف في للبحا تدفعنا التي للجدل، الم يرة المواضيع من البحرل
 .بمناسبتها

 : الدراسة أهداف

 مسؤولية نعمت التي القانونية القواعد على الضوء تسليط على الدراسة تهدف 
 التشريعات به جاءت ما وكذل  الج ائرل، البحرل التقنين في للبضائع البحرل الناقل

 البحرل الناقل مسؤولية يخص فيما الدولية ا ت اقيات تضمنته وما المقارنة،

 :الدراسة إشكالية

 مسؤولية تبدأ متى عن البحا في تكمن والتي األمية إلشكالية الدراسة  ذذ وتطر  
 المسؤولية؟  ذذ عن الناجمة اآل ار  ي وما للبضائع؟ البحرل الناقل

 :اآلتية ال رعية اإلشكا ت الرئيسية اإلشكالية عن وتت ر  

 صور ا؟  ي وما المسؤولية؟ وطبيعة أساس  ي ما. 6

 المسؤولية؟ من البحرل الناقل تع ي التي الحا ت  ي ما. 3

 المسؤولية؟  ذذ عن الناشئة المنا عات ف  وسائل  ي ما. 3
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 المتبع المنهج

 المقارن المنهج اعتمدنا فقد اإلشكالية، في البحا سبيل وفي بالموضو ، لإلحاطة 
 الناقل مسؤولية بدراسة لقيامنا وذل  القانونية، الدراسات اغلب في المتبع المنهج و و

 .لها المنعمة الدولية ا ت اقيات وكذا البحرل التقنين خول من البحرل

 :تقسيمات الدراسة 

 قيام إلى األول ال صل في ستتطرق حيا فصلين، إلى دراستنا بتقسيم قمنا لقد 
 نتناول األول المبحا في مبح ين، إلى نتعر  خوله من والذل البحرل، الناقل مسؤولية

 البحرل الناقل مسؤولية ا ار: ال اني المبحا وفي البحرل الناقل مسؤولية تحقق فيه

 مسؤولية عن الناشئة الن اعات ف  وسائل إلى سنتطرق ال اني لل صل بالنسبة أما 
 الدعوى المبحا في تتناول مبح ين، إلى سنتعر  خلله من والذل البحرل الناقل

  .التحكيم ال اني المبحا وفي القضائية
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 :تمهيد 

 أن تخلـــو   التـــي و عديـــدة أســـباب نتيجـــة للبضـــائع البحـــرل الناقـــل مســـؤولية تقـــوم 
 األضــرار عــن العديــد عنــه يــنجم ممــا. تابعيــه خطــ  أو للناقــل شخصــية خطــ  ســوى تكـون

 البحــرل الناقــل مســؤولية قيــام حــا ت و أســباب إلــى نتطــرق عليــه و. البضــاعة تصــيب
و التســليم  يكــون لصــاحب الحــق  و  ــو  المرســل  إليــه أو مــن  التــوالي علــى للبضــائع

اقـــل البحـــرل  عـــن ينـــوب  عنـــه  بـــدون  إغ ـــال  تـــ  ير   ـــذا  األخيـــر فـــي الت امـــات الن
 .1المسؤولية و مقارنتها بشروط سند الشحن  المبينة  عليه

ولدراسة قيام مسؤولية الناقل البحرل للبضائع واإلحاطة بكافة الجوانب المتعلقة  
بها، قمنا بتقسيم  ذا ال صل إلى مبح ين، نتناول في المبحا األول تحقق مسؤولية الناقل 

 .فيعالج اآل ار المترتبة عن مسؤولية الناقل البحرلالبحرل، أما المبحا ال اني 
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 مسؤولية الناقل البحري ماهية : المبحث األول

 إنجا  و للموحة صالحة لتكون الس ينة بصعداد مل م البحرل الناقل يكون          
 في  توافر ا الواجب  اإلحتياطات و  الشروط اإلعتبار بعين ب خذ  ذل  و النقل عملية
  تنعيف  بعملية  القيام  كذا و مؤن و رجال من الس ينة ت ويد و تقني إعداد من الس ينة
، وا لت ام بشحن البضاعة ورصها، و ذا قبل بدأ الرحلة  المعدات  مراقبة و  العنابر

البحرية، أما أ ناء الرحلة يلت م الناقل بنقل البضاعة والمحافعة عليها، وعند إنهاء الرحلة 
 .1هالناقل ت ريغ البضاعة وتسليمها إلى المرسل إلي يكون على

المطلب )وعليه سنتناول في  ذا المبحا أساس مسؤولية الناقل البحرل للبضائع  
 (. المطلب ال اني)، وصور مسؤولية الناقل البحرل للبضائع (األول

 مسؤولية الناقل البحري للبضائعمفهوم  : المطلب األول

تنشــ  مســؤولية  الناقــل البحــرل اذا  اخــل  بــالت ام ناشــى عــن عقــد النقــل  وبالتــالي  
 البحـرل الناقـلوالتي ام الناقل  الرئيسى  و ناقـل  البضـائع  مـن  فهي  مسؤولية  عقدية 

 البحـرل للنقل ال مني النطاق بداية اإلستوم واقعة تعتبر و الشاحن من البضائع إستوم
  التلــف عــن كمســؤوليته ، البضــاعة إســتومه بمجــرد ومســؤولياته قــلالنا إلت امــات تبــدأ و
 . اإل مال جراء من  بالبضاعة  يلحق  الذل  الهو  و

 ذذ المسؤولية فمنهم من يعتبر ا مسؤولية تقصيرية أساسها الخطا الحقيقي وان   
بهذا يتعين علينا في  ذا . والبع  األخر يعتبر ا مسؤولية عقدية أساسها الخط  الم تر 

 (. ال ر  األول لمعرفة أساسها ال ر  ال اني)المطلب دراسة طبيعة مسؤولية الناقل البحرل 

 

                                                           
 .697، ص 31166و يب األسبر ، القانون البحرل، المؤسسة الحدي ة للكتاب، بيروت  - 1
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 ولية الناقل البحري للبضائعطبيعة مسؤ : الفرع األول

في الميعاد  أساسي   و نقل البضاعة  المشحونة وتسليميها  بالت اميلت م  الناقل   
سنتطرق من خول  ذا ال ر  إلى معرفة الطبيعة القانونية المسؤولية الناقل المت ق عليها 

 البحرل ونحاول معرفتها  ل  ي عقدية أم غير عقدية ؟

البحرل مسؤولية ذات طبيعة تعاقدية أساسها ا لت ام التعاقدل  تعد مسؤولية الناقل 
، بمعنى أن 1للناقل البحرل بتحقيق نتيجة في إطار نقل البضائع إلى ميناء مقصود

المسؤولية التي تقوم على وصف الناقل المرتبط بعقد  مسؤولية الناقل البحرل  ي تل 
عقدية تقوم بمناسبة اإلخول بتن يذ النقل، وبالتالي تكون على  ذا ا عتبار مسؤولية 

وليس  مة ما يبرر اعتبار ا مسؤولية تقصيرية  2ا لت ام الذل ألقاذ على عاتقه عقد النقل،
طالما ارتباط الناقل بالشاحين يكون بموجب عقد نقل ي بته سند الشحن، وبذل  تكون 

 .3قلنالد مسؤولية عقدية تنش  من اإلخول بتن يذ ا لت امات التي ي رضها عق

بهذا تقوم مسؤولية الناقل البحرل في حالة قيامه بنقل البضاعة أو تضرر ا أ ناء  
 .4النقل بخط  منه على المسؤولية العقدية

فبمجرد عدم تحقق النتيجة أ  و ي وصولها البضاعة سليمة، يعتبر في ذاته خطا 
ببية بين  ذا الخط  المتحقق موجبا المسؤولية الناقل التي   يدرأ ا عنه إ  ن ي عوقة الس

، و  سبيل أمام الناقل أن يدفع عنه  ذذ المسؤولية إ  5وبين الضرر الذل أصاب الشاحن
                                                           

 .316، ص 31166و يب األسبر ، القانون البحرل، المؤسسة الحدي ة للكتاب، بيروت  - 1
2
الواحد رشيد، مسؤولية الناقل البحرل للبضائع دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، تخصص المسؤولية  - 

 .61ص  3163المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تي ل و و، 
3
 .316، ص 3111ر الكوماني، مسؤولية الناقل البحرل، الدار العلمية الدولية، عمان لطيف جب - 

4
 97، ص 3160، دار ال قافة ، عمان (6ط)محمود محمد عبابنة، أحكام   النقل، أحكام   التقل،  - 

، 3110ية، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوق(6ط)محمد فريد العريني، محمد السيد ال قي، القانون البحرل والجول،  - 5
 339ص
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بص باته أن سبب عدم قيامه بتن يذ الت اماته يعود إلى سبب أجنبي   يد له فيه كالقوة 
 .1القا رة أو خط  الشاحن أو العيب في البضاعة

الناقل البحرل ألحكام المسؤولية التقصيرية في أل حال  وبالتالي   يمكن إخضا  
من األحوال حتى لو نشا الضرر بغش من الناقل أو بخطئه الجسيم، إذ تبقى قواعد 
المسؤولية العقدية  ي مدار المس لة ألنها أخص من المسؤولية التقصرية فهي تحدد 

 .2النقل   المسؤول بشكل  ابت و و الناقل استنادا لعقد

يحدد المشر  الج ائرل ينص صريح طبيعة مسؤولية الناقل البحرل للبضائع إن ولم 
غير أنه يمكن استنتاج ذل  من خول المادة . 3كانت مسؤولية عقدية أم أنها تقصيرية

يعد الناقل مسؤو  عن الخسائر أو األضرار التي تلحق : ج والقائلة . ب.من ق 713
، التي تجعل 4إلى المرسل إليه أو مم له القانوني بالبضائع منذ تكل ه بها حتى تسليمها

عن اإلخول بعقد النقل البحرل  مسؤولية الناقل البحرل للبضائع مسؤولية عقدية ناتجة
و ذا ما عمل به . والت امه بصيصال البضاعة سالمة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول

القضاء الج ائرل في جملة من القرارات التي أصدر ا، حيا أعتبر مسؤولية الناقل البحرل 
منذ تكل ه  للبضائع  ي مسؤولية عقدية فالناقل مسؤول عن الخسائر التي تلحق بالبضائع

بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه و ذا ما تجسد في القرار الصادر من المحكمة العليا 
 .5من الغرفة التجارية البحرية 61/10/6990بتاريخ 

 
                                                           

1
 .316و يب األسبر، المرجع السابق ، ص  - 

2
 .60الواحد رشيد، المرجع السابق، ص  - 

3
 61الواحد رشيد، المرجع ن سه، ص  - 

4
يتضمن القانون البحرل الج ائرل المعدل  6981أكتوبر  33الموافق  6391شوال  39مؤرخ في   81/71أمر رقم  - 

 .3161أوت  60المؤرخ في  61-11وبالقانون رقم  6997جوان  30المؤرخ في  97/10والمتمم بالقانون 
5
 61الواحد رشيد، المرجع السابق ، ص  - 
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 أساس مسؤولية الناقل البحري للبضائع: الفرع الثاني

 فصن البحرل النقل مسائل من الصدارة مرك  تحتل البحرل الناقل مسئولية كانت إذا 
 يحتول الذل الجو ر و و المسئولية أحكام حوله تدور الذل المحور  و المسئولية أساس
 .العليا وأ دافه المشر  فلس ة

 ب ساس المتعلقة و ي  امبورج ات اقية من 7 ،1 ،0 المواد فصن األمر واقع وفي 
 على المباشر أل ر ا قصوى ب  مية وتتمي  الجسد في القلب بم ابة تقع المسئولية وحدود
 المواد  ذذ لحساسية ونعرا. المختل ة للدول البحرل النقل واقتصاديات البحرية التجارة
 واقع األمر حقيقة في يعكس و و النطاق واسع جدل بش نها  ار فقد أحكامها وخطورة
 (.60) البحرل النقل عقد في المتعارضة المصالح صرا 

 أعبائها من التخ يف األقل على أو كا لهم عن المسئولية إسقاط في الناقلين مصلحة -
 .أمكن ما

 مقابل كامل تعوي  على الشروط ب يسر الحصول في الحصول في الشاحنين مصلحة -
 .وصولها ت خير أو تل ها أو بضائعهم  و  نتيجة ضرر من بهم يلحق ما

, ”Package deal“ ا ت اق ح مة خول من حسمه أمكن الذل الصرا  و و 
 يتعلق ما  و بروكسل معا دة على به وتتمي   امبورج ات اقيه قدمته ما أ م ولعل

 بال قرة األساس  ذا ورد حيا البحرل الناقل مسئولية عليه بنيت الذل القانوني باألساس
 الخسارة عن يس ل الناقل) أن على نصت والتي با ت اقية الخامسة المادة من األولى
 وقع إذا التسليم، في الت خير عن الناتجة وكذل  تل ها، أو البضائع  و  عن الناتجة
 على عهدته في البضائع وجود أ ناء الت خير أو التلف أو الهو  في تسبب الذل الحادا
 وكوؤذ أو مستخدموذ أو  و اتخذ قد أنه الناقل ي بت لم ما ،1 المادة في المبين الوجه
 رتبت بذل  و ي( وتبعاته الحادا لتجنب تدابير من اتخاذذ المعقول من كان ما جميع
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  و  عليه يترتب( occurrence) حادا كل عن الناقل مسئولية وبوضو  
 حراسته في البضاعة وجود أ ناء الحادا  ذا وقع إذا وصولها ت خر أو تل ها أو البضاعة

  و أنه النقل ي بت لم ما وذل ( 61) ا ت اقية من الرابعة بالمادة المقرر الوجه على
 الحادا وقو  لتجنب معقولة تدابير من اتخاذذ يل م كان ما جميع اتخذوا وتابعيه ووكوئه
 سومة بضمان الت اما   الناقل عاتق على  امبورج ات اقية بذل  ف ل ت( 68) نتائجه واتقاء

 وانعقدت جانبه في الخط  وقو  افتر  به أخل فصن وصولها وموعد البضائع
 تقوم موضوعية ليست  امبورج ات اقية كنف في المسئولية أن ذل  وم اد (67)مسئوليته

نما الضرر مجرد على  المدعى على فليس  م ومن الم تر  الخط  فكرة على تقوم وا 
 السببية وعوقته الناقل خط  بذل  ي تر  حتى ضرر من ببضاعته لحق ما إ بات سوى
 .1الضرر وذل  الم تر  الخط   ذا بين

في صياغة  ذذ ال قرة نجد أن قواعد  امبورغ أسست مسؤولية الناقل  وبالتدقيق 
البحرل على الخط  الم تر  من الناقل أو تابعيه عن  و  أو تل ها أو عن الت خير في 

والذل يقع عليه ( الناقل )أل افترا  الخطا في جانب المدعي عليه المدين  2وصولها
، واعتبارا من الوقت 3من المسؤولية   یعبء إ بات أنه لم يرتكب  ذا الخط  حتى يع

الذل يتلقى فيه الناقل البضاعة من الشاحن وحي الوقت الذل يقوم فيه بتسليمها إلى 
 .4المرسل إليه يعتبر مسؤو  عن البضاعة التي بعهدته

                                                           
1
 المادة الخامسة من ات اقية  امبورغ - 

 .613محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص  - 2
3
 .331، ص 3118، دار ال كر الجامعي، اإلسكندرية 6قانون التجارة البحرية ، ط عاطف محمد ال قي ، - 

 مصط ی کمال طه، القانون  - 4
 .331، ص 3118، دار ال كر الجامعي اإلسكندرية 6البحرل ،ط
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فالخط  الم تر   و ذل  الخط  الذل يتسبب في اإلضرار بالبضاعة التي تكون  
 ذا األخير في في  ذذ الحالة بوص ه حارسا لها، ومن  نا بحو ة الناقل، أل يكون 

 .تت سس مسؤوليته وما على الناقل إ  ن ي قرينة الخط  عنه

إضافة إلى الخط  الم تر  ك ساس لمسؤولية الناقل البحرل يوجد أساس اخر و و  
          أساس المسؤولية الم ترضة التي يقع عبء ال بات فيها على عاتق المدعي عليه المدين

، ولكن مضمون  ذا اإل بات يختلف في  ذذ الحالة، إذ   يك ي أن ي بت المدين (الناقل) 
أنه لم يرتكب الخط  بل ينبغي عليه أن ي بت السبب الذل أدى إلى حدوا الضرر الذل 

 .1  يد له فيه أو أحد تابعيه كالقوة القا رة، أو السبب األجنبي حتى يع ى من المسؤولية

المسؤولية الم ترضة على الناقل أو أحد تابعيه في حال لم يتخذ ا حتياطات  تقوم 
الو مة لتجنب اإلضرار أو التلف الذل لحق بالبضاعة التي بعهدته، حيا يقع على 
عاتق الناقل وتابعيه عبء إ بات ما أصاب البضاعة كان سبب خارج عن إرادتهم و  يد 

جنبي، ف ي حالة المسؤولية الم ترضة   يتوقف على لهم فيه كالقوة القا رة أو السبب األ
الناقل إ بات أن الضرر الذل أصاب البضاعة خارج عن إرادته بل عليه كذل  عليه أن 

 .ي بت السبب الحقيقي الذل أدى إلى حدوا الضرر

وال رق بين الخط  الم تر  والمسؤولية الم ترضة، أن الخط  الم تر   و ا لت ام  
وأن المضرور ي بت الضرر باعتبارذ واقعة مادية، في حين أن المسؤولية بتحقيق غاية 

الم ترضة تقوم على أساس الضرر، والمتضرر ي بت  ذا األخير فقط، وأنه وقع من قبل 
 2 .الناقل في فترة وجود البضاعة في حو ته

                                                           
 ,331عاطف محمد ال قي، المرجع السابق، ص  - 1
2
ن البجرل الج ائرل، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في دمانه محمد، دفع مسؤولية الناقل البحرل للبضائع في القانو  - 

 .وما يليها  01،ص . 3111الخاص ، كلية الحقوق والعلوم ا قتصادية، جامعة ورقلة،  القانون
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المسؤولية   أما بالنسبة للكي ية التي يجو  بها للناقل دفع المسؤولية، ف ي قرينه  
يجو  دفع مسؤوليته إ  إ بات السبب األجنبي وبالتالي   يك ي إ بات أن الناقل وتابعيه 

لمنع الضرر، وفي قرينه الخطا يكون على الناقل إ بات أنه لم  لم يتخذوا التدابير الو مة
الو مة يكن  و أو أحد تابعيه المسؤولين عن الخط ، وذل  بص بات أنه اتخذ كافة التدابير 

 1 .لمنع وقو  الضرر

 إن قيام مسؤولية الناقل على أساس قرينة المسؤولية أشد قسوة للناقل من ت سيس 
 .الخطاء المسؤولية على أساس

 مسؤولية الناقل البحري للبضائعحاالت قيام  : المطلب الثاني

 المدنية المسؤولية عليها تقوم  التي ال وا  المرتك ات  على الناقل مسؤولية تقوم 
 . بينهما  السببية العوقة و الضرر الخط :  عامة

 عهدته تحت  دامت ما  بالبضائع التامة  للعناية جهد  يبذل  الناقل أن الذكر سبق كما 
 أل تل ها أو -ج ئي أو كلي الخط   ذا كان سواء البضاعة   و   بمجرد  يكون فالخط 
 . للتسليم المحدد  الوقت عن الت خير أو فيها عيب عهور

 يعملون الذين تابعيه عن و الشخصي  خطئه  عن مسؤول  البحرل  الناقل و 
 . عنهم  الحديا  سبق  الذين  البرل أو البحرل  المقاول منهم و  أوامرذ تحت

 ما   ذا و  إليه المعهودة العمليات في  أخط  إذا البضاعة يرص  الذل الربان  كذل  و
  التشريعات  أن نوحع  ذل   خوف  على  لكن  الوئكية  التشريعات  إليه  ذ بت

  البحرل  للناقل  المخولة  المسؤوليات  نو   بين  ال صل إلى  سعت  األنجلوسكسونية
  إ باته  الواجب التقصيرل  الخط  إلى  تتجه  التي  عامة  مسؤولية  فهنا 

 

                                                           
 00نمانه محمد، المرجع السابق، ص د - 1
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  للبضائع عدم تنفيذ النقل: الفرع األول
المشر  الج ائرل لم ي رق بين   نقل البعائع ا تي ام  الناقل البحرل بتن يذ   عدم ان  

السابقة  الذكر و التي    713الهو   الكلي أو الج ئي حيا  ورد  في نص  المادة  
يعد الناقل  مسؤو   عن الخسائر أو األضرار  التي  تلحق  بالبضائع  منذ : " م اد ا 

 ذذ المادة  جاءت  عامة حول  ذكر  الخسائر  المرسل إليه  تك له بها حتى تسليمها  إلى
و األضرار، و لم  تحدد مقدار أو جسامة   ذذ األضرار  و مع ذل   فقد جرى  العرف  
على  التسامح في  النقص  الطبيعي  الذل  يصيب  البضاعة  أ ناء  نقلها  و أ ناء  

الطريق، كتبخر  ج ء  من السوائل او عملية  الشحن و الت ريغ  و  و ما يسمى  بعج   
سقوط كمية  من الحبوب ، و منه  فقد  جرى  العرف  على  تقدير  نسبة  معينة    

.يترتب  من نقصانها  أية  مسؤولية  على عاتق الناقل
 1 

ويعد الناقل ناکو عن تن يذ الت امه، وعند ذل  تترتب مسؤولية  ذا األخير اتجاذ  
 عن كل ضرر وقع للشاحن بسبب امتناعه عن تسلم البضاعة أو الشاحن ويكون مسؤو 

نقلها، و  يع يه من  ذذ المسؤولية إ  إذا استطا  أن ي بت أن علم امتناعه كان يعود 
 .2السبب أجنبي   يعود له أو لتابعيه، أو أن سيب ا متنا  يعود للشاحن ن سه

بة عقد البحرل للبضائع في ذمة الت ام الناقل بنقل البضائع  و الت ام جو رل يرت 
الناقل، يكون ش ن الناقل الوفاء والقيام بحيا يلت م الناقل ينقل البضائع من ميناء الشحن 
إلى ميناء المت ق عليه والمدرج في مسند الشحن ويعد  ذا ا لت ام الت ام بتحقيق نتيجة، 

ما بعدم إتمام ج ء م ن الرحلة، و ذا ما يعرضه واإلخول به يكون إما بعدم تن يذذ كليا وا 
للمس لة، أل يكون مسؤو  تجاذ الشاحن ألنه لم يقم بتن يذذ الت ام نقل البضاعة، غير أنه 

                                                           
1
 337عاطف محمد ال قي، المرجع السابق، ص  - 

2
 .637، ص 3119عادل على المقدادل، القانون البحرل، دار ال قافة، عمان  - 
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أو أحد  يمكن أن   يس ل الناقل عن  ذا اإلخول إذا كان راجع لسبب أجنبي   بد له فيه
 .تابعيه

ة إلى ميناء الوصول وتتوقف مسؤولية الناقل عند عدم تن يذذ  لت امه بنقل البضاع 
في الميعاد المت ق عليه أو في ميعاد معقول نتيجة توقف الس ينة األصلية وتسبب  ذا في 
انقطا  الرحلة، فصذا كان سبب  ذا ا نقطا   و إخوله با لت ام المتعلق بصعداد الس ينة 

، فو وصوحيتها للموحة، أو المتعلقة بشحن البضاعة ورصها ونقلها والمحافعة عليها
ش  أن الشاحنين يمكنهم الرجو  على الناقل لمطالبته بتعوي  عن الضرر الذل أصابهم 

أما إذا كان  ذا . من انقطا  الرحلة، والذل أدى بالناقل إلى عدم تن يذ الت ام النقل
ا نقطا  ناشئا عن سبب أجنبي   يد للناقل أو نائبه أو أحد تابعيه فيه فيستطيع الناقل 

 .1ته في  ذذ الحالة بص بات ذل  السبب األجنبيدفع مسؤولي

يوحع أن إ بات عدم تن يذ الناقل  لت امه التعاقدل  و عدم نقل البضاعة، يقع  
على عاتق الناقل ا لت امه التعاقدل  و عدم نقل البضاعة، يقع على عاتق الشاحن 

عاد وصولها ووسيلته في ذل  سند الشحن الذل يتضمن عادة بيانات عن البضاعة ومي
ومتى ا بت الشاحن عدم قيام الناقل بالت ام النقل تقوم مسؤولية . والبضاعة المراد إيصالها

الناقل، واستحق الشاحن التعوي ، و  يمكن لناقل التهرب من  ذا ا لت ام إ  إذا أ بت 
ة أن عدم تن يذذ للنقل كان سبب قوة قا رة أو كانت  ذذ البضاعة المراد نقلها  ي بضاع

غير البضاعة المت ق عليها في سند الشحن، ك ن تكون  ذذ البضاعة خطيرة ومحعور 
 .نقلها

 

                                                           
 317عاطف محمد ال قي، المرجع السابق، ص  - 1
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 البضاعة  الهالك: الفرع الثاني

  المشر والهو   قد يكون  كليا  او ج يئا   ويقصد  البضاعة  وار ا وقد عرفها   
يعد الناقل  مسؤو   : " السابقة  الذكر  و التي  م اد ا   713نص  المادة  الج ائرل في 

عن الخسائر  أو األضرار  التي  تلحق  بالبضائع  منذ تك له  بها  حتى  تسليمها  إلى  
 " .المرسل إليه 

، فيكون الناقل مسؤو  إذا  لكت البضاعة أو 1و ذا الهو  قد يكون كليا أو ج ئيا 
بيدا أن مسؤولية . إذا وجد عند الوصول عج  في و نها أو عدد ا المبين في سند الشحن

الناقل عند العج  قد ينالها بع  التخ يف بسبب ما جرت العادة  سيما فيما يتعلق 
بالبضائع التي تشحن صبا كالحبوب، ومن المتسامح أو المتعارف عما يلحق  ذذ 
البضاعة عن العج  ط يف أ ناء النقل في حدود معينة بسبب الضغط أو التبخر أو 

، فضو عن التنقص أ ناء عمليتي الشحن والت ريغ 2قلبات الجوتعرضها لرطوبة البحر وت
 3 .و و ما يسمى بعج  الطريق

 :الهالك الكلي( 0

الكلية تكون في حالة إصابة البضاعة دمار أو تلف، تعتبر  الهو    و الخسارة   
تعتبر فقد ا ص تها األساسية التي تتمتع بها في األحوال العادية من وجهة النعر التجارية 

 .4خسارة البضاعة كليا

                                                           
1
 .637عادل على المقدادل، المرجع السابق، ص  - 

2
 .337مصط ی کمال طه، المرجع السابق ، ص  - 

3
مذكرة لنيل شهادة ماستر، إدارة أعمال كلية الحقوق  ع و  ر يقة، أمحمد مسعود   رة ، عن النقل البحرل للبضائع، - 

 . 01ص، 3160والعلوم السياسية، جامعة خميس مليانة، 
4
 10الواحد رشيد، المرجع السابق، ص - 
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فالهو  الكلي  و عدم إمكان تسليم األشياء المنقولة إلى المرسل إليه كما لو  
 .غرقت أو احترقت أو سرقت

 :الهالك الجزئي( 9

 1 . و وصول البضاعة ناقصة في عدد ا أو و نها عما  و وارد في سند التحسن 
من البضاعة المنقولة إلى المرسل إليه  أل أن الهو  الج ئي يتم ل في حالة تسليم ج ء

كما لو وصلت وفد أصابها عج  أو نقص ولكن   يعد من قبيل الهو  الج ئي ما يسمى 
بعج  الطريق و و النقص العادل الذل يصيب البضاعة وبالتالي   يس ل الناقل عن 

 .النقص الطبيعي الذل يصيب البضاعة
ة سواء كان  و  كليا أو ج ئيا، ويلت م وبالتالي يس ل الناقل عن  و  البضاع 

الناقل ب ن يسلم إلى المرسل إليه البضاعة بقدر ا المذكور في سند الشحن إ  إذا تضمن 
سند الشحن تح عا يتعلق بالو ن أو المقدار فعلى المرسل إليه عندئذ أن ي بت حقيقة القدر 

وقيمة البضائع قبل غير أن إذا لم يصر  الشاحن بطبيعة . 2المشحون من البضاعة
شحنها في الس ينة ولم يدون  ذا التصريح في و يقة الشحن فو يعد الناقل مسؤو  عن 

من  710الخسائر أو األضرار التي تصيب البضاعة إ  بموجب تعوي  حددته المادة 
 3 .ج. ب.ق

 

 

                                                           
1
كاتيا عصام الصمدل، حا ت مسؤولية الناقل البحرل عن نقل البضاعة في التشريع األردني مقارنة با ت اقيات  - 

 .38، ص 3168يل شهادة ماجستير القانون الخاص، ، كلية الحقوق جامعة الشرق األوسط، الدولية ، مذكرة لن
 .31ص  6973ية الج ائرية، الج ائر ، ديوان المطبوعات الجامع(6ط)عباس حلمي، القانون البحرل،  - 2
يسعد مراد، ، عقد النقل البحرل للبضائع وفق للقانون بحرل الج ائرل واإلتقافيات الدولية، رسالة لنيل شهادة دكتوارذ  - 3

 .309، ص 3163في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
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 إثبات الهالك( 3

وينصب إ بات الهو  التام للبضاعة على واقعة تقديم  ذذ األخيرة للناقل للتك ل  
بها، وواقعة عدم تسليم المرسل إليه ألل شيء من البضاعة المرسلة، لكن يك ي في 
الحقيقة على طالب التعوي  إقامة الدليل على تقديم البضاعة للناقل بواسطة سند 

 .1الشحن

ا الج ئي فيتم إ باته بتسجيل تح عات من طرف أما نقص البضاعة أو  وكه 
 6931المرسل إليه عند التسليم، وقد تناولت معا دة بروكسل السندات الشحن لسنة 

 .2مس لة عن الخسائر واألضرار التي تصيب البضائع

في " من القانون البحرل  891و كذا فعل المشر  الج ائرل حيا نص في المادة  
التي تحدا البضائع، يقوم المرسل إليه أو من يم له بتبليغ  حالة الخسائر أو األضرار

الناقل أو مم له كتابيا في ميناء التحميل، قبل أو في وقت تسليم البضاعة إذا لم يتم ذل  
تعتبر البضائع مستلمة حسب ما تم وص ها في و يقة الشحن لغاية  بوت العكس واذا لم 

ول  و ة أيام عمل، اعتبارا من استوم تكن الخسائر واألضرار عا رة فيبلغ عنها خ
 .3البضائع

غير أنه في حالة الهو  الكلي أل الضيا  فالقانون يساعد الشاحن إذ أنه يقيم  
و ذذ القرينة تع ي الشاحن ( من القانون البحرل 713المادة )قرينة م اد ا مسؤولية الناقل 

إ بات واقعة ( المرسل إليه)من عبئ إ بات الخطا التعاقدل، إذ   يطلب من المدعى 

                                                           
1
 .10الواحد رشيد، المرجع السابق، ص  - 

2
 ۔11الواحد رشيد المرجع تقه، ص - 

3
 .من القانون البحرل الج ائرل 891المادة  - 
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لمعا دة  6917و ذا مطابق لما جاء في بروتوكول . 1سلبية  ي عدم تسلمه للبضائع
 . بروكسل في مادته ال ال ة في فقرتها السادسة

 تلف البضاعةالمسؤولية  عن  : الفرع الثالث

إن البضاعة المسلمة  إلى الناقل البحرل  يجب  أن  تصل كما  سلمت  إليه   
سليمة من كل  عيب ، فم و األقمشة يجب  أن  تصل  إلى  المرسل إليه  من دون  
تم يق ، أو مواد  غذائية  فتصل  غير صالحة  لوستهو   أو  أن  البضاعة  تتم ل  

 .في   جاج فيصل  ذا األخير  مكسورا 
ل  في و بالتالي  يعتبر  الناقل البحرل  مسؤو  عن  ذا  التلف و المشر  الج ائر  

من القانون  البحرل  تحدا  عن الخسائر  و األضرار  و بالتالي  تدخل    713المادة  
 .في  دائرتها  التلف  أو العيب  الذل  يصيب البضاعة 

كما  سبق الذكر  فصن  المسؤولية  تكون  قائمة  في  ذذ  الحالة  و خصوصا إذا  
من كل  نقص أل  و يقة  نعي ة  و   كانت  و يقة  الشحن  التي  سلمها  الشاحن  خالية

ذل   إ بات على  أن البضاعة قد سلمت في حالة طبيعية و  ذا التلف أصابها أ ناء  
 .2   فترة النقل 

الناقل  على أن  يسلم  البضاعة  كاملة  و لكـن  عليـه  أن     يقتصر  الت ام    
يسلمها  في  الوقت  الـذل  أت ـق  عليـه  فـي  و يقـة  الشـحن  ، إن كـان  محـددا  فيهـا  
ـــــو    ـــــي  يحـــــدد ا العـــــرف  و العـــــادات مـــــن خـــــول ن ـــــة  الت ـــــاء المـــــدة  ال مني و إ   ف  ن

 .البضاعة  و طريق  الرحلة 
التــ ام  الناقــل البحــرل  بالنقــل     يقتصــر  علــى مجــرد  و بالتــالي  فــصن نطــاق    

تعبير  مكـان البضـائع  بحـرا  مـن  مينـاء  الشـحن  إلـى مينـاء  الت ريـغ  و  إنمـا  يجـب  
                                                           

1
 .309بسعيد مراد ، المرجع السابق، ص  - 

2
  ۔ 613 ص   السابق،   المرجع   عباينة،   محمد   محمود - 
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نقلهــا  فــي فتــرة  معينــة أيــن يســمح  بتســليمها  إلــى المرســل  إليــه  علــى نحــو    يغيــر  
 .بمصالحه 

كبيــرة ، ذلــ   أن البضــائع  تكــون معرضــة  إن لمــدة  إنجــا   النقــل  البحــرل  أ ميــة 
لتقلبات  األسعار  فصذا  صـادف  التسـليم  ال علـي  للبضـائع   بوطـا  فـي  أسـعار ا  
فــو شــ  فــي  أن يصــاب المرســل  إليــه  بضــرر نتيجــة التــ خير فــي  التســليم  ممــا  

 .1يوجب  التعوي   على الناقل البحرل 
للتلف  إذا لم  يتم  استهوكها  في مدة إضافة  إلى أن   نا   بضائع  معرضة   

معينة و لذل   أقر  النعام  القانوني  مسؤولية الناقل البحرل عن الت خير في   تسليم 
 .2البضائع

  المسؤولية،   عن   الناقل   فيها   يع ى   والتي   للتلف   الحا ت   بع    المشر    است ناء   ولكن 
  الشحن   سند   في    ابتا   كان   إذا   البضاعة   في   يوجد    الذل   العيب   عن   الناقل   يس ل       بحيا 
  مطابق   جاء  المادة    ذذ   مضمون   أن   نجد   كما   ج   قب،   713   المادة   نص   في   جاء   ما   و ذا 
  عن   الناتجة   الخسارة   عن   الناقل   س لي   بقولها    امبورغ   ات اقية   من   6   ال قرة   0   المادة   لنص 
ذا   ...   ها وتل   البضائع    و   مستخدموذ ... أو التلف     و    في   تسبب   الذل   الحادا   وقع   وا 

 .3خاذ تدابير لتجنب الحادا وتبعاتهأو وكوئه جميع ما كان من المعقول تطلب ات

البحرل عن الضرر الناشئ عن تلف البضاعة فتقتضي  ذذ ال قرة بمسؤولية الناقل  
أو الت خير في تسليمها، إذا وقع الحادا الذل تسبب في الضرر أ ناء وجود البضائع في 
عهدته، ما لم ي بت الناقل أنه قد اتخذ  و وتابعوذ أو وكوئه كافة التدابير المعقولة لمنع 

                                                           
1
  بيروت   الحلبي،   منشورات   ،( 6 )ط   والجول،   البحرل   القانون   لقي،   السيد   محمد   العري ي   فريد   محمد   البارودل   على - 

  . 336   ص   ، 3116 
2
    .   يليها   وما 313   ص   ، 3110   اإلسكندرية   الجديدة،   الجامعة   دار   البحرل،   النقل   عقد   تر ،   ال تا    عبد   محمد - 

3
 .6987من ات اقية  امبورغ للنقل البحرل للبضائع لسنة  0المادة  - 
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امبورغ من وقت تسلمها في وقو  الضرر، وتنسحب مدة مسؤولية الناقل في عل ات اقية  
 .ميناء الشحن وأ ناء النقل وفي ميناء الت ريغ

ومعنى ذل  أن مسؤولية الناقل البحرل عن البضائع تكون مادامت مسؤولية  
البضائع في حو ته، أل منذ تسلمها من قبل الناقل أو من يم له إلى حين تسليمها للمرسل 

 .1إليه أو لصاحب الحق فيها أو مم ليهم

ذا ما تجسد في قرار المحكمة العليا أن الناقل البحرل مسؤو  عن الخسائر التي و  
من  713تلحق البضاعة منذ تك له بها، حتى تسليمها إلى المرسل إليه طبقا لنص المادة 

ج وأن قضاة الموضو  طبقوا القانون تطبيقا صحيحا، عندما قضوا بمسؤولية الناقل .ب.ق
الكون الحادا وقع نتيجة إ مال وعدم صيانة، وقد جاء  عن الضرر الذل لحق البضاعة

في حي يات القرار أن مسؤولية الناقل تتقرر عندما يكون سبب الضرر الذل مس البضاعة 
يعود إلى إخول الناقل بالت امه التعاقدل و و بدل عناية وجهد للمحافعة على البضاعة 

 2 .منذ تك له بها، ك ن يقوم بصيانة األنابيب مراقبتها

إن إ بات عدم تن يذ الناقل الت امه التعاقدل الذل تسبب في التلف، إنما يقع على  
ووسيلته في ذل  سند الشحن الذل يتضمن عادة بيانات عن البضاعة . عائق الشاحن

ويستول بعد ذل  أن يكون الضرر الوحق بالبضاعة راجعا إلى خط . وميعاد وصولها
أو خط  تابعيه ( في النقل س ينة غير صالحة للموحةكما لو استخدام )الناقل الشخصي 

 3 (.كما لو أ مل الربان في رص أو المحافعة على البضائع)البريين أو البحريين 

                                                           
1
رل، إت اقية روتردام مسؤولية الناقل مخ قة أم مشددة، مجلة الباحا للدراسات األكاديمية، العدد بن ندوش نضرة قما - 

 .661ص 3161التاسع، جوان 
2
 .17الواحد رشيد، المرجع السابق، ص  - 

، 3110، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت (6ط)محمد فريد العريني، محمد السيد ال قي، القانون البحرل والجول،  - 3
 311ص 
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بمعنى أنه متى أ بت الشاحن أن الناقل أخل بتن يذ الت امه المت ق عليه ضمن بنود  
ول، ف ستحق العقد النقل وأ بت أن الضرر الذل أصاب بضاعه يعود لهذا اإلخ

التعوي ، و ذا إذا لم ين ي الناقل بطبيعة الحال العوقة السببية بين خطنه والضرر الذل 
 .أصاب الشاحن، وذل  بص بات العنصر األجنبي

تعد و يقة الشحن الموضوعة طبقا ألحكام " ج. ب.ق 861و ذا ما تضمنته المادة  
من قبل الناقل في حالة الكمية الم بتة   ذا ال صل،  ابتة بقرينة، بالنسبة  ستوم البضاعة

 1 .يقة، إ  إذا أ بت ما يخالف ذل في الو 

 في التسليم  البضاعة  التأخير: الفرع الرابع

يقتصر الت ام الناقل  على ايصال البضاعة في حالة  التي  استلمها  عليها      
نما حسب  و يقة الشحن إذا ان يسلمها في اجال المت ق عليها   من حيا  الكم  والكيف وا 

ة العرف  وفقا لنو  كان  محدد فيها  وا   فخول للس ينة  فترة  منية  معقولة  يحدد ا عاد
إذا كان غير  يكون سببا في التعوي  إ  البضاعة  ومسار الرحلة ،إل تاخير للس ينة  

 .2عادل 

ليم عندما   الت خير بتس"  0 3في المادة  6987عرفته ا ت اقية  امبورغ لعام  
تسلم البضائع في ميناء الت ريغ المنصوص عليه في عقد النقل في حدود الوقت المت ق 
عليه صراحة أو في حالة عدم وجود  ذا ا ت اق ف ي حدود المهلة يكون من المعقول 

 .3تطلب إتمام التسليم خولها من ناقل يقع، مع مراعاة عروف الحالة

                                                           
1
 .المرجع السابق 80/  71األمر  - 

2
مانة محمد ، دفع المسؤولية المدنية للناقل، مذكرة لنيل شهادة دكتوراذ في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم د - 

 .83، ص3166السياسية، جامعة تلمسان، 
3
 .المادة الخامسة من ات اقية  امبورغ - 
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ات اقية  امبورغ مي ت بين فرضين لتحديد متى يعتبر ويست اد من النص أعوذ أن  
 .الناقل البحرل قد ت خر في تسليم البضائع

حالة ا ت اق على موعد محدد لتسليم، حيا يعتبر الناقل البحرل في  ذا  :الحالة األولى 
 .1ال ر  قد ت خر في عملية التسليم إذا لم يقم بتسليم البضائع في الميعاد المت ق عليه

حالة عدم تحديد موعد مت ق عليه فيكون الت خير عند تجاو  مدة  :لة الثانية الحا
 2 .الوصول البضاعة عند ال ترة ال منية الو مة إليصال البضاعة

و كذا نجد مسؤولية الناقل البحرل تقوم عند الت خير في إيصال البضاعة إلى  
ب إذا لم يت ق على ميعاد ميناء الوصول في الميعاد المت ق عليه أو في ميعاد المناس

 3 .معين

بمعنى اخر يس ل الناقل عن الت خير في التسليم أن الناقل يعتبر مت خر في التسليم  
البضاعة إذا لم يقوم بتسليمها في الميعاد المت ق عليه أو في الميعاد الذل جرى العرف 

 .عليه

البضاعة غير أن الت خير بذاته يعتبر ضررا بالنسبة لشاحن حتى إن وصلت  
سالمة ألنه قد تتعر  على كساد مما يؤدل إلى فوات الكسب أو وقو  خسارة بالنسبة 
لشاحنين إذا ما ت خر الناقل في تسليم البضاعة في ميعاد ا المقرر األمر الذل يلحق 

بتن يذ الت اماته التعاقدية ( نتيجة مطالبة المشترل المرسل إليه( الشاحن)ضررا بالبائع 
 4 .قد البيعالناتجة عن ع

                                                           
1
 301المرجع السابق، ص محمد عبد ال تا  تر ،  - 

2
 .611محمد محمود عبابنة، المرجع السابق، ص  - 

3
 .31عباس حلمي، المرجع السابق، ص  - 

4
 .316بسعيد مراد، المرجع السابق، ص  - 
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ولم يتطرق المشر  الج ائرل في قانون التجارة البحرية صراحة إلى الضرر الناتج  
عن الت خير، وبتالي تنحصر مسؤولية الناقل البحرل الم ترضة في الخسائر واإلضرار 

 .بالبضائع المنقولة فقط

تم و ذا ن س ما جاء به ال قه ال رنسي، لكنهم يص ون الت خير الذل يتطلب أجل  
ا ت اق عليه في العقد و نا  من يرى أنه يجب إيصال البضاعة للوجهة المقصودة 

  1 .بحسب األعراف السائدة

وبالمقابل نجد المشر  المصرل نص على مسؤولية الناقل عن الت خير في التسليم  
ويعتبر الناقل قد (. فقرة األولى قانون البحرل المصرل 311المادة )إذا لم يسلم الضائع 

ت خر في التسليم إذا لم يسلم البضائع في الميعاد المت ق عليه أو الميعاد الذل يسلمها فيه 
 .2الناقل العادل في العروف المما لة إذا لم يوجد م ل  ذا ا ت اق

بينما المشر  الج ائرل لم ينص على الضرر الذل يسيئه الت خير كما ذكرنا سبقا  
ت خير البضاعة حيا أوجبت على الشخص الذل إ  أنه تكلم عن التعوي  في حالة 

كان سبب في ت خير البضاعة مقدار ما يعدل مرتين ونصف من أجرة النقل المستحقة 
 .الدفع، عن البضائع المت خرة

 إثبات التأخير -

  يبرأ الناقل من  ذذ المسؤولية إ  إذا أ بت أن الت خير يرجع السبب أجنبي   بد  
 3. له فيها

                                                           
1 - Bernard josien. la responsablitie du transporteur de marchandises en droit anglais. 
Sirey. Parise 1960 p33. 

2
 .337الواحد رشيد، المرجع السابق، ص  - 

3
 33.مصط ى كمال طه، المرجع السابق، ص  - 
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أحد من تابعيه أو نائبه وذل  خط  الشاحن، أو عيب ذاتي في البضاعة  أو  و أو 
 .1أو خط  الغير أو قوة قا رة

و  يك ي مجرد حصول الت خير بل  بد من إ بات العوقة السببية بين الضرر  
والت خير، و  يستطيع الناقل التملص من المسؤولية إ  إذا أ بت أنه ومستخدميه ووكوئه 

 .يل م اتخاذذ بشكل معقول من التدابير لتقادل حادا أو الت خيراتخذوا ما 

وفي خوصة ما سبق أن طبيعة مسؤولية الناقل البحرل  ي مسؤولية عقدية، نتيجة 
إخوله بالت امه التعاقدل، و نقصد بذل  ارتباطه مع الشاحن بعقد النقل البحرل، وحتى 

 . لخط  والضرر والعوقة السيبية بينهمات با  ذذ المسؤولية  بد من توفر أركانها و ي ا

ومن صور مسؤولية الناقل البحرل وتحقق مسؤوليته، عدم تن يذذ  لت ام النقل و و 
نقل البضاعة التي تعهد إليه من الشاحن للميناء المت ق عليه في العقد، وكذل  في حالة 

 .ما  بت  و  البضاعة وتل ها والت خير في تسليمها كان بخطئه

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .3عاطف محمد ال قي، المرجع السابق، ص - 



 للبضائع البحرل الناقل مسؤولية قيام اإلطار الم ا يمي                           :الفصل األول 

 

27 
 

 اآلثار المترتبة على مسؤولية الناقل البحري: المبحث الثاني 

يعد إلت ام الناقل البحرل بنقل البضائع التي تعهد إليه من قبل الشاحن بموجب عقد  
النقل البحرل، من أ م ا لت امات التي تقع على عاتقه، و و الت ام بتحقيق نتيجة، ذل  

حالة إخوله بالت امه بحدوا أل ضرر أو تلف بصيصال البضاعة كاملة وسليمة، وفي 
للبضاعة أو في حالة الت خير في تسليمها في الميعاد المت ق عليه، يعتبر الناقل قد ارتكب 

  .خط  يرتبه المسؤولية

ومسؤولية الناقل تقوم فقط في حالة ما إذا توفرت أسبابها، و ي وجود الخط   
ا األخير قد يع ى من المسؤولية رغم ما يلحق والضرر والعوقة السببية بينهما، لكن  ذ

بالبضاعة من أضرار، و ذا بشرط توفر الحا ت المنصوص عليها قانونا، وكما في أل 
عقد يمكن ألطراف عقد النقل البحرل كذل  تضمين عند م بنودا تع ي الناقل من 

 .المسؤولية، رغم بطون أل شرط يع يه من المسؤولية ك صل عام

ي  ذا المبحا الحا ت التي تع ي الناقل البحرل من المسؤولية وسنتناول ف 
 (.المطلب ال اني)ونطاق مسؤوليته ( المطلب األول

 الحاالت المستثناة من مسؤولية الناقل البحري: المطلب األول

قد يحدا أن يع ى الناقل البحرل من المسؤولية، ولكن إذا أ بت أن ما لحق  
. في تسليمها إلى المرسل إليه، لم يكن بخطئه  و البضاعة من أضرار، أو ت خير

وسنتعر  في  ذا المطلب إلى تبيان الحا ت التي تعني الناقل البحرل للبضائع من 
المسؤولية، سواء كانت الحا ت التي نص عليها المشر  في القانون البحرل الج ائرل 

 .ود العقدوا ت اقيات الدولية، أو الحا ت ا ت اقية التي تكون ضمن بن
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 عدم صالحية السفينة للمالحة واألخطاء المالحية: الفرع األول

من بين الحا ت التي يع ي الناقل البحرل من المسؤولية عدم صوحية الس ينة  
 :للموحة واألخطاء الموحية وستتولى بيانه فيما يلي

 عدم صالحية السفينة للمالحة-0

إن الناقل البحرل   يس ل عن األضرار الناتجة عن عدم صوحية الس ينة للموحة  
متى كانت طارئة بعد الس ر، ألن ال ر  أن الناقل بذل العناية الواجبة إلعداد الس ينة، 
وتجهي  ا، و و ما يتحقق قبل الس ر، كما يكون مسؤو  عن العيوب الخ ية التي تعترل 

 .1ا اليقعة المعقولة الس ينة والتي   تكش ه

و ذا اإلع اء ك يرا ما يبررذ إحاطة الناقل بكافة أج اء الس ينة، وبالتالي معرفة  
عيوبها الخ ية نعرا الكون الس ينة الحدي ة ك يرة التعقيد، لذل  ك يرا ما يستعين الناقل 

إ  قرينة بالشهادات التي تصدر ا شركات التصنيف العالمية، غير أن  ذذ الشهادة   تقيم 
بسيطة على مدى صوحية الس ينة للموحة وخلو ا من العيوب لذل  فهي قابلة إل بات 

 .2العكس

وقد نصت ات اقية بروكسل على  ذذ الحالة في مادتها الرابعة، وكذا المشر   
 .من التقنين البحرل 713البحرل أورد  ذذ الحالة في المادة 

صالحة للموحة، بحيا يصبح الناقل غير مسؤول ولهذا يلت م الناقل بصعداد س ينة  
عن عدم صوحيتها التي تطرأ عليها بعد مباشرة الرحلة البحرية، كذل    يس ل الناقل عن 
العيوب الخ ية في الس ينة و ي العيوب الخ ية التي   تكون عا رة، ويصعب اكتشافها 

ل أن ي بت أنه قد قام حتى لو كانت موجودة قبل بدأ الس ر، وبذل  يكون على الناق
                                                           

 .376على البارودل،  اني دويدار، القانون البحرل، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ص  - 1
 367و يب األسبر، المرجع السابق، ص  - 2
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بالت امه بجعل الس ينة صالحة للموحة، وأن العيب الذل عهر بعد بدأ الرحلة   يتم كش ه 
رغم اليقعة المعقولة، وبناءا عليه فصن أل ضرر يلحق البضاعة   يكون الناقل مسؤو  

 .عنه متى أ بت أنه قام ببذل العناية الو مة إلعداد س ينة صالحة للموحة

 األخطاء المالحية -0

ويقصد به الخطا الموحي ال ني في قيادة الس ينة وتسير ا، وم اله مخال ة الريان  
للقواعد الدولية لمنع التصادم البحار، أو إقو  الس ينة من الميناء دون مبا ة بالعروف 

تصادم الجوية الرديئة التي تنذر بها النشرات الجوية، أو القيام بمناورات معيبة أدت إلى 
 أو جنو ، وتعتبر أخطاء المرشد في القيام

بعمله أخطاء موحية، والخط  في الموحة كما يقع أ ناء الطريق فقد يقع والس ينة في 
الميناء على الرصيف، وقاضي الموضو   و الذل يقدر ما إذا كان الخطا موحيا أم غير 

 .1موحي

 بت أن  و  البضاعة، والتعييب ف ي  ذذ الحالة يع ى الناقل من المسؤولية إذا أ 
واألضرار التي لحقت بالبضاعة، قد نتجت عن أخطاء موحية تع ى للريان، أو للموحين 

، ويبقى الناقل مسؤو  عن األخطاء التجارية للريان أو 2أو السواقين أو غير م من العمال
أ ناء الرحلة البحارة، أل تل  التي ترتكب بمناسبة رص البضائع، والمحافعة عليها 

البحرية، وعند تسليمها في ميناء الوصول، واعتبار أيضا  ذذ األخطاء تكون بعيدة عن 
 3 .إشراف الناقل 

                                                           
1
 .331، ص6991، منش ة المعارف، اإلسكندرية (3م)سني ، النقل الدولي للبضائع ، أحمد محمود ح - 

2
 363و يب ا سبر، المرجع السابق ، ص  - 

 .373علي البارودل،  اني محمد دويدار، المرجع السابق، ص  - 3
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ومنه فصن الناقل يع ى من المسؤولية عن األخطاء الموحية التي ترتكب من قبل  
ة الربان، أو أحد البحارة، كالمغامرة بالس ينة في أجواء   تضمن سومتها أو سوم

البضاعة التي تحملها، وقيادة الس ينة دون مراعاة قواعد الموحة التي قد تؤدل بالس ينة 
 .با صطدام أو الخروج عن مسار ا

ع اء الناقل من المسؤولية عن األخطاء الموحية راجع كذل  إلى عدم تدخل   وا 
الربان، الناقل في عمل الربان بال شكل من األشكال، فهو بعيد كل البعد عما ي عله 

وبذل  فصن أل تلف أو  و  بلحق البضاعة نتيجة األخطاء الموحية   يكون الناقل 
مسؤو  عنها، إ  إذا تعلق األمر بخط  في الرص البضاعة أوشحنها أو ت ريغها، فالناقل 

 .ي بت أن الخط  كان خطا موحي   بد له فيه

ا المشر  الج ائرل في وقد تضمنت ات اقية بروكسل  ذذ الحالة، كما نص عليه 
 .من القانون البحرل الج ائرل 713المادة 

 إعفاء الناقل من المسؤولية في حالة السبب األجنبي: الفرع الثاني

يعني الناقل من المسؤولية في حالة السيب األجنبي، ونعني به حالة القوة القا رة  
 :وحالة خط  وسنتولى الشاحن، تبيان  ذذ الحا ت فيما يلي 

 القوة القاهرة -0

من شروط القوة القا رة المرتبة للمسؤولية،  ي أن تكون غير ملحوعة و  يمكن  
، ويجعل تن يذ ا لت ام مستحيو، ذل  م ل  بوب عاص ة شديدة 1دفعها وتوفي نتائجها

                                                           
1
 .331و يب األسير المرجع السابق، ص - 
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غير عادل، و  تعد أخطار البحر العادية من قبيل  غير عادية، أو  ياج البحر  ياجا
 1.إ  إذا بلغت شدتها حدا يجعلها غير متوقعة الحدوا، وغير مستطا  دفعها القوة القا رة

وبالتالي يمكن للناقل البحرل إ بات أن  و  البضائع م و كان نتيجة حادا لم  
يكن في إمكانه توقعه، ولم يتسبب بسلو  منه بصحدا ه، ولم يستطع تقادل ا ارذ، وم ال 

متوقع، أو نشوب حرب م اجئة، أو حصار بحرل ذل  تعر  الس ينة إلى إعصار غير 
 .2على ميناء الت ريغ

من القانون البحرل الج ائرل نجد أنها تضمنت القوة  713وبالرجو  إلى المادة  
القا رة، كحالة من الحا ت المست ناة لمسؤولية الناقل البحرل، في حين أن ات اقية 

اإلضرابات ووقف العمل،  قامت بسرد بع  حا تها و ي الحريق، 6931بروكسل 
القضاء والقدر، حوادا الحرب واألفعال المسببة لحادا غير منسوب للناقل،  ذذ الحا ت 
التي تشكل في م هومها ضمنيا القوة القا رة والتي تتضمن حوادا خارجة عن فعل الناقل، 

 3 .والتي   يمكنه ت اديها، أو توقع حدو ها

أدت إلى  و  وتلف البضاعة، فصن الناقل البحرل وعليه إذا كانت  نا  قوة قا رة  
يع ی من المسؤولية بذل ، ولكن قبل  ذا يجب الت كد من توفر الشروط الو مة  عتبار 
أن ما حدا للبضاعة كان نتيجة ما يسمى القوة القا رة، و ي عدم إمكانية توقع القوة 

يكون للناقل أو أحد تابعيه أو القا رة من قبل الناقل، واستحالة تجنبها أو دفعها، وأ  
مستخدميه يد في حدو ها، وأن تكون القوة القا رة  ي السبب الوحيد في وقو  الضرر، 

                                                           
1
 .313عاطف محمد ال قي، المرجع السابق، ص  - 

2
 .381، ص3116 اني دويدار، الوجي  في القانون البحرل، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية  - 

3
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ف ي حالة إ بات القوة القا رة، بكل شروطها أصبح الناقل مع ى تماما من المسؤولية، ألن 
 .ما حدا للبضاعة من أضرار  و بسبب أجنبي خارج عن إرادته و  يد له فيه

 خطأ الشاحن -9

و إن وقع الضرر ب عل الشاحن أل المضرور   يكون  مة مسؤول، إذ المضرور  
 و الذل ألحق الضرر بن سه وكان  ذا ب عله، فالشاحن  و الذل يكون له دور في 
التستيف   يمكن أن يسمح له بشكوى بعد ذل  تتعلق بالعيوب الجلية في التنسيق التي لم 

 1 .يش  فيها وقت الشحن

وبذل  يستطيع الناقل أن يدفع عن ن سه المسؤولية عن  و  البضاعة، أو تل ها  
أو ت خير في تسليمها إذا أ بت أن خط  الشاحن المضرور  و الذل تسبب في إحداا 

ومن بين األخطاء التي يرتكبها الشاحن عدم إحكام ربط البضاعة، أو سوء  2الضرر،
الناقل في الميعاد المت ق عليه، كذل  إذا لم توضع تغلي ها أو الت خير في تسليمها إلى 

 .3عومات كافية لتعيبها

ي هم من  ذا أنه متى أ بت الناقل أن ما حدا للبضاعة من ضرر يعود   
إلى خطا من الشاحن أل المضرور ذاته، يع ي ال اقل من المسؤولية، ألن األخطاء 

ضاعة التي عهد للناقل نقلها، و  المرتكبة من قبل الشاحن  ي التي أدت باإلضرار بالب
يكون مسؤو  عنها إ  الشاحن ن سه ألن الناقل برلء منها فهي تعتبر سببا أجنبيا خارج 

 .عن إرادته

                                                           
 .30مانة محمد، المرجع السابق، ص د - 1
2
 .311عاطف محمد ال قي، المرجع السابق، ص  - 
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من التقنين البحرل  713ونوحع أن المشر  الج ائرل قد نص على  ذذ الحالة في المادة 
يع ى من المسؤولية عن كل  من بين الحا ت المست ناة لمسؤولية الناقل البحرل، بحيا

ضرر يلحق بالبضاعة بسبب خط  الشاحن، وخاصة الخط  في التح يم أو التكيف أو 
 .اقلنق الشاحن بدل التعليم البضاعة،  ذذ األخطاء تجعل المسؤولية ملقاة على عات

 خطأ الغير ووجود عيب بالبضاعة: الفرع الثالث

نا  حا ت أخرى تع ي الناقل البحرل باإلضافة للحا ت التي تم تناولها سابقا   
 .من المسؤولية و ي حالة خط  الغير ووجود عيب في البضاعة

 إعفاء الناقل من المسؤولية الخطة الغير/ 0

  يس ل الناقل عن الضرر الذل يصيب البضاعة بسبب خطا يصدر من الغير،  
عاله، فو يعد من ويقصد بالغير في  ذا الصدد كل شخص   يكون الناقل مسؤو  عن أف

الغير إذن تابعو الناقل، وعلى ذل    يكون الناقل مسؤو  عن الضرر الذل يلحق 
البضاعة بسبب تصادم الس ينة التي تحمل البضاعة بسبب وجود بضاعة أخرى لم يكن 

 .1التناقل على علم بعيبها، ألنه إذا كان يعلم بعيبها فو يكون سبب الضرر أجنبي عنه

ى   يعتبر من الغير كل شخص   يكون المدعي عليه مسؤو  عنه وبعبارة أخر  
مدنيا، وبالتالي فصن الغير  و الشخص ال الا األجنبي عن المضرور والمدعي، فصذا سا م 
في إحداا الضرر يكون المدعي عليه مسؤول عما يحدا عن ذل  الضرر، وليس من 

أن من أسباب الحادا خطا من  الضرورل أن يكون الغير معروفا، فقد يقوم الدليل على

                                                           
 .381، ص6993، دار النهضة العربية، القا رة 1محمود سمير الشرقاول، القانون البحرل، ط - 1
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الشخص  الا  رب ولم يعرف، ويبقى مع ذل   ذا الغير مؤ را في مسؤولية المدعي 
 .1عليه فقد يستغرق خطا  ذا المجهول خطا المدعي عليه فيعني من المسؤولية

ويعتبر من فعل الغير الحريق إذا لم يكن ب عل الناقل أو خطئه، ولكي يتمتع الناقل  
من اإلع اء من المسؤولية عليه أن ي بت أن األضرار التي لحقت بالبضاعة  بهذا النو 

ناشئة عن الحريق، واإلع اء من الحريق يشمل الضرر الذل لحق البضاعة شب فيها 
الحريق، والتي امتدت إليها الحريق بعد ذل ، كما لو نشبت الحريق في عنبر موجود 

 .2لس ينةبمقدمة الس ينة  م امتدت إلى عنبر بمؤخرة ا

كذل  األفعال المسببة لحادا   ينسب للناقل، في  ذذ الحالة   يس ل عن الهو   
أو التلف الناتج عن أل سبب اخر غير ناشئ عن فعل الناقل أو خطئه، وعلى الناقل كي 

 3 .يع ى من المسؤولية أن ي بت أن الهو  ناشئ عن سبب أجنبي   يد له فيه

عن خطا ربان س ينة أخرى اصطدمت بس ينة الناقل،  م ال ذل    يس ل الناقل 
ف ي  ذذ الحالة على الناقل أن ي بت السيب األجنبي المحدد الذل يرتك  إليه إلع ائه من 

 4 .المسؤولية

ولقد تم ذكر حالة الحريق وحالة األفعال المسيئة لحادا   ينسب للناقل في المادة  
من التقنين البحرل الج ائرل، كحا ت تع ي الناقل من المسؤولية في حالة  و   713

البضاعة أو التلف الذل يلحق بها من جراء  ذين الحالتين، كما وجاء النص عليهما في 
 هوم القوة القا رة التي تع ي الناقل من المسؤولية، على عكس ات اقية بروكسل كحا ت بم

                                                           
1
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المشر  الج ائرل الذل أفرد م في شكل حا ت مستقلة، ولم يشملهم بالشروط الواجب 
 . توافر ا في القوة القا رة

 اإلعفاء من المسؤولية لوجود عيب في البضاعة-9

دون تدخل من الناقل يقصد به أل عيب ناشئ عن طبيعة البضاعة الداخلية يؤدل  
إلى  و  البضائع، أو تل ها وم ال ذل  اشتعال تلقائي، ويری جانب من الققه على أنه 
يعتبر عيب ذاتي بالبضاعة كون البضاعة  شة قابلة م و للكسر و و نعر معيب ذل  
أنه في حالة تعر  م ل  ذذ البضاعة للكسر، ذل  يكون إما ألنه رغم سومة التغليف 

ما نتيجة إ مال من الشاحن إذا فصن تناو  لها تم بطريقة معيبة مما يجعل الناقل مسؤو ، وا 
عهد إلى الناقل بالبضاعة بتغليف معيب أو دون أن يبين على غوفها الخارجي طبيعتها 

فو يس ل الناقل البحرل عن  و  البضائع أو . 1و و إ مال يستبعد معه خط  الناقل 
عتها، كت اعل بع  مكونات البضائع في درجات حرارة تل ها بسبب عيب ناشئ عن طبي
 2 .عالية، وبالتالي تل ها أو  وكها

والعيب الذاتي أو الخاص  و قابلية البضاعة للتلف بمناسبة الس ر في البحر ولو  
 .3تمت الس رة على نحو عادل، و ي قابلية البضاعة الطبيعية للضرر أ ناء النقل البحرل

اعة إلى نقص في و نها أو حجمها بسبب طبيعتها كتبخر كما وقد تتعر  البض 
بع  السوائل أو اللحوم التي تجف، وباإلضافة للحا ت السابقة التي تم ذكر ا تضمنت 

 ذذ الحالة أيضا من الحا ت التي تع ي الناقل البحرل  من التقنين البحرل 713المادة 
أن يقدم الدليل على عيب  من المسؤولية عند  و  البضاعة، وما على الناقل إ 

 .البضاعة
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ونص المشر  البحرل في ن س المادة على حا ت أخرى تع ي الناقل البحرل من  
المسؤولية، ك خطار وحوادا البحر أو المياذ األخرى الصالحة للموحة، اإلضرابات 
غوق المستودعات أو المصانع في وجه العمل أو إعاقته كليا أو ج ئيا مهما كانت  وا 

سباب، إنقاذ األشخاص أو األموال في البحر أو المحاولة في ذل ، أو أل سبب أخر األ
  يمكن للناقل أو من ينوب عنه مسؤو  وذل  عندما يقدم الناقل الدليل ب ن الخطا أو 

 .الضرر لم يكن بسببه شخصيا أو بسبب مندوبه وأنهم لم يسهموا في الخسارة أو الضرر

 عفاء االتفاقيةحاالت اإل: الفرع الرابع 

 نا  بع  الحا ت التي تع ي الناقل البحرل من المسؤولية بناءا على ات اق   
 :مسبق بينه وبين الشاحن و ذذ الحا ت  ي

 تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن -0

  يس ل الناقل عن  و  البضائع أو تل ها إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير  
 1سند الشحن عن طبيعة البضاعة أو قيمتها، وتمكن الناقل من إ بات ذل ،صحيحة في 

فصذا كانت إفادة الشاحن عن عومات البضائع أو عدد ا أو كميتها أو نوعها أو و نها 
 .2مخال ة للحقيقة فيعد مسؤو  اتجاذ الناقل عن األضرار الناتجة عن إفادته

ولية عن  و  البضائع أو تلف و نا يعاقب الشاحن بصع اء الناقل من المسؤ  
البضاعة أيا كان سبب الهو  أو التلف، ولو كان ناشئا عن خط  الشاحن أو تابعيه 
طالما لم يرقي لدرجة الغش، وذل  بشرط أن ي بت الناقل عدم صحة البيانات التي أورد ا 

                                                           
1
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 الشاحن في سند الشحن، فضو عن إ باته سوء نية الشاحن عن أل تعمدذ ذكر بيانات
 1 .غير صحيحة عن طبيعة البضائع أو قيمتها

من القانون البحرل  710بالنسبة للقانون الج ائرل ذكر  ذذ الحالة في المادة  
 761الج ائرل، على أنها تعتبر من الحا ت المحددة لمسؤولية الناقل، غير أن المادة 

ع أو ما يتبعها عن الخسارة أو الضرر المسبب للبضائ ذكرت أن الناقل   يكون مسؤو 
إذا ارتكب الشاحن بتعمد منه تصريحا كاذبا بش ن نوعها أو قيمتها في و يقة الشحن أو 

من القانون البحرل الج ائرل   تقتصر على المسؤولية  761و يقة أخرى، وعليه فالمادة 
الم ترضة، بل يمكن أن تمتد إلى المسؤولية التعاقدية وتدخل ضمن السبب األجنبي و 

 .يد خطة المضرور إذ   يجو  للمضرور أن يست يد من خطئهبالتحد

وي هم من ذل  أنه متى كان الشاحن  و المتسبب في حدوا ضرر للبضاعة التي  
بعهدة الناقل، و ذا بذكرذ لبيانات مغالطة للحقيقة، يكون  ذا األخير مع ي من المسؤولية 

سيء النية وتعمدذ المغالطة عن كل ما يلحق البضاعة، وذل  إذا أ بت أن الشاحن كان 
 .في بيانات البضاعة التي يتضمنها سند الشحن

 نقل البضاعة على سطح السفينة -9

والحا ت التي يجو  فيها للناقل أن يشحن على السطح  ي الحصول على إذن  
كتابي من الشاحن، أو إذا كان القانون أو العرف الجارل في الميناء الشحن يقضي 

، وتجدر 2السطح، أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة وضعها على عهر الس ينةبالشحن على 
اإلشارة إلى أن الشاحن قد يقبل بشحن البضاعة على سطح الس ينة، مقابل حصوله على 
تخ ي  في أجرة النقل، وعندما يقبل الشاحن بشحن البضاعة على الس ينة، يكون قد قبل 
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ذل    يعتبر الربان مسؤو  عن األضرار بالمخاطر الناشئة عن طريقة الشحن  ذذ، ول
التي ليس بصمكانه حماية البضائع منها كالهو  أو التعييب الذل يلحق بها من جراء 
العواصف م و، غير أنه يبقى مسؤو  عن المخاطر التي يمكنه توفيها بشي من اليقضة 

 1 .أو ا حترا 

 ينة لكن وفق شروط وقد أجا  المشر  الج ائرل أيضا الشحن على سطح الس 
 :من التقنين البحرل  881تضمنتها المادة 

 .أ  يحد الشحن على عهر الس ينة من أمن الرحلة -

 .أن يكون التحميل نعاميا ومتعارف عليه على وجه العموم -

ى التحميل على سطح يجب إعوم الشاحن بذل  إ  في حالة يكون قد تم ا ت اق عل -
 .الس ينة مسبقا

أن معا دة سندات الشحن استبعدت النقل على سطح الس ينة إ  في ويوحع  
حا ت من نطاق تطبيقها، نعرا لألخطار المتعددة التي تتعر  لها البضائع في  ذا 
النو  من النقل وأبقت على الحرية التعاقدية بالنسبة لذل ، ولكن ا نتشار السريع 

با من الحاويات على السطح، وال لا ا ستخدام الحاويات التي تنقل  لا حمولتها تقري
 2 .األخر داخل العنابر جعل  ذا اإلستبعاد غير مبرر

وبهذا يع ي الناقل البحرل من المسؤولية عن  و  أو تلف يلحق البضاعة جراء  
 .شحنها على عهر الس ينة، متى أ بت أنه قد أعلم الشاحن بذل  وتلقى منه الموافقة

 

                                                           
 .361و يب األسبر، المرجع السابق، ص  - 1
2
 333مصط ی کمال طه ، المرجع السابق، ص  - 



 للبضائع البحرل الناقل مسؤولية قيام اإلطار الم ا يمي                           :الفصل األول 

 

39 
 

 نقل الحيوانات الحية -3

  يس ل الناقل في حالة نقل الحيوانات الحية عن  وكها أو ما يلحقها من ضرر  
ذا ن ذ الناقل  إذا كان الهو  أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النو  من النقل، وا 
تعليمات الشاحن بش ن نقل  ذذ الحيوانات افترا   وكها، أو ما أصابها من ضرر نش  

النو  من النقل حتى ي بت الشاحن وقو  خط  من الناقل أو  عن المخاطر الخاصة بهذا
 .1من نائبه أو من أحد تابعيه

وتعتبر  ذذ الحيوانات بضائع ذات طبيعة خاصة، فهي تتحر  وتمر  وتن ق،  
لذل  يتطلب المحافعة عليها عناية خاصة تتعدى في ك ير من األحيان الواجب الملقى 

ائع، والشاحن أدرى بهذذ العناية من الناقل، لذل  على عاتق الربان والخاص برص البض
على أن يصحب  ذذ الحيوانات مندوب عن  ك يرا عقود نقلها بنود خاصة كا ت اق

الشاطئ يتولى العناية بها، فيكون من البديهي أن يعطى الناقل الحق بوضع بند في العقد 
 2 .يع يه من أية مسؤولية عن ت وقها

م ينص على  ذذ الحالة في القانون البحرل ولم تنص أما المشر  الج ائرل ل  
 .6987، ولكن أجا ت  ذذ الحالة قواعد  امبورغ 6931عليها كذل  إت اقية بروكسل 

 بطالن شروط اإلعفاء من المسؤولية: الفرع الخامس

تضمنت ال قرة ال امنة من المادة ال ال ة من ات اقية بروكسل على أن كل شرط أو  
ات اق في عقد نقل يتضمن إع اء الناقل أو الس ينة من المسؤوليات عن الهو  التعاقد أو 

أو التلف الوحق بالبضائع الناشئ من اإل مال أو الخط  أو التقصير في الواجبات أو 
ا لت امات المنصوص عليها في  ذذ المادة، أو يتضمن تخ يف من المسؤولية على الوجه 

                                                           
1
 333مصط ی کمال طه، المرجع السابق، ص  - 

 366و يب األسبر، المرجع السابق ، ص  - 2
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 ذذ المعا دة يعتبر باطو مطلقا و  يترتب عليه أ ر المخالف لما  و منصوص عليه في 
 1 .ما

و  يقتصر نطاق البطون على شروط اإلع اء من المسؤولية، بل إنه يتسع ألية  
شروط أخرى يكون من ش نها تعديل الت امات الناقل، أو تحديد المسؤولية على خوف ما 

طلق ولو لم تكن صريحة في قررته ا ت اقية، وتتعر  م ل  ذذ الشروط للبطون الم
 .2إع اء الناقل من المسؤولية، بل تؤدل إلى ذل  بطريقة غير مباشرة

ويعتبر في حكم شروط اإلع اء من المسؤولية وفقا للمعا دة بحيا تعتبر باطلة  
 :الشروط اآلتية 

 .شرط تحديد المسؤولية بقدر أقل من التحديد المنصوص عليه في المعا دة -6

الشاحن إلى الناقل عن حقوق األول في الت مين عقدذ على البضائع، ألن  شرط تنا ل -3
 .في  ذذ الحالة يغطي أخطاءذ على ن قة الشاحن الناقل

أل شرط يترتب عليه قلب عبء اإل بات فيما يتعلق بالمسؤولية الناقل إذ أن الناقل  -3
 .عن كل ما يلحق بالبضاعة من ضرر مسؤول أصو

وما يشابهه من الشروط إ  في األحوال التي أجا ت فيها  شرط الجهل بالو ن -1
 .الشروط  المعا دة  ذذ

 .3شرط التحكيم مع تقوي  المحكمين بالصلح -0

                                                           
 137محمود سمير الشرقاول، المرجع السابق، ص  - 1
 061مصط ی کمال طه، أساسيات القانون التجارل و القانون البحرل، طا، مكتبة الوقاء القانونية، اإلسكندرية ص  - 2
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وقد سايرت ات اقية  امبورغ معا دة سندات الشحن عندما قضت ببطون شرط  
شرط يرد فقرة أولى من ا ت اقية على أن كل  33اإلع اء من المسؤولية، إذ تنص المادة 

في عقد النقل البحرل يكون مخال ا بشكل مباشر أو غير مباشر ألحكام  ذذ ا ت اقية، 
يعتبر باطو و غيا في حدود مخال ته لها، و  يؤ ر بطون م ل  ذا الشرط على صحة 
الشروط األخيرة الواردة في العقد أو الو يقة التي يشكل ج ء منها وأل شرط يتضمن 

الناشئة من الت مين على البضائع لصالح الشاحن، أو أل شرط  التنا ل عن الحقوق
 .1مما ل، يعتبر باطو و غيا

وعلى العكس من ذل  يعتبر صحيحا كل شرط   يؤدل إع اء الناقل من  
المسؤولية التي ت رضها عليه سندات ا ت اقية، أو إلى تخ يف  ذذ المسؤولية، ومن  م 

الحقوق و اإلع اءات المخولة له في ا ت اقية كلها يكون صحيحا شرط تنا ل الناقل عن 
أو بعضها، أو الشرط الذل ي يد الت قل بمقتضاذ من مسؤوليته والت اماته المبينة في 
ا ت اقية، كما لو اشترط م و أن يضمن الناقل األخطاء في الموحة أو إدارة الس ينة مع 

 2 .أنه مع ي من المسؤولية عنها

ر  البحرل فقد ضمن شروط بطون حا ت اإلع اء في المادة أما بالنسبة للمش 
 " :من التقنين البحرل الج ائرل حيا نصت المادة على مايلي 766

 يعد باطو وعديم الم عول كل شرط تعاقدل يكون  دفه أو أ رذ المباشر أو الغير مباشر

و 871و 883و 881إبعاد أو تحديد المسؤولية الخاصة بالناقل والناجمة عن المواد  -6
 . 711و 713و  713

                                                           
1
 .371قي ، المرجع السابق ، ص  مد فريد العريني ، محمد السيد الالبارودل ، مح يعل - 

 060السابق، ص مصط ی کمال طه، المرجع  - 2
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ما عادا في حالة  710تحديد المسؤولية بمبلغ يقل عن المبلغ الذل يحدد في المادة  -3
 .717في المادة  ما جاء

 .منح الناقل ا ست ادة من الت مين على البضائع -3

من القانون البحرل ببع  ا ست ناءات عن  ذذ المادة  763بينما جاءت المادة  
ت على أنه يرخص بكل الشروط المتعلقة بتحديد المسؤولية أو التعوي  في حيا نص

البضاعة من قبل الناقل لنقلها إلى غاية البدء بتحميلها  حالة المدة الواقعة مابين استوم
على متن الس ينة ن وحتى نهاية ت ريغها ولغاية تسليمها، كذل  في حالة نقل الحيوانات و 

 . ينةنقل البضائع على سطح الس

وخوصة ما تضمنته ا ت اقيات الدولية والمشر  البحرل الج ائرل أنه يمنع ب ل  
حال من األحوال تضمين سند الشحن أل شرط من الشروط التي تع ي الناقل من 
المسؤولية عن  و  أو تلف البضاعة التي بعهدته نتيجة خطئه، وذل  حماية الحقوق 

 .الناقل  ية التي قد يمليهاالشاحنين من م ل  ذذ الشروط التعس 

 نطاق مسؤولية الناقل البحري للبضائع: المطلب الثالث

لمسؤولية الناقل البحرل نطاق مادل والمتم ل في تلف البضاعة و وكها والت خير  
كما أن لهذذ المسؤولية نطاق  مني والمدة التي تقوم فيها والتي تتحدد من لحعة تسلم 

وفي حالة التنقل ( ال ر  األول)غاية تسليمها للمرسل إليه  البضاعة من طرف الناقل إلى
المتقطع تسرل  ذذ المسؤولية على الناقل األول وعلى الناقلين التابعين له و ذا ما يسمى 

 (.بالنطاق الشخصي ال ر  ال اني
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 النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري: الفرع األول

القانون  البحرل للنطاق ال مني  للمسؤولية الناقل البحرل   حدد المشر  الج ائرل في
بال ترة  بين التسليم  الناقل  للبضائع في ميناء الشحن  وبين  قيامه بتسليمها  الى  

 المرسل اليه  او مم لة القانوني في ميناء الت ريغ 

نقل ويست اد من ذل  أن عقد النقل يتج أ إلى  وا مراحل قبل الشحن وأ ناء ال 
وبعد الت ريغ، بحيا يس ل الناقل البحرل إ  على إحدا ا و ي المرحلة التي ت صل بين 
شحن البضاعة على الس ينة وت ريغها منها، فهذذ المرحلة تخضع لألحكام الخاصة 

عليها أحكام التقنين البحرل أما بالنسبة للمرحلتان  لمسؤولية الناقل البحرل التي تنطبق
ا المرحلة السابقة على الشحن والوحقة لت ريغ فتخضع العمليات األخريان ونعني بهم

 .1الواقعة فيهما للقواعد العامة في مسؤولية

في مادتها األولى  6931و ذا ن س ما سارت عليه ات اقية بروكسل لسنة   
يغطي نقل  البضائع المدة من وقت تحميل البضاعة على الس ينة، إلى الوقت " على أن 

ويعني  ذا  أن نعام التحديد له سريان  ماني محدد، فله بداية . فيه ت ريغهاالذل ينتهي 
ونهاية، وأن التناقل البحرل يخضع لنوعين من المسؤولية المحدودة وغير محدودة في ان 

 .2واحد

أما بالنسبة للمشر  الج ائرل فقد نص على النطاق ال مني المسؤولية الناقل البحرل  
ب، ج وحددته بالمدة الممتدة منذ تك له ببضاعة إلى غاية .قمن  713في نص المادة  

 .القانوني تسليمها للمرسل إليه أو مم له

                                                           
1
 301محمد فريد لعريني، محمد السيد ال قي، المرجع السابق، ص  - 

2
 .631، 3110طالب حسن موسی، القانون البحرل، طا، دار ال قافة، عمان  - 
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من القانون  713و ذا ما تجسد في العديد من قرارات المحكمة العليا تطبيقا ألحكام المادة 
 البحرل الج ائرل، في العديد من قراراتها، مؤكدة ب ن عقد النقل البحرل   ينتهي إ 

 .بتسليم البضائع للمرسل إليه وليس قبل ذل  في أل حال من األحوال

أن مسؤولية الناقل تنتهي بتسليم "  33/18/6998فقررت في  ذا السياق بتاريخ  
لذل  قررت المحكمة العليا في قرار ا  ذا من . القانوني أن الت ريغ   يعني التسليم

عن الخسائر واألضرار التي تلحق البضاعة المستقر عليه قانونا أن الناقل بعد مسؤو  
منذ تك له بها حتى تسليمها للمرسل إليه إلى المرسل إليه، و من المقرر أيضا أن تتم 

 .1"خدمات الشحن والت ريغ في موانئ بموجب عقد کتابي

بمعنى أن مسؤولية الناقل تعتبر شاملة أل يتحمل الخسارة التي تتعر  لها  
 .ل جميع مراحل النقلخو البضاعة المنقولة 

 النطاق الشخصي لمسؤولية الناقل البحري: الفرع الثاني 

أ ناء تواجد البضائع  في حراسة  الناقل  في من اجل حماية مصالح  الشخصين  
ضرار الميناء  الشحن  او الت ريغ  او التحميل  ،فان الناقل  مسؤول  عن الهو   وا 

التي  تلحق  البضائع  ا ناء تواجد ا في الحراسة في  ذذ ال ترة  التي توحد فيها البضائع 
أو في ميناء الت ريغ  ذذ ماقررته  في حراسته  سواء في الميناء  الشحن او  ا ناء  النقل 

 صراحة أت اقية  امبروغ

 

 

                                                           
 .300يسعد مراد ، المرجع السابق، ص  - 1
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 مسؤولية الناقل المتعاقد والناقل الفعلي/ 0

تعاقد مع الشاحن بتن يذ النقل برمته، أل من بدايته إلى أن يتم تسليم يقوم الناقل الم 
البضاعة إلى المرسل إليه، غير أن الناقل المتعاقد قد يعهد إلى ناقل اخر بتن يذ النقل كله 

 .1أو بعضه، فنكون بالتالي أمام ناقل متعاقد وناقل فعلی

التن يذ شحن البضائع من ميناء ويقصد بالناقل المتعاقد  و من يتعاقد مع الشاحن  
الشحن وتسليمها إلى المرسل إليه في ميناء الت ريغ، ويكون مسؤو  عن أل ت خير أو تلف 
أو  و  يقع على البضائع، ويكتسب ص ة الناقل المتعاقد من واقعة اتقاق األخير مع 

ل أخر بصتمام الشاحن على عملية النقل، حتى إذا لم يقم  و بن سه بعملية النقل وكلف ناق
 ذذ العملية كلها أو ج ء منها، ويجب أن يكون اسم الناقل المتعاقد مذكورا في سند 

 .2الشحن لمواجهة الغير

أما الناقل ال علي أن يعهد الناقل المتعاقد بتن يذ عملية النقل إلى ناقل بحرل اخر،  
ن حاجة إلى موافقة فيكون  ذا األخير  و الناقل ال علي، وللناقل البحرل  ذذ المكنة دو 

نما يمتنع على الناقل المتعاقد اللجوء إلى ناقل أخر إذا ات ق على  من جانب الشاحن، وا 
ذل  في عقد النقل، أل إذا تضمن العقد المذكور وجوب تن يذ الناقل المتعاقد بن سه 

 .3قلنال

ويعل الناقل المتعاقد في مسؤو  اتجاذ الشاحن عن جميع األضرار التي تحدا  
 ناء تن يذ عقد النقل بكامله، أما الناقل ال علي فو يس ل إ  عن األضرار التي تحدا أ

                                                           
1
 .633الواحد رشيد ، المرجع السابق ، ص  - 

2
 .39السابق ، ص ية عصام الصمدل، المرجع تكا - 

3
 .633الواحد رشيد ، المرجع السابق ، ص  - 
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أ ناء الج ء الذل يقوم بتن يذذ من النقل، ويكون الناقل ال علي والناقل المتعاقد مسؤولين 
 .1بالتضامن أمام الشاحن

تعاقد مع وي هم مما سبق أن الناقل وعند إبرامه لعقد نقل مع الشاحن، يمكنه أن ي 
ناقل أخر ليقوم بتن يذ النقل كله أو بعضه، إ  في حالة ما إذا كان سند الشحن يتضمن 
شرط أن يقوم الناقل المتعاقد القيام  و ن سه بنقل البضاعة، ويكون الناقل المتعاقد مع 

بالبضاعة، ويبقى الناقل ال على مسؤو   الشاحن مسؤو  عن أل  و  أو ضرر يلحق
 .لذل كان فيه مسؤو  عن البضاعة، وذل  بالتضامن مع الناقل المتعاقدضمن الج ء ا

 مسؤولية الناقل البحري في حالة النقل المتتابع/ 9

بحيا يكون  مة نقل بسند شحن مباشر عندما يتعب الناقل البحرل بتوصيل  
نها بمعونة ناقلين اخرين، ويتم ذل  بواسطة  سند البضاعة ليس بوسائله الخاصة وحد ا، وا 

شحن يحكم عملية النقل بجميع أج ائها، ومن  م يكون بيد الشاحن سند شحن واحد لكن 
 :عمليات النقل متعاقبة، ويترتب على وحدة عقد النقل في  ذذ الحالة النتائج التالية

أن للمرسل إليه الحق في الرجو  على الناقل األول مصدر سند الشحن المباشر، مع  -6
نما تسلمها من الناقل األخير البضاعة أنه لم يستلم  .من  ذا الناقل ، وا 

أن شروط سند الشحن المباشر تحكم عمليات التنقل المختل ة في العوقة بين الناقل  -3
والشاحن أو المرسل إليه، فصذا تعاقد الناقل األول مع الناقل ال اني على شروط  األول

 2 .قبل الشاحن أو المرسل إليهمخال ة لما تم ا ت اق عليه مع الشاحن كان مسؤو  

                                                           
1
 .318مصط ی کمال طه، القانون البحرل ، المرجع السابق، ص  - 

 واش وحيد، المسؤولية المدنية للنقل البحرل، مذكرة لنيل شهادة ماستر ، القانون الشامل، كليةكخوناش نو ة،  - 2
 36، ص3161عبد الرحمان ميرة بجاية،  الخاص الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة
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في حالة النقل بسند شحن مباشر يت ق الناقل األول الذل يصدر سند الشحن مع  
الشاحن، على أن يتولى النقل إلى نقطة معينة أين يتم تسليم البضاعة إلى ناقل  اني، 

، و ذا والذل بدورذ ينقلها إلى نقطة   حقة، والتي يتم تسليمها في األخير إلى ناقل  الا
 1 .بالتتابع حتى تصل البضاعة إلى مكان الوصول

على إمكانية النص في عقد النقل البحرل  66جاء ات اقية  امبورغ في مادتها  
على إع اء الناقل المتعاقد من المسؤولية عن  و  البضائع أو تل ها أو الت خير في 

ه من النقل المشمول بالعقد، تسليمها الذل يقع خول تن يذ الناقل ال علي للج ء المكلف ب
بعبارة أخرى أجا ت الرجو  على الناقل ال علي وحدذ عما لحق البضاعة من ضرر أ ناء 

 :وجود ا في حراسته، إ  أنها علقت  ذا الحق على ما يلي

 .أن يكون الناقل ال علي مسمى في العقد -

المسؤولية عن  أن يرد نص صريح في عقد النقل البحرل يع ي الناقل المتعاقد من -
 . يحدا أ ناء قيام الناقل ال علي بتن يذ المرحلة الخاصة به الضرر الذل

على الناقل ال علي المتعاقد عبء إ بات وقو  الضرر أ ناء وجود البضاعة في حراسة  -
 . ال علي الناقل

أ  يتعذر على الشاحن إقامة الدعوى ضد الناقل ال علي أمام محكمة مختصة وفقا  -
 .2من ا ت اقية 36وال انية من المادة من  تين األولىلل قر 

وعليه فصن عملية نقل البضائع التي يقوم بها الناقل البحرل بناءا على سند الشحن  
الذل بينه وبين الشاحن، قد   ينج ذ  و بن سه بل يقوم بذل  مجموعة من ناقلين اخرين، 

                                                           
 .33، كواش وجيد، المرجع ن سه، ص خوفاش نو ة  - 1
فهر عبد الععيم صالح، مسؤولية الناقل البحرل عن سومة البضائع بين أحكام  امبورغ والقانون المصرل ، مقالة  - 2

 61ص   61:11،  63/11/3131: ، تاريخ ا طو  http://www.eastlaws.com منشورة في

http://www.eastlaws.com/
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من الناقلين، حيا أجي  للناقل  و كذا يتولى مسؤولية توصيل البضاعة ونقلها مجموعة
المتعاقد مع الشاحن أن يستعين بناقلين أخرين للقيام بنقل البضاعة و ذا في حال كان 
سند الشحن لم ينص على شرط قيام الناقل المتعاقد بنقل البضاعة بن سه، ولكن وفي حال 

تمام عملية سكوت األطراف على ذل  يمكن للناقل المتعاقد أن يقوم بصشرا  ناقل أخر إل
 .النقل

وفي حالة ما كان النقل قد تم بالتتابع يمكن للناقل أن يع ى من المسؤولية إذا أ بت  
أن الضرر أو الهو  الذل لحق البضاعة، كان في الوقت الذل كانت فيه البضاعة في 
عهدة الناقل ال علي، بشرط أن يتم لنص على  ذا اإلع اء في سند الشحن الذل أبرمه 

المتعاقد مع الشاحن بحيا يكون الناقل ال علي مذكورا في سند الشحن، وللمرسل الناقل 
إليه الرجو  على الناقل المتعاقد مصدر سند الشحن حتى ولو لم يكن قد ستلم البضاعة 
منه، كما يتحمل الناقل المتعاقد مسؤولية أل شروط مخال ة السند الشحن التي يتعاقد 

 .عليها مع الناقل ال علي

الناقل البحرل للبضائع وأ ناء تن يذذ لعقد النقل، أنه وبالرغم من وقو  ضرر أن  
للبضاعة التي بحو ته، والحاق خسارة للشاحن قد يع ى من المسؤولية، و ذا فقط في حال 

 .إ بات الحا ت المنصوص عليها قانونا والتي نصت عليها كذل  ا ت اقيات الدولية

النطاق ال مني المسؤولية الناقل البحرل حيا   يكون كما تناولنا في  ذا المبحا  
مسؤو  عن  و  البضاعة إ  في الوقت الذل تكون في حو ته، وكذل  النطاق 
الشخصي لمسؤولية الناقل البحرل حيا قد يحا وأن يتم نقل البضاعة من أك ر من 

 .يقوم بنقلهاناقل، فو يتحمل مسؤولية  و  البضاعة ا  في الوقت الذل فيه  و من 

نستنتج مما سبق أن مسؤولية الناقل البحرل للبضائع  ي مسؤولية عقدية نتيجة  
إلخوله با لت امات الملقاة على عاتقه بموجب عقد النقل، وتحقق المسؤولية بتحقق 
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أركانها و ي الخط  والضرر والعوقة السببية بين الخط  والضرر، ويحمل الناقل البحرل 
الة ما إذا لم يقم بنقل البضاعة للميناء المت ق عليه، أو في حالة  و  المسؤولية في ح

وتلف البضاعة و ي بحو ته وتم إ بات أن الهو  والتلف كان نتيجة لخطئه، أو قد يت خر 
في تسليم البضاعة في الميعاد المت ق عليه، لكن التقنين البحرل وكذل  ا ت اقيات الدولية 

قل البحرل من المسؤولية عند إ باتها، وتبطل حا ت اإلع اء نصت على حا ت تع ي النا
من المسؤولية في حالة ما إذا تضمن العقد أل شرط يعني الناقل البحرل من المسؤولية 
أو يعدل من ا لت امات الملقاة عليه، وعملية نقل البضاعة قد يقوم بها الناقل البحرل 

ناقل متعاقد و و من تعاقد مع الشاحن بن سه أو قد يستعين بناقل اخر، فيصبح  نا  
 .لنقل البضاعة، والناقل فعلي و و من يتعاقد معه الناقل المتعاقد
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 على البضاعة إيصال  ي معينة نتيجة بتحقيق البحرل النقل لعقد وفقا الناقل يلت م 
 فصذا الشحن، ميناء في بها له سلمت التي الحالة وبن س المحدد الموعد في إليه، المرسل

 عدم حالة في أو تال ة أو معيبة البضاعة تصل كان النتيجة أو الغاية تل  تتحقق لم
 الناقل مسؤولية تتحقق ذل  عند وصولها، ت خير أو ج ئيا أو كليا  وكها بسبب تسليمها
 .البحرل

 أو بالهو  البضائع إصابة جراء ضرر أو خسارة به لحقت من لكل يحق وعليه 
 الضرر، في المتسبب على دعوى يرفع أن التسليم، في الت خر نتيجة ضرر أو التلف،
 للقواعد وفقا و ذا المتتابع، النقل حالة في ال علي الناقل أو المتعاقد الناقل كان سواء

 البحرل القانون وكذل  واإلدارية، المدنية اإلجراءات قانون في عليها المنصوص اإلجرائية
 .الج ائرل

 مسؤولية عن الناشئة الن اعات ف  وسائل بدراسة ال صل  ذا في سنقوم وعليه 
 وسنتناول القضائية، الدعوى األول المبحا في نتناول مبح ين، في وذل  البحرل الناقل
 األطراف قبل من إختيارذ يتم خاص قضائي نعام يعد الذل التحكيم ال اني المبحا في

 .بينهم القائمة الن اعات ل  
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  القضائية الدعوى:   األول المبحث

تبداء اجراءات رفع الدعوى المسؤولية  بالقيام  بصخطار الناقل  او مايم له  قانونا  
 1.القضائي  بخصوص  دعوى المسؤوليةكما  نبحا  مسالة  ا ختصاص  

 حقوقه المتضررة البضاعة فيوفقا ا حكام  القانون  يلت م الناقل البحرل  بتحقيق   
 الناقل يرفع أن إ  له مناص   بالبضاعة، والضرر الخسارة عن المسؤول الناقل من

 المدنية اإلجراءات تقنين في سواء المنعمة اإلجرائية للقواعد طبقا المسؤولية دعوى
 مستوفيا افتتاحية عريضة بموجب البحرل، التقنين بموجب إليه إحالتنا تم الذل واإلدارية،
 في حقه سقوط قبل و ذا المختصة القضائية للهيئة دعواذ موجه عليها المنصوص الشروط

 دعوى إلى التطرق خول من بالدراسة النقاط  ذذ تناول سنحاول وعليه التقاضي،
  ذذ رفع إجراءات إلى وصو ( األول المطلب) القضائية والجهة أطرفها بتحديد المسؤولية
 (ال اني المطلب) تقادمها وأجال الدعوى

 والجهة للبضائع البحري الناقل مسؤولية دعوی تحديد االطراف  : األول المطلب
 المختصة القضائية

 أن عليه يتوجب إليه مرسل أو مؤمنا شاحن كان سواء دعواذ برفع المدعي يهم أن قبل
 ويتم بحرل، النقل عقد تن يذ حول القائم الن ا  في لل صل األنسب القضائية الجهة يختار
  :مختل ة معايير 3 أساس على الهيئة  ذذ تحديد

 .العقد إبرام أ ناء األطراف اختار ا التي القضائية الجهة إما .1
 .الداخلي القانون يحدد ا التي القضائية الجهة إما .2
 موطن في الم عول السارية الدولية لوت اقية القضائي ا ختصاص تحديد يتر  أو .3

  .المتعاقدين
                                                           

1
 .81ص  السابق، المرجع   رة، مسعود أمحمد ر يقة، ع و  -
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بين شخصين   ما الناقل البحرل  و ا طراف  الدعوى   يبرم  عقد الناقل  البحرل 
 وبقيام تال ة، أو معيبة البضاعة بوصول إليه المرسل مواجهة و المسؤولية  للبعائع 

 اإلجرائية للقواعد طبقا وذل  الضرر مسبب على دعوى رفع للمضرور يحق المسؤولية
 القانون من 63 المادة في عليها المنصوص الشروط مستوفية افتتاحية عريضة بموجب

 سنقوم ولهذا المختصة، القضائية الجهة أمام برفعها وذل  واإلدارية، مدنية اإلجراءات
 ال اني وال ر  الدعوى ألطراف فيه سنتطرق األول ال ر  فرعين في المطلب  ذا بدراسة
 .الناقل مسؤولية المنا عات في النعر في المختصة القضائية الجهة
 البحري الناقل مسؤولية دعوی أطراف: األول الفرع

من المعروف  ان الصاحب  دعوى المسؤولية  الناقل البحرل   وما طرافا الن ا    
 دعوی أطراف مايلي في وسنعر  عليه والمدعي المدعيتحت ا سم   قانونافي الدعوى 

 .البحرل الناقل مسؤولية الدعوى

  المدعي: أوال

 الت خير أو تل ها أو  وكها بسبب أخبر الذل البضاعة في الحق صاحب  و 
 1.الغير أو إليه المرسل أو الشاحن مدعيا يكون أن يجو   م ومن وصولها

معه   الطرف  الذل  يقدم  البعاعة الى الناقل   ويتولي  أبرام العقد هو  :  الشاحن -0
 حين في بروكسل ات اقية في تناوله يتم ولم الشاحن الج ائرل البحرل القانونولم يعرف 

:  مايلي على بنصها ال قرة األولى مادتها في  امبورغ معا دة في لذل  التعر  تم أنه
 بحرة البضائع النقل عقد عنه نيابة أو بصسمه عقد أبرام شخص كل الشاحن بمصطلح يراد

                                                           
1

 .88ص السابق، المرجع   رة، مسعود أمحمد ر يقة، ع و  -
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 نيابة أو بواسطته التسليم ذل  تم سواء للناقل البضائع بتسليم قام شخص أل أو الناقل مع
 .1البحرل النقل بعقد تتعلق تل  وكانت عنه

 عقد إبرام ويتولى الناقل إلى البضاعة قدم الذل الطرف  و الشاحن أن بمعنى 
 .معه البحرل النقل

 في الحق وصاحب البحرل النقل إنجا  حسن في األولى المصلحة صاحب فهو 
 الضرر عن التعوي  يتقرر ب ن التعاقدية المسؤولية أساس على يكون الناقل على الرجو 
 وسليمة كاملة البضائع بنقل التعاقدل بالت امه الناقل إخول جراء من بالشاحن الوحق
 الناقل على بالمسؤولية الرجو  حق للشاحن يكون  م ومن 2 .عليه المت ق الميعاد وفي

 ميناء في البضائع الشاحن يسلم أن المقرر من كان سواء أل األحوال، كل في البحرل
 .شكلها حسب على للتداول الشحن و يقة قابلية ضوء على لتعيين قابو كان أو الوصول

 المسؤولية أساس على يكون الناقل على بالمسؤولية الشاحن رجو  أن و ش  
 الناقل إخول جراء من الشاحن يلحق الذل الضرر على التعوي  يتقرر ب ن التعاقدية
 .3عليه المت ق الميعاد وفي وسليمة كاملة البضائع بنقل التعاقدل بالت امه

   فصنه فيه، رئيسيا طرفا بكونه البحرل النقل عقد في ص ة ذو الشاحن ويعتبر 
 صاحب ألن البحرل، الناقل ضد الدعوى في مصلحته ي بت لم إذا دعواذ لقبول يك ي
 الشحن سند يحرر الذل فالشاحن المصلحة، صاحب بالضرورة يكون   الن ا  في الص ة
 مصلحته من ألن الناقل ضد بالتعوي  المطالبة في قائمة مصلحة له إليه المرسل بصسم

                                                           
1

 الحقوق، كلية ، األعمال، قانون في ماجيستر مذكرة البحرل، الناقل ضد المسؤولية دعوى الدين، صو  سحولي -
 .31 ص. 3118 ، و ران جامعة

2
 88ص السابق، المرجع   رة، مسعود أمحمد ر يقة، اع و  -

3
 .318 ص ، السابق المرجع مراد، بسعيد -
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 أو بصسمه  و الذل الشحن سند في المحددة للمواص ات ومطابقة سليمة البضاعة وصول
 .1ألمرذ

 و المست يد  من  العقد  البحرل للبضائع  او الطرف الذل يعتمد   :إليه المرسل -9 
 استوم في الحق له الذل الشخص ذل   و" ب نه  امبورغ ات اقيةللناقل البحرل  بناء على 

 2. البضاعة

 تسليم على الشاحن، مع ات اقه على بناءا البحرل، الناقل تعهد الذل الطرف و و 
 3 .إليه المنقولة البضاعة

 له، منش  طرفا يكون أن دون وذل  للبضائع، البحرل النقل عقد من المست يد و و  
 البحرل الناقل تجاذ ومباشر شخصي حق له ينش  أن إليه المرسل لمصلحة التعاقد ومؤدى
 4 .التسليم في الت خير أو التلف أو الهو  حالة في بالمسؤولية عليه الرجو  يخوله

 غير أخر شخص فهو ل ائدته، أبرم الذل العقد عن أجنبي طرف  و إليه فالمرسل 
 أو الشاحن حق مستعمو يعد   البضاعة باستوم يطالب عندما إليه فالمرسل الشاحن
 الناقله اتجاذ وأصيو مباشرة حقا  ذا إن بل عنه، وكيو بوضعه

 العقد في يشار  فصنه البحرل، النقل عقد إبرام في يسا م لم إليه المرسل أن ورغم 
 األخيرة  ذذ فصن وبالتالي واستومها، البضائع لحيا ة سندا يعتبر الذل الشحن سند بموجب

                                                           
1

 633ص السابق، المرجع رشيد، الواحد -

2
 جامعة ، الحقوق كلية القانون، في البكالوريوس درجة لنيل مذكرة البحرل، النقل عقد إشكاليات ، علي فخرل أحمد -

 19ص ،3168 القادسية، العراق

3
 .633ص السابق، المرجع رشيد، الواحد -

4
 .317 ص السابق، المرجع ، مراد بسعيد -
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 أن بمعنى 1 .ج. ب.ق819 المادة ب حكام عمو و ذا إليه المرسل ص ة له ت بت التي  ي
 .ص ته بها ي بت لكي الشحن سند و يقة تقديم عليه يتعين إليه المرسل شخصية من الت كد

 رفع له يحق إليه للمرسل قائمة مصلحة  نا  أن نجد الشحن سند و يقة فبموجب 
 الناقل ارتكبه خط  جراء من لحقه الذل الضرر عن التعوي  م اد ا الناقل ضد دعوى
 التي واألضرار الخسائر في المتسبب ضد تقام دعوى أل في أيضا مصلحة له وتكون
 .البضاعة تلحق

ذا ولكن   ذمة فتبرأ بالمسؤولية الناقل على الرجو  في إليه المرسل الشاحن سبق وا 
 الضرر عن التعوي  قيمة ب داء قام إذا ما إليه المرسل اتجاذ بالتعوي  البحرل الناقل
 إليه المرسل قبل ذمته تبرأ للشاحن بالتعوي  البحرل الناقل في أو إذا وكذل  الشاحن إلى

 يجو    ألنه 2 .الشاحن مواجهة في ذمته تبرأ إليه المرسل إلى التعوي  أوفي إذا وكذل 
 .الطلبات ن س حول  انية مرة الدعوى رفع

على خوف الشحن  الذل يربط بعقد النقل وكذل  المرسل الية الذل ابرم عقد  : الغير-3
 التقصيرية، المسؤولية قواعد على ت سس أنها الحالة  ذذو  الناقل  ل ائدة فانه يمكن للغير 

 وذل  البحرل، الناقل مع تعاقدية بعوقة األحوال من حال ب ل الغير يرتبط   حيا
 بموجب بالناقل يرتبط الذل إليه المرسل وكذل  الناقل بعقد يرتبط الذل الشاحن خوف
 .3للغير المشارطة فكرة

 عناصر على الدليل إقامة المضرور الغير عاتق على يقع أنه ذل ، على ويترتب 
 يست يد   كما والضرر، الخط  بين سببية وعوقة وضرر خط  من التقصيرية المسؤولية

                                                           
 317 ص ، السابق المرجع مراد، يسعيد -1
 
2

 .87 ص السابق، المرجع   رة، مسعود أمحمد ر يقة، ع و  -
 .363 ص السابق، المرجع دويدار،  اني -3



 البحرل الناقل مسؤولية عن الناشئة الن اعات ف  وسائل                        : الفصل الثاني 

 

57 
 

 مسؤولية إ  تخص   ألنها القانون يقرر ا التي المسؤولية قرينة من الحالة  ذذ في الغير
 المسؤولية في العامة القواعد على يستند الغير رجو  كان إن و أنه إ . العقدية الناقل

 من 763 للمادة تطبيقا و ذا 1الغير، اتجاذ محدودة تكون الناقل مسؤولية أن إ  التقصيرية
 ال صل  ذا في الواردة واإلع اءات التحديات تطبق: "  أنه على نصت التي ج.ب.ق

 المسؤولية أساس على األضرار أو بالخسائر للمطالبة الناقل ضد ترفع دعوى كل على
 .2التعاقدية غير

 عليه المدعى:  ثانيا

 الهو تنتج عنها  الذل  ترفع  ضدذ  دعوى مسؤولية  الناقل  البحرل  الطرف  و 
 مدعى الناقل ويكون بضاعة، اإلضرار في تسبب الذل الشخص أل الت خير أو التلف أو

 .الناقل تابعي من أل على الدعوى  ذذ ترفع أن يجو  كما المسؤولية، دعوى في عليه

 لنقل الشاحن مع عقد باسمه أبرم أو عقدا أبرام شخص كل و و : المتعاقد الناقل -0
. 3 امبورغ  ت اقية األولى المادة من األولى ال قرة في التعريف  ذا ورد وقد بحرا، البضائع

 وبتالي مسؤوليته، عاتق على البضاعة بنقل تعاقدية يلت م الذل الشخص الناقل يعتبر أل
 يعرضه فهذا الشحن سند و يقة في عليه المنصوص أل التعاقدل بالت امه أخل فصذا

 .التعوي  م اد ا قضائية للمطالبة

نما الشاحن مع تعاقدية عوقة أية تربطهالشخص الذل    و : الفعلي الناقل -9  تربطه وا 
 عملية بتن يذ المتعاقد الناقل إليه يعهد بحيا الشاحن مع المتعاقد الناقل مع تعاقدية عوقة
 ال علي الناقل على يرجع أن للشاحن يمكن وبالتالي فقط، منها ج ء أو كلها البضائع نقل

                                                           
1

 .361ص السابق، المرجع مراد، سعيد -
2

 .الج ائرل البحرل لقانون من 763 المادة -
3

 .7 ص السابق، المرجع علي، فخرل أحمد -
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 على الرجو   ذا يكون ولكن له تسليمها في ت خر أو  لكت أو تلف أصابها إذا للبضائع
 1 .التقصيرية المسؤولية أساس

  م بل الشاحن مع تعاقدية عوقة تربطهم   أيضا  م : البحري الناقل تابعو -3
 بالبضاعة يلحق الذل الضرر يرجع ما وك يرا للبضائع البحرل الناقل تابعين يعتبرون
 2 .الناقل أتبا  أحد خطا إلى المشحونة

 خول أضرار أو خسائر من البضاعة يلحق ما عن مسؤولين الناقل تابعين ويكون 
 المقاول أو الناقل ضد دعوى رفع يمكن  م ومن بعهدته، أل رقابته تحت تكون التي ال ترة
 النقل عملية منه طلب من تجاذ تلف أو  و  من البضاعة يلحق عما مسؤو  يعتبر الذل
 .بمهامه قيامه فترة خول وذل 

 أجا ت األحكام  ذذ ب ن يتبين الج ائرل، البحرل القانون من 810 المادة وباستقراء 
 عن نيابة وذل  األضرار على الواجب التعوي  له ليدفع الناقلين أحد متابعة إليه للمرسل
 و يقة بموجب المسؤولين الناقلين باقي على الناقل  ذا يرجع أن على الناقلين، باقي

 يلحق لم الضرر أن ي بت الذل الناقل ماعدا دفعه، ما التحصيل المباشرة الشحن
 إ بات يصعب قد العملية الناحية من ولكن بالتقل، فيها قام التي المسافة خول بالبضاعة

 ضد دعواذ يرفع أن للمدعى األحسن من وبالتالي. الخسائر فيه الذل النقل من الج ء
  لكت النقل من ج ء أل إ بات يستطيع لم إذا أنه على األول، الناقل أل المتعاقد الناقل
 .3قبضها التي الحمولة أجرة بنسبة مسؤو  الناقلين من كل عذ وا  البضاعة فيه

 

                                                           
1

 .89 ص ، السابق المرجع   رة، مسعود أمحمد ر يقة، ع و  -
2

 .89 ص ن سه، المرجع   رة، مسعود أحمد ر يقة، ع و  -
3

 .361 ص السابق، المرجع ، مراد بسعيد -
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 .1القضائي االختصاص:  الثاني الفرع

قرر المشر  الج ائرل  ان  القضائيا  المتعلقة  بعقد النقل البحرل  ترفع  أمام الجهات  
 القضائية  المتخصصة  إقليميا حسب المواعيد  والقواعد القانون العام 

ولما كان عقد النقل البحرل  عقد تجارل  دائما بالنسبة  للناقل البحرل  وتجارل  
 قانون من 83بقا للمادة وذل  طوالمرسل الية   فيالوضع  الغالب  بالنسبة  للشحن

 يقيم أن للمدعى يحق ب نه الش ن  ذا بخصوص تقضي واإلدارية المدنية اإلجراءات
 إبرام محل أو الناقل، أل عليه المدعى موطن بها محكمة لدى إما اختيارذ بحسب الدعوى
ما البضاعة، وتسليم العقد  النص  ذا من إليه المرسل ويست يد الدفع، محل محكمة لدى وا 
 دوليا، النقل كان إذا خاصة البضاعة التسليم محل محكمة في دعواذ رفع يستطيع حيا
 .2أجنبي بلد في الناقل ومحل

 الجهات أمام البحرل النقل بعقد تتعلق التي الدعاوى ترفع أن قانونا المقرر ومن 
 رفع في أيضا الخيار للمدعي كما. العام القانون قواعد حسب إقليميا المختصة القضائية

 3 .بالج ائر واقعا كانت إذا الت ريغ أو الشحن ميناء محكمة أمام دعواذ

 عليه المدعى إقامة محل محكمة  ي العامة للقاعدة وفقا المختصة فالمحكمة 
 تتطلب األخيرة  ذذ ألن ممكن وقت أقرب في التجارية القضايا التسوية أنه غير ،(الناقل)

 سال ة المحاكم إحدى أمام دعواذ رفع ا ختيار حق للمدعي المشر  منح لدى السرعة
 .العام النعام من ليس المحلى ا ختصاص أن يتبين ذل  وعلى. الذكر

                                                           
1

 الج ائرل البحرل القانون من 610 المادة -

 ،30 العدد الحقيقة، مجلة  امبورغ، إت اقية وفي البحرل القانون في للبضائع البحرل الناقل مسؤولية محمد، فتاحي -2
 16 ص ،3161 الج ائر أدرار، دراية جامعة

3
 .89 ص ، السابق المرجع ، الدين صو  سحولي -
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 فيرجع البحرل، النقل مجال في الغالب و و بشركة األمر تعلق إذا ولكن 
 1 .فروعها أحد أو لشركة الرئيسي المرك  بدائرتها يقع التي المحكمة إلى إما ا ختصاص

 الرئيسي بالمحل إما يتحدد القضائي ا ختصاص فصن  امبورغ ات اقية عل في أما 
ن عليه، المدعي لعمل  المدعى إلقامة ا عتيادل فالمحل رئيسي، عمل محل له يكن لم وا 
ما. عليه  وكالة أو فر  أو عمل محل عليه للمدعى يكون أن بشرط العقد إبرام بمكان وا 
 مكان أل وأخيرا. الت ريغ ميناء أو الشحن ميناء محكمة إما منها، أل طريق عن العقد أبرم
 .2النقل عقد في يعين أخر

 ا ختصاص منح في واسع مجال أعطت قد  امبورغ ات اقية أن يتبين سبق ومما 
 كبيرا قدرا يحقق الذل واألمر بالبحر، البضائع نقل عقد عن الناشئة الدعوى بنعر للمحاكم

 .المتقاضين على وتيسير المرونة من

 االجراءات الواجب اتباعها لرفع دعوى المسؤولية الناقل البحري: الثاني المطلب

 تتعلق خاصة أحكاما المدعى على الدولية وا ت اقيات القوانين مجمل فرضت 
 في المسؤولية دعوى قبول إجراءات تتلخص حيا المسؤولية، دعوى رفع بصجراءات
 من التحقق يتسنى حتى إليه خاصة ح عاتت بتوجيه البحرل الناقل إخطار ضرورة
 المدعي على يجب ذل  إلى ضف األول، ال ر  في ست صله ما و و به المدعى الضرر
 .ال اني فر  في ذكرذ ستتولى ما و و الدعوى رفع اجال احترام

 

 

                                                           
1

 ۔71 ص السابق، المرجع الدين، صو  حولي -

2
 16 ص السابق، المرجع محمد، فتاحی -
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 اإلخطار شروط  :األول الفرع

على  صاحب الحق   بات واقعة   و  البضاعة  اوتل ها  حتى  يتمكن يتعين   
 المقصود تحديد يتم لمأو تلف  بالهو  من مطالبة  بالتعوي  ان يقوم ب خطار الناقل 

 والقضاء، ال قه إلى  ذا وتر  الدولية وا ت اقيات الوضعية القوانين قبل من باإلخطار
 قرينة قيام ورف  الرضا عدم عن تعبير ب نه اإلخطار رودبير" ال رنسي ال قيه فنجد

 .1المطابق التسليم

 إليه المرسل وب ن للبضاعة، الحاصل التلف أو بالعج  الناقل إعوم به يقصد كما 
 عن الناتجة بحقوقه متمس  أنه أضرار، من البضاعة لحق ما عن راضي غير الشاحن أو

 .ذل 

 البضاعة أصاب الذل الضرر أن إ بات البحرل الناقل مسؤولية دعوى تقتضي 
 تسليمها وقبل حو ته في البضاعة وجود أ ناء الضرر بحدوا وذل  الناقل، إلى منسوب
 إطالة إن حيا التسليم وقت األمر إ بات ينبغي ذل  من للتحقق أو فيها، الحق لصاحب
 ولذل  اإل بات، أدلة  وال إلى يؤدل قد الضرر عن واإلبوغ البضاعة تسليم بين الوقت
 إتبا  المسؤولية دعوى مباشرة أراد إذا البضاعة في الحق صاحب على المشر  فر  فقد

 قبل الدعوى تحقيق يتسنى وحتى المت خرة، الطلبات من الناقل يحمى حتى معينة إجراءات
 2 .أدلتها  وال

 الخسائر الناقل إخطار البضاعة صاحب على البحرل القانون أوجب ولذل  
 إذا: " البحرل القانون من 891 المادة تضمنته ما و ذا للبضاعة، الحاصلة واألضرار
 مم له أو الناقل بتبليغ يم له من أو إليه المرسل يقوم للبضاعة أضرار أو خسائر حصلت

                                                           
1- Rodiere Rene, Dupontavice Emmanuel, droit martime, 12eme, edition dalloz,paris, 
1997:730. 

2
 .311 ص السابق، المرجع ال قي، محمد عاطف -
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ذا البضاعة، تسليم وقت أو قبل التحميل، ميناء في كتابيا  البضائع فتعتبر ذل  يتم لم وا 
 .العكس  بوت لغاية الشحن و يقة في وص ها تم حسبما مستلمة

ذا   من اعتبارا عمل أيام  و ة خول عنها فيبلغ عا رة واألضرار الخسائر تكن لم وا 
 فيها محققا البضائع حالة كانت إذا الكتابي التبليغ من جدوى و  البضائع، استوم

 .استومها عند حضورية

 أرسلت لمن بالنسبة  ائدة تكاليف على الناصة التعاقدية الشروط كل باطلة تعتبر 
 .1"أعوذ المبينة الشروط عن البضائع إليه

 ال ال ة المادة) بروكسل معا دة في الواردة األحكام تضمن النص  ذا أن نجد وبهذا 
 (.السادسة ال قرة

 أو الت قل إلى تح عات يقدم لم إذا إليه المرسل أن المادة نص من ويستخلص 
 و يقة في وص ها تم كما سليمة أنها المستلمة البضائع فتعتبر مت خر وقت في قدمها
 فيها تسبب الخسائر أن على دليل بتقديم و ذا ذل  عكس إليه المرسل أ بت إذا إ  الشحن
 .الناقل

 التح عات إيراد بوجوب وذل  العام الميدة وفق اإلخطار  ذا شكل المشر  حدد وقد 
 يتم أن معه يمكن الذل األمر للكتابة، خاص شكل باشتراط وذل  مكتوب، شكل في

 وسيلة وب ل عليها موصى رسالة بموجب أو قضائي محضر طريق عن ا حتجاج توجيه
 .2أخرى

                                                           
1

 . السابق المرجع 80/71 األمر -

2
 .يليها وما 01 ص السابق، المرجع الدين، صو  سحولي -
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نما الدعوى لقبول شرط الكتابة تعتبر و    عند الضرر وجود إل بات   مة  ي وا 
 البضاعة أصاب ما يتضمن بحيا ومحددا واضحا اإلخطار يكون أن ويجب التسليم،

 .1ودقيقة واضحة بص ة المحددة واألضرار الخسائر من فعو

 له لمن يتقرر حق فهو ينوبه، من أو إليه المرسل طرف من اإلخطار توجيه ويتم 
 أو الشحن سند يعينه اخر شخص أل أو ذاته الشاحن يكون فقد البضاعة تسليم في الحق
 .القانوني نائبه أو الناقل إلى اإلخطار يوجه حيا القانوني مم له طرف من

 الذكر، سال ة المادة نص في جاء ما حسب الت ريغ ميناء في اإلخطار ويوجه 
 2 .إليه المرسل من معاينتها ومكان البضاعة استوم مكان  و الت ريغ وميناء

 الخسائر من حالتين بين الج ائرل المشر  مي  فقد اإلخطار لميعاد بالنسبة وأما 
 .عا رة غير أو عا رة واألضرار،

 إلى البضاعة تسليم وقت قبل اإلخطار تقديم ميعاد يكون األولى الحالة ف ي 
 خول يتم اإلخطار تقديم ميعاد فصن ال انية الحالة وفي القانوني مم له أو إليه المرسل
 3 .اللبضاعة ال علي التسليم من اعتبار عمل أيام  و ة

 

 

 

 

                                                           
1

 .11 ص السابق، المرجع محمد، فتاحي -
2

 73ص السابق، المرجع   رة، مسعود أمحمد ر يقة، ع و  -

3
 .11 ص السابق، المرجع محمد، فتاحی -
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 البحري  الناقل مسؤولية دعوى تقادم:  الثاني الفرع

قرر  المشر  الج ائرل  ان التقادم  الدعاوى الناشئة  عن العقد النقل البحرل  بمرور  
 سنتين  من يوم تسليم البضائع  او  اليوم  الذل  كان  يجب  ان يسلم فيه 

اما  بالنسبة  للدعاوى  المتعلقة  بال قدان  او الضرار لوحقة  بالبضائع  المنقولة   
المشر  الج ائرل مدة التقادم  قصيرة   للدعاوى التي يمكن  ان ترفع  ضد الناقل  رر فقد ق

 واحدة سنةو ذذ المدة   البحرل بمناسبة  عقد الناقل  

 التقادم ونطاق أساس:  أوال

  امبورغ معا دة وكذا 813 والمادة 813 المادة في البحرل المشر  نص لقد 
نما الوفاء، قرينة على التقادم  ذا يقوم و  سنة مدته قصير تقادم على 6987  مبناذ وا 
 تتراكم   حتى للناقل ناحية من مستطا  وقت ب سر  النقل عملية تص ية في المشر  رغبة
 اإل بات أدلة ضيا  من وللتخوف بها الوفاء عن معه يعج  قد نحو على المطالبات عليه

 أما ،1األخر الطرف ير قه   حتى العقد في الضعيف للطرف أخرى ناحية من وحماية
 . الحادا وقو  تاريخ من تبدأ بسنتين الدعوى التقادم مدة حددت فقد  امبورغ ات اقية

 والشاحن الناقل الطرفين، بات اق المدة  ذذ تمديد أجا  الج ائرل المشر  أن غير 
 2 .التعوي  دعوى عليه ترتبت الذل الحادا وقو  من تبدأ سنتين إلى

 التقادم سريان بدء: ثانيا

 فيه يتم أن يجب كان الذل التاريخ من أو البضائع تسليم تاريخ من التقادم ويسرى 
 فحص من يتمكن بحيا إليه للمرسل ال علي التسليم و و التقادم منه يبدأ الذل التسليم

                                                           
1

 .73 ص السابق، المرجع   رة، مسعود أمحمد ر يقة، ع و  -
2

 .19 ص السابق، المرجع محمد، فتاحی -
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 عنه الج ئي التسليم حالة في التقادم سريان بدء ويختلف 1 .حالتها على والوقوف البضاعة
 .للبضاعة الكلي الهو  حالة في

 واحدة دفعة البضاعة تسليم يتطلب األمر وكان للبضاعة الج ئي التسليم حالة ف ي 
 األولى الدفعة تسليم فيه تم الذل الوقت من يسرل السنول التقادم فصن دفعتين، في وسلمت

 الهول  الحالة ال انية لحالة بالنسبة أما. النعام ن س عليها فيسرل المتبقية الدفعة أما
 نصت ما و و البضاعة، فيه تسلم أن يجب كان الذل اليوم من التقادم سريان يبدأ الكلى
 2 .بروكسل معا دة عليه

 أن لهما وليس العقد لطرفي مل مة أعوذ المذكورة التقادم مدة تعتبر وبالمحصلة 
 است ناء أجا  المشر  أن غير العام النعام من  ي إذ تقصيرا أو عطالة تعديلها على يت قا
 عليه المترتب الحادا وقو  بعد األطراف بين مبرم بات اق عامين إلى التقادم مدة إطالة

 .القضائية الدعوى

 الذل الضرر إ بات تقضي البحرل الناقل مسؤولية دعوى أن القول وخوصة 
 اإل بات ويكون إليه، المرسل أو الشاحن المتضرر الشخص طرف من البضاعة أصاب

 عليه الضرر أو الهو  وجود من المستلم التحقق وبعد التسليم، فيه يتم الذل الوقت في
 من إجراء أ م اإلخطار ويعد الت ريغ ميناء في کتابي إخطار وكيله أو للناقل يوجه أن

 .الناقل مسؤولية الدعوى رفع إجراءات

 بالقاعدة عمو و ذا عليه المدعى محكمة أمام دعواذ يرفع أن يمكنه المدعي وأن 
 جهة من أك ر ا ختصاص قواعد له حددت أل ا ختيار حق أيضا يمكنه كما العامة،
 واحدة بسنة الدعوى  ذذ تقادم مدة حددت وقد ا قتضاء، عند إليها اللجؤ يمكنه قضائية

                                                           
 303 ص السابق، المرجع طه، کمال مصط ی -1
 
2

 .681ص السابق، المرجع رشيد، الواحد -
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 م ادذ  ذا على است ناء ورد قد أنه إ  التقاضي، في حقه سقط وا   الضرر اكتشاف من
 أن بشرط الدعوى عليه مترتب حادا حدوا حالة في بسنتين المدة  ذذ تمديد إمكانية
 .األطراف اتقاق له يسبق

 البحري  التحكيم: الثاني  المبحث

في الصطو  القانوني   و ات اق الطرفين  في الن ا     البحرل التحكيمب  يقصد   
 قانوني نعامفي  للتسوية المنا عاتمعين  على إحالة الى الشخص  الا  من  اجل 

 عجلة دفع أجل من تطويرذ تم وقد البحرية، المنا عات تسوية في عنه غنى   أساسي
 البحرل النقل عقد أطراف يت ق فقد وا  د ار، التقدم من م يد إلى الدولية البحرية التجارة
 أمام طرحه من بد  بينهم، ن ا  أل نشوء حالة في البحرل التحكيم إلى اللجوء على

 طر  إلى باإلضافة والمصارف، الوقت لتوفير وذل  األطراف إليه يتجه ما وغالبا القضاء،
 يكون قد التحكيم على وا ت اق البحرل، النقل في متخصصين أشخاص على الن ا 

 مستقل ات اق شكل على يكون أو التحكيم، بشرط فيسمى األصلي العقد داخل متضمن
 .التحكيم بمشارطة ويسمى

 ومكان أول، كمطلب التحكيم محكمة بدراسة سنقوم المبحا  ذا خول ومن وعليه 
 . الا كمطلب التطبيق الواجب والقانون  اني، كمطلب التحكيم

 التحكيم محكمة: األول المطلب

 من  م  ؤ ء أن مبدئيا يعني و ذا الطرفين، بات اق التحكيم محكمة تشكيل يتم  
 القضاء، إلى معينة حا ت في المهمة  ذذ ترجع فقد ذل  ومع المحكمين، بتعين يقومون
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 أيضا فلهم التعين، حرية عام ك صل لألطراف يرجع وم لما التعين، بعملية القضاة فيقوم
 .1المحكم برد القيام معينة شروط توافرت متى يمكن كما وا ستبدال، الع ل في الحق

 وصريحا وواضحا إ باته، يمكن حتى مكتوبا يكون أن التحكيم ات اق في يشترط كما 
 منا عات أو منا عة في لل صل للتحكيم اللجوء إلى اتجهت األطراف إرادة أن عن ومعبرا
 .2معينة

 إليها يلج  الج ائرل، المشر  بتعبير التحكيم محكمة أو التحكيم  يئة فصن وعليه 
 أل نشوء حالة في وذل  والشاحن، الناقل بهم ونعني للبضائع، البحرل النقل عقد أطراف
 يكون أو األصلي، العقد ضمن التحكيم إلى اللجوء شرط إدراج خول من  ؤ ء بين ن ا 

 لم حال في و ذا القضاء، قبل من تعين قد التحكيم و يئة الن ا ، نشوء بعد عليه ا ت اق
 منهما أحد امتنع أو المحكمين، تعيين على األطراف يت ق

 للتحكيم الن ا  حل في ا ختصاص عقد على ا ت اق يكون أن شريطة المحكم، تعيين عن
 .إل باته دليو يكون  كي مكتوبا،

 البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق: األول الفرع

على لجوء الطرفين الى التحكيم من اجل التسوية  خوفات  الذل   و التحكيم ات اق 
 على البحرل النقل عقد بمناسبة مستقبو ستنش  أو نش ت التي المنا عاتو يتحمل 
 يقتضي فلذل  القضاء، إلى اللجوء و و أ  المبدأ، عن است ناء  و التحكيم وكون التحكيم،

 الن ا   ذا عن صحيح بشكل تعبر أن البحرل النقل عقد عن الناشئ الن ا  أطراف على
حالته  وقت تحديد الن ا  أطراف على ينبغي وكذل  عليها، المت ق التحكيم  يئة إلى وا 
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 مشارطة أو شرط كان سواء التحكيم ات اق صياغة عليهم ويجب التحكيم، إلى اللجوء
 .1وواضح سليم بشكل

 التحكيم شرط صورة صورتين، شكل في البحرل النقل عقد في التحكيم ات اق وي تي 
 . التحكيم مشارطة وصورة

 أل على وينص البحرل، النقل عقد في عليه المنصوص الشرط  و : التحكيم شرط-أ
 ات اق وي تي التحكيم، طريق عن فيه ال صل يتم العقد  ذا بسبب ي ور أن يمكن ن ا 

 العقد بطون أن حيا ، بنودذ من بند يعتبر أنه ولو األصلي العقد عن مستقو التحكيم
 .التحكيم شرط صحة على يؤ ر   األصلي

 األطراف نية اتجاذ على البحرل النقل عقد في التحكيم شرط مضمون يقتصر وقد 
 ويسمى البحرل، النقل عقد عن الناشئة المنا عات لحسم كوسيلة التحكيم بنعام األخذ إلى
 التحكيم جوانب كل تنعيم التحكيم شرط مضمون يشمل قد كما ال ارغ، التحكيم بشرط  ذا
 انعقاد مكان التطبيق، الواجب القانون الن ا ، موضو  تحديد التحكيم،  يئة تشكيل من

 شرط ويكون وغير ا، الن ا  في التحكيمي القرار إصدار غاية إلى المواعيد، الجلسات
 كل التحكيم إلى أحال إذا عاما فيكون خاصا، أو عاما البحرل النقل عقد في التحكيم

 على التحكيم اقتصر إذا خاصا ويكون العقد، تن يذ أو العقد بت سير المتعلقة المنا عات
 2 .البحرل النقل عقد تخص معينة مس لة

 قبل من تضمينه يتم البحرل، النقل عقد بنود من بند إ  ما و التحكيم فشرط وعليه 
 في يحدا قد ن ا  أل عر  سيتم التي للجهة المسبق وا ت اق للتحديد األطراف

                                                           
 قانون تخصص ، ماستر شهادة لنيل مذكرة ، البحرل النقل عقد في التحكيم  ت اق القانوني النعام سعاد، ميمونی -1

 .39ص ، 3160/3161 سعيدة، مو ل الطا ر جامعة ، السياسية والعلوم الحقوق كلية ، اقتصادل
2

 الدولية العوقات في الماستر شهادة لنيل مذكرة البحرية، التجارة المنا عات في الدولي التحكيم ، صدام كحلة -
 .33 ص ، 3161/ 3160 ورقلة مربا  قاصدل جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية الخاصة،
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 التحكيم على وا ت اق فيه، ال صل لتتولى التحكيم محكمة على العقد، بمناسبة المستقبل
 عقد عن تنش  أن يمكن التي الن اعات أنوا  جميع يتضمن قد أو معين ن ا  يخص قد

 عن تعبير إ   و ما التحكيم شرط يتضمن الذل فالبند أطرافه، بين المبرم البحرل النقل
 بدل منا عاتهم في ي صل الذل القضاء  و التحكيم يكون أن في ورغبتهم األطراف إرادة

 .العادل القضاء إلى اللجوء

 عقد في البحرل النقل عقد أطراف ات اق  و : التحكيم مشارطة أو التحكيم عقد -ب 
 عقد أل التعاقدية، عوقاتهم بمناسبة بال عل نش ت التي المنا عات عر  على مستقل
 شرط من التحكيم إجراءات لمحتويات أشمل التحكيم ات اق يكون ما وغالبا البحرل، النقل

 .1التحكيم

 أطراف إدراج عدم حالة في البحرل النقل عقد في التحكيم مشارطة فائدة وتبدو 
 مشارطة أن حيا البحرل، النقل عقد أل األصلي ا ت اق إبرام عند التحكيم شرط العقد

 بعد الن ا  يقع  م البحرل النقل عقد في التحكيم شرط وجود عدم مبدئيا ت تر  التحكيم
 .2العقد طرفي بين ذل 

 6118 المادة في واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون في الج ائرل المشر  نص وقد 
 بحقوق متصل عقد في األطراف بمقتضاذ يلت م الذل ا ت اق أنه على التحكيم شرط على
 على العقد بش ن ت ار قد التي الن اعات لعر  أعوذ، 6111 المادة بم هوم متاحة

 المدنية اإلجراءات قانون من تليها التي 6 فقرة 6117 المادة في جاء وقد كما التحكيم،
 إليها تستند التي الو يقة أو األصلية ا ت اقية في بالكتابة ي بت التحكيم شرط أن واإلدارية

 .البطون طائلة تحت و ذا
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 قانون من 6166 المادة في عليها النص تم التحكيم لمشارطة بالنسبة أما 
 نشوؤذ سبق ن ا  عر  بموجبه األطراف الذل ا ت اق و ي واإلدارية المدنية اإلجراءات

 المادة من األولى ال قرة في جاء ما و ذا مكتوبة التحكيم مشارطة وتكون التحكيم، على
 حتى التحكيم إلى اللجوء المشر  أجا  وقد واإلدارية، المدنية اإلجراءات قانون من 6163
 .القضائية الجهة أمام الخصومة سير أ ناء

 التحكيم هيئة تعين: الثاني الفرع

 من6116 المادة في المحكمين أو التحكيم  يئة بتعين الخاصة األحكام وردت 
 .واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون

 :العقد أطراف قبل من التحكيم هيئة أو المحكمين تعيين :أوال

 الحق واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من 6116 المادة امن ال قرة تعطي 
 أمر و و تعينهم، شروط تحديد أو محكمين، أو محكم بتعيين يقوموا أن في للخصوم

 أو المحكم الخصوم يعين أن األولى صورتين، وفق ال قرة  ذذ حسب يتم أن يمكن
 لألطراف ويحوا التحكيم، مشارطة أو التحكيم شرط في ذل  كان سواء مباشرة المحكمين

 على األطراف يت ق ال انية أما محكم، من أك ر يختاروا أن لهم كما واحد بمحكم يكت وا أن
 التعيين طريقة بذل  فتكون دائمة، التحكيم  يئة قبل من مقرر تحكيمي نعام إلى الرجو 
 1 .األطراف قبل من مقبولة التحكيمي النعام  ذا في المقررة

 بال ا ستعانة دون بن سهم تعيينها إلى األطراف يتوصل قد التحكيم  يئة أن أل 
 التحكيم شرط في سواء األطراف يت ق وقد كما الحر، بالتحكيم يسمى ما و ذا أخرى، جهة
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 المؤسساتي بالتحكيم يسمى ما و و تحكيمي مرك  إلى اللجوء إلى التحكيم مشارطة أو
 .القائم الن ا  في لل صل تحكيمية  يئة تعين خولها من يتم والتي

 القضاء قبل من التحكيم هيئة تعيين: ثانيا

 المحكم تعين أحد م يرف  أو المحكمين، تعيين على الخصوم يت ق أ  يحدا قد 
 في الحق التعجيل يهمه الذل للطرف الج ائرل المشر  أعطى الحالة  ذذ م ل في

 دور مجرد  نا يبقى القاضي دور أن على بالتعيين، األخير  ذا ليقوم بالقضاء ا ستعانة
 ذل ، صعوبة أو األطراف قبل من التعين غياب حالة في إ  إليه يلج    إذ احتياطي

 المدنية اإلجراءات قانون من6116 المادة من 3 ال قرة في صراحة المقرر  و و ذا
 .1واإلدارية

 أحد من تماطل  نا  بدا أو التحكيم،  يئة تعين على األطراف يت ق لم حالة ف ي 
 يضمن فالقضاء المحكمين، بتعيين للقيام القضاء  نا يتدخل المحكم، تعيين في األطراف
 التحكيم  يئة تعيين في القضاء تدخل ويعهر فعاليته، وبذل  لتحكيم ات اق واحترام تطبيق
 المؤسسي التحكيم حالة في ألنه الحر، للتحكيم إتباعهم حالة في األطراف اتقاق عدم عند

 و ي حر بحرل تحكيم مراك  أوجدت وقد الخوف،  ذا بحل التحكيمي المرك  يتدخل
 البحرل والتحكيم بنيويور ، البحرين المحكمين وجمعية بلندن البحريين المحكمين جمعية

 بحرل تحكيم مراك   نا  أن كما المتحدة، األمم اللجنة التحكيم لوئحة الخاضع
 اللويد  وغرفة البحرل للتحكيم الدولية والمنعمة بباريس التحكيم غرفة و ي مؤسساتي
 .للتحكيم

 العوقة أطراف يت ق قد ، البحرل النقل عقد على ذكرذ سبق ما كل وبصسقاط 
 يلحق ضرر أل عن الناقل مسؤولية  بوت حال وفي أنه والناقل، الشاحن أل البحرل
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 شكل في بينهم ا ت اق ويكون التحكيم، طريق عن الن ا  حل يتم بعهدته، التي بالبضاعة
 يكون أو الن ا ، حدوا قبل وذل  األصلي، العقد بنود أحد يكون بحيا تحكيمي شرط

 بعد و ذا األصلي، العقد عن مستقل عقد شكل في أل تحكيم مشارطة شكل في ا ت اق
 تخلف ألن مکتوبا، تحكيم مشارطة أو شرط سواء ا ت اق يكون أن بشرط الن ا ، حدوا
 إلى اللجوء في الحرية مطلق البحرية العوقة وألطراف ا ت اق، بطون ج اءذ الكتابة
 .القائم الن ا  في لل صل المؤسساتي أو الحر التحكيم

 التحكيم مكان: الثاني المطلب

 فيه صدر الذل أو فيه يصدر أن يجب الذل المكان ذل  التحكيم بمكان ويقصد 
 لألطراف ويجو  التحكيمية اإلجراءات اتخاذ مكان  و والذل البحرل، التحكيم حكم

  ي  ذذ التحكيم، حكم لصدور اخر ومكان التحكيم اإلجراءات مكان اختيار على ا ت اق
 يحمد   خطيرة ا ار عليها يترتب التحكيم أماكن ك رة في التغير أن إ  العامة القاعدة
 .عقبا ا

 يتركوا ب ن أو مباشرة لألطراف التحكيم مكان تحديد في دائما يتر  األمر أن إ  
 بموجب تحديدذ يتم أو مقرذ في التحكيم يجرل لكي مؤسسي بحرل تحكيم مرك  إلى األمر
 1 .بحرل تحكيم  ئحة

 التحكيم مكان 6987 لسنة والبضائع البحرل لنقل المتحدة األمم ات اقية حددت وقد 
 : أراضيها في يقع التي الدولة في مكان ب نه 33 مادتها في

 ا عتيادل فالمحل رئيسي محل له يكن لم وان عليه المدعي لعمل الرئيسي المحل -6
 .عليه  المدعي إلقامة
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 العقد أبرم وكالة أو أوفر عمل محل عليه للمدعى يكون أن بشرط العقد إبرام مكان -3
 .منها أل طريق عن

 . الت ريغ أو الشحن ميناء -3

 األخير المكان و ذا به الخاص ا ت اق أو التحكيم شرط الغر  لهذا أخر مكان أل -1
 .1الخيارات باقي إلى يضاف خيارا إ  وليس البحرل النقل عقد في المبين

 مبديا التحكيم طالب طريق عن التحكيم طلب بتقديم البحرل التحكيم إجراءات وتبدأ 
 مرك  سكرتارية إلى الطلب يقدم المؤسسي البحرل التحكيم ف ي التحكيم، بدء في رغبته

 وكذل  المختار، البحرل التحكيم مرك  لوئحة وفقا التحكيم طلب صياغة ويتم التحكيم،
 بدء يكون حيا الوئحة في المحددة بالمواعيد وا لت ام المرافعات لتقديم بالنسبة األمر

 استوم تاريخ يكون ما وغالبا التحكيم، دعوى لتقدم القاطع اإلجراء  و اإلجراءات
 .التحكيم لطلب المؤسسي البحرل التحكيم مرك  سكرتارية

 طريق عن الحر البحرل التحكيم دعوى فتبدأ الحر البحرل للتحكيم بالنسبة أما 
 استوم تاريخ يعد حيا رأسا، عليه المدعي إلى التحكيم إخطار أو التحكيم طلب إرسال
 2 .التحكيم دعوى لتقادم القاطع اإلجراء و و التحكيم إجراءات بدء تاريخ  و له األخير

 تت كد فهي مؤسسي، أو حرا تحكيما كان سواء مهمتها التحكيم  يئة تباشر أن وقبل 
 منه تستمد الذل القانوني األساس  و التحكيم ات اق ألن التحكيم، ات اق صحة من أو 

 لكي التحكيم لهيئة األطراف أحاله الذل الن ا  أن من تت كد كذل  و يتها، التحكيم محكمة
 شرط في ذل  كان سواء التحكيم طريق عن فيه ال صل على ا ت اق تم قد فيه تتعر
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 ات اقية وجود عدم  بت فصذا التحكيم، مشارطة أو األصلي، العقد بنود ضمن تحكيمي
 في مشمول غير فيه بال صل ستقوم الذل الن ا  موضو  كان أو صحتها، عدم أو تحكيم
 .عليها المطرو  الن ا  في ال صل في و يتها التحكيم محكمة ي قد  ذا كل التحكيم، ات اقية

 اختصاصها في التحكيم محكمة فصل مس لة أ ار فقد الج ائرل للمشر  بالنسبة أما 
 في التحكيم محكمة ت صل: )  واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من 6111 المادة ضمن

 .الموضو  في دفع أل قبل ا ختصاص بعدم الدفع إ ارة ويجب. بها الخاص ا ختصاص

 بعدم الدفع كان إذا إ  أولي بحكم اختصاصها في التحكيم محكمة ت صل 
 (.الن ا  بموضو  مرتبطا ا ختصاص

 بمبدأ يسمى ما و ذا اختصاصها في ت صل أن التحكيم لهيئة المشر  أجا  وبهذا 
 .با ختصاص ا ختصاص

 في المختصة  ي األخيرة  ذذ تصبح التحكيم لمحكمة ا ختصاص  بوت وبعد 
 طريق عن البحرل، النقل عقد في التحكيم ات اق بموجب المحدد الن ا  موضو  نعر

 التحكيم لهيئة البحرل النقل عقد عن والناشئة كلها أو منا عاتهم ببع  بالعهدة انتقاقهم
 التحكيم على بش نها المت ق المنا عة في بال صل في و يته يستمد فالمحكم فيها، لل صل

 في لل صل كوسيلة التحكيم اختيار على البحرل النقل عقد أطراف بين المبرم ا ت اق من
 التحكيمية المحكمة اختصاص أن القول ويمكن العقد،  ذا بسبب بينهم الناشئة المنا عات

 في التحكيم ات اق أو التحكيم شرط في الموجود الن ا  بموضو  محددا يكون تقرير بعد
 وا   الخصوم، يطلبه لم ما إلى التحكيمية الهيئة دور يمتد أن يمكن و  البحرل، النقل عقد
 1 .ا ختصاصها تجاو  كان

                                                           
 .11ص  السابق، المرجع سعادة ميموني -1
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 : المستقرة المبادئ بع  البحرل التحكيم إجراءات وتحكم

 أكان سواء التحكيم إجراءات تحكم التي القواعد على ا ت اق في األطراف حرية -6
 .حرا أو مؤسسيا

 حالة في التحكيم بصجراءات الخاصة القواعد اختيار في البحرل التحكيم  يئة حرية -3
 .عليها األطراف ات اق

  يئة تستطيع   فيما وذل  القضائية والمحاكم التحكيم  يئة بين التعاون عوقة -3
 .تن يذذ التحكيم

 حضور في أو غاليا األطراف حضور في البحرل التحكيم إجراءات وتسير  ذا 
 أسانيد ا أدلتها ب حص الدعوى في التحكيم  يئة تحقق اإلجراءات  ذذ وفي مم ليهم
 1 .جلسات عقد دون أو ش وية جلسات في إ باتها ووسائل

 البحري التحكيم على التطبيق الواجب القانون: الثالث المطلب

 الن ا  موضو واطو  على  ذذ  التحكيم لهيئةمعري ت اختصاص وا بعد 
 وذل  األطراف، قبل من عليها المطرو  الن ا  في النعر تباشر فهي عليها، المعرو 
 حال في لكن واإلجراءات، الن ا  موضو  ليحكم األطراف اختارذ الذل القانون بصتباعها
 تسند تحديدذ مهمة فصن األطراف قبل من الن ا  يحكم الذل القانون على ا ت اق غياب
 الموضوعي القانون كان سواء مناسب تراذ الذل القانون باختيار تقوم و ي التحكيم لهيئة
 .اإلجرائي القانون أو
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 التحكيم إجراءات تحكم التي اإلجرائية القواعد اختيار: األول الفرع

 أيضا  و التحكيم على المعرو  الن ا  يخضع إتباعها، يتم إجراءاتإن  
 تخضع حيا ال ضاء فيها ي صل التي الن اعات بخوف أنه على معينة، إلجراءات
 في أنه نجد المجال،  ذا في أساسي دور أل للخصوم وليس القاضي لقانون اإلجراءات

 التحكيم ارتباط عدم  و األول رئيسيين، لسببين تختلف األمور الدولي التحكيم مجال
 و و األخير  ذا عليه يقوم الذل األساس في يكمن ال اني والسبب معين، قانوني بنعام
 1 .األطراف إرادة تغليب

 المدنية اإلجراءات قانون من 6113 المادة في الج ائرل المشر  عرف ولقد 
 في إتباعها الواجب اإلجراءات التحكيم ات اقية في تضبط أن يمكن:  أنه على واإلدارية
 إلى اإلجراءات  ذذ إخضا  يمكن كما تحكيم، نعام على استنادا أو مباشرة الخصومة

 .التحكيم ات اقية في اإلطراف يحددذ الذل اإلجراءات قانون

 عند اإلجراءات، ضبط التحكيم محكمة تتولى ذل ، على ا ت اقية تنص لم إذا  
 .التحكيم نعام أو قانون إلى اسنادا أو مباشرة الحاجة

 في الحرية لألطراف منح الوطني المشر  أن أعوذ المادة نص خول من يوحع 
 إرادتهم تحترم أن التحكيم  يئة على ويجب التحكيم، إجراءات يحكم الذل القانون تحديد
 على األفراد طرف من ات اق أل  نا  يكن لم حال وفي التحكيم، إجراءات بدء أ ناء
 .التحكيم  يئة إلى التحكيم إجراءات يحكم الذل القانون تحديد يرجع معين، قانون
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  النزاع موضوع على التطبيق الواجب القانون إختيار: الثاني الفرع

: على واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من 6101ومن خول  ذذ النص المادة   
 غياب وفي األطراف، يختارذ الذل القانون بقواعد عمو الن ا  في التحكيم محكمة ت صل" 
 .1" موئمة ترا ا التي واألعراف القانون قواعد حسب تقصل ا ختيار  ذا

 القانون تحديد في األطراف إلرادة األولوية دائما يعطي الج ائرل المشر  أن يتضح 
 الخصوم، بين القائم الن ا  ل   التحكيم محكمة عليه تعتمد الذل و و التطبيق، الواجب

  يئة إلى اللجوء للخصوم يك ل احتياطي حل التحكيم محكمة إلى اللجوء جعل كما
 .2ا ت اق عدم حال في و ذا التطبيق الواجب القانون لتحديد التحكيم

ن   الواجب للقانون البحرل التحكيم  يئة اختيار انحصار أن الموحع من كان وا 
 علم قانون وأحيانا التحكيم، محل قانون تطبيق في غالبا الن ا  موضو  على التطبيق
 التحكيمي القضاء في استخدامه الغالب المؤشر ولكن العقد، تن يذ محل قانون أو الس ينة
 التحكيم محل قانون تطبيق منه يستدل الذل التحكيم لمكان األطراف اختيار  و البحرل
 يت قوا ولم باريس، في تحكيمهم عقد البحرل الن ا  أطراف اختار فصذا الن ا ، موضو  على

 التحكيم  يئة فصن ، الن ا  موضو  على التطبيق الواجب القانون على ضمنا أو صراحة
 قانون بوص ه ال رنسي القانون تطبيق التحكيم محو اختيار م من تستشف بباريس، البحرل
 .3التحكيم محل

 في فصل بحرل تحكيمي حكم بصدور التحكيمية الخصومة تنتهي األخير وفي 
 عليها المنصوص والموضوعية الشكلية شروطه جميع مستوفيا نهائية، بص ة الن ا 

                                                           
 قانون المتضمن ،3117 في رل 30 ل الموافق 6139 ص ر 67 في المؤرخ 19-17 رقم قانون 6101 المادة -1

 .3117 ،36 العدد الرسمية، الجريدة واإلدارية، المدنية اإلجراءات
 71ص السابق، المرجع ، وحيد واشك نو ة، خوفاش -2
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 مداو ت في التحكيم  يئة تدخل المرافعات، لباب التحكيم محكمة غلق بعد وذل  قانونا،
 تستن د بصدورل والذل نهائية، بص ة الن ا  في فاصل تحكيمي حكم إلصدار سرية

 اإلجراءات قانون من 6131 المادة في جاء ما و ذا الن ا  على و يتها التحكيم محكمة
 أن إ ( فيه ال صل بمجرد الن ا  عن المحكم يتخلى: ) األولى فقرتها في واإلدارية المدنية
 للمحكم يمكن أنه غير: )  األولى ال قرة على باست ناء جاءت المادة ن س من ال انية ال قرة
 الواردة لألحكام طبقا تشوبه، التي واإلغ ا ت المادية األخطاء تصحيح أو الحكم، ت سير
 (.  القانون في

 ي تي أن يجب فهو التحكيمي الحكم فيه يصدر الذل الشكل ومن خول  ذذ   
 يجب التحكيمي الحكم أن كما دفاعهم، وأوجه األطراف   دعاءات موج ا عرضا متضمن

 : التالية البيانات يتضمن أن يجب أنه إلى إضافة مسببا، يكون أن

 .المحكمين أو المحكم ولقب اسم -6

 .الحكم صدور تاريخ -3

 .صدورذ مكان -3

 ومقر ا المعنوية األشخاص وتسمية منهم كل وموطن األطراف ألقاب و أسماء -1
 .اإلجتماعي

 .اإلقتضاء عند األطراف، مساعد أو المحامين وألقاب أسماء -0

 المدنية اإلجراءات قانون من 6137 و 6138 المواد في جاء ما على بناء و ذا 
 .واإلدارية

 موضو  في فقط فاصل التحكيم  يئة عن الصادر الحكم يكون أن يشترط كما 
 التحكيم لهيئة األطراف حددذ الذل الميعاد ضمن صدر قد يكون وأن ا ت اق، محل الن ا 
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 موضو  ليحكم األطراف قبل من اختيارذ تم الذل للقانون  طبقا وذل  الن ا ، في لل صل
 .1معين قانون على ات اقهم حال في الن ا 

 البحرل، الناقل مسؤولية  بوت حال وفي أنه المبحا  ذا من إليه نخلص وما 
 ل   التحكيم قضاء إلى اللجوء شرط عقد م تضمين البحرل النقل عقد ألطراف يمكن
 في و ذا الن ا  قيام بعد التحكيم على ا ت اق يتم وأن يحدا وقد بينهم، الحاصل الن ا 
 وقلة وسرعة سرية من بها يتمتع التي للخصائص األصلي، العقد عن مستقل عقد

 يخص ما كل في خبرة ذول أشخاص من تتكون التحكيم  يئة أن واأل م التكاليف،
 أطراف قبل من التحكيم محكمة اختيار ويتم البحرل، النقل عقد بصدد تقوم التي الن اعات

 عند الن ا  عن التحكيم محكمة و ية وتنتهي التطبيق، الواجب القانون اختيار وكذا الن ا 
 .بحرل تحكيمي حکم صدور
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 الثاني الفصل خالصة

العقود  ومن خول   ذذ ال صل  استخلصنا في ان المسؤولية الناقل البحرل    
 يحدا قد تلف أو  و  أل عن البحرل الناقل مسؤولية  بوت حال وفي البحرل، النقل

 في كذل  عليه، المت ق الميعاد في تسليمها في ت خير أل أو بعهدته تكون التي للبضائع
 الحقته الذل للمضرور يحق عليه، المت ق للميناء البضاعة بنقل بالت امه يقم لم حال

 برفع أن الغير، أو إليه المرسل أو الشاحن يكون قد الذل الناقل األخطاء نتيجة خسارة
 المختصة، القضائية الجهة أمام و ذا الضرر، في المتسبب الناقل على مسؤولية دعوى
تبا   .قانونا عليها المنصوص واآلجال اإلجراءات وا 

 العادل القضاء عن التخلي على ا ت اق لألطرافوقد عرف  الحدد المشر     
 باألطراف، الخاصة المعلومات وسرية الن ا ، فصل في للسرعة و ذا للتحكيم، واللجوء
 في يكون قد التحكيم على وا ت اق القضاء من النو   ذا في التكاليف قلة إلى إضافة
 مشارطه في أو األصلي العقد بنود من كبند يكون في الن ا ، نشوء قبل التحكيم شرط

 الهيئة تكون الن ا ، نشوء بعد و ذا األصلي العقد عن مستقل عقد في أل التحكيم
 التحكيم أو الحر التحكيم األطراف يتبع أن ويمكن األطراف، اختيار من التحكيمية

 لو ية منهي يكون بحرل تحكيمي حكم بصدور التحكيمية الخصومة وتنتهي المؤسساتي،
 .الن ا  على التحكيم  يئة
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  البحرل القانون  في  البحرل  الناقل لص ة  ت حصنا و  ذذ دراستنا  خول من 
  النقل في  التعاقدية  العوقة  في  ضعيف  طرف يوجد    أنه لنا  يتضح  الج ائرل
 من  التخ يف  أرادت  التي  و  الدولية  ا ت اقيات  بع   إليه  أشارت  كما  البحرل
  في ت يد  أن  مقابل  التعاقدية العوقة في الضعيف  الطرف بص ته  الشاحن  الت امات
 . النقل  عقد شروط  في  يتحكم  الذل  الطرف  بص ته  البحرل  الناقل  الت امات

  الناقل الت ام فصن منه و  بجانبين  مل م  عقد  و  البحرل  النقل  عقد أن فاألصل 
 ما البضائع على المحافعة و النقل و  الت ريغ و الرص و الشحن و  با ستوم  البحرل

 يتعسف  لم  الج ائرل  البحرل  القانون  أن نقول لذل  ، الشاحن  لت امات  تكملة إ   و
 ومن ، جهة من   ذا  الحريص  البحرل  الناقل ذمة في  ا لت امات من جملة  ترتيب في
 ب حد إخوله  حالة في عليه المترتبة المسؤولية من اإلع اء من مكنه أخرى جهة

 التي  عليها  المت ق  العامة  األسباب  احد أو  أجنبي  سبب وجود   بت إذا  ا لت امات
  بحقوق  يتمتع البحرل  الناقل  فصن  ذل   إلى  باإلضافة   لت امه  تن يذذ دون  حالت
 النقل عقد أن نقول لذل   البحر  في  البضاعة  رمي و الحج  في  حقه في  تتم ل
 و البحرل الناقل ، الشاحن :   م  و ة أطراف الت امات بين يربط   مني عقد  و البحرل
 عن  يترتب  بالت امه  أحد م  أخل  فصذا  كان  أيا  البضاعة  تسليم  في  الحق  صاحب

 با لت ام  اإلخول   ذا عن مسؤوليته  قيام  ذل 
 : التي  توصلنا اليها   النتائج  أهام ومن 
 الناقل بين المبرم البحرل النقل عقد عن ناتجة عقدية، مسؤولية تعتبر  -6 

 على ويترتب أخر إلى ميناء من معينة بضاعة بصيصال الناقل فيه يتعهد والذل والشاحن،
 إ بات إليه للمرسل يك ي  م ومن نتيجة، بتحقيق البحرل الناقل يلت م حيا الت امات، ذل 
  البحرل الناقل مسؤولية تقوم حتى النتيجة تحقق عدم
 لقيام ضرورل شرط الخط  يعتبر لذا م تر ، خط  وجود نتيجة المسؤولية  ذذ وت ور -3

 .عليه تقوم الذل األساس منه تجعل بل المسؤولية
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 بتسليمها وتنتهي للبضائع، تسلمه تاريخ من للبضائع البحرل الناقل مسؤولية وتبدأ -3
 التي األضرار عن يس ل الناقل أن أل الوصول، ميناء في بت ريغها وليس إليه للمرسل
 .بعهدته وجود ا أ ناء البضاعة تلحق

 في عليها المت ق النقل لعملية تن يذذ عدم عن يس ل الناقل أن إلى أيضا توصلنا كما -1 
 البضاعة تسليم في ت خير أل عن يس ل كما رئيسي، الت ام يعد و ذا الشحن، سند و يقة
 .البضاعة يلحق الذل والتلف الهو  وعن

 التوا ن وضع أجل من للناقل خاصة حماية أقر الج ائرل المشر  أن إلى ونخلص -0
 المادة في عليها المنصوص الحا ت في الناقل إع اء خول من وذل  العقد أطراف بين

 التنقل عقد في قول وطرف ضعيف طرف يوجد   وبالتالي البحرل القانون من 713
 .البحرل

 خارج أجنبي سبب وجود أ بت إذا إ  المسؤولية  ذذ من التهرب يمكنه   الناقل وأن-1
 .البضاعة إضرار في تسبب له التابعين الناقلين أحد إرادة أو إرادته عن
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 :العربية باللغة المراجع: أوال

I .المؤلفات: 

 اإلسكندرية المعارف، منش ة للبضائع، الدولي النقل عقد حسني، محمود أحمد -6
 .3160 عمان ال قافة، دار ،(6ط) البحرل، القانون موسی، حسن طالب -3. 6991

 .3119 عمان ال قافة، دار البحرل، القانون المقدادل، علي عادل -3

. 3118 اإلسكندرية الجامعي، ال كر دار البحرية، التجارة قانون ال قي، محمد عاطف -1
. 6973 الج ائر الجامعية، المطبوعات ديوان ،(6ط) البحرل، القانون حلمي، عباس -0
 .6779 ا سكندرية الجديدة، الجامعة دار البحرل، القانون البارودل، علي -1

 والجول، البحرل القانون ال قي، السيد محمد العريني، فريد محمد البارودل، علي -8
 .3116 لبنان الحلبي، منشورات ،(6ط)

 .اإلسكندرية الجديدة، الجامعة دار البحرل، القانون دويدار،  اني البارودل، علي -7

 .3111 عمان الدولية، العلمية الدار البحرل، الناقل مسؤولية الكوماني، جبر لطيف -61

 اإلسكندرية الجديدة، الجامعة دار البحرل، النقل عقد التر ، ال تا  عبد محمد -66
3110.. 

 ا سكندرية للنشر، الجديدة الجامعة دار البحرل، التحكيم التر ، ال تا  عبد محمد -63
3110. 

 منشورات ،(6ط) والجول، البحرل القانون ، ال قي السيد محمد العريني، فريد محمد -63
 .3110 لبنان الحقوقية، الحلبي
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 منشورات ،(6ط) والجول، البحرل القانون ال قي، السيد محمد العريني، فريد محمد -61
 .3160 لبنان الحقوقية، الحلبي

 المعارف، منش ة البحرل، النقل في والت ريغ الشحن عقد حامدل، كمال محمد -60
 .6979 ا سكندرية

 القا رة العربية، النهضة دار ،(طه) البحرل، القانون الشرقاول، سمير محمود -61
6993 . 

 ، ال قافة دار ،(6ط) النقل، عقد أحكام النقل، عقد أحكام عبابنة، محمد محمود -68
 .3160 عمان

 ،(6ط) والبحرل، التجارل القانون أساسيات طه،.3161 اإلسكندرية کمال مصط ی -67
 القانونية، الوفاء مكتبة

 .اإلسكندرية الجامعي، ال كر دار ،(ضا) البحرل، القانون طه، کمال مصط ی -69

 ا سكندرية الجديدة، الجامعة دار ، البحرل القانون في الوجي  دويدار،  اني -31
3116. 

 .3116 لبنان للكتاب، الحدي ة المؤسسة البحرل، القانون األسبر، و يب -36

II .المقاالت: 

 مجلة مشددة، أم مخ  ة الناقل مسؤولية روتردام ات اقية قمارل، نضيرة ددوش ابن -6
 .3161 جوان ،9 العدد األكادمية، للدراسات الباحا

 مجلة  امبورغ، وات اقية الج ائرل، القانون في البحرل الناقل مسؤولية محمد، فتاحي -3
 .3161 ادرار جامعة ،30 العدد ، الحقيقة
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 أحكام بين البضائع سومة عن البحرل الناقل مسؤولية صالح، الععيم عبد فهر -3
 . http://www.eastlaws.com في منشورة مقالة ، المصرل والقانون  امبورغ

III .الجامعية البحوث : 

 الدكتوراه أطروحات -0

 وا ت اقيات الج ائرل البحرل القانون وفق للبضائع البحرل النقل عقد مراد، يسعيد -6
 السياسية، والعلوم الحقوق كلية الخاص، القانون في الدكتوراذ شهادة لنيل رسالة الدولية،
 3166-6163 الجامعية السنة تلمسان، جامعة

 القانون في الدكتوراذ شهادة لنيل مذكرة للناقل، المدنية المسؤولية دفع محمد، دمانة -3
 .3166 الجامعية السنة تلمسان، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية الخاص،

 :ماجستير مذكرات -9

 شهادة لنيل مذكرة مقارنة، دراسة للبضائع البحرل الناقل مسؤولية رشيد، الواحد -6
 تي ل جامعة ، السياسية والعلوم الحقوق كلية المهنية، المسؤولية تخصص الماجستير،

 .3163 الجامعية السنة و و،

 الج ائرل القانون في البحرل الناقل لمسؤولية المست ناة الحا ت أمال، نسيمة ح يرل -3
 السنة و ران، جامعة الحقوق كلية الماجستير، شهادة لنيل رسالة المقارن، والقانون
 .3166-3161 الجامعية

 لنيل مذكرة البحرل، القانون في للبضائع البحرل الناقل مسؤولية دفع محمد، دمانة -3
 الجامعية السنة ورقلة، جامعة ا قتصادية، والعلوم الحقوق كلية ، ماجستير شهادة
3111. 

http://www.eastlaws.com/
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 شهادة لنيل مذكرة البحرل، الناقل ضد المسؤولية دعوى الدين، صو  سحولي -1
 .3118 الجامعية السنة و ران، جامعة الحقوق، كلية األعمال، قانون في ماجستير

 التشريع في البضائع نقل عن البحرل الناقل مسؤولية حا ت الصمدل، عصام كاتيا -0
 القانون في الماجستير شهادة لنيل رسالة الدولية، ا ت اقيات مع مقارنة دراسة األردني
 .3168 الجامعية السنة الخاص،

 :الماستر مذكرات -3

 الحقوق بكالوريوس درجة لنيل مذكرة البحرل، النقل عقد إشكاليات علي، فخرل أحمد -6
 .3168 الجامعية السنة العراق، القادسية، جامعة كلية، القانون، في

 لنيل مذكرة للبضائع، البحرل للناقل المدنية المسؤولية وحيد، كواش نو ة، خوفاش-3
 بجاية، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية أعمال، إدارة تخصص الماستر، شهادة
 .3161 الجامعية السنة

 شهادة لنيل مذكرة للبضائع، البحرل النقل عقد   رة، مسعود أمحمد ر يقة، ع و  -3
 خميس جامعة السياسية، العلوم و الحقوق كلية الشامل، خاص قانون تخصص ماستر،
 .3160 الجامعية السنة مليانة،

 ماستر شهادة لنيل مذكرة البحرية، التجارة منا عات في الدولي التحكيم صدام، كحلة-1
 السنة ورقلة، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية الخاصة، الدولية العوقات في

 .3161-3160 الجامعية

 لنيل مذكرة البحرل، النقل عقد في التحكيم  ت اق القانوني النعام سعادة ميموني-0
 سعيدة، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ا قتصادل، القانون في ماستر شهادة
 .3161-3160 الجامعية السنة
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II - القوانين : 

 ،3117 في رل 30 ـل الموافق 6139 ص ر 67 في المؤرخ 19-17 رقم قانون -6 
 .3117 ،36 العدد الرسمية، الجريدة واإلدارية، المدنية اإلجراءات قانون المتضمن

 يتضمن 6981 أكتوبر 33 الموافق 6391 شوال 39 فيالمؤرخ  81/71  رقم أمر -3
 وبالقانون 6997 جوان 30 في المؤرخ 97/10 والمتمم المعدل الج ائرل البحرل القانون

 .3161 أوت 60 في المؤرخ بالقانون 61-11 رقم
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 الماستر  مــلخص مذكرة 

الناقنل  البحنري  فنني  المسنؤولية نسنتخلص  أن  الموضنو  دراسنة   فني هنذه  هنذه  منن خنالل  

ان  يتضنن   لنننا أنننه   8791فنني ضننوء االتفاقيننات  هننانبور  لسنننة  القننانون البحننري  الجزائننري 

االتفاقيات هامبور  تقوم علنى           الجزائري  أوفي القانون المسؤولية  الناقل  البحري  سواء 

ال يوجند طنر   ضنعيف  فني  العالقنة  التعاقدينة  فني النقنل    هذه المسؤولية  الناقل البحنري  كمنا 

البحري  كما  أشارت  إلينه  بعن   االتفاقينات  الدولينة  و  التني  أرادت  التخفينف  منن التزامنات  

فنني العالقنة التعاقدينة  مقابننل  أن  تزيند فنني  التزامنات  الناقننل   الشناحن  بصنفته الطننر   الضنعيف

 .البحري  بصفته  الطر   الذي  يتحكم  في  شروط عقد  النقل 

يخضع  لي القواعد العامة  فني القنانون   عقد  النقل  البحري  هوكما يبين  هذه الموضو   أن   

بجانبين  و منه فإن  التنزام  الناقنل  البحنري  باالسنتالم  و الشنحن و النر  و بين  عقد في ابرام  

التفريغ  و النقل و المحافظة على البضائع ما هنو إال تكملنة  اللتزامنات الشناحن ، لنذلك  نقنول  أن  

القانون  البحري  الجزائري  لم  يتعسف  في ترتيب  جملة من االلتزامات  في ذمة الناقل  البحري  

لحريص  هذا  من جهة ، ومن جهة أخرى مكنه  من اإلعفاء  من  المسؤولية  المترتبة  عليه  في ا

حالننة  إخاللننه بأحنند االلتزامننات  إذا ثبننت  وجننود سننبب  أجنبنني  أو احنند  األسننبا   العامننة  المتفنن   

تمتنع  بحقنوق  عليها  التي حالت  دون تنفيذه  اللتزامه  باإلضافة  إلى  ذلك  فإن  الناقنل  البحنري ي

 .تتمثل  في حقه  في الحجز و رمي  البضاعة  في  البحر 

 :الكلمات المفتاحية

 الدعوى / 0التحكيم /  1ا ت اقيات  /3 عقد  الناقل البحرل  /3 المسؤولية /.6
 

Abstract of The master thesis 

 Through this study on this topic, we conclude that the responsibility of the maritime 

carrier in the Algerian maritime law, in light of the Hanburg Agreements of 1978, it becomes 

clear to us that the responsibility of the maritime carrier, whether in Algerian law or in the 

Hamburg conventions, is based on this responsibility of the maritime carrier, as there is no 

weak party in the contractual relationship In maritime transport, as indicated by some 

international agreements, which wanted to reduce the shipper's obligations as the weak party 

in the contractual relationship, in exchange for increasing the obligations of the shipping 

carrier as the party that controls the terms of the transport contract. 

This topic also shows that the maritime transport contract is subject to me the general rules of 

law in concluding a contract between two sides and from it, the obligation of the maritime 

carrier to receive, ship, stack, unload, transport and preserve the goods is nothing but a 

complement to the shipper's obligations, so we say that the law The Algerian seafarer has not 

been abusive in arranging a set of obligations owed to this careful marine carrier on the one 

hand, and on the other hand enabled him to exempt from liability incurred by him in the event 

of a breach of one of his obligations if it is proven that there is a foreign cause or one of the 

agreed general reasons that prevented his implementation of his commitment in addition In 

addition, the shipping carrier has rights represented in his right to seize and throw the goods 

overboard. 
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