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الجزائر�  قانون اإلجراءات المدن�ة و اإلدار�ة ج ق إ م إ  

1998ق ت ب م  قانون تجارة 	حر� مصر� لسنة   
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 د س ن  دون سنة النشر

 د ب ن دون بلد النشر

  ج ر ج ج  جر�دة رسم�ة للجمهور�ة الجزائر�ة

  ص ص  من الصفحة إلى الصفحة

  	الّلغة الفرنس�ة  -2

AFA  Association française d’arbitrage 

CAMP Chambre arbitrale maritime de paris 

CJCE cour de justice des communautés européennes  

CMI comite maritime internationale  

C.P.C.F   code de procédure civil français 

CTF  code des transports français  

Op-cit  ouvrage précédemment cité 
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وال یزال م>انة هامة 	النس	ة للمجتمع اإلنساني في العالم 	أسره، منذ القدم ال	حر  �حتل
عد ما 	 تنامي حاجاتهو  مع تطور المجتمع ال	شر�  فالنشاC ال	حر� عرف تطورا ملحوظا

األعماق استخراج 	عض الثروات من و  األسماك صیدنصب على مجرد ت ة	س�ط ت>ان
ارجاء  تنتشر عیر مختلفو  لتتحول إلى مشار�ع تجار�ة ضخمة توظف رؤوس أموال معتبرة

ظهرت الحاجة الماسة لتنظ�م العالقات الناشئة عن هذا النشاC وتأتي في المقدمة العالم ف
ات رو التجارة ال	حر�ة، فهي عماد االقتصاد الوطني للعدید من الدول ألنها تسمح بتوز�ع الث

  . ولئع وت	ادلها بین مختلف الدّ وال	ضا

 أ� توفر بیئة مالئمةمؤهالت طب�ع�ة  اعتماد التجارة ال	حر�ة علىال یخفى على أحد 
ل ال	حر� بوجه خاص، نقالنقل بوجه عام، والام>ان�ات ماد�ة تسهل المعامالت أهمها هو و 

ل و االتد خصوصا مع االنفتاح على العالم واتساع حر>ة رؤوس األموال، فهو عصب عمل�ة
  . التكنولوج�اتو  وواسطة تصر�ف السلع

قتصادیون النقل من الوجهة الماد�ة 	أنه التحر�ك الماد� من م>ان آلخر إلف ا�عرّ   
>�ف�ة الق�ام 	ه وهو �>ون عادة موضوعا أساس�ا لعقد �سمى  أوسرعته  أوأ�ا >ان موضوعه 

  ".عقد النقل"

هو النقل أن أكثر هذه األنواع أهم�ة  - ومن المسلم 	ه -من الناح�ة العمل�ة �عتبر  
ال	حر� لل	ضائع والذ� ی	اشر في ال	حار والمح�طات بواسطة السفن والناقالت 	صرف النظر 

   ي ثالثة أرVاع سطح الكرة األرض�ةة عن >ونه �غطو حمولتها، عال أوعن حجمها 
سافات 	عیدة جدا ، فإنه معروف 	قدرته على نقل >م�ات معتبرة من السلع ولم)% 71قر�	ات(
 .)حتى بین مختلف القارات(

تتالءم ونوع ال	ضائع المراد  الناح�ة التقن�ة وسیلة نقل وهي السفینة �ضا منأیوفر   
جود أنواع الخاصة بنقل البترول وغیرها لو  أولنقل الجرارات  أو�ات و ا>حامالت الح نقلها

 أوالطرقات والتي تتم عبر ل األخر[ تكلفته المعقولة مقارنة بوسائل النق إلى	اإلضافة منها، 
  . اجو  الس>ك الحدید�ة وحتى
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، والمعلوم أن امتالك سفینة )النقل(یرت	^ النقل ال	حر� بوجود سفینة تؤد� هذه المهمة 
جانب >ون صناعتها تتطلب خبرات فن�ة وتقن�ة ل�ست  إلى، فر إم>ان�ات ماد�ةابتو  رهین
نها تناء السفن و	التالي امتالك أسطول 	حر� م>ّ ل >ل الدول، فظهرت دول بوسعها اقو ا	متن

  . تطل	اتهادول 	حاجة إلیها لتلب�ة مو  ،ن الس�طرة على حر>ة النقل ال	حر� م

دول وصفت 	الناقلة وأخر[  بینال	حر مسرحا لتصادم المصالح  -من هنا-أص	ح 
لى الحصول ع أوالدول الناقلة من أجل تصر�ف سلعتها  إلىوصفت 	أنها شاحنة 	حاجة 

  . سلعة في إطار عملیتي االستیراد والتصدیر

لغ استغالل الدول الناقلة حاجة الدول الشاحنة ذروته واشتد الصراع ف�ما بینهما حیث ب      
أهدرت حقوق الشاحنین مقابل مغاالة الناقلین في فرض شروC تسق^ عنهم أ�ة مسؤول�ة عن 

النقل  عمل�ة حد القول 	ان تنفیذ إلى�، عدم تنفیذ التزاماتهم الناشئة عن عقد النقل ال	حر 
  .أص	ح رهینا 	مشیئة الناقل

المحور الذ� تدور حوله مختلف النصوص  مداها أو مسؤول�ة الناقل ال	حر� تحدید �عّد 
خضعت قد�ما قد و  ومحرك مختلف المنازعات القضائ�ة،واالجتهادات الفقه�ة والقضائ�ة 

قد�ة، ونظرا للظروف الخاصة التي تمارس فیها الع قواعد العامة في المسؤول�ةالألح>ام 
صناعة النقل ال	حر� وهي أخطار ال	حر، درج هؤوالء الناقلون على اشتراC إعفائهم من 

ف>ان سب	ا في عجز الشاحنین عن تأمین 	ضاعتهم نتیجة ارتفاع أقساC التأمین  ،المسؤول�ة
  التي >انت تفرضها شر>ات التامین

الذین تضرروا نتیجة عدم شر>ات التأمین جانبهم  ٕالىو  الشاحنون ،	عد فترة ، ناشد
تم>نهم من الرجوع على الناقلین 	عد دفع التعو�ض للشاحنین 	سبب ورود شروC اإلعفاء من 

إال في الوال�ات المتحدة األمر�>�ة  المتوقعصد[ النداء لم یلb ، ضاعو المسؤول�ة بتغییر األ
احد اعضاء مجلس  إلىنس	ة  1893سنة  ) Harter Act(االمر�>ي 	صدور قانون هارتر
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آنذاك حیث لم تكن تملك سو[  لحما�ة مصالحها >دولة شاحنة وهذا، )1(الشیوخ الذ� تقدم 	ه
  .ومن أهم ما جاء ف�ه 	طالن شروC اإلعفاء من المسؤول�ة، أسطول 	حر� متواضع

 اتفاق�ة عرفت على الصعید الدولي ظهرت أن  إلىتوالت السنین دون أ� تغییر 
لكنها لم تلb أ� نجاح ألنها >انت تستمد قوتها من اتفاق  ،)2(1921اتفاق�ة الها� سنة 	

  . بها ا� ان قواعدها لم تكن ملزمة األطراف على األخذ

غا�ة سنة  إلىوواصلوا نضالهم مین أشر>ات التعز�مة الشاحنین و  هذا الوضع لم یثن 
 دید من الدول وهي اتفاق�ة برو>سلحیث ظهرت اتفاق�ة تعد م>س	ا لهم ومرجعا للع ،1924
مطالب الشاحنین ط	عا مع مراعاة في ص�اغتها التي اعتمدت >أساس لها  ،)3( 1924لسنة 

مصالح >ل من لت أن تكون نصوصها حال لمعادلة تتوازن فیها و اظروف النقل ال	حر�، فح
�طرة الدول ٕاحاطة مسؤول�ة الناقل ال	حر� 	قواعد صارمة تحد من سو  الشاحنین والناقلین

  .الناقلة

	عد  	عض المسائل المرت	طة 	مسؤول�ة الناقلت مسّ  ت>انت هذه االتفاق�ة محل تعد�ال       
رغم ذلك فقد ترسخت قواعد اتفاق�ة برو>سل لسنة  ،ر التطبیb العملي لها عیو	ا فیهاظهأن أ

حّد من 	الخصوص تأطیر مسؤول�ة الناقل ال	حر� 	ما �و  � في مسائل النقل ال	حر  1924
لیها ما یز�د عن ستین دولة منها إنضم إ و  ،لفترة ال �ستهان بهامغاالته في فرض شروطه 

  .الجزائر

و	قي الصراع قائما والعمل على إیجاد نصوص ، النقل ال	حر� مع مرور السنین تطور      
تشر�ع�ة تحد منه استمرت وصدرت عدة اتفاق�ات نظمت النشاC ال	حر� عموما والنقل 

                                                           

1-Voir, Jean-Pierre BEURIER, Droit maritime,3éed ,Dalloz,Paris ,2014,p522 

  و13،ص2011المعاهدات الدولّ�ة،المؤسسة الحدیثة للكتاب،لبنان ،و  ن و وجد� حاطوم ،النقل ال	حر� في ضوء القان/ د2-

RIMABOSHI Massiliano, L’unification du droit maritime, PUF, 2006, p 257  

هي إختصار لإلتفاق�ة الدول�ة الخاصة بتوحید 	عض القواعد المتعلقة 	سندات الشحن لسنة  1924ق�ة برو>سل لسنة اتفا -3
المؤرخ في  71-64رسوم رقم م، التي انضمت الیها الجزائر 	موجب الببرو>سل 1924أوت 25الموقع علیها في  1924

  .03/04/1964بتار�خ  الصادر 28عدد  ج جر  ، ج 1964مارس  02
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على  مسؤول�ة الناقل ال	حر�  مر>زة على >�ف�ة تنظ�م القواعد التي تح>م  خصوصا ال	حر� 
  .ول�ة في المجال ال	حر� والمصالح المتضارVةنحو �>فل توحید القواعد الدّ 

التي �عود الفضل في  )Hamburg rules()1(ظهور قواعد هامبورغ نتج عن ذلك     
شراف من الجمع�ة إب )UNCITRAL(رة الدول�ةلجنة األمم المتحدة لقانون التجا إلىوضعها 
 1924التفاق�ة برو>سل لسنة  الع>س�ةهذه القواعد الصورة  تعدّ حیث  ،مم المتحدة ألالعامة ل
على وجه التحدید و  لة عدم ات	اع منهجها وال طر�قة معالجتها لموضوع النقلو افي مح

     .لمسؤول�ة الناقل ال	حر� 

وهي (الدولي إلرساء قواعد تحد من صراع الشاحنین ى الصعید >بیرة علجهود بذلت   
 إلىإال أنها لم تصل 	عد ،د القواعد المط	قة یتوحو  والناقلین) الدول النام�ة في الغالب 

ول و>ون واضعوا هذه النصوص هم في مبتغاها 	سبب عدم تكافؤ القو[ االقتصاد�ة للدّ 
  . الغالب من الدول الناقلة

د�ة للناقل ال	حر� منذ 	ضع سنوات نتیجة التقدم التكنولوجي أ�ضا الصورة التقلیتغیرت 
ح>مها عقد واحد �قدم خدمة من ال	اب � تطور وتعدد وسائل النقل المتاحةالذ� أثر على 

 إلىأ� �متد التزام الناقل منذ تسلمه ال	ضاعة في مخزن الشاحن  ،(door to door)لل	اب 
فحسب أ� تشمل الرحلة  انت تكتفي 	النقلغا�ة تسل�مها في مخزن المرسل إل�ه 	عدما >

   .ال	حر�ة فحسب

نظمت في  ساهمت المعط�ات السا	قة في ارساء مفاه�م جدیدة للنقل ال	حر� لل	ضائع       

التي أر�د بها أن تكون المرآة التي  )  Rotterdam Rules()2(واعد روترداماطار ما �عرف 	ق

رك ــوهي نتیجة التح ،نولوجيــوالمواك	ة للتطور التكس النقل ال	حر� في صورته المتكاملة ــتع>

وقد ذ>ر في الدی	اجة 	عض األس	اب التي دفعت  ،الثاني للجمع�ة العامة لألمم المتحدة
                                                           

قواعد "ب ، بهامبورج، ألمان�ا، والمعروفة 1978مارس  31اتفاق�ة األمم المتحدة للنقل ال	حر� لل	ضائع والموقع علیها في  - 1
  ).لم تنضم إلیها الجزائر(،1992ل د�سمبر أو ودخلت حیز النفاذ في  "هامبورغ

2-  bضائع عن طر�	عقود النقل الدولي لل	حر >ل�ا اتفاق�ة األمم المتحدة المتعلقة 	11جزئ�ا والموقع علیها في  أوال 
  ).نضم الیها الجزائرتلم و  یز التنفیذ 	عدحلم تدخل 	عد ( "قواعد روتردام"ب بنیو�ورك، والمعروفة  2008د�سمبر 
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في تحقیb التوحید السا	قة هذه القواعد في مقدمتها فشل االتفاق�ات وضع 	المجتمع الدولي ل

وعدم مسایرة ین والناقلین حنومتوازن للشاالقانوني المنشود وعدم وجود نظام عالمي ملزم 

  .طور الحاصل في مجال النقل ال	حر� الت

الناجمة عن  مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع�ظهر التمییز بین >ل إتفاق�ة في تنظ�م       

مد[ استجابتها لتطلعات الدول و  توجه واضعیهاو  انطالقا من فلسفة عقد النقل ال	حر� 

ارساء قواعد دول�ة موحدة في هذا المجال تخدم >افة و  الدول الناقلةالشاحنة مقابل س�طرة 

  .المصالح

فان دراسة هذا  لد[ الفقه 	عقد النقل ال	حر� في الغالب هو النقل الدولي، لهذا �قصد
النوع من المسؤول�ة �>ون في إطار االتفاق�ات الدول�ة التي نظمت هذا النشاC، و�جب التنو�ه 

	موجب ال	حر� ي تلك الناجمة عن اإلخالل 	االلتزام بتنفیذ عقد النقل أن مسؤول�ة الناقل ه
 La Charte (مشارطة التأجیربذلك مست	عدة  ،الذ� یتم وفb خطوC منتظمة سند الشحن

partie ( من  المراكز االقتصاد�ة لألطراف [ و اتسحیث ت>صورة ثان�ة إلستغالل السفینة
الجزء األكبر منه في ال	حر مست	عدین بذلك  أوحر والنقل هو الذ� یتم في ال	 ،الدراسة هنا

ألنه مجال اخر  النقل غیر المنتظم أومتعدد الوسائ^  النقلأو 	اقي أنواع النقل >النقل النهر� 
  . لل	حث

المواد  أوموضوع نقل المحروقات  یتم نقل مختلف ال	ضائع 	موجب هذا العقد إال أن  
 أو	ضائع المنقولة و	اعت	ارها مواد استراتیج�ة خصوصیته من حیث طب�عة الل نظراالخطیرة 

	التالي و  ألح>ام مغایرة لتلك المط	قة على نقل ال	ضائع العاد�ةتخضع تحمل خطورة معینة 
هو مجال آخر للدراسة ال یتسع التطرق له هنا، فبها ل�ة الناقل ال	حر� و تتأثر أح>ام مسؤ 

  .  الوافي من الدراسةو  كافيوهذا 	غ�ة التر>یز على موضوع محدد ومنحه الحیز ال

شروC العقد في ش>ل مطبوعة والمعروفة 	سند  جر[ العرف ال	حر� على إفراغ  
وما 	ما فیها مجال مسؤول�ة الناقل والمسائل المرت	طة بها  الشحن تتضمن >ل بنود هذا العقد 

ن القو[ الرفض ونادرا ما �م>نه مناقشة هذه الشروC لعدم تواز  أوعلى الشاحن سو[ القبول 
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 ذلك تعتبر هذه الوث�قة األكثر ذیوعا في مجال النقل ال	حر� لل	ضائعلما بینهاالقتصاد�ة 
   .في حّد ذاته تحل محل العقدو 

  أس�اب اخت�ار هذا الموضوع: الأو 

أس	اب شخص�ة الخت�ار هذا الموضوع وأخر[ عمل�ة، فأما عن األس	اب  توجد     
ي مجال تقل ف�ه الدراسات المتخصصة، فهو الشخص�ة فتكمن في الرغ	ة في الخوض ف

الم>ت	ة الجزائر�ة تفتقر لدراسات معمقة في  ال تزال حیث، صبخحد اآلن  إلىمجال ال یزال 
، وا�ضا استكماال لدراسة سا	قة عند تحضیر مجال القانون ال	حر� رغم أهمیته 	النس	ة لبلدنا

   .شهادة الماجستیر

>یف یتم أوفضول علمي لمعرفة لة معرفة و افهي مح، موضوع�ةأس	اب  �ضاأتوجد        
التطلع لفهم لماذا ال یزال هذا الموضوع و  تنظ�م مسؤول�ة الناقل ال	حر� من الناح�ة القانون�ة

الحثیث إلرساء قواعد قانون�ة تفصل في >ل  ولي رغم السعيیثیر صعو	ات على الصعید الدّ 
 قل ال	حر� من أقدم االنشطة في الوجودأّن النشاC ال	حر� 	ما ف�ه النو  جوانب الموضوع

من تعدد  األهم هو تحدید موقف المشرع الجزائر�، بین ما هو سائد على الصعید الدوليو 
�خدم و  وهل �ستجیب هذا التنظ�م للواقع العملي ،االتفاق�ات التي تح>م موضوع الدراسة

 	مثل هذه المواض�عجانب فتح المجال آلخر�ن لالهتمام  إلى المصالح االقتصاد�ة للبلد،
  .ألهمیتها

 .أهم�ة الموضوع:ثان�ا

  : ال یخفى على احد أمر�ن هامین

>لم  1200عن طوله یز�د أن الجزائر بلد ساحلي �متد على شر�^ ساحلي : لهماأو 
  .تجار� موزعة على طول الساحل میناء 11	الض	^ و  �ضم عدة موانئ تجار�ة
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ط�ة حاج�اتها من االكتفاء الذاتي فتلجأ لتغأن الجزائر لم تحقb نس	ة مقبولة : ثانیهما
حسب إحصائ�ات وزارة التجارة التجارة الخارج�ة  من  %73مثل نس	ة � االستیراد، حیث إلى

   .، وأن جل هذه الم	ادالت یتم عن طر�b ال	حر)1(  2017لسنة

ل في 	الدنا لذا یجب أن یلقى و یتضح من هنا أن النقل ال	حر� هو المجر[ األ
واهتمامنا بهذا الموضوع هو ال	حث عن توجه المشرع الجزائر� في ، الكافي والالزم االهتمام

تنظ�م أح>ام مسؤول�ة الناقل ال	حر� إدراكا منا ألهم�ة النقل ال	حر� 	النس	ة للجزائر لكونها 
جانب حاجتها الملحة في توفیر متطل	ات الدولة عن طر�b  إلىدولة محاذ�ة لل	حر، 

  .الخارج إلىرواتها بتصدیرها االستیراد وتوز�ع ث

 1989قتصاد�ة التي صاحبت صدور دستور سنة إلهتمام 	عد التحوالت اإلتزاید هذا ا
وما نجم عنه من انفتاح على األسواق الخارج�ة، و>ان له أثر >بیر في تطو�ر المنظومة 
التشر�ع�ة و	ما فیها قطاع النقل ال	حر� خصوصا نقل ال	ضائع تماش�ا مع التطورات 
الحاصلة، وأمام عجز الجزائر عن تغط�ة >ل الم	ادالت بوسائلها الخاصة أ� سفنها، 

	عد رفع االحتكارات  في هذا القطاع بإجراءات تحفیز�ة والمطال	ة الدائمة للمستثمر�ن الخواص
  .التي >انت ممارسة من طرف الدولة في هذا القطاع

ألن التنظ�م یختلف لل	ضائع 	حر� تنظ�م مسؤول�ة الناقل  یجب معرفة >یف تمّ >ان  
ومنه یتضح خ�ار الدولة الجزائر�ة هل >ان موفقا أو ال  ناقلة أوبین إذا >انت الدولة شاحنة 

رغم قدمها ووجود اتفاق�ات دون سواها  1924في اعتمادها لقواعد اتفاق�ة برو>سل لسنة 
   .أخر[ عالجت نفس الموضوع وهي حدیثة نسب�ا

   صعو�ات ال�حث :ثالثا

وواضحة من الجانب الصعب، حیث >ان إیجاد أجو	ة م	اشرة دراسة هذه التخلو ال 
تشا	ك 	سبب مر ال�سیر ل�س 	األ ة الناقل ال	حر� عن >�ف�ة معالجة موضوع مسؤول�

األح�ان  الذ� یتسم في أغلب ل عقد النقل ال	حر� و اعند تن اأجنب� االعالقات ووجود دائما طرف
                                                           

  .https://www.caci.dzوث�قة ب�انات احصائ�ة  حول التجارة الخارج�ة الجزائر�ة ،متاح على الموقع -  1
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	الموضوع، إذ درس  اجع في 	الدنا التي اهتمت 	ش>ل معمbأ�ضا قلة المر ، 	الطا	ع الدولي
	صفة  القانون ال	حر� دراسة  أوضمن دراسة اهتمت 	النقل 	صفة عامة  في إطار شامل

>ذلك صعو	ة الحصول على أح>ام تح>�م�ة 	سبب الطا	ع السر� ألغلب القرارات ، عامة
  .لما فیها إثراء للموضوع التح>�م�ة

  ةالدراس ل�ةإش�ا:را�عا

لها اس عدة إش>االت فمسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع یثیر هذا الموضوع الحسّ     
وأس	اب لإلعفاء  ،من خالل تحدید األس	اب المؤد�ة لتحر�>ها خاصة ظهرت عناصر تمییزها

جانب اختالف األسس التي تستند إلیها ت	عا لالتفاق�ة  إلى ،ت للتخفیف منهاوحاال، منها
خصوص�ة هذه المسؤول�ة واآلثار المترت	ة عنها من منازعات قد تحل  المط	قة وهو ما �ظهر

لكن وفb  ٬التح>�م الدولي إلىجوء أمام هیئات دول�ة 	اللّ  أوعلى مستو[ القضاء الوطني 
تنظ�م مح>م منعا أل� طرف من الضغ^ على الطرف اآلخر وفرض شروطه، >ل تلك 

  :ضوع الدراسة وهيإش>ال�ة واحدة هي صلب مو  طرح  إلىدفعت  المسائل

 ح�ام مسؤول�ة الناقل ال�حر� لل�ضائع؟ ط�عا حسبما هو االطار القانوني المنظم أل
وما تضمنته مختلف االتفاق�ات الدول�ة التي ) التقنین ال�حر� (رده المشرع الجزائر� أو ما 

  .عنیت بهذا الموضوع

  المنهج المت�ع: خامسا 

المنهج  نااعتمد، المنهج التار�خيو  لوصفيالتحلیلي االمنهج في دراستنا  ات	عنا    
 إلىاستقراء النصوص القانون�ة الوطن�ة والدول�ة وتحلیل محتواها  عندوذلك  التحلیلي الوصفي

  .جانب ال	حث عن الجانب الفقهي والقضائي لما ف�ه إثراء للموضوع

ت وأ�ضا التار�خي حیث �عد المعبر الوحید لفهم 	عض المصطلحا ف المنهجیوظت تمّ       
ومن ثم إدراك >یف  توجه >ل اتفاق�ة اهتمت 	موضوع النقل ال	حر� لل	ضائع أوإلدراك فلسفة 

  .مسؤول�ة الناقل ال	حر� ما >انت الغا�ة منها في تنظ�م قواعد و  القوانین تم سنّ 
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ـــ قســـمنا   ـــىل�ة الدراســـة اشـــ>إلاهـــذه  ىلالجا	ـــة عل توضـــ�ح ل لو جـــزءین، خصصـــنا األ إل
ـــاب األ (لمســـؤول�ة الناقـــل ال	حـــر� لل	ضـــائع   ةالموضـــوع� األح>ـــام ـــاني أمـــا ، )لوال� الجـــزء الث

تحـــــت عنـــــوان  مختلـــــف اإلجـــــراءات الخاصـــــة بتســـــو�ة النزاعـــــات القائمـــــةراســـــة لد هنافخصصـــــ
 .)ل�اب الثانيا(مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع التطب�قات القضائ�ة عن 

  



 

 

  
  

  لواأل ال�اب 
الموضوع�ة لمسؤول�ة  ح�اماأل

  حر� لل�ضائعالناقل ال�
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 عرفت القواعد التي تح>م النقل ال	حر� لل	ضائع تطورا أملته الظروف االقتصاد�ة      
تغیر >فة القو[ صاح	ة المصلحة التي تقف وراء سن هذه القواعد،و 	التالي و  االجتماع�ة،و 
  .رت 	ش>ل م	اشر على األح>ام التي تخص مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائعأثّ 

	الثورة التكنولوج�ة في المالحة ال	حر�ة آنذاك  1978عد هامبورغ لعام وصفت قوا 
ل�س فق^ 	سبب إعطاء الدول النام�ة دورا في النقل ال	حر� لل	ضائع، بل لتغیر توجهها 

  . 1924مقارنة 	ما جاءت 	ه اتفاق�ة برو>سل لسنة 

ناعة النقل ص مجالقواعد عدیدة درج التعامل بها في و  أدخلت قواعد روتردام مفاه�مو  
ل أو خصوصا عند تنو  ر في هذا المجالما توصل إل�ه التقدم المعلوماتي الذ� سخّ و  ال	حر� 

  .موضوع مسؤول�ة الناقل

المسؤول�ة المط	قة في  مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع نموذجا متمیزا ألنواع تعدّ 

العقد�ة د المسؤول�ة ان >انت ال تخرج عن دائرة القواعد العامة في تحدیو  حتى ل،مجال النق

ملتها ألكن مع 	عض التغییرات التي  الناجمة عن االخالل 	االلتزامات التي �ملیها هذا العقد ،

الذ� یختلف حسب النصوص و  �ظهر ذلك من خالل األساس المعتمد في ق�امهاو الضرورات ، 

الحاالت و  ن�ة بها،مد[ أخذ التشر�عات الوطو  على وجه التحدید االتفاق�ات الدول�ةو  المعمول بها

  . >�ف�ة التخلص منهاو  ث	اتها،ا إلىالتي تؤد� 

غیر و  من مؤسسات ح>وم�ة الدول�ة التشر�عاتواضعي المرجع لد[ >ل >ان 
لى في سنها و التي عنیت 	الدرجة األو  ن اهل االختصاص في المجال ال	حر� ح>وم�ة م

	حما�ة الطرف  تتواز[ القو[  الشاحنین، 	حیثو  لنصوصها تحقیb التوازن بین مصالح الناقلین
هذه لحل  خاص، ف>ان نظام المسؤول�ة مبني على م�>انیزم الضعیف في عقد النقل ال	حر� 

  .أطرافهاقو[ تتكافأ  التي �صعب ان عادلة الم

مفصلة في  دراسة مسؤول�ة الناقل ال	حر� محل  لتنظ�م>انت >ل تلك القواعد العامة      
التي تحدد مسؤول�ة الناقل ال	حر� الموضوع�ة األح>ام  تلفمخل أو من خالل تن هذا الجزء
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هذا الم�>انیزم المتمیز  وض�حتو  ،جب سند الشحنو 	م الناشئة عن عقد النقل ال	حر� لل	ضائع
دراسة لالثاني و  ،)لو الفصل األ(المسؤول�ة  ل لتحدید ماه�ةو من خالل جزئین، خصص األ

  ).الثاني الفصل(حاالت است	عاد المسؤول�ة 



 

 

  

  

  

  لواأل الفصل 
�ة الناقل ال�حر� لماه�ة مسؤو 

  لل�ضائع
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التعرف على القواعد العامة التي تح>م الموضوع لفهم و  دراسة االطالع ةتستدعي أ�

التفاصیل، فهو معبر إلزامي خصوصا موضوع یتعلb بتحدید النظام القانوني لمسؤول�ة الناقل 

ألعلى المستو�ات  لمصالحاصادم تحیث ت التفسیرات،و  	سبب >ثرة التفاصیل ال	حر� لل	ضائع

  .األهداف التي تتحقb س�ما من وراء عمل�ة النقلو  	سبب ضخامة االستثمار في هذا المجال

لل	حث تحدید  �ةماه�ة مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع >ر>یزة أساستقتضي ب�ان 

 �ة أم عقد�ة،طب�عتها من بین ما هو معروف في القواعد العامة، فهل هي مسؤول�ة تقصیر 

 غیر الخطأ أوأ هو األساس تحدید أساس هذه المسؤول�ة إن >ان الخط إلىمن ثم التوصل و 

  .ف القانوني للمسؤول�ةیرتب على اختالف التكیتختالف األح>ام التي تإلهذا و 

 �رتب التزاماتو ) الشاحنالناقل و (للجانبین  املزم اعقد عقد النقل ال	حر� لل	ضائع�عد  

ماهي هذه  أص	ح من الضرور� التعرف على المسؤول�ة، من هنا إلىها یؤد� أ� إخالل بو 

  .ذل عنا�ةبب أوحن 	صدد التزام بتحقیb نتیجة نفهل  ماهي طب�عتهاو  ماتااللتزا

حسب ما هو متفb عل�ه   ه	عد تنفیذالناشئة عن عقد النقل  >ل االلتزامات قضينت

نه ل�س السبیل أعلى  ،ال	حر�  �ة الناقلاالطراف 	مافیهم مسؤول ي مسؤول�ةقض	التالي تنو 

، فمن خالل هذا قد� عأ، وهذا �فترض ان له بدا�ة ونها�ة >الوحید الذ� ینقضي 	ه العقد

  .التي تختلف عن نطاق تنفیذ العقد  وضح نطاق سر�ان المسؤول�ةنلمجال ا

ه عقد النقل ال	حر� لل	ضائع 	موجب سند الشحن له میزت نّ أ�ظهر مما سبb االشارة 

، بدءا بتوز�ع االلتزامات محّرك ا�ة الخاصة انع>ست م	اشرة على مسؤول�ة الناقل ال	حر� 

على عاتb �قع قسم االكبر منها حیث ان ال ،التنفید السيء لها أوفیذها مسؤول�ة عند عدم تن

خصوص�ة مسؤول�ة الناقل لنستخرج منها ، لو الم	حث األهو موضوع و  أ� الناقل هذا األخیر

 .من الدراسة الم	حث الثانيفي  	ضائعال	حر� لل
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 لوالم�حث األ 
   لتزامات الناقل ال�حر� لل�ضائعإ

 )الناقل ال�حر� لل�ضائعس�اب ق�ام مسؤول�ة أ(
عدد االلتزامات الناشئة عن تنفیذ عقد النقل ال	حر� 	النس	ة لكل أطرافه، لكن العبء تت

الطرف الذ� یجمع بین 	ق�ة و  األساسي لهاألكبر من هذه االلتزامات یتحملها الناقل ألنه المنفذ 
  .أطراف هذا العقد

	حسب المنظور  لیتهو ق�ام مسؤ  إلىوهي األس	اب المؤد�ة  الناقل ال	حر�  تنقسم التزامات      
مرت	طة هي تلك الو  اللتزامات المفروضة عل�هواع االمعتمد عل�ه، فال	عض �قسمها ت	عا ألن

  ). ال	ضاعة(	محل النقل ت	طة مر ة ن�الثاو ) السفینة(بوسیلة النقل 

على مراحل إنجاز عقد النقل ال	حر�، وهو االكثر وضوحا وعمل�ا،  ،تقس�م ثان�عتمد 
 لرحلةالمتعارف علیها 	المرحلة عند بدء او  لىو فتكون لدینا ثالثة مراحل ت	اعا بدءا 	المرحلة األ

لمرحلة التي تضم نها�ة تأتي ا اخیراو  ،)المطلب الثاني( ، تلیها المرحلة ال	حر�ة)لو المطلب األ(
>ل مرحلة تشمل جملة من االلتزامات الملقاة و ، )المطلب الثالث( وما یترتب على ذلك الرحلة

ا� ان االلتزامات هي الوجه الثاني  ق�ام المسؤول�ة إلىأ� إخالل بها یؤد� و  على عاتb الناقل
  .المؤد� لق�ام المسؤول�ة عند االخالل بها

 لوالمطلب األ 
 زامات الناقل عند بدء الرحلة ال�حر?ةالت

التي و  نظمت >ل التشر�عات االلتزامات الواقعة على عاتb الناقل خالل هذه المرحلة،
 ،ال	حر�  مسؤول�ة الناقل من ثّم تبتد� ا�ضاو  مرحلة تنفیذ العقد المبرم تعتبر هامة حیث تبدأ

للمالحة  الصالحةو  ل المالئمةبتجهیز وسیلة النق�م>ن وصف هذه المرحلة 	التمهید�ة تنطلb و 
 إلىألجل نقلها ) الفرع الثالث(	غ�ة شحنها )الفرع الثاني(من أجل تسلم ال	ضاعة) لو الفرع األ(

  .>مرحلة ثان�ة الم>ان المتفb عل�ه
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 لوالفرع األ 
  تزام بإعداد سفینة صالحة للمالحةاالل

 نظمته نصوصحیث صعو	ات  لتزام 	س�^ ال یثیر أ�ةإللى أّن هذا او یبدو للوهلة األ       
التزام لكنه ، ها اغلب التشر�عات الوطن�ةت	عت، وقد 1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة  3المادة 

Cطة بهذا النشا	ه ، ینطو� على مفاه�م خاصة مرت	ومن حیث ، )الأو (من حیث التعر�ف 
ة للمالحة هو ل ما یلفت االنت	اه أن التزام الناقل بوضع سفینة صالحأو إن ف ،)ثان�ا(مضمونه

وهو فارق ضخم �ظهر في ،)1(الكاف�ة ول�س التزام بتحقیb نتیجة) الهمة(التزام ببذل العنا�ة 
المسؤول�ة، وعل�ه �م>نه التخلص من المسؤول�ة الملقاة على عاتقه 	مجرد إث	ات أنه  أساس

  . )2(مع�ار الشخص المعتاد إلىبذل العنا�ة الكاف�ة وهذا استنادا 

  لتزام بإعداد سفینة صالحة للمالحةتعر?ف اال  -الأو 

تعر�ف االلتزام بإعداد سفینة صالحة للمالحة محل اهتمام المشرع والفقه وقد >ان 
أش>الها لكنها متفقة في المضمون  التعار�ف من حیث تطرقوا إل�ه، وعلى الرغم من اختالف

   :هاوسوف نورد ال	عض من

وفي  على الق�ام 	الرحلة المقررة في أمان، و تعني صالبتها ومتانتها وث	اتها وقدرتها" -1
  .)3("الظروف المعتادة، و>ذلك قدرتها على نقل ال	ضائع وحفظها حتى میناء الوصول

 فإن االلتزام بإعداد سفینة " (Royal Colin vaux Carver)وحسب الفق�ه اإلنجلیز�  -2

                                                           

الح�ة للمالحة ذات أهم�ة 	الغة، و�جمع الرأ� السائد على أن المنشأة العائمة ال تكتسب وصف السفینة تعتبر ف>رة الص -1
إال ابتداءا من لحظة >ونها صالحة للمالحة ال	حر�ة، فهذه هي لحظة م�الدها، وتنتهي ح�اة السفینة إذا أص	حت غیر صالحة 

أن أص	ح  إلىالتزاما بتحقیb نتیجة في القانون الروماني  أوتزاما مطلقا للمالحة، وقد عرف هذا اإللتزام تطورا بدءا من >ونه ال
  . والقوانین الوطن�ة المشتقة عنها 1924التزاما 	س�طا في اتفاق�ة برو>سل لسنة 

عقود استئجار السفینة 	مشارطة إیجار عقود النقل وعقود (صالح�ة السفینة للمالحة « حمد هللا دمحم حمد هللا،/ دأنظر،  
  . 322ص ،  1994مصر، ، أسیوC، 16، مجلة الدراسات القانون�ة، مجلد »)تأمینال
عاطف / ود  ،206- 205ص ص ، االس>ندر�ة، د س ن، قانون ال	حر�، منشاة المعارفال م	اد� علي ال	ارود�،/ د -2

  . 77ص  ، 2008دار النهضة العر�Vة ، القاهرة،  ،النقل ال	حر� لل	ضائعدمحم الفقي، 
  . 324، ص نفسه هللا دمحم حمد هللا، المرجع حمد/ د -3
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عدات لمواجهة مخاطر صالحة للمالحة �عني مالئمة ال	اخرة من حیث التصم�م واله�>ل والم
  . )1("لمواجهة مخاطر الرحلة ذو� الكفاءةالرحلة االعت�اد�ة 	ما لدیها من طاقم ورVان 

، فقد نصت على هذا االلتزام ولم تعرفه فحسب بل بینت 1924أما اتفاق�ة برو>سل  -3
ردته في أو من خالل ما  وخصصت عناصر ومضمون االلتزام بإعداد سفینة صالحة للمالحة

على الناقل أن یبذل الهمة الكاف�ة قبل «:التي تنص على ما یلي منها 1فقرة  03دة الما
  : عند البدء ف�ه لألغراض التال�ة أوالسفر 

  جعل السفینة في حالة صالحة للسفر  -)أ(
  تجهیز السفینة وتطق�مها وتمو?نها على الوجه المرضي -)ب(
 ة األقسام األخرe �السفینة المعدة لشحنإعداد العنابر والغرف ال�اردة والمبردة و�اف -)ج(

  . »وضع تلك ال�ضائع ونقلها وحفظهالال�ضائع فیها وجعلها في حالة صالحة 

أنها ف>رة جدیرة 	االعت	ار و>ذلك بتقییدها لسلطة المحاكم من الفقهاء یر[ ال	عض     
  . السفن في توس�ع معنى ومضمون هذا االلتزام وهذا 	سبب التطور الذ� �طرأ على صناعة

واعتمدت  1924قواعد هامبورغ األسلوب الذ� لجأت إل�ه اتفاق�ة برو>سل لسنة تجنبت  -4
موضوع  إلىلم تشر و  حیث انها لم تعدد التزامات الناقل >ما فعلت االتفاق�ة ،أسلو	ا مغایرا

 ،تحقیb نتیجة أوصالح�ة السفینة للمالحة >التزام مفروض على الناقل سواء >ان ببذل عنا�ة 
لتزام ورد في س�اق عام �فهم من نص الفقرة إلهذا ا لكن ،مجرد وصف لحالة السفینةالنه 

اثبت ان الضرر الناقل من المسؤول�ة إال اذا  فال  �عفى من هذه القواعد 05لى من المادة و األ
الذ� اصاب ال	ضاعة �عود لسبب حصل رغم اتخاذه >ل التدابیر الالزمة لمواجهته 	ما في 

  .)2(الح�ة السفینة للمالحةذلك عدم ص

                                                           

الجوانب القانون�ة اللتزام الناقل ال	حر� بإعداد سفینة صالحة للمالحة، دراسة مقارنة بین «ولید خالد عط�ة، : نقال عن -1
، 01، عدد5لدمج ،لحلي للعلوم القانون�ة والس�اس�ة، مجلة المحقb ا»قواعد التجارة ال	حر�ة وقواعد الها� وقواعد هامبورغ

  . 262، ص 2013العراق،  ،جامعة 	ابل
،و 65-63، ص ص 2001األردن، ،دار الثقافة لطیف جبر >وماني،مسؤول�ة الناقل ال	حر�،/د ،رللتفاصیل اكثر انظ-  2
  .276ص ،2009دار الثقافة ،عمان، دراسة مقارنة، الوس�^ في شرح قانون التجارة ال	حر�ة،، عبد القادر العطیر/د
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شابهة التفاق�ة برو>سل فیها یخص االلتزام بإعداد سفینة صالحة قواعد روتردام م تجاء -5
ها وجعل عنابر السفینة وسائر أجزائها ق�مللمالحة وهو التزام ببذل العنا�ة وذلك بتجهیزها وتط

  . )1(أمنة لتلقي ال	ضائع

داد هذا االلتزام حیث اكتفت اتفاق�ة برو>سل لكن یختلفان في مسالة جوهر�ة، وهو امت
موجب قواعد 	بجعله التزام ال بد أـن یتحقb عند بدا�ة الرحلة، بید أنه التزام ابتداء و	قاء 

	التالي إذا و  غا�ة نهایتها ٕالىروتردام، 	معنى أنه �متد على طول الرحلة ال	حر�ة منذ بدایتها و 
وعند بدا�ة الرحلة ثم أص	حت السفینة غیر صالحة أثناء الناقل هذا االلتزام قبل اإل	حار  نفذّ 

الرحلة ولم یبذل العنا�ة الواج	ة لجعلها صالحة للسفر فإنه �سأل عن اإلخالل بهذا االلتزام وما 
  . )2(ترتب عنه من عواقب ضارة

، حیث 1924ة التفاق�ة برو>سل لسنة قطأما المشرع الجزائر� فقد >ان الصورة المس -6
ل التزام الناقل بإعداد سفینة أو ناالتفاق�ة عند تورد 	ق ب ج على نفس ما  770 نصت المادة

، >ذلك فعل المشرع الفرنسي لكن 	اضافة اكثر تفص�ال اذ اشترC ان تكون )3(صالحة للمالحة
  .) 4(ال	ضاعة محل النقلو  للرحلة السفینة مالئمة

حما�ة الشاحن  إلىسعى  -مبورغاالخذ 	قواعد ها-في ذات الس�اق ما المشرع المصر� أ      
لقواعد بتخص�ص نص یلتزم 	موج	ه الناقل بتوفیر سفینة انصوصه الوطن�ة مخالفا  من خالل 

                                                           

  .2008من قواعد روتردام لسنة  14ر المادة انظ -1
  . 348ص  المرجع السابb،وجد� حاطوم، / د -2
 29المتضمن القانون ال	حر� ،ج رج ج عدد  1976أكتوVر  23المؤرخ في  80-76أمر رقم  من 770تنص المادة  -3

الرحلة السهر على العنا�ة الالزمة یتعین على الناقل قبل بدء : "على ما یلي، المتممو  ، المعدل 10/04/1977الصادر في 
  :�ما یلي

  وضع السفینة في حالة صالحة للمالحة  -أ
  تزو?دها �التسل�ح والتجهیز والتمو?ن �ش�ل مناسب -ب
تنظیف وترتیب ووضع جم�ع أقسام السفینة التي ستوضع فیها ال�ضائع وجعلها �حالة جیدة الستق�الها ونقلها  -ج

  "وحفظها
4 - ART L.5422-6 du nouveau CTF dispose ce qui suit: « ….le transporteur est tenu ,avant et 

au début du voyage , de faire déligence pour : 1° Mettre le navire en etat de 

navigabilite,compte tenu du voyage qu’il doit effectuer et des marchandises qu’ il doit 

transporter….» 
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استمرار ا� ان الصالح�ة و  واكثر من ذلك فقد جعل منه التزام ابتداء، لمالحةصالحة ل
ن في حما�ة ولم �>تفي بهذا فحسب بل امع، غا�ة نهایتها ٕالىو  مشروطة منذ بدا�ة الرحلة

عتبر هذا االلتزام التزام بتحقیb نتیجة فال یتم>ن الناقل من التنصل من السؤول�ة الشاحن 	ان ا 
ع>س  ألحد تا	ع�ه أوالهالك �عود لسبب اجنبي ال ید له ف�ه  أوإال اذا اثبت ان سبب الضرر 

احد تا	ع�ه  أوة هو االلتزام ببذل العنا�ة الذ� �>تفي الناقل 	اث	ات انه قام ببذل الهمة الكاف�
  .)1( لو هو امر �سیر مقارنة 	الوضع األو  للتهرب من المسؤول�ة

>ان حسنا فعل المشرع الجزائر� لو لم �أخذ حرف�ا 	ما نصت عل�ه االتفاق�ة واهتم        
  . بتوفیر اكبر قدر مم>ن لحما�ة الشاحن مثل نظیره المصر� 

  مالحةمضمون االلتزام بإعداد سفینة صالحة لل -ثان�ا

شئ من التفصیل 	صدد 	 1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة  1ة فقر  3جاءت المادة  
وهو ما یتفb عل�ه  ،نالتزام الناقل بإعداد سفینة صالحة للمالحة، انه التزام یتكون من شقی

ل، والصالح�ة التجار�ة في شقها و من الصالح�ة المالح�ة في شقها األ ،من الفقه الرأ� الراجح
  . الثاني

قادر على تحمل مخاطر المالحة لها بدن متین سفینة 	أن یوفر : الصالح�ة المالح�ة -1
وقد  ،)2(مالحةللالمعنى الضیb للصالح�ة  وهو ،ال	حر�ة وأن یوفر المعدات و�زودها 	طاقم

البد من توفرها >املة حتى �م>ن القول 	أن اخر[ فروع  إلى هذا العنصر ال	عض أ�ضا مقسّ 
  : )3(هيو  لتزامهالناقل قد نفذ إ

والتي تمثل قدرة السفینة في حد ذاتها على اإل	حار ومواجهة  :الصالح�ة الماد�ة للسفینة - أ 
 زمة والصالحة الظروف المرت	طة 	الرحلة ومخاطرها، أ�ضا البد أن تتوفر على الماكنات الالّ 

                                                           

  .ق ت ب م 214انظر المادة - 1

  . 324حمد هللا دمحم حمد هللا، المرجع السابb، ص / ود 76عاطف دمحم الفقي، المرجع السابb، ص / د -2
  :ورد تعر�ف اخر في مرجع >ما یليو  ،281 - 268ولید خالد عط�ة، المرجع السابb، ص ص  -3

« La navigabilité nautique s’apprecié en fonction de l’etat de la coque du navire (etanchéité 

et solidite notamment),des moyens de propulsion et et de l’approvisionnement des soutes ». 

Voir, LE LAMY Transport, tome 02, wolters kluwer, paris, 2016, p 348. 
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   .الملحقات الضرور�ةو  للعمل وأ�ضا العنابر واألنابیب وخاصة خزائن الوقود

وهو عنصر ال �قل أهم�ة عن سا	ق�ه وال �م>ن التنازل عنه و�عتبر : الصالح�ة ال�شر?ة -ب 
أن �>ون على  	معنىهذا االلتزام هو التزام بتوفیر طاقم ذو >فاءة مهن�ة، وأ�ضا 	العدد الكافي 

  . )1(و>اف یتمتع 	الكفاءةسطح السفینة طاقم 	شر� 

السفینة متوفرة على متنها جم�ع الوثائb الضرور�ة  و�عني أن تكون : الصالح�ة الوثائق�ة -ج
واالتفاق�ات الدول�ة وحتى النصوص  د�ه القواعوالالزمة للق�ام 	الرحلة المقررة حس	ما نصت عل

ال غنى عنها في سبیل اإل	حار السل�م للسفینة ودخولها وخروجها من الموانئ و ، )2(الوطن�ة
  . بدون مشاكل

  إعداد سفینة قادرة على نقل الحمولة المتفb علیهاها بد �قص: الصالح�ة التجار?ة -2
وتطهیرها من 	قا�ا  وذلك بتنظ�فها وتعق�مها الحفا� علیهاو  بتحضیر العنابر الستالم ال	ضاعة

رف التبر�د في غة، والتأكد من الحالة الجیدة لالحمولة السا	قة وخاصة توفیر التهو�ة الضرور�
 تقسم الصالح�ة التجار�ة للسفینة ،)3(الفواكه أوئع >اللحوم نقل 	عض األنواع من ال	ضا ةحال

  : قسمین إلى بدورها

  .والتي یجب أن تتوفر في >ل سفینة الصالح�ة التجار?ة العامة.أ

األمر �عتمد على نوع ال	ضاعة المتعاقد على نقلها والتي :ةالصالح�ة التجار?ة الخاص .ب
حم والتي توجب لترتی	ات مثال نقل حمولة من اللّ تستلزم 	طب�عتها نوعا خاصا من المعاملة وا

توفر السفینة على أجهزة التبر�د والتجمید، وفي قض�ة في ذات الس�اق حیث تعطلت أجهزة 
                                                           

1 - GUY Lefebre,«L’obligation de navigabilité et le transport maritime sous connaissement », 
les cahiers de droit , vol 31,n°01,1990,pp 85-86,article disponible sur le 
site,http//id.erudit.org/iderudit/043002ar ,le 27/10/2016. 

شرات ال	حر�ة، والطرق البدیلة من بین هذه الوثائb، نذ>ر الخرائ^ التي توضح له المسار المت	ع والب�انات الضرور�ة والن -2
عند الضرورة، >ذلك الخرائ^ المتعلقة 	السفینة والتي توضح أجزاء السفینة وم>ان وجود المحر>ات الخاصة لتشغلیها ونظام 

  . إطفاء الحر�b وأ�ضا الوثائb المتعلقة 	شحن وتفر�غ ال	ضائع
     Wei HOU,la liberté contractuelle en droit desو ،76عاطف دمحم الفقي، المرجع السابb، ص / د -3

transports maritime de marchandises(l’exemple du contrat de volume soumis aux régles de 
Rotterdam),thése en vue de l’obtention du doctorat en droit ,faculté de droit et sciencse politiques, 
université  paul cézane ,aix-marseille Ш,2010,p318 ,et GUY Lefebre,Ibid, pp86et 90-92.     
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بر�طان�ا،  إلىب�ع حمولة اللحم 	الخسارة والتي >انت موجهة من استرال�ا  إلىالتبر�د مما أد[ 
	ه و>ان له، فح>مت المح>مة على  فطالب المتضرر 	التعو�ض على الخسارة التي حلت

 اإلعفاء فيأساس أن م>ائن التجمید >انت صالحة في بدا�ة الرحلة ما یترتب عل�ه أن بند 
دوات التبر�د العامل الحاسم في تحدید أل) المح>مة( �م>ن تطب�قه وأنها أعطت ال الشحن سند
  . )1(�م مد[ صالح�ة السفینة لإل	حاریوتق

 دم أن عدم صالح�ة السفینة للمالحة ینشأ 	سبب عیب في السفینةــــــــــمما تق یتضح
وثائقها، وقد تكون غیر صالحة للمالحة من الناح�ة التجار�ة  أوطاقمها  أومعداتها  أو نفسها

أن طب�عة الحمولة ال تتالءم مع نوع السفینة  أوأقسامها لم تنظف  أو	سبب >ون عنابرها 
التستیف التي تؤد�  أویجب التمییز بین حالة سوء الرص  المراد نقلها على متنها، على أنه

  . عدم صالح�ة السفینة للمالحة  إلى

توفیر سفینة صالحة للمالحة 	شقیها من اإللتزامات المفروضة على ب�عتبر االلتزام 
ردته قواعد أو ذا تعلb األمر 	عقد الكم�ة الذ� إال إالناقل  التي الیجوز االتفاق على مخالفتها،

ح�ة التجار�ة دون المجال لالتفاق بین االطراف لكن في الشb الخاص 	الص دام 	منحهاروتر 
  .)2(سالمة السفینةو  منأمس 	ت اذلك النهو  المالح�ة

 الفرع الثاني
 لتزام بتسلم ال�ضاعة إل ا

 فهي مرحلة ،عمل�ة التسلم من المواض�ع الحساسة في مجال تحدید مسؤول�ة الناقل تعدّ 
 الشاحن من خالل وضع ال	ضاعة تحت تصرف الناقل،و  الماد� بین الناقل االتصالفیها تم ی
لم تحدد 	ش>ل موحد في  النهاثارت خالفا >بیرا أ وقد لتنفیذ عقد النقل ال	حر�،Vدا�ة و 

ومتى یتحقb ،)الأو (تحدید المقصود 	التسلمحیث  من الوطن�ة النصوص أواالتفاق�ات الدول�ة 
  ).ثان�ا(ذلك

 
                                                           

  .  285ولید خالد عط�ة، المرجع السابb، ص : نقال عن -1
  op-cit,pp 318-319  ,  Wei HOU، ومن قواعد روتردام  14انظر المادة  -2
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  :(la prise en charge)تسلم ال�ضاعة ب المقصود -الأو 
�ضع مع 	ق�ة العقود في >ونه   لل	ضائع 	موجب سند الشحن النقل ال	حر�  �ستو� عقد

ال	ضاعة المراد نقلها  للناقل التزامات �حب تنفیذها، فعلى الشاحن أن �قدم هأطرافعاتb على 
ل بهذه ال	ضاعة حتى ینقلها في الم>ان والزمان المتفb علیهما، وعلى الناقل أن یلتزم 	التكف

 .الذ� جر[ عل�ه العرف أوالم>ان المتفb عل�ه  إلىو�سلمها 

فحصها و  ال	ضاعة تم>ین الناقل من وضع یده علیها) استالم أو(�صاحب عمل�ة تسلم      
ماهو مسلم إل�ه فعل�ا ، و  لیتسنى له مقارنة الب�انات الواردة 	سند الشحن بخصوص ال	ضاعة

 .)1(ت	ار واقعة التسلم محققةوVهذا �م>ن اع

ینعقد ف، یختلف تكو�ن العقد عن التسلمبل ا عین� ایجب التنب�ه ان عقد النقل ل�س عقد
النه من العقود الرضائ�ة وهنا ال مجال 	عد  هذا العقد 	مجرد قبول األطراف للشروC الواردة 	ه

سلمها تهذه ال	ضاعة للناقل و�وال �م>ن تنفیذه إال إذا قدم الشاحن ، للحدیث عن مسؤول�ة الناقل
إذ التسل�م �ع>س قبول الشاحن للعقد ، �جب هنا التأكید ان العقد ل�س عین�او  هذا األخیر

وتعّد ال	ضاعة في حوزة  ة في تنفیذ العقد المبرم بینهما	شروطه، و�عد 	مثا	ة نقطة االنطالق
قوعها حسب االتفاق�ات ة و حظوان اختلفت ل الناقل حیث �م>ن اعمال قر�نة مسؤول�ة الناقل
   .عند الضرورة عند تسل�م سند الشحنوأ�ضا إبداء التحفظات حول ال	ضاعة المنقولة 

  :التسلم وم�ان لحظة  -ثان�ا

الم>ان المتفb و  یلتزم الشاحن بتسل�م ال	ضاعة المتفb على نقلها للناقل في الزمان
 ي ـــــــهو  اب اتفاق مسبbـــــــفي غی اء الشحنـــ�قضي بهما العرف السائد في مین �الذ أوعلیهما 

                                                           

من ینوب عنه أن �قدم  أواحن یجب على الش": ، السالف الذ>ر، على ما یلي80-76 رقم من أمر 772تنص المادة  -  1
وتقابلها المادة ..."حسب العرف في میناء التحمیل أوقات واألم�نة المحددة �االتفاق�ة المبرمة بین األطراف و ال�ضائع في األ 

  :عمل�ة التسلم >ما یلي"R.RODIERER">ما عّرف العمید  ،م  ق ت ب 218
"La prise en charge est l’acte juridique par lequel le transporteur accepte la marchandise au 

transport, cette acceptation implique un certain pouvoir de vérification par le transporteur ».  
voir : René RODIERE, Traité général de droit maritime (Affrètements et transports), Tome II 
(Les contrats de transports de marchandises), DALLOZ,Paris,1968, p138 et 139.  
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  .االختالفات حسب النصوصو  لكن مع 	عض التفاصیل، )1(القاعدة السائدة

مجال تطب�قها من حیث الزمان ف>ان  1924لسنة اتفاق�ة برو>سلا حدد واضعو 
 أوهذا �عني أن الناقل �>ون مسؤوال عن أ� هالك و  ،)2(محصورا في الفترة ال	حر�ة الصرفة

عند تحمیلها على أو  ،Vدا�ة شحنهاو  یلحb 	ال	ضاعة عند لحظة رفعها من على المرفأضرر 
غا�ة رفعها تحت  إلىتمتد  أوفقد توافb لحظة التسلم لحظة وضعها على المواعین  المواعین

  .)3(حسب اتفاق األطراف في تقس�م العقد )sous-palan(وافع ر ال

 bالحتطب	ة للنقل الخاص 	النس	م یرد هذا النوع من النقل في فل�ات أو نفس األح>ام 
ذلك رغم الصعو	ات العمل�ة التي تعتر� عمل�ة التسلم أهمها صعو	ة تفحص و  االتفاق�ة

  .ال	ضاعة المنقولة

استنادا للمادة و  b قواعدها،یهذا المش>ل بتمدیدها لمجال تطب رغقواعد هامبو  واجهت
حظة التي تكون قد وضعت لم ال	ضاعة منذ اللّ قد تس عدّ �لى منها فإن الناقل و الرا	عة الفقرة األ

ما 	عد و  في مخازن میناء الشحن، فالقواعد تطبb على المرحلة ما قبل الشحن تهتحت حراس
  .التفر�غ >ما سنر[ 

                                                           

  .ق ت ب م 218السالف الذ>ر وتقابلها المادة  80 -76من أمر  772هذا ما نصت عل�ه المادة  -  1
  ).هـ(في فقرتها  1924لى من اتفاق�ة برو>سل لسنة و هذا ما نصت عل�ه المادة األ -  2
ظهور ف>رة تجزئة عقد النقل  إلىجدال فقه�ا >بیرا أد[  1924ن اتفاق�ة برو>سل لسنة لى فقرة هـ مو أثارت المادة األ - 3 

منها، فیتضح أن  07و�زداد هذا الوضع تأكیدا من خالل المادة  le sectionnement juridique du contratال	حر� 
فترات تخضع لقواعد قانون�ة مختلفة،  أوثالث مراحل  إلىتجعل من مرحلة النقل تنقسم  1924تطبیb قواعد اتفاق�ة برو>سل 

لى قبل الشحن والثالثة هي الالحقة للتفر�غ تعتبر جزءا من عقد النقل و�قوم بتنظ�مها تحت مسؤول�ة الناقل إال أنها تخرج و األ
وما  د،ألطراف وفقا لمبدأ حر�ة التعاقعن نطاق تطبیb االتفاق�ة وتسمح بتطبیb قواعد مختلفة هي القواعد العامة وٕارادة ا

أحدثته هذه االتفاق�ة هو >ونها تطبb 	قواعد أمرة ال یجوز االتفاق على مخالفتها على المرحلة الثان�ة وهي المرحلة ال	حر�ة 
شرو: اإلعفاء التي تتناقض مع قواعد الها� والتي تتعلt �فترة النقل، تكون :"دون سواها، وقد قضت مح>مة برو>سل 	أن 

والمعروفة 	قواعد  1924و>ان ذلك 	عد فترة وجیزة من صدور اتفاق�ة برو>سل  ،"یلي التفر?غصح�حة �النس�ة للوقت الذ� 
  . 1927أكتوVر  14الها� في 

، 83، ص صس ن د ، منشأة المعارف، اإلس>ندر�ة،2أحمد محمود حسني، النقل الدولي ال	حر� لل	ضائع، C/ انظر د  
. 70، 60ص ص د س ن، االس>ندر�ة، منشأة المعارف، ،لنقل ال	حر� >مال حمد�، عقد الشحن والتفر�غ في ا دمحم/ود ،84
 و

Antoine VIALARD, droit maritime , 1ère ed, P.U.F, Paris, 1997, p 372 , et  
LE lamy transport, op-cit, p338 et 355. 



  الناقـل البحري للبضائع    ماهية مسؤولية: لو الفصل األ                                                           لو الباب األ

25 

� و الج أو � هر لنا أوالنقل البر�  يأكثر من سا	قاتها ل�غط یتسع مجال قواعد روتردام 
	عد ابرام العقد وفb ماهو متفb من طرف الناقل اعة م ال	ضتم تسل�و  ،السابb للمرحلة ال	حر�ة

التي تختلف و  سار� العرف عل�ه مع إجازة اإلتفاق على تحدید لحظة التسلم القانون�ة أوعل�ه 
  .)1(ز لحظة شحن ال	ضاعةأو عن لحظة التسلم الفعل�ة دون ان تتج

	حسب عرف  وأ�عود التفاق األطراف  مائر� أن تحدید لحظة التسلالمشرع الجز  أعتبر 
ذات موقف  وهوق ب ج  772هذا ما ذهبت إل�ه المادة و  المیناء في غ�اب هذا االتفاق

  .المشرع المصر� 

 ،لكن هذا ال �عني أن هذه اللحظة مترو>ة على اإلطالق في تحدیدها لحر�ة األطراف
 غیر التي �ستفاد منها أن منو  ق ب ج )أ(فقرة  810هذه الحر�ة تقف عند تطبیb المادة ف
هو ما ذهب إل�ه المشرع و  )الشحن أو(ما 	عد التحمیل  إلى لحظة التسلم أن تؤخر مم>نال

  ).1966مرسوم سنة من  38المادة (ا�ضا  الفرنسي

 مسؤول�ة لید تحدید المجال الزمني فجر[ عمل�ا أن یتم تضمین سند الشحن بنودا ت 
	عادها قدر إ إلىسعى الناقلون التي �و  الناقل ال	حر�، انطالقا من تحدید لحظة وقوع التسلم

الذ� و  )clause sous-palan(عةرافأهم هذه الشروC المعروفة شرC تحت الو  المستطاع،
�قضي 	أن الناقل ال �>ون مسؤوال عن ال	ضائع الموضوعة على الرصیف في انتظار شحنها 

  .)2(إال عند اتصالها بجسم السفینة التي ستنقلها

لى أن و ق ب ج في فقرتها األ 739نص المادة  إلى ادااستن اعتبر المشرع الجزائر�  
 منذ تكفله بها، أوبدا�ة تنفیذ عقد النقل ال	حر� هي لحظة أخذ ال	ضاعة على عاتb الناقل 

�ترتب على اعت	ار و  ،(la prise en charge)هو مصطلح �قابله في النسخة الفرنس�ة و 
  : )3(هيو  ثار قانون�ةأالشحن عمل�ة التكفل 	ال	ضاعة تصرف قانوني سابb على عمل�ة 

                                                           

  . 2008من قواعد روتردام لسنة 82و 26 و13و12وادأنظر الم -  1
2 - Le LAMY transport, op. cit, p 354  

، مذ>رة لنیل شهادة الماجستیر في )ةقانون�دراسة (مروك جمیلة، االستغالل المینائي في الموانئ ومسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع  - 3
  .156، 155، ص ص 2002-  2001ر،جامعة الجزائ ،بن ع>نون  العلوم االدار�ة،و  >ل�ة الحقوق القانون الخاص، 
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  قبول الناقل لل	ضاعة، فهي تعبر على إرادة الطرفین -
  .الناقل ال	حر�  إلىتحول مخاطر هالك ال	ضاعة أثناء تنفیذ عقد النقل  أوانتقال  -
  .>ذلك مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائعو  تنفیذ عقد النقل ال	حر� و  بدا�ة سر�ان -

ل�م ال	ضاعة المتفb على نقلها دفع تعو�ضات له یترتب عن تأخر الشاحن في تس
رة الحمولة أج ةز مبلغ التعو�ض ق�مو ا� ق�مة الخسائر التي تعرض لها على أن ال یتجأو تس

 .ق ب ج  772المتفb على دفعها حسب نص المادة 

من ینوب  أوینوب عنه للشاحن  من أویتم إث	ات عمل�ة التسلم بوثائb �قدمها الناقل 
�ة ألكن ال مانع من إث	اتها 	 وري تؤد� هذا الدّ تما �>ون سند الشحن الوث�قة اعادة و ، عنه

  .)1(	اعت	ار أنها واقعة ماد�ةأخر[ وسیلة 

  لفرع الثالثا
  (le chargement – loading)ال�ضاعة اشحن 

تعرف نهي عمل�ة ة لها ضوا	طها ، لذا و  ال	ضاعة تأتي مرحلة شحنها تسلم الناقلإثر    
  ).ثالثا(الخاصة بهاالقواعد  )ثان�ا(ثم من یتولى الق�ام بها) الأو (العمل�ة في حد ذاتها إلىبدءا 

  عمل�ة الشحن� المقصود_ الأو 

السفینة، م	اشرة من الرصیف  إلىترفع فیها ال	ضاعة التي عمل�ة تلك الالشحن �قصد 	
 نادلوالص )-chalandsالمواعین أو(ب ئعندما تكون السفینة راس�ة بجان	ه، و	الجنا

alleges)(عیدا عن رصیف المیناء	عندما تكون السفینة راس�ة )2(. 

  مؤسسة المینائ�ة، لتلك التا	عة ل أویتم الشحن إما بواسطة الروافع الخاصة 	السفینة   

                                                           

1 - Le LAMY transport ,op-cit,p645. 

دراسة مقارنة مع (1990لسنة  8لل	ضائع في قانون التجارة ال	حر�ة رقم  لطیف جبر>وماني، مسؤول�ة الناقل ال	حر� / د -  2
أساس�ات  اني،Vالمعتصم 	ا  الغر / دمحمالسیدالفقي ود/ ، ود65ص  ،1995االس>ندر�ة، منشأة المعارف، ،)اتفاق�ة هامبرغ

النظر�ة العامة  مصطفى >مال طه،/، ود282ص  ،2008االس>ندر�ة، دار الجامعة الجدیدة، �،ال	حر و  القانون التجار� 
  . 495ص  ،2012لبنان ، منشورات الحلبي القانون�ة ، ،C2 للقانون التجار� وال	حر�،
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إذا ،اما في 	عض األنواع من ال	ضائع >السوائل) الخراط�م أو( ستعمل األنابیبت>ما أنه قد 
 أوفإنها تصب م	اشرة في السفینة بواسطة أقماع خاصة، >انت ال	ضاعة ص	ا >الحبوب 

نستعمل الدحرجة 	النس	ة للوسائل والوحدات المتحر>ة >الس�ارات والعرVات، >ما قد تستخدم 
لما لها من مزا�ا أهمها تخف�ض نفقة النقل والشحن والتغلیف  )(�containersاتأو الح

  .)1(واختصار الوقت عند الشحن

  .یختلف األمر حسب النصوص المعتمدة :سؤول�ة عمل�ة الشحنمن تقع م على_ثان�ا

هو المسؤول  2فقرة  3نص المادة ل تطب�قا�عتبر الناقل  :1924اتفاق�ة برو�سل لسنة  -1
مع عدم اإلخالل �أح�ام المادة الرا�عة على الناقل أن �قوم ": اجاء فیهحیث  عن عمل�ة الشحن

ونقلها وحفظها والعنا�ة بها وتفر?غها �ما یلزم ذلك من عنا�ة ها ورصها ت�ف�شحن ال�ضائع المنقولة وتس
ل وهو یتضح من خالل هذا النص أن االلتزام 	الشحن والتفر�غ �قع على عاتb الناق ،"ودقة

ذلك، بل خالف ص االتفاق�ة جاء 	ص�غة األمر و	التالي ال یجوز االتفاق على نصو  >سائر
 ،)2(ف¡ ال	ضاعة أثناء عمل�ات الشحن والتفر�غح �ظل الناقل في جم�ع األحوال مسؤوال عن

التزام الناقل ال	حر� هنا هو التزام بتحقیb نتیجة تناس	ا مع توجه واضعي االتفاق�ة 	غ�ة و 
ال یجوز له أن یتخلص و  ،نقلها الحفا� على ال	ضاعة أثناء شحنها ورصها وٕافراغها و>ذلك 

 أو�ه من المسؤول�ة عن أ� هالك من المسؤول�ة عن طر�b إدراج شرC في سند الشحن �عف
مطلقا وهذا تلف قد �قع خالل عمل�ة الشحن، وٕان ورد مثل هذا الشرC �عد 	اطال 	طالنا 

  .منها 03من المادة  08تطب�قا للفقرة 

وال یتأثر وضع الناقل حتى لو قام ، 03فقرة  06 مادةال �عاد التأكید عل�ه من خالل      
حن وال عالقة لمن یتحمل مصار�ف الشحن حتى ولو اتفb شخص آخر 	عمل�ة الش أوالشاحن 

                                                           

ا �منع من فإنه ل�س ثمة ما�ة ع	ارة مماثلة،  أو" مشحون " المؤشر عل�ه 	>لمة تثبت عادة واقعة الشحن 	سند الشحن  -1
المرجع ، وجد� حاطوم/ ، ود40ص  المرجع السابb،>مال حمد�،  دمحم/د ، إث	اتها 	>افة الطرق 	اعت	ارها واقعة ماد�ة

  . 89السابb، ص
متى یـــعتبر الناقل ال	حر� قد تســلم  « هاشم رمضان الجزائر�،/ود ،207علي ال	ارود�، المرجع السابb، ص / د -2

، 133ص ص  ،1986جامعة الكو�ت،  ،01، العـــدد10، مجلة الحــقوق،الــــسنة »ال	حر� للــــ	ضائعال	ضاعة في عقد النقل 
، 2012، مارس 19، مجلة القانون المغرVي، العدد »لة المینائ�ةأو اإلطار القانوني لتنظ�م عقد المن«،و فاطمة بلغاز�، 139

  .123،124ص ص  المغرب،
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الشاحن والناقل على أن یتحمل الشاحن هذه المصار�ف في تغییر >فة مسؤول�ة الناقل وهو 
أ� أن الناقل ال یتحمل مصار�ف  ،F.I.O » (Free in and out) »شرC معروف بـ 

  .)1(1924لسنة  الشحن والتفر�غ، وهو شرC ال یتعارض مع نصوص اتفاق�ة برو>سل

ذ یجوز حن ال	ضاعة ل�س من النظام العام إض ان التزام الناقل 	شــــر[ ال	عـــــــنه یإال أ
لكن  ،)2(من االتفاق�ة 2فقرة  3مستندین على نص المادة ألطراف االتفاق على خالف ذلك ل

عفاء إلس	اب اأ ةمن االتفاق�ة المتضمن 04المادة  إلىحال أالذ� و  قراءة هذا النص بتمعن عند
هو لم یرد بها ما �م>ن استخالص انه یجوز االتفاق على تحدید من نه أر[ أ، من المسؤول�ة

تعلb األمر بتطبیb نص المادة  فق^ أن االتفاق جائز اذا ما ،التفر�غ أوملزم 	عمل�ة الشحن 
ا النقل یخص 	ضائع تستوجب خصوص�ة في نقلها 	سبب ممیزاته نّ أذلك في حالة و  منها 06

  .)3(نها ل�ست 	ضائع تجار�ة عاد�ة أ� أ

قواعد من مجال تطب�قها من حیث الزمان مما �فسح المجال الوسعت  :قواعد هامبورغ _  2
اعت	ار أن الناقل هو المسؤول عن عمل�ة الشحن في غ�اب نص یوضح ذلك 	ش>ل  إلى

 1فقرة  04ة ط	قا للماد م	اشر على أساس أن الناقل مسؤول منذ أخذ ال	ضاعة في عهدته
   .)5(ما یترتب عنهاو  وال مجال لإلتفاق على شروC لإلعفاء من مسؤول�ة الشحن ،)4(منها

مجاال واسعا لألطراف في تحدید من  2008منحت قواعد روتردام لسنة  : قواعد روتردام_ 3
وذلك اعتمادا على مبدأ الحر�ة التعاقد�ة ما یرت	^ بها و  هو المسؤول عن عمل�ة الشحن

                                                           

                و .121ص المرجع السابb، دمحم >مال حمد�،/ ود 123ابb، ص أحمد محمود حسني، المرجع الس/ د -1
            Jean-Pierre BEURIER ,op-cit, p 517. 

  .78عاطف دمحم الفقي، المرجع السابb، ص / وهو ما ذهب ال�ه د -2
3 -Art 06 -2 de la convention de Bruxelles de1924 stipule ce qui suit : « …toute convention ainsi 

conclue aura plein effet légale. 

  Il est toutefois convenu que cet article ne s’appliquera pas aux cargaisons commerciales ordinaires, 

faites au cours d’opérations commerciales ordiaires, mais seulement à d’autres chargements oừ le 

caractere et la condition des biens à transporter et les circonstances,les termes et les conditions 

auxquels le transport doit se faire sont de nature à justifier une convention speciale ». 
  المرجع السابb ، فاطمة بلغاز�،، و 143-140ص ص المرجع السابb، ،هاشم رمضان الجزائر� /للتفاصیل انظر، د - 4

  .124ص 

النطاق الزمني لمسؤول�ة الناقل ال	حر�، دراسة مقارنة بین أح>ام قانون التجارة ال	حر�ة األردني وقواعد «الفي دمحم دراد>ة،  -5
  .127،123 ، ص ص 2008، األردن، 9، العدد13، مجلة المنارة لل	حوث والدراسات، المجلد »هامبورغ
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تحمیل  المرسل إل�ه حتى أوالشاحن المستند�  أوالشاحن نفسه  یتولىف�م>ن أن اف لالطر 
ذلك االتفاق في تفاصیل  إلىن �شار أحتى تفر�غها على و  تست�فها أولتها و امن أوال	ضاعة 

  .)1(العقد

هذا الموقف مخالفا لكل مانصت عل�ه االتفاق�ات السا	قة ،حیث أعتبرت أّن االلتزام جاء      
ن مالغرض منه هو توفیر الحد ألدنى و  هو من القواعد األمرةو  التفر�غ منوC 	الناقلو  حن	الش

ان الوث�قة التي و  خاصة الحما�ة للشاحن >طرف ضعیف في هذا العقد من ا� شرC تعسفي
   .)2(تمثل العقد تصدر في ش>ل ورقة مطبوعة

صوص اتفاق�ة برو>سل یتضح ا�ضا تأثر المشرع الجزائر� بن: موقف المشرع الجزائر�  - 4 
ق ب ج ،حیث اعتبر التزام الناقل 	عمل�ة  812و 811و 773، من خالل المواد 1924لسنة 

 Cالعنا�ة بها هو من النظام العام فال یجوز االتفاق على مخالفته وأ� شر	ضاعة و	شحن ال
ة أ� أنه عالج مسأل ،)ق ب ج 811المادة (ینص على خالف ذلك �عد 	اطال وعد�م المفعول 

  .)3(عمل�ة الشحن وال عبرة اذا >ان غیر الناقل قد قام 	الشحن ودفع مصار�فه

                                                           

اسس جدیدة للنقل ال	حر� :2008قواعد روتردام  «ا�ضا، 	سعید مراد،و  ،2008قواعد روتردام من  2فقرة  13ادة المانظر  - 1
جامعة  >ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة، ،02عدد ،06المجلد ،03السنة المجلة االكاد�م�ة لل	حث القانوني، ،»الدولي
  . 359ص  ،2012بجا�ة،

ض ، عدا لو >نا 	صدد عقد أو ل�ست في صالح الشاحن الذ� ال �ملك أ�ة قدرة للتف هنا تظهر نقطة ضعف في القواعد - 2
لم و  ض هو االخرأو ان المرسل ال�ه �ضطر للقبول 	الشرC رغم انه لم �ف إلى>ّمي حیث تتكافأ القو[ االقتصاد�،	االضافة 

           .  �>ن متواجدا عند وضعه 

لي الشحن والتفر�غ في الموانئ، 	سبب تنوع ال	ضائع المنقولة أو ة الشحن مع مقلقد جر[ العمل على تعاقد ملتزم 	عمل� -- 3

األشخاص المتوفر لدیهم  إلى	حرا، وازد�اد أحجامها ووزنها وضرورة توفر الخبرة الكاف�ة والمعدات الالزمة لشحنها، لذا یلجأ 

لة أو ین بواسطة عمال متخصصین هم عمال المنهذه اإلم>ان�ة ألنهم محترفون من أجل الق�ام بهذه العمل�ات مقابل أجر مع

�ستأجرونها من مؤسسة المیناء، و�جب أن یتم اإلشراف على عمل�ة  أوو�ستعملون معداتهم الخاصة  (Dockers)المینائ�ة 

ائ�ة لة المینأو ال	ضاعة المنقولة وقد نظم المشرع الجزائر� أح>ام المن أوالشحن الرVان حتى یتفاد[ إلحاق األذ[ 	السفینة 

من أمر  912حیث تنص المادة . ق ب ج 919غا�ة  إلى 912ل، المواد من و 	التفصیل في ال	اب اخامس، الفصل األ

لة المینائ�ة عمل�ات شحن ال�ضائع ورصها وفكها وٕانزالها وعملیتي أو تشمل المن: "،السالف الذ>ر على ما یلي76-80

 les)و�قصد 	المغارات حسب النص الفرنسي المخازن (  "وضع ال�ضائع على السطوح التراب�ة والمغازات وأخذها

magasins.  
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  :القواعد الخاصة �شحن ال�ضاعة_ثالثا 

ووفb  س�ما اذا >نا 	صدد النقل المنتظمال	ضاعة خالل اجال محددة  تتم عمل�ة شحن     
  .تستیف ال	ضاعةو  هي العمل�ة المعروفة برصو  ترتیب ال	ضاعةلقواعد محددة 

هذه هي میزة النقل عبر و  یجب أن یتم الشحن في اآلجال المتفb علیها :م�عاد الشحن-1
�جر� عادة االتفاق المسبb مع الشاحن على تقر�ر غرامات التأخیر عن و  الخطوC المنتظمة،

ال �م>ن تطب�قها عند وقوع قوة قاهرة تحول دون إجراء عمل�ة الشحن، >ما  هعلى أن الشحن
تحذف منها أ�ام و  تحسب المواعید >املةو  یر الناقل إذا لم یلتزم 	المواعید�م>ن للشاحن تغی

  .)1( األع�اد الرسم�ةو  العطلة

  أو(�قصد 	الرص والتستیف  : (Arrimage Storage) عةرص وتستیف ال�ضا_ 2
التلف أثناء السفر على أن  أوترتیب ال	ضاعة وتنظ�مها 	طر�قة تقیها من الهالك ) ز�محالت

سطح السفینة في األحوال التي یجوز فیها ذلك، 	حالة تحف¡  على أوز�عها في العنابر �>ون تو 
  .)2(للسفینة توازنها

قماش سم�ك لوقایتها  أو�ة بیجب أن �>ون الرص في عنابر السفینة و�غطى 	قطع خش
وتضمن عمل�ة التستیف أ�ضا إقامة  ،)3(رم�اه ال	ح أوحرارة اآلالت  أومن اهتزاز السفینة 

>ل  رضر لحاق بین ال	ضائع و	عضها وVینها وVین آالت وجسم السفینة وذلك لمنع إ فواصلال
   .منها 	األخر[ 

                                                           

   Jean-Pierre BEURIER, op cit, p 517و 157علي ال	ارود�، المرجع السابb، ص / د -1
تحت مسؤول�ة الرVان اذ تدخل في صم�م وظ�فته )  (plan de chargement-cargo planتعد خر�طة الشحن  -2

ث	ات  إلىان مختلف الحموالت داخل العنابر یراعي في إعدادها عوامل عدة و�ؤد� ات	اعها الفن�ة، وهي خر�طة توضح م>
                            . عند التفر�غ وتسمح 	المحافظة على ال	ضاعة في حالة جیدة أول وتحر�ك ال	ضاعة سواء عند الشحن أو السفینة وتسهیل تد

، المرجع السابb المعتصم 	ا  الغر�اني،/ دمحم السید الفقي، د/ ود 49و 41>مال حمد�، المرجع السابb، ص  دمحم/د
منشأة  القانون ال	حر�،و  اساس�ات القانون التجار�  مراد منیر فه�م،/د علي ال	ارود�،/د مصطفى >مال طه،/،ود274ص

  .371س ن، ص د المعارف،االس>ندر�ة،
مساحة المتاحة للنقل على السفینة 	حیث ال ینتج فراغات ضائعة الهدف التجار� ا�ضا من عمل�ة التستیف هو استغالل ال-3

المعتصم 	ا  / دمحم السید الفقي ود/ د انظر،. 	التالي ض�اع العائد المتوقع و  تكون سب	ا في انخفاض القرة اإلست�عاب�ة
  . 201،202ص ص  ،2008االردن، عمان، دار زهران، جاسم دمحم،التجارة الدول�ة،/دو  ،284، نفسهالغر�اني، المرجع 
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  bات السفینة وتوازنه لما >انت عمل�ة الرص تتعل	فإنها تتم من الناح�ة العمل�ة  ابث
ة �	معرفة الرVان إذ تدخل في صم�م وظ�فته الفن�ة وهو ملزم 	متا	عة اإلشراف على هذه العمل

   .)1(تا	عون للشاحنأشخاص مسؤوال عنها ولو توالها  	قىخالل الرحلة ال	حر�ة و�

بل عل�ه أ�ضا أن یراقب  فق^ �قتصر التزام الرVان على رص ال	ضاعة عند الق�ام ال
فیتوجب  زاز السفینةـــــفقد تنتقل ال	ضاعة من م>انها 	فعل اهت ،طیلة الرحلة بهاني ـــــص و�عتلرّ ا

  .بها ورصها وتهو�تها عند الضرورةیإعادة ترت

ال	ضائع المنقولة على سطح السفینة عرضة تكون  :شحن ال�ضائع على سطح السفینة  -3
ومن ثم تم  معرضة للسقوC أواألمطار  أوالتبلل 	م�اه ال	حر  أوألخطار متعددة >السرقة 

 01المادة  تضمنته 1924 لسنة است	عاد النقل على السطح بنص صر�ح في اتفاق�ة برو>سل
  .)2(منها) ج(فقرة 

أما قواعد هامبورغ فقد خالفت االتفاق�ة ونظمت أح>ام النقل على سطح السفینة في 
  : أرVعة فقرات وجاءت على النحو التالي منها من خالل 09المادة 

إذا تم ذلك 	االتفاق :طح وهيحددت الحاالت التي یجوز فیها النقل على الس: 1فقرة  -
نظم  أوقانون�ة ت لوائح ضإذا اقت أو ،قا للعرف المت	ع في التجارةوف أو ،مع الشاحن
 .معمول بها

                                                           

حیث  نالخاصة بخطوC الشح 1966عدة اتفاق�ات القواعد الفن�ة الخاصة 	الرص وأهمها معاهدة لندن لعام عالجت  -1
	موجب المرسوم رقم  1966افر�ل  05ن المبرمة في الخاصة بخطوC الشح 1966معاهدة لندن لعام  إلىانضمت الجزائر 

- 2000، ثم المرسوم الرئاسي رقم 02/03/1964الصادر في  25عدد  ج ج ، ج ر 1964مارس  02المؤرخ في  64-73
الخاص  1988نوفمبر  11 في  لندنالمعد بعلى برتو>ول  التصدیbتضمن موال 2000د�سمبر  23المؤرخ في  448

  .10/01/2001الصادر في  03 	اإلتفاق�ة الدول�ة لخطوC التحمیل ، ج ر ج ج عدد
أن یذ>ر في سند الشحن أن : الأو وهما  شرطینفي هذه الحالة بتوفر  1924برو>سل لسنة  یتم است	عاد أح>ام اتفاق�ة - 2

أن یتم فعال النقل على سطح السفینة حتى ال یتحایل الناقل لالستفادة من : ثان�اال	ضاعة مشحونة على سطح السفینة و
إذا ما ثبت في عقد النقل أن �ضاعة نقلت ":ورد ف�ه ح>م قد�م لها اإلعفاء وهذا ما ذهبت إل�ه مح>مة النقض المصر�ة في

فعال بهذه الطر?قة فإن مسؤول�ة الناقل والتزاماته عنها تخرج عن نطاق تطبیt  تم  على ظهر السفینة، و�ان نقلها قد
              .1966مایو  17 في وهي قض�ة أخشاب شر>ة اإلس>ندر�ة لتجارة األخشاب ،"المعاهدة في هذا الخصوص

  . 202علي ال	ارود�، المرجع السابb، ص / د: نقال عن
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إذ تم االتفاق على النقل على السطح یلزم الناقل بإیراد هذا االتفاق >تا	ة : 2أما الفقرة  -
 . على سند الشحن، وٕاال >ان عل�ه إث	ات وجود اتفاق هذا في مواجهة الغیر حسن الن�ة

فإن الناقل �سأل ) قانوني أو(ون النقل على السطح غیر نظامي حالة >: 3أما الفقرة  -
  .منها 1فقرة  5ض النظر عن المادة عن الضرر الحاصل 	غ

نصت على حرمان الناقل من التحدید القانوني للمسؤول�ة إذ ما قام و واألخیرة،  4الفقرة  -
  . )1(قصیرت أومرتك	ا لخطأ ) الناقل(بنقل ال	ضائع على سطح السفینة معتبرة إ�اه 

وجعلت منه  )1(فقرة  25قواعد روتردام هي األخر[ أح>ام هذا النقل في المادة نظمت     
وأضافت فق^ من خالل الفقرة  ردتها قواعد هامبورغأو بتوفر شروC هي تقر�	ا نفسها التي  جائزا

  . مه�أ لنقلها) السطح(>ان هذا األخیر اذا جائزا على السطح،  أن النقل �>ون  )ب(

وما ، في مثل هذا النوع من النقلالناقل مسؤول�ة  قواعد من المادة اعاله )2(الفقرة لت أو نت  
 أوتلف ال	ضاعة  أو�ستخلص منها أنها ط	قت جم�ع األح>ام الخاصة 	المسؤول�ة عن هالك 

التأخیر في تسل�مها في شحنة السطح وذلك في الحاالت التي یجوز فیها النقل بهذه الطر�قة، 
المذ>ورة ( 17من المادة  3قل التمسك 	أس	اب اإلعفاء الواردة 	الفقرة الى ذلك یجوز للنترتی	ا ع

  :ط	عا 	شرC أن) سا	قا

حسب األعراف تخرج  أوتفاق إلا تمّ  أوعلى السطح یجیزه القانون  یثبت الناقل أن النقل  -1
Vات على سفینة العر  أو�ات أو الخاصة 	النقل 	الح) ب( ردته الفقرةأو ما  أومن دائرة اإلعفاء 

  .مخصصة لذلك
حb ناشئ عن المخاطر الخاصة 	النقل الالّ ) أ� إعفائه من المسؤول�ة(یثبت أن الضرر  -2

 . على السطح ومع ذلك یلتزم الناقل بذل عنا�ة للحفا� على ال	ضائع المشحونة على السطح

لسطح في حاالت الناقل من الدفوع المقررة قانونا إذ تعمد نقل ال	ضائع على ااذن �حرم      
حصرا لت حص غیر تلك المسموح بها قانونا، 	شرC أن �ق�م المتضرر الدلیل على أن األضرار

                                                           

مسؤول�ة النااقل ( لطیف جبر >وماني،/ ، ود261و 260المرجع السابb، ص ، مـحمد محمود حسني/ د: أنظر  -  1
مد[ فعال�ة قواعد مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع في القانون جالل وفاء دمحمین، / ، ود127المرجع السابb، ص  ،)ال	حر� 

  .56و 55ص  ،ن د س ، االس>ندر�ة،لجدید في حما�ة الشاحن المصر�، دار الجامعة الجدیدة للنشر� اال	حر 
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المسؤول�ة مؤسسة على ف ،نظاميالنقل على السطح غیر  ، أ� أن)1(	سبب النقل على السطح
نة المبینة على قر� 17وهو خروجا عن القاعدة التي أرستها المادة هنا الخطأ الواجب اإلث	ات 

 .)2(،و �حرم ا�ضا من التمسك 	المسؤول�ة المحدودة الخطأ

اتفاق�ة برو>سل لسنة  ع الجزائر� النقل على السطح مخالفا بذلك أح>امالمشرّ أجاز           
، وأخضع هذا )3(وروتردام لكن وفb شروC شبیهة بتلك التي نصت علیها قواعد هامبورغ 1924

الشروC االتفاق�ة 	ما في ذلك اإلعفاء من المسؤول�ة  إلىل�ة النوع من النقل ف�ما یتعلb 	المسؤو 
  .)4(ق ب ج 812من المادة ) ب(وهذا من خالل الفقرة 

 المطلب الثاني
  التزامات الناقل ال�حر� اثناء الرحلة ال�حر?ة

  هو و  هما االلتزام بتنفیذ محل عقد النقل ال	حر� و  لتزامین رئ�سیینإ�ح>م هذه المرحلة 

                                                           

تحته هو في مد[ الحما�ة التي تتوفر لل	ضاعة المشحونة على  أو 	الرص  على سطح السفینة  العبرة المتفb عل�ه ان ا-  1
فیها الحما�ة لل	ضائع المشحونة تحت السطح ،و>لمة  السطح لتكون في مأمن من األخطار ال	حر�ة بنفس الدرجة التي تتوفر

قضائي حول و  	سبب تعدد السطوح في السفینة،هذا 	عد جدال فقهي )الرئ�سي(السطح العلو� للسفینة  إلىالسطح تنصرف 
، »�ات على سطح السفینةأو الوضع القانوني لرص ال	ضائع والح «�عقوب یوسف صرخوة ، الموضوع،للتفاصیل اكثر انظر،

  .20-15، ص ص 1992، مارس یونیو، جامعة الكو�ت، 02و 01، العدد 16جلة الحقوق، السنة م
 392 - 388وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص ص / دو  من قواعد روتردام 05و02في فقرتیها  25انظر المادة   -2

  . 285- 284عبد القادر العطیر،المرجع السابb،ص ص/،ود
ال یجوز تحمیل ال�ضائع على سطح السفینة إال : "على التالي السالف الذ>ر، 80-76من أمر رقم  774تنص المادة  -3

تحد من أمن الرحلة وعندما ��ون التحمیل في هذه الحالة نظام�ا ومتعارفا عل�ه بوجه العموم، وفي  ال ضمن الشرو: التي
ا في حالة ما إذا �ان التحمیل قد تم بذلك ما عد شاحنعلى الناقل إعالم ال بحالة تحمیل ال�ضائع على سطح السفینة یج

  ". �االتفاق مع الشاحن
 ا>ما فعل واضعو  �اتأو الح	نقل ال ة>ان في وسع المشرع الجزائر� التماشي مع التطور الحاصل وتخص�ص نص في حال-4

نون ال	حر� سنة النقل هو السائد و�تم في الغالب على السطح خاصة وأنه تم تعدیل القاالنوع من قواعد روتردام، ألن هذا 
اجاز النقل على  1966من القانون الفرنسي لسنة  30و 22 تینالمشرع الفرنسي من خالل نص الماد >ما ان  ،2010

 أو>ما انه ال یجوز استنتاج رضى الشاحن 	النقل على السطح من مجرد قرائن  المد[، السطح في حالة المالحة القصیرة
  .	التوق�ع على سند الشحن 	ما �فید ذلك  اصر�ح	شهادة الشهود بل البد ان �>ون رضاه 

  و.164،ص1993بیروت، دار المنشورات الحقوق�ة ، اح>ام التجارة ال	حر�ة، ایلي صفا،/انظر،د
Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL,Traité de droit maritime,DELTA ,LGDJ,Paris,2007, p 
60. 
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خالل هذه و  میناء التفر�غ، إلىا� تحر�>ها من میناء الشحن ) لو الفرع األ(عمل�ة النقل 
>ل التزام و  )الفرع الثاني(المسافة یلتزم الناقل 	المحافظة على ال	ضاعة المنقولة >ما سلمت له 

   .یندرج تحته التزامات إن جاز القول جزئ�ة تحقb االلتزام الرئ�سي

 لواأل  الفرع
  )ال�ضائع تحر?ك( االلتزام �النقل

اء الشحن واستالم الناقل مینتمام إعدادها في  إثر 	عدما تص	ح السفینة متأه	ة للسفر     
و�تحقb ذلك من خالل  ةتأتي مرحلة تنفیذ الرحلة ال	حر� ،ال	حر� لل	ضائع وشحنها ورصها
نة إال وعلى متن ذات السفی) ثان�ا(وفb خ^ سیر محدد )الأو (التزام الناقل ال	حر� بنقل ال	ضائع 

  ).را	عا(احترام اجال الرحلة عم ،)ثالثا(في حاالت خاصة 

  :المقصود �عمل�ة النقل -ال أو 

وهو الغرض األساسي الذ� �سعى إل�ه أطراف الماد� التحر�ك  ذلكالنقل �قصد 	عمل�ة 
في الوقت  أو لى الناقل إتمامه في الوقت المتفb عل�ه إذا وجد اتفاقفعحر�، 	عقد النقل ال

لم  ءى�عرج على موان أو، ووفb خ^ سیر محدد فل�س له أنه ینحرف عنه المعقول الم�عاد
، وقد نصت )1(المیناء المتفb عل�ه إلىوعلى الرVان أن �قود السفینة تجر العادة الوقوف بها، 

لذ� قد �عتر�ه 	عض الحاالت االستثنائ�ة ألس	اب معینة ا >ل التشر�عات على هذا االلتزام
ال یتماد[ الناقلون في عدم احترام  حتى، )2(التأخر في الوصول أولوجهة تغییر ا إلىتؤد� 

عدم التقید بهذا اإللتزام  إلىالتزاماتهم نظمت ذات التشر�عات مختلف الحاالت التي قد تؤد� 
  )3(تغییر السفینة أوه أهمها اإلنحراف عن خ^ السیر عنوما یرتب 

  
                                                           

ص  مراد منیر فه�م، المرجع السابb،/د علي ال	ارود�،/د مصطفى >مال طه،/، ود45دمحم >مال حمد�، المرجع السابb، ص / د -1
لي أمیر خالد، أح>ام دعو[ مسؤول�ة الناقل ال	حر�، منشأة المعارف، عدو  ،286المرجع السابb، ص  عبد القادر العطیر،/،و د372

  .258ني، المرجع السابb، ص ا�المعتصم 	ا  الغر / دمحم السید الفقي، د/ ، د68، ص 2005اإلس>ندر�ة، 
من قواعد روتردام،  1فقرة13المادة و  من قواعد هامبورغ، 05والمادة  ، 1924من إتفاق�ة برو>سل لسنة  02فقرة  03المادة انظر  -  2

  .ق ت ب م1فقرة  215من ق ب ج، والمادة 775تقابلها المادة 
  .133ص  ،2003الجدیدة للنشر،االس>ندر�ة،دار الجامعة  ،دمحم عبد الفتاح ترك، التح>�م ال	حر� / د -3
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     خ} السیر المعتاد:ثان�ا 

سفینة، الخ^ المعتاد، فعلى الناقل أن یت	ع في رحلته خ^ السیر �قصد بخ^ سیر ال  
المتفb عل�ه في عقد النقل، إذا لم یتفb الطرفان في العقد على خ^ سیر السفینة وجب ات	اع 
خ^ السیر المعتاد أ� الطر�b المالحي الذ� تسلكه السفن عادة في رحالتها بین میناء الق�ام 

ال	ضاعة للخطر،  أووانئ، و>ذلك حتى ال تتعرض السفینة ومیناء الوصول الذ� حددته الم
وال یجوز  ،)1(ول�س 	الضرورة أن �>ون الطر�b المت	ع هو األقصر جغراف�ا هو الطر�b المعتاد

  .إلنحراف ما یبررهلله أن ینحرف عن خ^ السیر المعتاد إال إذا >ان 

یر المنتظم والذ� في مجال النقل ال	حر� نوعین من خ^ السیر، فهناك خ^ الس یوجد
، أ�ضا هناك نوع آخر وهو خ^ )2(�>ون مستق�ما والمعهود في مثل عقد النقل موضوع الدراسة

  .	الرحلة السفینةوالذ� �الزم في الغالب عقد إستئجار ) Tramping(السیر غیر المنتظم 

: على ذلك 	ش>ل صر�ح وم	اشر إذ جاء فیها ق ب ج 01فقرة  775نصت المادة          
المتفt عل�ه، وفي حالة عدم  أوجب أن تنقل ال�ضائع في مدة مناس�ة �الطر?t المبلغ ی"

  ".تحدیده ف�الطر?t العاد�

تتح>م بخ^ سیر الرحلة معط�ات عدیدة، منها الطب�ع�ة >ض	^ أماكن وجود الجلید  
الحجز الصحي في حالة انتشار تفاد� لظروف أمن�ة > أو، قوة الر�اح، )ice bergs(العائم 

  .Vئةو األ

األصل الناقل بتفر�غ الشحنة في میناء الوصول المسمى في سند الشحن، وأنه في یلتزم 
	اتفاق  أوال یجوز له التفر�غ في میناء آخر غیر المسمى إال إذا >انت هناك حالة طارئة 

 .میناء بدیل للتفر�غ إلىجوء مسبb على اللّ 

                                                           

  .83عاطف دمحم الفقي، المرجع السابb، ص / ، ود77لطیف جیر>وماني، المرجع السابb، ص / د - 1
تعبیر �ستعمل في المجال ال	حر� و�قصد منه أن تسیر السفینة وفnavigation en droiture ( b(خ^ السیر المنتظم  - 2

غا�ة میناء الوصول مع احترام التوقف في  إلىما وفb خ^ سیر مالئم من میناء االنطالق خ^ ل�س 	الضرورة مستق�م وٕان
  ).Les escales(الموانئ المعروفة لد[ الشاحن والمقررة 
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تفاق على التفر�غ في میناء بدیل إ أوضرور�ة  أوففي حالة عدم وجود أ�ة حالة طارئة 
یل اإلنحراف الذ� ب�عتبر من ق وال ،في النقل اعد إخفاق�انحراف عن خ^ السیر  أوفأ� تغییر 

 .)1(النصوص الوطن�ة أوتجیزه اإلتفاق�ات الدول�ة 

 أوالمشرع الجزائر� 	عض الحاالت التي �عفى فیها الناقل من التزامه 	النقل نظم 
ق ب ج، حیث �فسخ العقد الستحالة  740المادة  اردتهأو  لحاالت التيا التعدیل ف�ه وهي

أخرت ق�امها 	النقل في الوقت  أوتنفیذه 	سبب القوة القاهرة التي منعت مغادرة السفینة 
االس	اب وهي  المناسب 	النس	ة للشاحن، وهنا �فسخ العقد دون أن یلحb ضرر 	الطرفین

  .)2(تنفیذ العقد القواعد العامة 	استحالة المعروفة في

لكن هنا  ما جاءت 	ه المادة أعالهلعلى حالة مماثلة  ق ب ج 741المادة نصت 
القوة القاهرة، و�حb للشاحن طلب فسخ العقد مع استفادته من  إلى ود للناقل ال�عالخطأ 

ق ب ج، ألن الناقل لم یؤد� التزامه 	النقل  805تعو�ض في حدود ما هو مقرر في المادة 
  .في تأدیته حیث ألحb ضررًا 	الشاحن ىتراخ أولخطئه 

  :)transbordement-المسافنة(تغییر السفینة  -ثالثا

النقل على السفینة التي شحنت علیها ال	ضاعة في میناء  ،مبدئ�ا،یتم: المقصود �المسافنة-1
ا ال	ضاعة التي شحنت علیه غالق�ام دون أن �>ون للناقل الحb في تغییرها أثناء الطر�b ف�فر 

ذلك أ�ا >ان  ةر رحلة المقر ، لكن إذا توقفت السفینة عن مواصلة ال)3(سفینة أخر[  على متن
                                                           

  .130أحمد محمود حسني، المرجع السابb، ص / د - 1
إذا وقع بناء على القوة القاهرة ما �منع  �فسخ عقد النقل: "، السالف الذ>ر، على ما یلي80- 76من أمر رقم  740تنص المادة  -  2

زم �النس�ة للشاحن ودون خطر ما یؤخر ق�امها �ه، �حیث �ستحیل الق�ام �النقل في الوقت الالّ  أومغادرة السفینة التي ستقوم �النقل 
  ".�النس�ة للناقل في اإللتزام �مسؤولیته، وفي هذه الحالة �فسخ العقد دون ضرر �النس�ة لطرفي العقد

3   - « le transbordement est l’opération par laquelle le transporteur procède au chargement de la 

marchandise sur un autre moyen de transport adapté, en cas d’interruption du voyage, affin 

d’assurer son déplacement jusqu’au port de destination convenu »    

جوء إلیها ال �عني 	الضرورة توفیر نفس وسیلة النقل، ففي النقل ال	حر� تتم و للعلم فإن ف>رة المسافنة معروفة في جم�ع أنواع النقل واللّ 
المسافنة على ظهر سفینة، لكن هذا ال �منع من التوجه نحو اقرب میناء أین وقع توقف الرحلة وٕارسال ال	ضاعة التي >انت مشحونة 

  .سفینة المتوقفة لم>ان الوصول عن طر�b وسیلة نقل أخر[ مالئمة غیر السفینةعلى ظهر ال
Voir : ABOUSSOROR Abdellah, l’exécution de contrat de transport maritimes de marchandises en 
droit marocain et droit français, LITEC, Paris, 2001, p323.      

  .48بb، ص >مال حمد�، المرجع السا/ و د
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على الناقل إعداد سفینة أخر[ حینها فیتعین  تص	ح غیر صالحة للمالحة أو>ـأن تهلك  سبب
 وردق ب ج التي  776المادة نص هذا ما نستخلصه من خالل  ،زمة لذلكوVذل العنا�ة الالّ 

ي حالة توقف الرحلة �سبب ما یجب على الناقل تحت طائلة التعو�ض، عمل ف"" :التاليفیها
، وهو نفس ما جاءت 	ه المادة "ما یلزم لتأمین مسافنة ال�ضائع ونقلها حتى میناء الوصول

  .1966من المرسوم الفرنسي سنة  47و 40ق ت ب م والمادة  217

عدا  1924ي اتفاق�ة برو>سل لسنة إم>ان�ة تبدیل السفینة ف إلىلكن لم ترد أ�ة إشارة  
ا�ضا لم تشر قواعد  ،د�	ه في المادة الثالثة من التزام الناقل 	النقل 	ش>ل عا تما جاء

  .المسألة واكتفت 	الزام الناقل 	النقل على سفینة صالحة للمالحة إلىهامبورغ وال روتردام 

 ل تحقیb اإللتزام رVما �م>ن اإلستعانة بهذا النص العت	ار جواز المسافنة من أج 
  .	الش>ل العاد� ال	ضاعة نقلهو  و  الرئ�سي

ومن هذا ، الهالك أویتم تغییر السفینة حتى ال تتعرض ال	ضاعة لخطر التلف 
حاالت  إلىة ما لم �>ن التوقف راجعًا نالمنطلb یتحمل الناقل المصروفات الناشئة عن المساف

  .)1(اإلعفاء المنصوص علیها قانوناً 

اقل بإعداد سفینة أخر[ تقوم بإتمام نقل ال	ضائع عند توقف السفینة األصل�ة لتزم النی 
 بتحقیb نتیجة حیث یجب عل�ه بذل العنا�ة اببذل عنا�ة ول�س التزام االتزامالذ� �عتبر 

إذا لم یتم>ن من إعداد سفینة أخر[، 	الرغم من ذلك،  إالّ  المعقولة المنتظرة من ناقل حر�ص
إعالم الشاحنین التخاذ االجراءات الّالزمة لنقل ) بوصفه نائ	ًا للناقل(ن اب على الرVّ جفإنه ی

في  خطأ اقترفه إلىینفي أ�ة مسؤول�ة على عاتقه إذا إال >ان السبب �عز[  حتى 	ضائعهم
  .)2(التزام الناقل 	المحافظة على ال	ضاعة مع ،الشحن أوالمالحة 

ییر السفینة أثناء الطر�b لكن یجب أن الناقل في العقد 	حb تغ�حتف¡  :شرو: المسافنة-2
تكون السفینة الثان�ة صالحة للمالحة، وعلى الناقل أن یخطر الشاحن في حالة حصول الناقل 
 على سفینة أخر[ وأن یرسل له سند الشحن لكي یتم>ن من استالم ال	ضاعة عند وصول

                                                           

  .ق ت ب م 229، السالف الذ>ر ،وتقابلها المادة 80- 76من أمر رقم  777أنظر المادة  -  1
   René RODIERE ,op-cit,p166.و،  86- 85عاطف دمحم الفقى، المرجع السابb، ص / د -  2
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اذ جم�ع ـناقل 	اتخ، أ�ضا یلتزم ال)1(النقل على متنها عمل�ة م مواصلةـلسفینة التي تا
اإلحت�اطات الكفیلة 	المحافظة على ال	ضاعة والعنا�ة بها أثناء تفر�غها وٕاعادة شحنها على 

، على أن إیراد مثل هذا الشرC في سند الشحن ال �عني أن الناقل ال یلتزم )2(السفینة الجدیدة
وقف للرحلة، ول�س  إنما �حb له المسافنة دون أن �>ون هناكالتالي یتنصل من المسؤول�ة، و	

  .مستأجرًا لها أوتم المسافنة على ظهر سفینة ل�ست ملكًا للناقل تهناك ما �منع أن 

مثل هذا الشرC على التزامات الناقل وال یثیر أ� إش>ال عندما تصل ال	ضاعة ال یؤثر 
 	ال	ضاعة التي اوالم�عاد سالمة، لكن �ظهر مش>ل عندما یلحb ضرر  عل�ه الم>ان المتفb إلى

تم نقلها على ظهر سفینة أخر[، هنا یجب تحدید العالقات والمسؤول�ات بین الناقلین 
 :)3(على الحلول التال�ة لمثل هذا الوضع القضاء الفرنسي �عتمد ،المتعاقدین

فظات التي یبدیها حقام بها، وتساهم الت تي>ل ناقل مسؤول عن الجزء من عمل�ة النقل ال -
في تحدید فترة وقوع الضرروغ�اب هذه التحفظات �عني استالم  الناقل عند مسافنة ال	ضاعة

 .الناقل الثاني لها بدون أ� ضرر أ� في حالة جیدة من حیث الوزن والطب�عة

 التي تكون  دید المسؤول�اتحت المتعاقبین تثیر صعو	ات في  الناقلین بین لعالقات الناشةا -
ل سند عن اآلخر وٕاما أن �>ون هناك ترا	^ ا �ستقل >ـــــــ	ص�اغة سندات النقل، فإم ةمرهون

    .بإعمال شروC أحدهما على اآلخرذا �سمح ــــــــــــــف�ما بینهم وه

أجرة و ة نأن المشرع الجزائر� قد حمل الناقل أع	اء ومصار�ف المساف إلىتجدر اإلشارة      
هذا ت ــــــة التي سببالمسؤول�ع، إال إذا أ	عد عنه ــــــالحمولة الواج	ة األداء إلنهاء نقل ال	ضائ

 .)4(التوقف وفي الحالتین �حتف¡ الناقل 	أجرة الحمولة المقررة عن >امل الرحلة

                                                           

  .69المرجع السابb، ص  ،...)اح>ام دعو[ مسؤول�ة( عدلي أمیر خالد،/ د -  1
، ص 2012ي الحقوق�ة، لبنان، ب، منشورات الحلC ،2)دراسة مقارنة(طه، أساس�ات القانون ال	حر�  مصطفى >مال/ د -  2

228.  
3 -René RODIERE, Op-cit, pp 166, 168. 

أخرe  إلىفي حالة مسافنة ال�ضائع من سفینة '' : على ما یلي ،السالف الذ>ر 80-76من أمر رقم  777تنص المادة  -4
مصار?ف المسافنة وأجرة الحمولة الواج�ة األداء إلنهاء نقل ال�ضائع على عاتt الناقل إال إذا  خالل توقف السفن تكون 

  '' أ�عد الناقل عنه المسؤول�ة التي سببت هذا التوقف، وفي الحالتین �حتف� الناقل �أجرة الحمولة عن �امل الرحلة
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  :آجال الرحلة-را�عا 

تعد فترة إجراء عمل�ة النقل مهمة 	النس	ة للطرفین فهي عنصر جوهر� في عقد النقل،     
تصرف في ال	ضاعة في الوقت المناسب ف	النس	ة للمرسل إل�ه احترام آجال الرحلة تم>نه من ال

أما  ،أ� تحقیb الرVح المنتظر) التوز�ع وٕابرام الصفقات أواالستهالك (للغا�ة المنتظرة منها 
الرحلة �عني أنه نفذ التزامه على أكمل وجه وهذا �منحه م>انة  	النس	ة للناقل فاحترام آجال

  .)1(على صعید السوق ومر>ز منافس وسمعة بین المتعاملین

و	ما أن النقل ال	حر� موضوع الدراسة یتعلb بخطوC منتظمة فإن تحدید تار�خ 
، واحترام )escales(الوصول �>ون 	ش>ل دقیb حتى ولو تضمنت الرحلة محطات توقف 

  .المواقیت یدخل ضمن التزامات الناقل

قد على تنفیذ النقل في الوقت المحدد المتفb عل�ه، وٕاذا لم یتفb طرفا العبالناقل  یلتزم
ف�فترض أن یتم النقل في فترة معقولة و�راعى في تقدیرها مسافة الرحلة ونوع  م�عاد معین

   .)2(السفینة وقوتها وطب�عة ال	ضاعة

 الفرع الثاني
  �المحافظة على ال�ضائع المنقولةااللتزام 

ل 	المحافظة علیها طوال فترة ـ	عدما یتم شحن ال	ضاعة ورصها وتستفیها یلتزم الناق
اجدها تحت حراسته، فهو التزام جوهر� نصت عل�ه مختلف التشر�عات الدول�ة والوطن�ة، تو 

حیوانات الح�ة نوعا من ل النق لتأو و  )الأو (ال	ضائع الجائز نقلها  ا�ضاحددت  التي
  ).را	عا(مجالهو  )ثالثا(>ماانها اهتمت بتوض�ح المقصود 	اإللتزام 	المحافظة ،)ثان�ا(الخصوص�ة

   :ال�ضاعة محل النقل تعر?ف -ال أو 

  وضع تعر�فات خاصة ألغلب باهتمت االتفاق�ات الدول�ة المنظمة لهذا النوع من العقود 
                                                           

1- A-ZAHI, Droit Des Transports ,Cadre Juridique Et Institutionnels,Transport De 

Marchandises, Tome 1,OPU,Alger,1991, p 106. 
  .76المرجع السابb ص، لطیف جبر >وماني/دو  ،48>مال حمد�، المرجع السابb ص /د -2
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ال	ضائع 	 تحدید المقصود ومنها  لة في مجال النقل ال	حر� في البدا�ةأو المصطلحات المتد
   :محل عقد النقل ال	حر� فجاءت على النحو التالي

فاه�م الخاصة مالمخصصة لتحدید اللى و األ مادتها في 1924حسب اتفاق�ة برو>سل لسنة -1
لحیوانات  بإستثناءوالمواد من أ� نوع >انت  األموال واألش�اء >ل 	ضائعاعتبرت 	االتفاق�ة 

 . )1(ها �>ون على ظهر السفینةنقلعقد النقل أن  الح�ة والمشحونات التي تذ>ر في

أح>ام عامة 	ل منها المعنون و ء األقواعد هامبورغ ما �قصد 	ال	ضاعة في الجز فت عرّ  -2
أداة نقل  أومنصة نقالة  أو�ة أو عة في حال	ضائع مجمّ  نها >لأ	 5لى فقرة و وفي مادتها األ

مواد التغلیف المذ>ورة إذا قدمها  أوأداة النقل >ذلك " ال	ضائع"تشمل و  مغلفة، أومماثلة، 
 . )2(ا�ضا الحیوانات الح�ةو  الشاحن

 : على ما یلي 24لى منها فقرة و المادة األنص  ال	ضاعة في مقواعد روتردا عرفت -3
تعني ما یتعهد الناقل بنقله �مقتضى عقد النقل من سلع و�ضائع وأش�اء أ�ا �ان  ال�ضائع«

 »ال توفر ن�ا�ة عنه أو�ات ال یوفرها الناقل أوأ� معدات وحو  الرزم نوعها، وهي تشمل مواد

، عدا )3(قل ال	حر� �شمل >ل أنواع ال	ضائعمن خالل النصوص السا	قة أن النیتضح 
ال	عض منها حیث �قع الخالف حول نقلها وهي الحیوانات الح�ة والشحن على سطح 

  . �اتأو والح )4(السفینة

                                                           

من تشمل األموال واألش�اء وال�ضائع والمواد  :�ضائع« :على ما یلي 1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة ) ج(لى فقرة و ألالمادة ا تنص -1
ها ��ون على ظهر السفینة وتكون قد نقلت فعال قلالحیوانات الح�ة والمشحونات التي تذ�ر في عقد النقل أن ن عدا أ� نوع �انت
  »بهذه الطر?قة

لحیوانات الح�ة وحینما تكون ال�ضائع ا"ال�ضائع"�شمل المصطلح  « :من قواعد هامبورغ على األتي  05فقرة  لىو تنص المادة األ -   2
مواد التغلیف المذ�ورة إذا قدمها  أوأداة النقل " ال�ضائع"مغلفة، تشمل  أوأداة نقل مماثلة،  أومنصة نقالة  أو�ة أوة في حمجمع

  ». الشاحن

 إلىطر�قة رصها، قد تؤد�  أو�شمل ا�ضا نقل ال	ضائع الخطیرة والتي �قصد بها تلك ال	ضائع الي 	سبب طب�عتها وخواصها،  -  3
 تجعل السفینة في وضع خطیر، لذا فإن نقلها یخضع لنصوص واتفاق�ات خاصة اهمها اتفاق�ة أوالخطر،  إلىمسافر�ن تعر�ض ارواح ال

solas .  
منشورات الحلبي  ،)دراسة مقارنة(ولید خالد عط�ة، مسؤول�ة الناقل ال	حر� الناشئة عن نقل ال	ضائع الخطرة / للتفاصیل اكثر انظر، د 

 .وما 	عد 14ص ، 2015الحقوق�ة، بیروت، لبنان،
  .ـأطروحةمن ال 30السفینة في الصفحة ل موضوع النقل على سطح أو سبb تن - 4
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  :خصوص�ة نقل الحیوانات الح�ة-ن�ا ثا

است	عاد نقل الحیوانات الح�ة من نطاق  1924رأ[ واضعوا اتفاق�ة برو>سل لسنة  
إضافة  ، إذ أن الحیوانات ال ت	قى م>انها دون حر>ة >	اقي ال	ضائع)1(حبنص صر�تطب�قها

تستدعي رعا�ة خاصة مما یجعل مخاطر نقلها >ثیرة، ول�س من العدل إج	ار الناقل  هاأن إلى
على تحملها ط	قا لنصوص االتفاق�ة، فضال عن ذلك فإن نقل الحیوانات الح�ة غال	ا ما تكون 

هذه  امراقبتها والعنا�ة بها، وعلى هذا األساس فضل واضعو  مصحو	ة بتا	ع للشاحن یتولى
عدم تحمیل الناقل المسؤول�ة عن الضرر الذ� و  م القواعد العامةاح>ألاالتفاق�ة ترك أمر نقلها 

   .)2(�صیبها

اعتبرت في  >ما  شروC نقل الحیوانات الح�ة لكن بتوفرقواعد هامبورغ  	المقابل أجازت
التلف الناتج عن  أوأن الناقل غیر مسؤول عن الهالك  05دة فقرتها الخامسة من الما

المخاطر الخاصة بهذا النوع من ال	ضائع خاصة إذا اثبت الناقل أنه ات	ع تعل�مات الشاحن في 
  . هذا الصدد

نقل الحیوانات الح�ة وٕانما أخضعتها ل	عض هي االخر[ قواعد روتردام لم تستثن  
الطرف المنفذ ال	حر� من  أوات ومسؤول�ات الناقل ال	حر� القواعد الخاصة المرت	طة 	التزام

الطرف  أوالناقل  مسؤول�ة والتي �ستفاد منها است	عاد )أ(منها فقرة  81المادة  نص خالل
  .أحدهما  فعل أوالتلف ناتج عن إهمال  أوالحد منها 	شرC أال �>ون الهالك  أوالمنفذ 

یوانات الح�ة فلم یخصص لها مجال ح�ال نقل الح المشرع الجزائر�  لم یتضح موقف
لكن حینها هل تطبb القواعد الخاصة  نقلها ،مبدئ�ا	التالي یجوز،و  في نصوص القانون ال	حر� 

                                                           

تسر� على النقل 	موجب سند الشحن دون  -، ا1924حاالت النقل ال	حر� التي تخضع ألح>ام اتفاق�ة برو>سل لسنة  -1
ظروف نقل 	ضاعة  أوتفاقا خاصا 	سبب طب�عة ال تسر� على النقل االستثنائي أن الذ� �ستلزم ا -ب. مشارطة اإلیجار

ال  -ه .�ة على المرحلة ال	حر�ة من النقلتسر� االتفاق -د. ال تسر� على نقل الحیوانات الح�ة وعلى السطح -ج.معینة
  .تسر� على المالحة الوطن�ة

الثقافة للنشر والتوز�ع،  لطیف جبر >وماني، القانون ال	حر�، دار/د ،و85أحمد محمود حسني، المرجع السابb، ص / د -2
مجلة  ،»)المسؤول�ة التتقصیر�ة(مسؤول�ة الناقل ال	حر� عن البهائم «،و دمحم >مال شیخ حسن،111-110ص  ،1996عمان،

  . 680-679، ص ص1988، سور�ا، 53،السنة  9، 8، 7المحامون، عدد 
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أر[        ق ب ج؟773ذات العنا�ة الخاصة ط	قا ألح>ام المادة  أوبنقل ال	ضائع العاد�ة 
ما و  ئع ذات العنا�ة الخاصةمماسبb انه یجب معاملة الحیوانات الح�ة المنقولة معاملة ال	ضا

خاصة 	النقل دون الشروC الض على أو من الحر�ة في التف ةاعطاء مساح مع یترتب على ذلك
  .لحقوق الشاحنان �>ون هناك اهدار 

  :المقصود �المحافظة على ال�ضائع-ثالثا

ن أ 1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة  2فقرة 3و 2من خالل نصي المادتین یتضح        
ام 	المحافظة على ال	ضاعة �ستدعي بذل الناقل >ل ما بوسعه من الطرق الكفیلة لذلك لتز إلا

بواسطة تا	ع�ه، وفي  أوك بنفسه ذللق�ام باوالتي تتالئم مع نوع ال	ضاعة وطب�عتها وعل�ه 
  .)1(كلالحالة األخیرة �>ون مسؤوال عما �صیب ال	ضاعة نتیجة ق�ام عماله بذ

و	األخص  رصهاال	ضاعة خالل مختلف مراحل شحنها و  المحافظة على	الناقل  یلتزم
في المواد  1924تفاق�ة برو>سل لسنة إلته أو ما تن هوالمرحلة ال	حر�ة و اثناء خالل نقلها أ� 

 773منها التشر�ع الجزائر� من خالل نص المادة  لته عنها جل التشر�عاتنقو  المذ>ورة أعاله
وا�ضا  ، 31/12/1966من مرسوم  38 ةالمادالتشر�ع الفرنسي من خالل و  ،)2(ج ق ب

  . ق ت ب م 25فقرة  215المادة التشر�ع المصر� في مضمون 

  ذا ـــــــها، لـــوصیتخصولة و ــــهذا االلتزام عدة مظاهر مختلفة ت	عا لنوع ال	ضاعة المنق�أخذ 
                                                           

	المحافظة على ال	ضاعة حیث تم نقل شحنة مثال واضح لاللتزام الناقل  1979سنة  « Bulkness »تعد حادثة سفینة  -1
ار حالوال�ات المتحدة، و	عد حوالي ثالثة أ�ام من إ� إلى نقلهال Thamesمن اإلسمنت على ظهر هذه السفینة في میناء 

 العنبر 	سبب فتح غطائه خلسة من قبل أحد أفراد الطاقم 	عد إ	حار إلىالسفینة تلف جزء من الشحنة نتیجة دخول ماء ال	حر 
السفینة، وح>مت المح>مة 	أن هناك إخالل 	االلتزام الواقع على الناقل 	أن ینقل و�حف¡ و�عتني 	ال	ضائع المنقولة 	عنا�ة ودقة 

	أخطاء  ةمن المسؤول�ة المتعلق ئهإعفامن اجل ن 2فقرة 4من االتفاق�ة، ورفضت تمسك الناقل 	المادة  2فقرة  3ط	قا للمادة 
  .عن التلف الذ� أصاب الشحنة ؤوالسإدارة السفینة وعد م أول في المالحة مستخدمي الناق أوالرVان، 

سم�حة القلیوVي، القانون ال	حر�، دار النهضة العر�Vة، / ، ود131المرجع السابb، ص  أحمد محمود حسني،/ د: أنظر
القانون ال	حر�،دار  �،أو محمود سمیر الشرق/ود ،84عاطف دمحم الفقي، المرجع السابb، ص / ، ود297، ص 1987القاهرة 

  .296، ص 1978 القاهرة، النهضة العر�Vة،
�قوم الناقل �العنا�ة التامة على تحمیل ورص ": على ما یليالسالف الذ>ر، 80-76من أمر رقم  773تنص المادة  -2

ف میناء ال�ضاعة وص�انتها ونقلها وحراستها، و?خص ال�ضائع �عنا�ة عاد�ة حسب االتفاق بین األطراف وحسب أعرا
  ".التحمیل، وٕاذا اقتضت عنا�ة خاصة �ال�ضائع یجب أن یبلغ الشاحن عن ذلك وأن یبین ذلك �تاب�ا على ال�ضائع إذا أم�ن
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اءات یتوجب على الناقل معرفة طب�عة ال	ضاعة المنقولة على ظهر سفینته واتخاذ جم�ع اإلجر 
میناء الوصول وهذا یجعل من التزام الناقل  إلىالضرور�ة حتى تصل ال	ضاعة المنقولة سالمة 

       .)1( التزام 	الحراسة المناس	ة والمالئمة حسب مضمون االتفاق�ة

یتحدد االلتزام 	المحافظة على ال	ضائع أثناء نقلها حسب طب�عتها فقد تقتضي طب�عة 
لمرتفعة لذا تحف¡ في م>ان 	عید عن المحر>ات وآالت السفینة، >ما ال	ضائع تجنیبها الحرارة ا

 أوفینة، سمن فترة ألخر[ طوال تواجدها 	ال (ventilation)قد �ستلزم 	عض ال	ضائع تهو�تها
عن  أو	عضها ال	عض  	عادها عن 	ضاعة أخر[ وفصلها عنتستلزم إ أوفي ثالجات خاصة، 

  .)le vaigrage-()2ل األلواح الخشب�ة الفاصلة >استعما(جسم السفینة  لمنع تش>ل الند[

  :مجال االلتزام �المحافظة على ال�ضائع -را�عا

بذل العنا�ة بالتزام  هااللتزام فإنهذا  >رست من خالل النصوص القانون�ة التيیتضح 
   ).الشحن(حسب ما هو معمول 	ه في میناء التحمیل  أواألطراف  قاالعاد�ة حسب اتف

« les soins ordinaires conformément à la convention des parties et aux 
usages du port de chargement »  

من المرسوم الفرنسي، فالناقل غیر مطالب ببذل عنا�ة فائقة إال  38ما جاءت 	ه المادة  هذا  
فالناقل  إذا >ان هناك شرC وضعه الشاحن مس	قا 	سبب الطب�عة الخاصة لل	ضاعة، عدا ذلك

 .متثل لألعراف المعمول بها في میناء الشحن و�سعى لتفاد� تضرر ال	ضاعة 	سبب النقل�
                                                           

1 - Abdellah ABOSSOROR, op-cit, p317. 
الجو�  المتعلb 	النقل 1929من الجدید الذ� حملته قواعد روتردام هو مبدا قانوني موجود في اتفاق�ة وارسو لسنة  -  2

منها والذ� یت�ح للشاحن حb توج�ه تعل�مات للناقل  12ففقرة  01المنصوص عل�ه في المادة  "حt الس�طرة"الدولي وهو مبدا 
تطب�قا ألح>ام ) الشاحن المستند� أوالمرسل ال�ه (	شأن ال	ضائع مالم یتنازل عن حb الس�طرة لشخص محدد على وجه الدقة 

 أو>الغش (مادة اعاله، وهو حb �ستعمل للحفا� على ال	ضاعة في ظروف عدم االمان الفصل العاشر المحال ال�ه 	ال
تغییر  إلىتغییر المرسل ال�ه شر�طة ان ال یؤد�  أووجهة امنة  إلىوذلك 	اعادة توج�ه ال	ضاعة ...) االفالس أواالحت�ال 

  .ام العقد >اح
و ،367-366راد،المرجع السابb،ص ص ،و 	سعید م326- 320وجد� حاطوم ، المرجع السابb، ص ص /د:انظر  

HADDOUM Kamel, «la nouvelle convention des nations unies sur le contrat de transport 
international des marchandises effectués entierement ou partiellement par mer,appelée- règles 
de Rotterdam- ».Revue de la cour supréme, n°02 ,Alger , 2011, p  94,et GUY Lefebre,op-cit,p 
p 97-98. 
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 المطلب الثالث
  عند نها�ة الرحلة ال�حر?ة التزامات الناقل

المهمة التي تعد المرحلة اآلخیرة من تنفیذ عقد النقل  یلتزم الناقل في هذه المرحلة
تثیر عمل�ة التسل�م عدة نقاC قانون�ة، أهمها و  تسل�مهاو  بتفر�غ ال	ضاعة ال	حر� المتعاقد عل�ه

 التفر�غها في فروع متفرقة بدءا 	التعر�ف 	عملیتي لأو نتننقاC لمن یتم؟ و  یتم التسل�م تىم
   .)الفرع الثاني(شروC صحة التسل�مثم  ،)لو الفرع األ(التسل�مو 

 لوالفرع األ 
  عةتفر?غ وتسل�م ال�ضاال تعر?ف عملیتي

تلیها  )الأو (یتكون من جملة من االجراءات  ل	ضائع عمال ماد�اعمل�ة تفر�غ اتعتبر 
یترتب عل�ه انقضاء التزام الناقل بتوصیل ال	ضاعة  )ثان�ا(تسل�مها في میناء الوصول  عمل�ة

  .صاحب الحb فیها إلى المتفb عل�ه لیتم تسل�مها الوصول میناء إلى المتفb على نقلها

عد عمل�ة التفر�غ في میناء الوصول العمل�ة الع>س�ة ت :عةتفر?غ ال�ضاتعر?ف عمل�ة  -الأو 
عالقتهما 	االلتزام 	النقل الواقع على عاتb و  المقابلة لعمل�ة الشحن في میناء االنطالق أو

  .)1(الناقل

 إلىال	ضاعة من على متن السفینة نزال تلك العمل�ة الماد�ة إلال	ضاعة �قصد بتفر�غ       
  .)2(ة 	عیدا عن المرفأ�البر إذ >انت السفینة راس إلىحملها التي ت لالصناد إلى أوالبر 

وضعها على و  >ما �قصد بها تلك العمل�ة التي تتضمن إنزال ال	ضاعة من السفینة
رصیف المیناء إذا >انت السفینة  إلىأن یتم تحمیلها على صنادل تحملها  أورصیف المیناء، 

  ٕاخراجها و  تفر�غ ق�ام الناقل 	فك ال	ضاعةالتفر�غ ،و �قتضي الو  تقف 	عیدة عن رصیف الشحن

                                                           

عند  ل ا�ضا في تقر�ر االختصاص المحليأو لعمل�ة التفر�غ أهمیتها في تقر�ر تقادم دعو[ المسؤول�ة المقامة ضد المن -  1
   .فع دعو[ قضائ�ة عند وجود أ� نزاع >ما سنر[ في قواعد االختصاص في ال	اب الثاني من االطروحةر 

 ،»ل	حر� االتسل�م القانوني لل	ضائع في عقد النقل «د عر�بي ،عبد اللطیف سالم عطا المولى ،محأمصطفى ابراه�م /د -  2
  .175ص  ، 2010السعود�ة، ،30العدد  ،12السنة  مجلة العدل،
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  .)1(من عنابر السفینة

تم تو  شحن في میناء االنطالقللالمقابلة العمل�ة التفر�غ في میناء الوصول عمل�ة  تعد
 أوأ� 	استعمال الرافعات (لكن 	صورة ع>س�ة و  ضاع التي یتم بها الشحنو بنفس األ

  .صان الحصول على شهادة سالمة الر ، على أنه یجب على الرVّ )الدحرجة أوالمضخات 

قة بین أ�ضا یجب التفر ، 	اعت	ارها عمل�ة ماد�ة التفر�غ 	>افة الطرق إث	ات عمل�ة  �م>ن
وضعها و  ضي إخراج ال	ضاعة من السفینةتفالتفر�غ عمل�ة ماد�ة تق ذ>رالتسل�م، ف>ما و  التفر�غ

 ه انقضاء عقد النقل،على رصیف المیناء، في حین أن التسل�م عمل قانوني یترتب عل�
  ).>ما سنر[ الحقا(التسل�م �>ون غال	ا الحقا للتفر�غ و 

زمة لمنع تعرض ال	ضاعة اتخاذ >افة االحت�اطات الالّ  �غ من الناقلعمل�ة التفر تتطلب  
المرسل إل�ه عن >ل ضرر  أوVخالف ذلك ستجعله مسؤوال أمام الشاحن و  الك،ه أوأل� تلف 

  .)2(ل�ة التفر�غناجم عن عمال�صیب ال	ضاعة 

األصل هذا االلتزام على عاتb الناقل إال أنه ال �منع من االتفاق على أن �قوم �قع في      
 أشخاص یتفb الناقل أوالغالب أن تقوم بها شر>ة و  المرسل إل�ه، أو	عمل�ة التفر�غ الشاحن 
في میناء  الرVان على موافقة السلطات المختصة تتم إثر حصولو  ةمعهم للق�ام بهذه المه

  . )3(الوصول

ل�ة التفر�غ تقع تحت عاتb عم نّ أ 1924لسنة  من اتفاق�ة برو>سل 24المادة  أكدت 
 وطأة مسؤول�ة الناقل، من تاخففتان روتردام اللّ و  على خالف قواعد هامبورغ الناقل،ومسؤول�ة 

	اتفاق یتم التفر�غ ا الثان�ة أجازت أن ملى أن التفر�غ یتم وفb مقتض�ات العقد، بینو اعتبرت األو 
 b4هذا حسب نصي المادتین و  المرسل إل�ه أوالمستند�  الشاحن أوالشاحن  ن طرفممسب 

    .على التوالي من قواعد روتردام 2فقرة  13المادة و  من قواعد هامبورغ 2فقرة 

                                                           

  .87عاطف دمحم الفقي، المرجع السابb، ص / د -1
  .46دمحم >مال حمد�، المرجع السابb، ص / د - 2

  و 2011االردن،، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، عمان، 5عادل على المقداد�، القانون ال	حر�، C/ د - 3
Jean – Pierre BEURIER, OP-cit, p 519  
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التي هي سا	قة على عمل�ة و  صدرت عدة قرارات قضائ�ة تؤ>د الفرق بین عمل�ة التفر�غ
  .)1(ل�س 	التفر�غو  ا� ان العبرة 	التسل�م هي بها التزام الناقل ال	حر� تالتي ینو  التسل�م

األضرار التي تصیب ال	ضائع أثناء عمل�ة التفر�غ من و  �عد الناقل مسؤوال عن الخسائر
وهو مطبb  المؤسسة المینائ�ة  بواسطة وسائل أوالخاصة السفینة سواء قام بها هو بوسائله 

  .)2(ق ب ج 873و 802 ادتینلمط	قا لالناقل 	الشاحن في عالقة  	الجزائر

 نّ أب  ت من ق 91و 90س�ما المادتین القانون المصر� من خالل نصوصهعتبر �
تؤ>ده مح>مة الذ�  قفالمو  هوو  عمل�ة تفر�غ الحمولة من السفینة جزءا متمما لعمل�ة النقل

    .)3(النقض المصر�ة

  :عةتسل�م ال�ضا تعر?ف عمل�ة -ثان�ا

التسل�م من أهم المواض�ع المرت	طة 	عقد النقل من حیث تنفیذه، فإذا >ان التسلم  �عد
�عني بدا�ة تنفیذ العقد، فإن الناقل یلتزم ببذل أقصى ما �م>نه فعله في سبیل إ�صال ال	ضاعة 

جل إنهاء التزامه بتنفیذ العقد عن طر�b أمن سالمة ) القانوني ممثله أو(المرسل إل�ه  إلى
العمل�ة التي تضع نقطة النها�ة اللتزام الناقل 	المحافظة على هي وفي آن واحد  ،التسل�م

  ).اإلخطارات، رفع الدعو[، التقادم(القانون�ةساب المواعید تحإوأ�ضا بدا�ة  ،)4(ال	ضاعة

                                                           

إذن یتضح أن عملیتي التسلم والتسل�م نفترض وقوع تصرفین معا ماد� وقانوني أ� الجمع بینهما 	عدما >ان هناك خالف حول  -  1
حین یر[ آخرون أن العمل�ة تقع بتحقb التصرف الماد� وذلك  يالتسل�م، فمنهم من >ان �أخذ 	التصرف القانوني ف أوم متى یتحقb التسل

بهذا الوصف �قترVا من عملیتي الشحن  ما، وه المرسل إل�ه في میناء التفر�غ أوبوضع ال	ضاعة تحت تصرف الناقل في میناء الشحن 
، االجتهاد القضائي للغرفة التجار�ة وال	حر�ة، عدد 27/09/1994المؤرخ في  114929العل�ا رقم  انظرفي ذلك قرار المح>مة.والتفر�غ 
  . 172-169، ص ص 1999خاص، 

  

 ، ونفس الح>م صدر 	قرار مؤرخ في)د س( 26/05/1998الصادر بتار�خ  168786قرار رقم یتأكد تطبیb النصین من خالل ال - 2
ضد " >ات"لصالح الشر>ة الجزائر�ة للتأمینات  04/09/2014بتار�خ  0964344ار رقم والقر ، 169663تحت رقم  16/05/1998

  ". مارسك الین"شر>ة النقل ال	حر� 
  795-793، ص ص 2جمال سا�س، المرجع السابb، ج: نقال عن 

ة المعارف، احمد محمود حسني، قضاء النقض ال	حر� ،منشاْ /د: ،نقال عن 28/06/1993ادر في جلسة الص1923الطعن رقم  -3
  .   84- 83،ص ص 1997االس>ندر�ة،

4- Abdellah ABOUSSOROR, op-cit, p 166.  



  الناقـل البحري للبضائع    ماهية مسؤولية: لو الفصل األ                                                           لو الباب األ

47 

عت	اره التصرف بإثار جدل >بیر في تحدید المقصود 	التسل�م  :عموما المقصود �التسل�م_1
الناقل (األطراف  ةفق�ستلزم موافهل هو تصرف قانوني  ،الناقللتزام االذ� 	موج	ه ینهي 

هو خل�^ بین  أو، ؟أنه واقعة ماد�ة و	التالي یتداخل مع عمل�ة التفر�غ أو، ؟)والمرسل إل�ه
   ؟الفرضیتین

ي الناقل نهفي غ�اب تعر�ف قانوني للتسل�م �م>ن اعت	اره التصرف الذ� 	موج	ه ی
 أو(ل في نقل ال	ضاعة وذلك بوضعها تحت تصرف المرسل إل�ه التزامه الرئ�سي والمتمث

هو عمل قانوني یتحقb 	ه تنفیذ التزام الناقل و�ترتب عل�ه  أو ،والذ� �قبل بها) ممثله القانوني
نائ�ه  أوستالم الفعلي من جانب صاحب الحt في ال�ضاعة إلهو ا" أو، انقضاء عقد النقل

هو التعر�ف و  ،"مقدارهاو  التحقt من حالتهاو  فحصها ل�ه ح�ازتها و?تم�ن منإ�حیث تنتقل 
  .)1(ردته مح>مة النقض المصر�ةأو الذ� 

ف التسل�م من خالل إدراج عرّ  حسنا فعل إذ على خالف ما ذ>ر فإن المشرع الجزائر� 
التسل�م هو " :التي تضمنت التالي 1998ق ب ج 	عد تعدیل سنة  739فقرة ثان�ة للمادة 

 هممثل إلى أوالمرسل إل�ه  إلىلناقل �موج�ه بتسل�م ال�ضاعة المنقولة تصرف قانوني یلتزم ا
  . "القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم ینص على خالف ذلك في وث�قة الشحن

 إبداءمن  األطرافتم>ین  بذلك التسل�م ل�س مجرد واقعة ماد�ة بل البد من�>ون 
  .هو التسل�م القانوني هذاو  ضمن�ا أوإرادتها ف�ه سواء >ان التعبیر صر�حا 

  bالتسل�م القانوني عتبر أنّ �الفرنسي الذ� القانون رده أو ما مع ذلك یتواف  bیتحق
	حیث یتم>ن من  المرسل إل�ه تحت تصرفوضع ال	ضاعة  ،لهماأو 	فرض توفر شرطین،

  .من ح�ازة ال	ضاعةإل�ه المرسل تم>ین  ،ثانیهماو اإلطالع على وضعیتها،

بل  ،مجرد انزال ال	ضاعة في مناطb التفر�غ مثبت لعمل�ة التسل�مال�م>ن اعت	ار  لذا
   أوسند الشحن مؤشرا عل�ه 	ما �فید التخالص -	عد التحقb من ال	ضاعة -لم المرسل إل�هسبت

                                                           

الم>تب الجامعي الحدیث، اإلس>ندر�ة،  أنور طل	ة، المسؤول�ة المدن�ة، المسؤول�ة العقد�ة، الجزء الثاني،/نقال عن، د -  1
  .521ص  ،2005
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  .)1(آ�ة مخالصة أخر[ 

عنصرا هاما في عقد عمل�ة التسل�م تش>ل  :التسل�م حسب االجتهاد القضائي الجزائر� -2
تفاد� التناقضات بین أح>ام المحاكم والمجالس القضائ�ة ولتوحید االجتهاد ول النقل ال	حر� 

تحت رقم  20/12/1993بتار�خ  )الغرفة التجار�ة وال	حر�ة(القضائي أصدرت المح>مة العل�ا 
قرارا �حدد  على إثر طعن 	النقض ضد قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر 111518

  .)2(غتمییزه عن التفر�و  المقصود 	التسل�م

حیث أن قرار مجلس الجزائر السالف الذ�ر جاء مخالفا : " ضمنا ما یليتم قرارهذا الجاء و 
النقل  من القانون ال�حر� لكون تلك المادة توضح أن عقد 739ألح�ام المادة  من جهة

من جهة أخرe و  �المیناء المرسل إل�ه ول�س بتفر?غها إلىال�حر� ینتهي بتسل�م ال�ضاعة 
 أوممثله قبل  أوالتي تنص على أن التحفظات تبلغ للناقل 790ات المادة یخالف مقتض�

ونتیجة لذلك فإن الناقل ال�حر� مسؤول في وقت تسل�م ال�ضاعةو ل�س في وقت تفر?غها، 
ائر الالحقة �ال�ضائع حتى تسل�مها للمرسل إل�ه مع المالحظة أنه ال سالخ أوعن الفقدان 

المرسل إل�ه علما �أن تسل�م  إلىي المیناء وتسل�مها �م�ن الخل} بین تفر?غ ال�ضائع ف
ممثله  أوممثله ال�ضائع للمرسل إل�ه  أو�المفهوم القانوني یتم عندما �عرض الناقل 

  .)3("و�حصل على قبول هذا األخیر

إجراء قانوني �قوم �ه الناقل عندما :" رفة التسل�م 	أنه المح>مة العل�ا معّ  ا�ضاتدخلت 
عمل�ة  أنّ  و�فهم من ذلك،" رممثله و�قبلها هذا األخی أولى المرسل إل�ه �عرض ال�ضائع ع

ابداء تحفظاته ان اقتضى التسل�م تتطلب تحقb شرطین هو تم>ین المرسل إل�ه من ال	ضاعة و 
  .یتوافb مع النصوص القانون�ة قفوهو مو  ،فعلین قانوني وماد� ضرورة تالزم أ�مر ذلك ألا

                                                           

المرجع  ،عبد اللطیف سالم عطا المولى، د عر�بيمحأراه�م مصطفى اب/دو  ،160سابb، ص المروك جمیلة، المرجع  - 1
  .  wei HOU,op-cit ,pp 311-312، و177- 176السابb،ص ص 

قضى مجلس قضاء الجزائر برفض دعو[ الشر>ة الجزائر�ة لتأمینات النقل لكون عقد النقل ینتهي عند وضع ال	ضاعة  -2
  . من القانون ال	حر�  790لم تقدم وقت التفر�غ ط	قا للمادة  تحفظاتالید� المؤسسة المینائ�ة 	الجزائر وأن أبین 

الدیوان  ،عدد خاص ،االجتهاد القضائي للغرفة التجار�ة وال	حر�ة ،» � مسؤول�ة الناقل ال	حر «نقال عن، حسان بوعروج،  -3
  . 21، ص 1999الوطني لألشغال الترVو�ة، الجزائر، 
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  الفرع الثاني
  سل�مشرو: صحة الت

� ان د 	التسل�م عندما تتوفر ف�ه الشروC القانون�ة المستخلصة من مختلف النصوص اعتّ �    
، )ثان�ا(،و ان تسلم ال	ضاعة للمرسل إل�ه القانوني)الأو (الم>ان المتفb علیهماو  في الزمانیتم 

�ة تتطرأ ظروف مغایرة تعتر� عمل قدعلى انه 	سبب تداخل اشخاص >ثیر�ن في عمل�ة النقل و 
 ).ثالثا(تختلف حلولها عدة اش>االت مالتسل�

   )  لحظة وقوع عمل�ة التسل�م( یتم التسل�م متىاین و :الأو 

	ش>ل دقیb لكن �فهم من خالل التسل�م  متى یتم 1924اتفاق�ة برو>سل لسنة لم تحدد 
حظة عل�ه تقع لو  ان مسؤول�ة الناقل تمتد خالل الفترة ال	حر�ة فق^) ه(لى فقرة و المادة األ

 bالتواز� مع وقوع عمل�ة التفر�غ  خاصة مع التأكید ان عمل�ة التفر�غ تقع على عات	التسل�م 
-livraison sous(الروافعتعرف غال	ا 	مبدأ التسل�م تحت و  )منها 02المادة (قل ناال

palan( عل�ه bوالتي ال تكون إال على مستو[ المیناء المتف،. 

 منذ استالمها في میناء الشحنقواعد هامبورغ ل 	عا�>ون الناقل مسؤوال عن ال	ضاعة ت 
من المفروض 	عد التفر�غ لكن عل�ه تقع عمل�ة التسل�م و  غا�ة تسل�مها في میناء التفر�غ، ٕالىو 

اجازت اتفاق األطراف على تحدید لحظة وقوع التسل�م �ستفید منها الناقل 	التقل�ص من مدة 
ن �ضع ال	ضاعة تحت تصرف المرسل أا 	مجرد قد �شترC ان �>ون التسل�م واقعو  مسؤولیته

  .)1(قد تتوافb هذه اللحظة مع مجرد فتح عنابر السفینةو  ال�ه 	موجب العقد

 إلى ال	اب من متد لتوسعت قواعد روتردام من نطاق تطب�قها مقارنة ب	اقي االتفاق�ات 
غا�ة  إلىال�ه الطرف المنفذ مسؤوال عن ال	ضاعة المسلمة  أوالناقل �>ون 	التالي و  ال	اب

رC ان ال �قع التسل�م ــــخارجه مالم یتفb على غیر ذلك لكن 	ش أوتسل�مها سواء داخل المیناء 
>ون بذلك حسمت ــــتف 12من المادة  )ب(-03هذا عمال 	الفقرةو  قبل اتمام عمل�ة التفر�غ

                                                           

وجد� حاطوم ،المرجع السابb،ص ص /وللمز�د من التفاصیل انظر ،د، غمن قواعد هامبور 02 فقرة 04  انظر المادة -1
  le Lamy ,op-cit,p398-399،و  364- 360
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 ؤولیتهـــني لمســـالزممتداد تى ال �قلص من اإلــر[ حــــخمن جهة أض�قت على الناقــــــل لمسألة و ا
  .)1(ع>س قواعد هامبورغ

  : لمن یتم التسل�م  -ثان�ا

فمن المعلوم أن  ،تصاحب عمل�ة التسل�م الكثیر من اإلجراءات والمشاكل التي قد تطرأ      
سند الشحن هو الوث�قة األساس�ة في >ل عمل�ات التجارة ال	حر�ة یلعب عدة وظائف منها أنه 

له انتقال ملك�ة أو التصرف ف�ه أثناء مرحلة ال	حر�ة و�ترتب على تد �مثل ال	ضائع و�م>ن
یتوجب تحدید من هو صاحب الحb في عندئذ  ،أنه �صدر في عدة نسخ إلىال	ضائع إضافة 

  :ضاع مختلفة >ي �صح التسل�م أو ال	ضاعة في 

  .))أ(قرةف784المادة ( ال إل�هحالم إلىإذا >ان سند الشحن اسم�ا فال تنقل ال	ضاعة إال  -1
�قع تزاحم بین  أوقد �سبb أحد حاملي نسخة من السند غیره من حاملي النسخ األخر[  -2

ة أعتبرت النسخ األخر[ ـــــفإذا تقدم حامل نسخة الستالم ال	ضاع، حاملي النسخ من هذا السند
ي ـــــالتالو	) مب  ق ت 222/2 ادةالمتقابلها( ق ب ج 786ط	قا للمادة لــــــملغاة 	النس	ة للناق

وع على الناقل 	المسؤول�ة المتناعه عن تسل�م ال	ضائع ــــــــر[ الرجـــــــال یجوز لحاملي النسخ األخ
  )).جـ(فقرة 784المادة (وتكون االفضل�ة لمن �قدمها عند الوصول إلیهم

سخ سند الشحن إذا ما صدر في ش>ل ن�م>ن االعتماد على تار�خ التظهیرات الواردة على  -3
ل و ألو (ق ب ج  784من المادة) ب(ألخر مظهر له حسب الفقرة  تكون األفضل�ةو  سند ألمر

  ).ق ت ب م 1/ 225 ادةالم	 عمال تظهیر

أما في حالة عدم إدراج تار�خ التظهیر فال �م>ن للناقل الترج�ح بین حاملي نسخ سند  - 4 
�قوم  ان ال�س قانون�و  االحل الوارد عمل�و  الشحن وتحدید صاحب الحb في تسل�م ال	ضاعة

لكن المشرع  ،)2(غا�ة الفصل في النزاع حول ملك�ة هذه ال	ضائع إلىالناقل بإیداع ال	ضاعة 
�>ون قد فصل في وVذلك  ق ب ج785>رسه في المادة و  الجزائر� اعتمد هذا الحل قانونا

  .تحسب لهو  المسألة
                                                           

1 - wei HOU, , op-cit , pp 313-316. 

  .135-134ص ص  المرجع السابb، دمحمعبد الفتاح ترك، -  2
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   :اش�االت التسل�م -ثالثا

  :هيو  ضاع مختلفةأو  نتیجةرة تواجه الناقل ال	حر� صعو	ات >ثی  

1-  ّV>امل إجراءات التسل�م، فإما أنه ممثل من طرف الر	ممثل  أوان أنه عمل�ا ال �قوم الناقل 
  consignataire du navire)(و>یل السفینة من قبل أول لحسابها عمالشر>ة التي �

 ات التسو�bهذا في سبیل تنظ�م عمل�و  خر غیر المرسل إل�هأالتسل�م اإلج	ار� لشخص  –2
وهذا ماهو >ائن في  ،مؤسسات الدولة لمثل هذه العمل�ا لوجود احتكار من طرف أو ،التفر�غو 

ال  لتسل�م لمؤسسة احتكار�ةفا ،ة الناقل ال	حر� �خلb اش>االت عدیدة تخص مسؤول�و  الجزائر
�عفي الناقل من المسؤول�ة عن الخسائر الالحقة 	ال	ضاعة ألن هذه األخیرة تكون تحت 

  .)1(صرفه أثناء التفر�غت

جملة مـن األح>ام مست مختلف المسائل  تضمن للمح>مة العل�اأخر  جاء قرار
  : )2(منها والتسل�م المرت	طة 	مسألة مسؤول�ة الناقل ال	حر� 

 .غا�ة تنز�لها إلىأن الناقل �غطي الفترة الممتدة من شحن ال	ضاعة  -
 أول�م یتم بین أید� المرسل إل�ه ق ب ج فإن التس 739نص المادة  إلىوأنه استنادا  -

 .ممثله الشرعي
التي تعتبر حراسة ال	ضائع  01- 02من المرسوم التنفیذ� رقم  22تطب�قا لنص المادة  -

ل التشو�ن أو على عاتb مقتقع والحفا� علیها طوال مدة م>وثها المرخص بها في المیناء 

                                                           

برت أن احتكار مؤسسة المیناء لعمل�ة حیث اعتالصادر عن المح>مة العل�ا  16/05/1995المؤرخ في113345قرار رقم  -1
ان و  التعفي الناقل من المسؤول�ة عن االضرار 	اعت	ار ان عمل�ة التسل�م لم تتم 	عد ج ب ق  873للمادة ط	قا التفر�غ 

ص ص  ،1999 ،الجزائر ال	حر�ة، عدد خاص،و  مجلة االجتهاد القضائي للغرفة التجار�ة. المؤسسة تعمل لحساب الناقل
208 -210.  

، مجلة المح>مة العل�ا، )نقل 	حر�، سفن الشحن، عقد النقل ال	حر� ( 30/06/2010المؤرخ في  661705قرار رقم  -2
  .178 -173ص ص  ،2012 ،، الجزائر02عدد 
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اء الجزائر ـــ، وهنا مؤسسة مینق ب ج 920ا للمادة ــــوهو الممثل الشرعى للمرسل إل�ه ط	ق
  .)1(�نو ل التشأو مقهي 

في مثل هذا الوضع ع>س قواعد اتفاق�ة  تانصر�حروتردام و  >انت قواعد هامبورغ       
سلطة  أوالتشر�عات التي أخذت عنها 	أن اعتبرت أن التسل�م لمؤسسة و  1924برو>سل لسنة 

هذا �عد م>س	ا 	النس	ة للناقل و  اقل ال	حر� مینائ�ة تعمل وفb قواعد المیناء تنهي مسؤول�ة الن
  .)2( ال	حر� 

 ید أن التسل�م ال �قع عند وصول السفینة�فالسند في في هذا الوضع ورود شرC �فترض  -3
هو شرC اعتبره القضاء الفرنسي صح�حا في ظروف نوع من النقل حیث ال و  تفر�غ ال	ضاعةو 

، FCL/FCL (full container load)رC مع وجود ش تسل�م تحت الروافعb شرC الی�م>ن تطب
یتم إرسالها  حتى�ة أو حیث ال �م>ن للمرسل إل�ه إجراء معاینة لل	ضائع الموجودة داخل الح

  .)3( (Terminal portuaire)النهائ�ة الفسح  إلى

    (Marchandises en souffrance) :تسلمها مرفوض حالة 	ضاعة-4

أنها  أوللمواصفات الواردة 	سند الشحن مثال  عدم مطا	قتهالقبل المرسل إل�ه  نم إما -
 .)4(أصیبت بتلف

نع الناقل عن تسل�مها 	سبب رفض صاحب الحb في ال	ضاعة عن دفع أجرة تأن �م أو -
 .مصار�ف معینة أوالنقل 

                                                           

والذ� �حدد النظام العام الستغالل  2002جانفي  06المؤرخ في  01-02من المرسوم التنفیذ� رقم  22تنص المادة  -1
تكون حراسة ال�ضائع والحفا� « :،على ما یلي 2002 / 06/01، الصادر في 01ا، الجزائر، ج ر عدد الموانئ وأمنه

  .»ل التشو?نأوعلیها طوال مدة الم�وث المرخص بها في المیناء على عاتt مق
  .من قواعد روتردام) ب(-2فقرة  12المادة و  ،من قواعد هامبورغ -3ب –2فقرة  4أنظر المادة  -  2

3 - Jean. Pierre BEURIER, op. cit, p 508. 

، والنص الذ� هاتسلمللم تتضمن قواعد هامبورغ حلوال للتنازع على تسلم ال	ضائع، وحالة ما إذا لم �حضر المرسل إل�ه  -4
 إلىضحت أن التسل�م �م>ن أن �>ون أو �ستفاد منه لحل مثل الوضع هو ما ورد 	المادة الرا	عة التي تحدد مدة المسؤول�ة، و 

طرف ثالثا آخر  أوسلطة  إلىبتسل�مها : "على ما یلي هامن 3 - ب– 2فقرة  4تنص المادة حیث جهة مخولة قانونا أوة سلط
  ".اللوائح السار?ة في میناء التفر?غ تسل�م ال�ضائع له أوتوجب القوانین 
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عندما �عجز عن تحدید صاحب الحb في ال	ضاعة >ما رأینا عند تزاحم حاملي سند  أو -
اعتبره غیر و  اضعف من القوة االئتمان�ة لسند الشحنعلى ان المشرع الجزائر�  الشحن

  . )1(>اف لتحدیدهو�ة المرسل إل�ه القانوني

ٕانما ألن الناقل یجد نفسه في وضع و  مشاكل ل�س لعدم التسل�م فحسبهذه الحاالت  تسبب    
ما یترتب عنه من و  م ال	ضاعة�زمة المصاح	ة لعدم تسلاتخاذ اإلجراءات الالّ  إلى�ضطره 

ه قواعد روتردام تلأو تنالذ� >ثیرا ما�حدث ومثل هذا الوضع  ،)2(تصر�ف ال	ضاعة نفقات
موضحة مختلف االجراءات المم>ن ات	اعها حفاظا على مصالح   1-48التفصیل في المادة 	

  .انهاءا لمسؤل�ة الناقلو  اطراف العقد

  الفرع الثالث
  هٕاجراءاتو  التسل�م اث�ات

ءات تتم عمل�ة التسل�م وفb اجراو  )الأو (رق محددة قانونااث	ات وجود التسل�م 	طیجب       
عمل�ة نأخذ منها ما هو سار� 	المیناء الجزائر� على سبیل المثال تتداخل فیها اح>ام قانون�ة و 

  ).ثان�ا(العمليو  ؤ�ة بین الجانب القانونير لتكتمل ال

  : إث�ات التسل�م-الأو 

�>ون ذلك بتسل�مه النسخة و  ر� على عاتb الناقل ال	ح" التسل�م"�قع عبء إث	ات 
 ق ب ج 782المادة  ت عل�هما نص هذاو  عنها حتى نسخة أو�ة من سند الشحن األصل
تسل�م ال�ضائع في الم�ان المتفt عل�ه للمرسل  من �مثله أویتعین على الناقل " :>التالي

لو و  حنالذ� �طالب �استالمها بناء على نسخة من وث�قة الشو  من �مثله أوإل�ه القانوني 
، ما �الح¡ "نقل صح�حة أ� وث�قة فبناء على وث�قة في حالة عدم إصدارو  �انت وحیدة،

  :على هذا النص

                                                           

  .، السالف الذكر80-76مر رقم من األ 787انظر المادة  - 1

  .السالف الذ>ر ،80-76األمر رقم من 795و 793نظر المادتین أ -  2
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	النس	ة للمشرع الجزائر� >ل نسخ سند الشحن لها نفس الق�مة خالفا للمشرع الفرنسي الذ� -1
  .)1( نص على أن التسل�م ال یتم إال 	موجب النسخة األصل�ة

�م>ن إث	اته 	>افة طرق  ،في المواد التجار�ة ما دمناو  تصرف قانوني،التسل�م 	اعت	اره -2
االث	ات >ون �شرC أن 	(ق ت ج  30التي جاءت بها المادة و  اإلث	ات المنصوص علیها قانونا

  )	ةاكت	الوسائل التي تقوم مقام ال

ي >انت الذ� >ان 	حوزة الرVان مقابل تسلمه نسخة السند التو  هذا السند عندما یتم تسل�م-3
قلب عبء اإلث	ات على  إلىلد[ المرسل إل�ه موقعة على ظهرها من قبله، هذا اإلجراء یؤد� 

ن إجراء تسل�م سند أ�عني  ذاه هنا یتوجب عل�ه إث	ات عدم وقوع التسل�مو  عاتb المرسل عل�ه،
 جانب التسل�م القانوني لكنها حج�ة إلىحج�ة على وقوع التسل�م الماد� لل	ضاعة  بشحن �>س

 .)2(	س�طة �م>ن إث	ات ع>سها

 وردت بنص موضوع تسل�م ال	ضائع 	أح>ام تفصیل�ةالذ� عالج المشرع المصر�  یؤ>د      
من  إلى أوالحامل الشرعي لسند الشحن  إلىال	ضاعة  ق ت ب م ضرورة تسل�م 223المادة 

على أن الناقل  الناقل قر�نة إلىأعتبر أن التسل�م 	موجب نسخة من السند و  ینوب عنه قانونا،
من  224هذا ط	قا للمادة و  لع>ساهذا األخیر  ثبتالمرسل إل�ه إال إذا أ إلىسلم ال	ضائع 

ة م ال	ضاع�منه موضوع التنازع حول تسل 225القانون المذ>ور أعاله، >ما عالجت المادة 
موضوع المنه التي عالجت  226تستوقفنا المادة هنا  	موجب أكثر من نسخة لسند الشحن

 أوهو عدم حضور صاحب الحb في تسلمها و  سل�م ال	ضاعة لشخص ثالث في وضع محددبت
 .)3( دفع األجرة أوامتنع عن تسلمها 

  )لتسل�ماالجانب العملي لعمل�ة ،الذ� �حدث في الموانئ الجزائر�ة ما (إجراءات التسل�م-ثان�ا

                                                           

  . 161مروك جمیلة، المرجع السابb، ص ، و  1966 من مرسوم سنة  50المادة انظر   -  1
2 - Jean- Pierre BEURIER, op- cit, p 508. 

 أو خزن المداع ال	ضاعة لد[ أمین یإمن اجل )االستعجال�ة(قاضي األمور الوقت�ة لطلب تقد�م في هذه الحالة �م>ن للناقل  -3
  .جزء منها لكي �ستوفي مستحقاته أوب�عها >لها بطلب اإلذن 
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القانون  ةص نظر الناح�ة القانون�ة و	الخصو تعرفنا على عملیتي التسل�م والتفر�غ من 
ال	حر� الجزائر� ورأ� المح>مة العل�ا في ذات الموضوع، وحتى تكتمل الصورة یجب أن 

 إلى ال	ضائع تضطلع ولو 	ش>ل موجز على ما هو واقع في الموانئ الجزائر�ة منذ وصول
المیناء ومرورها 	العمل�ات واإلجراءات المختلفة وما هي اإلش>االت التي یتعرض لها أصحاب 

   :)1(مها وهي على مراحللضائع من سبیل تسال	

من  56و 51 تینالمادفي هذه المرحلة لنصي یجب الخضوع  :وصول ال�ضائع للمیناء -)1
ممثله القانوني  أو، حیث یلتزم الرVان )2(المعدل والمتمم لقانون الجمارك 10 -98القانون رقم 

للمراق	ة إال في حالة القوة  الرسو 	الموانئ التي بها م>تب جمر>ي قصد إخضاع ال	ضاعة	
  . القاهرة

	عد تتم 	عد الحصول على ترخ�ص >تابي من أعوان الجمارك و : عمل�ة تفر?غ ال�ضاعة -)2
واد حسب الم(مساحات اإلیداع المؤقت  أویتم إنزال ال	ضاعة من السفینة توضع 	مخازن  ان
تفاصیل ال>ل 	صاحب ال	ضاعة �صرح  حیث) قانون الجمارك من 74غا�ة  إلى 66 من

  .إلخ... الخاصة 	ال	ضاعة المنقولة من حیث الوزن، عدد الطرود

على منح  1998منه 	عدما عدلت سنة  927القانون ال	حر� نصت المادة  إلى	العودة       
النصوص  إلىم>وث ال	ضاعة من أجل استكمال اإلجراءات الضرور�ة وأحالت لآجال 

من قانون الجمارك  71ضع�ة >ل میناء، لكن المادة أخذتا في الحس	ان و  األخر[  نظ�م�ةالت
 إلى	عدها �م>ن تحو�ل هذه ال	ضاعة  یوما 21األجل بـ  أوالمذ>ورة أعاله حددت هذه الفترة 

مساحة  أومناطb الفسحة (ق ب ج  929ة لهذا الغرض ط	قا للمادة أماكن أخر[ معدّ 
  .)3(ل�ه مع تحمله لت	عات ذلكوذلك تحت الرقا	ة الجمر>�ة على نفقة المرسل إ) الجمر>ة 

                                                           

 Problèmes récurent du droit          مجبر دمحم، إش>االت التفر�غ وتسل�م ال	ضائع في القانون ال	حر� الجزائر�  -  1

maritime algérien (Textes réunis par Mme BOUKHATMI.F,journée d’étude du                    
22/04/ 2006,Faculté de droit ,Oran) p 105.  

یونیو  21المؤرخ في  07 -79المعدل والمتمم لقانون الجمارك رقم  1998ت أو  22المؤرخ في  10 -98قانون رقم  - 2
  . 23/08/1998في  الصادر 61عدد  ج ج، ج ر 1979

3 - Art 929 /2 de la loi n° 98-05du 25juin1998,portant modification du 76-80op-cit, jo 
n°47/1998 stipule ce qui suit : «Le transfert décidé par l’autorite portuaire s’effectue sous 

surveillance douaniere ,aux frai, risque et perils du destinataire » 
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ة تعرض إدارة الجمارك في حال أوهل هذا �عني عدم مسؤول�ة المؤسسة المینائ�ة 
  الضرر؟ أوال	ضاعة للض�اع 

 )1( 40 -75رقم أ�ضا هناك نص نظم أح>ام م>وث ال	ضائع في الموانئ وهو أمر
المیناء الست�فاء  دد مدة 	قائه فيحمیز بین ثالثة أنواع من ال	ضائع، >ل نوع یت الذ�

یتم إنزالها م	اشرة في وسائل نقل وعند تعذر ذلك تفرغ  لىو فالفئة األ ، )2(اإلجراءات الضرور�ة
م	اشرة  رفعفت الفئة الثان�ةالمخازن وعلى مستقبل ال	ضاعة رفعها م	اشرة، أما  أوعلى ال�ا	سة 

 أوم>ن إ	قاؤها على ال�ا	سة ف� الثالثة فئةالعلى وسائل نقل وال یجوز 	قاؤها في المیناء، أما 
 8و 7أ�ام 	عد نها�ة تفر�غها من السفینة التي نقلتها وهذا ط	قا للمواد ) ثالثة( 3المخازن مدة 

   .أعالهعلى التوالي من األمر المذ>ور  9و

احتجاج من  أوعلى أنه أجاز تمدید مدة م>وث هذه ال	ضاعة في حالة وجود خسائر 
  .)3(مدیر المیناء  إلىتعود سلطة التقدیر  حیث جراء الخبرةغا�ة انتهاء إ إلىد قبل المور 

جاء هذا النص مدعما من المفروض 	قرارات تنظ�م�ة من أجل تطب�قه، قرارات لم تر 

  . النور و	قي النص حب�سا لم �طبb مطلقا ولم یلغى

ب ج والتي تشمل عمل�ات شحن  ق 912نصت علیها المادة :لة المینائ�ةأو المن -)3
على السطوح التراب�ة والمغارات، و�ح>م هذه العمل�ات وضعها،و ٕانزالهاو ف>ها،و رصها،و ،ال	ضاعة

  . ق ب ج 913لة ومن طلب خدماته وهذا ط	قا للمادة أو ل المنأو عقد مستقل یبرم بین مق

أمین االستالم والتأشیر والتعرف �شمل تشو�ن ال	ضائع العمل�ات الموجهة لت: التشو?ن -)4

 إلىتسل�مها  أوأن یتم شحنها  إلىالمنزلة وحراستها  أو	ضائع المشحونة سة على ال	ا�ال على

وتتم عمل�ة التشو�ن 	عقد مستقل أ�ضا و�تحمل عامل ) ق ب ج 920المادة (المرسل إل�ه 

                                                           

1 - ordonnance n°75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du sejour des marchandise dans 
les ports, Jo n° 50 du 24/06/1975.  

  اعاله ،یتم تحدید هذه الفئات وفb قرار من الوز�ر الم>لف 	النقل ال	حر�  40-75من أمر  06حسب المادة  -2
  . ، المرجع نفسه40 -75من أمر رقم  10المادة  -  3
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ارتكا	ه  حال طلب خدماته في نالتشو�ن مسؤولیته في حدود العقد المبرم في مواجهة م

 .)1(وقوع أضرار 	ال	ضائع إلىألخطاء أدت 

 الم�حث الثاني
 ذات�ة مسؤول�ة الناقل ال�حر� لل�ضائع

نواع االخر[ من أللو >ان من ال�سیر تحدید مسؤول�ة الناقل ال	حر� على غرار 	اقي ا    
الناشطین في المجال و  هل االختصاص من رجال القانون أ مر على ألالمسؤول�ة لما استصعب ا

 ثر من اتفاق�ة متخصصة على الصعید الدوليكلخیر دلیل على ذلك التطبیb ألو  یجاد حلإل
 من هنا تظهر ،ب المصالح االقتصاد�ة المس�طرةتضار و  ئة التي �مارس فیها النشاCی	سبب الب

ساس المعتمد في على األ تانع>سالتي  مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائعذات�ة  أوخصوص�ة 
المستخلصة من تحلیل و  ر�>هاتح إلىجانب الحاالت المؤد�ة  إلى) لو المطلب األ( تحدیدها

  ).المطلب الثاني(عدم احترامها و  االلتزامات المفروضة

 لوالمطلب األ 
  طب�عتهاو  األساس القانوني لمسؤول�ة الناقل ال�حر� لل�ضائع

هر و هو الجو  ساس المسؤول�ة هو المحور الذ� تدور حوله أح>ام المسؤول�ة،أ �عتبر
الفرع (عدمه لإلتفاق�ة أولعامل الذ� �حدد اإلنضمام وا أهدافه،و  عالذ� �حتو� فلسفة المشرّ 

ا�  النصوص القانون�ة، ومن المسائل ال	الغة األهم�ة أ�ضا تحدید >یف صاغ المشرع ،)لو األ
هذا ما �ظهر  منح المجال لحر�ة األطراف في ص�اغة ما یناسبهم، أوهل هي أح>ام إلزام�ة 

ا�  ٕالىو  ،)الفرع الثاني(مة لمسؤول�ة الناقل من خالل التعمb في دراسة طب�عة القواعد المنظ
  .)الفرع الثالث(ثر المترتب على ذلك ألعلى شروC مخالفة وا تفاقإلامد[ �م>ن 

  
  

                                                           

  .الذ>ر ، السالف80-76من أمر رقم  925و 921أنظر المادة  -1
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 لوالفرع األ 
  أساس المسؤول�ة 

إلتزام  أوان >انت مؤسسة على >ون التزامه بتحقیb نتیجة مسؤول�ة الناقل  اساس �حدد      
الحد منها 	النس	ة  أو الوسائل المتاحة إلسقاC المسؤول�ة ومن ثم تحدد ببذل عنا�ة فق^،

اهتمت 	النقل  سس المعتمدة لد[ >ل اتفاق�ةألللناقل، وآل�ة اإلث	ات 	النس	ة للشاحن، فت	اینت ا
نقارنها و  )الأو (مسؤول�ة من خالل القواعد العامة الساس ألنتعرض ومنه  ال	حر� لل	ضائع

المشرع لیتوضح موقف ) ثان�ا(ول�ة المدروسة ق�ات الدّ 	االساس الذ� ط	قته مختلف االتفا
  .الجزائر� 

  حسب القواعد العامة_الأو 

�قصد 	المسؤول�ة تعو�ض الضرر الناشيء عن عمل غیر مشروع،والعمل غیر  
ذلك تتحقb المسؤول�ة Vالمدین و و  سابb بین الدائن المشروع یتولد عن اإلخالل 	عقد صح�ح

  .)1(العقد�ة

 )2("السبب الذ� من أجله �ضع القانون عبء التعو�ض"ساس المسؤول�ة أ�قصد 	       
  :)3(وعل�ه تقوم المسؤول�ة القانون�ة 	صفة عامة على أساس من ثالثة أسس وهي

ث	ات الخطأ الذ� إوذلك إذا >ان عبء  :(la faute prouvée)الخطأ واجب اإلث�ات - 1
ذ� ین	غي عل�ه أن یثبت خطأ ــــــائن الا على عاتb المدعى الدـــــــتسبب عنه الضرر واقع

 . الطرف اآلخر الذ� �طال	ه 	التعو�ض

أ� افتراض الخطأ في جانب المدعى : (la présomption de faute)الخطأ المفترض  -2
  .عل�ه المدین والذ� �قع عل�ه عبء إث	ات أنه لم یرتكب هذا الخطأ حتى �عفى من المسؤول�ة 

                                                           

المسؤول�ة عن فعل األش�اء غیر الح�ة ومسؤول�ة مالك السفینة في القانون ال	حر� الجزائر� ،  دمحم زهدور،/نقال عن، د-  1
  .52، ص1990دار الحداثة للط	اعة والنشر والتوز�ع، لبنان، 

  . 34المرجع السابb، ص  )مسؤول�ة الناقل ال	حر� ( لطیف جبر>وماني،/ د -  2
  . 334، ص 2008دمحم الفقي، قانون التجارة ال	حر�ة،  دار الف>ر الجامعي، اإلس>ندر�ة، عاطف / د -  3
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عبء هنا �قع  :(la présomption de responsabilité)المسؤول�ة المفترضة  -3
إذ  هذا اإلث	ات مختلف في هذه الحالةاإلث	ات على عاتb المدعى عل�ه المدین، لكن مضمون 

 إلىال �>في أن یثبت المدین أنه لم یرتكب الخطأ بل ین	غي عل�ه أن یثبت سبب الذ� أد[ 
 .السبب األجنبي أولقوة القاهرة ألحد تا	ع�ه ف�ه >ا أوحدوث الضرر الذ� ال ید له 

فإن الخطأ العقد�  "السنهور� ""ما جاء 	ه الفق�ه  إلىمستندین فحسب القواعد العامة  
 االلتزامات منو  ،أ�ا >ان السبب في ذلك ما هو إال عدم ق�ام المدین 	التزامه الناشئ عن العقد

لتزام ال إلتحقیb غا�ة معینة هي محل لتزام بإلفا، االلتزام ببذل عنا�ةو  بتحقیb غا�ةاإللتزام  نجد
هو و  �>ون إال بتحقیb هذه الغا�ة، فإذا لم تحقb أ�ا >ان السبب في ذلك 	قي االلتزام غیر منفذ

  .(obligation de résultats) معروف لد[ الفقه في فرنسا بـ

 أوتحقb الغرض سواء  غرض إلىأما االلتزام اآلخر هو التزام ببذل الجهد للوصول   
المهم ف�ه أن یبذل المدین لتنفیذه و  لكنه عمل ال تضمن نتیجتهو  یتحقb فهو إذا التزام 	عمل، لم

یبذلها الشخص  التي األصل أن �>ون هذا المقدار هو العنا�ةو  مقدار معینا من العنا�ة،
  . )1(العاد�

ود إذا >ان االلتزام الناشئ عن العقد التزاما بتحقیb نتیجة �>في أن یثبت الدائن وج 
االلتزام، وحینئذ �عد المتعاقد قد أخل 	التزامه 	مجرد عدم تحقb تلك النتیجة، وال �م>ن للمدین 

  . التخلص من المسؤول�ة إال إذا أثبتت وجود السبب األجنبي

�>ون مضمون االلتزام تحقیb نتیجة رغم أن المتعاقد یلتزم 	الق�ام بنشاC معین، إذ  قد
العنا�ة في سبیله 	غض النظر عن النتیجة وهي احتمال�ة ول�س �>في لتنفیذ التزامه أن یبذل 

والعنا�ة المطلو	ة هي التي یبذلها الشخص . 	الضرورة أن تتحقb عند بذل العنا�ة في تنفیذه
 .)2(المعتاد

                                                           

ي الحقوق�ة، ب، منشورات الحل3المجلد الثاني، C،عبد الرزاق أحمد السنهور�، الوس�^ في شرح القانون المدني الجدید  -1
  . 737 - 736، ص ص 2011لبنان،  ،بیروت

، دار )دراسة تحلیل�ة مقارنة في القانون المدني(ع�ار في تأس�س نظام المسؤول�ة العقد�ةصبر� حمد خاطر، ف>رة الم/ د -  2
  . 64 - 59، ص ص2010 ،الكتب القانون�ة، مصر
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  :الخاصة �النقل ال�حر� لل�ضائع ةات الدول�التفاق�لوفقا _ثان�ا

معتمد عل�ه في اقامة مسؤول�ة الناقل تختلف االتفاق�ات الدول�ة في تحدید االساس ال 
لنا لموضوع االلتزامات المفروضة على الناقل نتیجة ابرام أو �ظهر ذلك من خالل تنو  ال	حر� 

، التزام ببذل عنا�ة أوتحقیb نتیجة بالتزام ومد[ اعت	ار ذلك ، >ذا تنفیذهو  عقد النقل ال	حر� 
ثالثة  االساس القانوني للمسؤول�ة فيصها 	الدراسة لتحدید خنو  ق�ةاومنه نفرد جزءا لكل اتف

  . اجزاء

أساسا واضحا للمسؤول�ة بل  تفاق�ةاإللم تحدد  :1924وفقا التفاق�ة برو�سل لسنة - 1
ردت حاالت �عفى فیها من المسؤول�ة على خالف ما فعلته أو و  الناقل تعرضت اللتزامات

  . نضیراتها >ل من قواعد هامبورغ وروتردام

تلف دون  أوعن األضرار التي تلحb 	ال	ضاعة من هالك  الناقل مسؤوال�عتبر 
واحد من الحاالت التي  إلىالتعرض للضرر الناجم عن التأخیر، إال إذا نسب هذا الضرر 

 فالشاحن ما عل�ه سو[ إث	ات وجود الضرر و	التالي تترتب على الناقل مسؤول�ة ،)1(تعف�ه منها
ردتها أو د نتیجة لسبب من أس	اب اإلعفاء التي ال �م>نه درؤها إال إذا أثبت أن الضرر �عو 

، وٕاذا ظل سبب الضرر مجهوال فال إعفاء للناقل الذ� �قع 02فقرة  04المادة في االتفاق�ة 
، تتمثل في نقل ال	ضاعة من من میناء االنطالق وتسل�مها )b)2 نتیجةیتحقبعلى عاتقه التزام 

>ما  أو" مسؤول�ة مفترضة"ننا 	صدد سالمة في میناء الوصول، وعل�ه ولما تقدم یتضح أ
   .)3( "قر?نة المسؤول�ة"بـ�سمیها ال	عض 

                                                           

  . 35 -34المرجع السابb، ص ص  ،)مسؤول�ة النااقل ال	حر� ( لطیف جبر >وماني،/ د - 1
  :                 ما في ذات الموضوع جاء ف�ه   ح> 1986جوان  10غرفة التح>�م ال	حر�ة ل	ار�س في  أصدرت--  2

« le transporteur doit en outre prouver que la totalité des dommages subis par la marchandise réulte 

du cas exepté, il n’est en effet exonéné de la présentation de responsabilité que dans la limite des 

dommages résultant directement du cas excepté lui- même », voir : René RODIERE, Emmanuel 
DUPONTAVICE, Droit Maritime,12éed, Dalloz, Paris, p 342 .  

و انتفاء للخطأ، في أن ما �عتبره جل التشر�عات والفقهاء أس	اب لإلعفاء وه" DUPONTAVICE"و" RODIERE"یر[ الفقیهین  - 3
تا	ع�ه من طرف  أوها بإث	ات الخطأ في حb الناقل تحر�>أس	اب للتخلص من المسؤول�ة المفترضة والتي �م>ن  هي إالّ ق�قة ما الح

، و�جب على )النزاع(صاحب الحb في ال	ضاعة والذ� �>ون في غالب المنازعات ممثال من طرف شر>ات التأمین التي تكون طرفا ف�ه 
  .اإلعفاء أ� تقر�ر حالة إیجاب�ة إلىالتي تؤد� ألس	اب االناقل تحدید سبب من 

 René RODIERE, Emmanuel DUPONTAVICE,op-cit, p 341.  
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لقد أفردت هذه القواعد جزءا منها خصته لتحدید أساس المسؤول�ة : وفقا لقواعد هامبورغ - 2
          fondement de la)وذلك في المادة الخامسة منها حیث وردت 	النص الفرنسي 	عنوان 

 responsabilité) ثان�ا(علیهااالستثناءات الواردة ثم  ،)الأو (القاعدة العامة  توقد حدد .(  

 االهمال أواتفاق�ة هامبورغ مسؤول�ة الناقل ال	حر� على أساس الخطأ تق�م  :المبدأ العام-أ    
إث	ات وقوع  إلى ، 	حیث ال �حتاج المتضرر إال)1(وفقا لنص المادة الخامسة لمفترضا

لوقت یجوز للناقل نفي قر�نة الخطأ وذلك بإث	ات أنه قام هو وتا	عوه الضرر، لكن في نفس ا
ان الضرر حصل قبل ان تكون ال	ضاعة  أو 	اتخاذ التدابیر المعقولة لمنع وقوع الضرر،

وهذا حتى یتم>ن من التحرر من المسؤول�ة، وعل�ه فإن التزام الناقل  	عدها،  أوتحت حراسته 
  .)2(ةتحقیb غا�إلتزام بل�س و  التزام یبذل عنا�ة ال	حر� في ظل قواعد هامبورغ هو

األضرار والتلف الناجم عن التأخیر في تسل�م  لىالمالح¡ أن هذا المبدأ �سر� أ�ضا ع
أ�ضا ما �م>ن مالحظته ، 1924رد في اتفاق�ة برو>سل لسنة ال	ضاعة وهذا خالفا لما هو وا

م	اشرة في تحدید األساس المعتمد تفاق�ة جاءت صر�حة و إلهو أن قواعد هامبورغ مقارنة 	ا
ثم قائمة من  تحدید التزامات الناقل إلىتفاق�ة اإلن لجأت حی يلة الناقل ال	حر� فآلمس

أ الناقل من ر أ�ضا یب ،)3(األساس المعتمد –و	مشقة  –لتم>ن من استخالص لاإلعفاءات 
  .)4(االتفاق�ة ع>س ما قضت 	هالمسؤول�ة لو ظل سبب الضرر مجهوال وهو 

                                                           

��ون الناقل مسؤوال عن األضرار الناشئة عن هالك ال�ضائع أو تلفها و�ذلك "فقرة أولى من قواعد هامبورغ على أن  5تنص المادة - 1
ال�ضائع في د �ان الحادث الذ� تسبب في الهالك أو التلف أو التأخیر قد وقع أثناء وجو الضرر الناشئ عن التأخیر في تسل�مها إذا 

عهدة الناقل على النحو المشار إل�ه في المادة الرا�عة، ما لم یثبت الناقل أنه قد اتخذ هو وتا�عوه وو�الؤه �افة التدابیر المعقولة 
  ".رلمنع وقوع الضر 

قانون التجارة (عاطف دمحم الفقي، / ، ود294و 293ص ص  المرجع السابb، م 	ا  الغر�اني،المعتص/ دمحم السید الفقي ود/ د -2
أح>ام مسؤول�ة الناقل ال	حر�، دراسة مقارنة بین قانون التجارة ال	حر�ة األردني «ف�اض القضاة، ، و 335المرجع السابb، ص ، )ال	حر�ة

فهر عبد العظ�م صالح، / ، ود234، ص1999، األردن، 1، العدد26ون، المجلد ، مجلة دراسات علوم الشر�عة والقان»واتفاق�ة هامبورغ
، منتد[ محامي سور�ا، مقال متاح على »مسؤول�ة الناقل ال	حر� عن سالمة ال	ضائع بین أح>ام اتفاق�ة هامبورغ والقانون المصر�  «

  .9، 8 ص ص  www.eastlaurs.comالموقع 
، الم>تب )قواعد هامبورغ( 1978د �حي، مسؤول�ة الناقل ال	حر� وفقا التفاق�ة األمم المتحدة لنقل ال	ضائع 	ال	حر العام یسع/ د -3

  . 30 - 28العرVي الحدیث، اإلس>ندر�ة، د س ن، ص ص 
  . 163، ص 2012،االردن، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، عمان، 3طالب حسن موسى، القانون ال	حر�، C/ د -4

Note du secrétariat de la CNUDCI, relative à la convention des nations unies sur le transport de 
marchandises par mer, 1978, p 28.  
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  :هيو  ت جاءت على سبیل اإلستثناءهناك عدة حاال: االستثناءات الواردة على المبدأ- ب

المصلحة  بالتلف الحاصل نتیجة نشوب حر�b، هنا ألزمت القواعد صاح أوالضرر - )1
نشوب الحر�b من جان	ه  إلىإهمال الناقل الذ� أد[  أومن إث	ات خطأ ) أ� المتضرر(

م یتخذ التدابیر المعقولة إلخماد الحر�b وتجنب ت	عاته من جانب أحد أت	اعه، إذ أنه ل أو
التخفیف منه، ومنه نستنتج أنه في حالة الحر�b تقوم مسؤول�ة الناقل ال	حر� على  أو

 . أساس الخطأ الواجب إث	اته ول�س الخطأ المفترض
الت المسموح بها وحالة االتفاق مع الشاحن على حاالنقل على السطح في غیر ال حالة - )2

النقل (نقل على السطح دون إدراج هذا االتفاق في سند الشحن، فال یجوز االحتجاج 	ه ال
تلف  أوالن�ة، و�ظل الناقل مسؤوال عن >ل ضرر  نفي مواجهة الغیر حس) على السطح

ث	ات بإإال  تهتأخیر �صیب ال	ضاعة نتیجة النقل على السطح، وال �م>نه دفع مسؤولی أو
 .)1(السبب األجنبي

لكن أحاطته ب	عض الخصوص�ة  النس	ة لنقل الحیوانات الح�ة فقد أجازته القواعدأما 	 - )3
التلف الذ� یلحb بها  أوفي مجال المسؤول�ة، فقد اعتبرت الناقل غیر مسؤول عن الهالك 

لى ومن المفروض أن تسر� علیها نفس و في مادتها األ رغم أنها اعتبرتها من ال	ضائع
وأنه غیر ،في تسل�مهاالمتأخرة  أوالتالفة  أوالهالكة ل	ضاعة أح>ام المسؤول�ة الناشئة عن ا

أثبت أنه نفذها وأن الضرر حصل لطب�عة هذا  أومسؤول إذا ما نفذ تعل�مات الشاحن 
إهماله الذ� أد[  أوف>رة إث	ات الخطأ في حb الناقل  إلىتعود لالنوع من ال	ضاعة، ثم 

  .)2(وقوع الضرر إلى

	فقراتها  17لفصل الخامس و	التحدید المادة ا إلىیجب العودة  :وفقا لقواعد روتردام -3
وVذلك تكون ، )3(لمعرفة أساس المسؤول�ة" أساس المسؤول�ة"والتي جاءت 	عنوان  الثالث

                                                           

  .من قواعد هامبورغ 03فقرة  09المادة انظر  - 1

ل الحیوانات الح�ة لم تكن ص�اغة موفقة �صعب التي عالجت مسؤول�ة الناقل عن نق 5فقرة  5یتضح أن ص�اغة المادة  - 2
  .استخراج األساس القانوني للمسؤول�ة معها

تلفها، و�ذلك عن  أو��ون الناقل مسؤوال عن هالك ال�ضائع : "على ما یليمن قواعد روتردام  1فقرة  17تنص المادة  -3
اسهم ف�ه، قد  أوالظرف الذ� تسبب  أوالحدث  أوالتأخر  أوالتلف  أوالتأخر في التسل�م، إذ أثبت المطالب أن الهالك 

التي  �عفى الناقل من �امل مسؤولیته": 2و تضیف الفقرة ".4وقع أثناء مدة مسؤول�ة الناقل حس�ما حدث في الفصل 
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 نفس منهاج قواعد هامبورغ التي خصت جزءا منها لتحدید األساس القانوني للمسؤول�ة، ات	عت
إزاء الشاحن هي مسؤول�ة عقد�ة ناجمة عن اإلخالل  التي ینتج من خاللها أن مسؤول�ة الناقل

  . بتنفیذ التزامات العقد المبرم بینهما

فال للمسؤول�ة أساس > الخطأ المفترض في حb الناقل علىالفقرة الثالثة  ت فيمداعت   
، )تأخیر 	التسل�م أوتلف  أوهالك (حb 	ه 	ات وجود الضرر الالّ إال إثیتطلب من المتضرر 

المسؤول�ة الناشئة عن إخالله  إثارة ةأن یثبت أنه بذل العنا�ة الكاف�ة في حالل على الناقو 
  . سفینة صالحة للمالحة توفیربعندما یتعلb األمر 	اإللتزام 	االلتزام 

	الوضع الشاذ 	النس	ة للمسؤول�ة الناجمة  ،>ما وصف أوموقف استثنائي،  نالح¡ هنا
) الناقل(لتي تدفع 	مجرد قطع عالقة السبب�ة بین فعله عن اإلخالل 	االلتزام بتحقیb نتیجة، وا

حین سمحت هذه القواعد أ�ضا بجمع هذه  يوالضرر وذلك بإث	ات وجود السبب األجنبي، ف
وهو أمر غیر منطقي 	اعت	ار  ،)1(أحد تا	ع�ه أل� خطأ أوث	اته عدم ارتكا	ه هو إلمسؤول�ة با

للتخلص من المسؤول�ة 	الدفع بإحد[  جانب ذلك أتاحت له الفرصة إلىأنه مسؤول ح>ما 
  . )2()منها 17من المادة  3	الفقرة  ةالوارد(الحاالت الخاصة 	اإلعفاء 

مسؤول�ة تجد أساسها للنصت قواعد روتردام على حالة أخر[  ماما تقدم  إلى نضیف
 أومن �قوم مقامه إذ أثبت المضرور أن الضرر >ان سب	ه حدثا  أوفي نفي الخطأ عن الناقل 

دث االح نّ أتبین ، وأ�ضا 17من المادة  3ظرفا لم یرد في الحاالت المنصوص علیها 	الفقرة 
  . من ینو	ه أوخطأ منه  إلىفي حد ذاته ال �عود 

                                                                                                                                                                                        

أحد أس�ا�ه ال ینو�  أوالتأخر  أوالتلف  أومن جزء منها إذا أثبت أن سبب الهالك  أومن هذه المادة  1تقضي بهاالفقرة 
  "17أ� شخص مشار إل�ه في المادة  أوخطأ ارتك�ه هو  لىإ

من جزء  أومن هذه المادة  �1عفى الناقل ا�ضا من �امل مسؤولیته التي تقضي بها الفقرة : "فیها وردفقد  3أما الفقرة 
ثر من األحداث أك أومن هذه المادة، أن واحدا  2منها، إذ أثبت بدال من إث�ات عدم ارتكاب خطأ جس�ما تنص عل�ه الفقرة 

  ". التأخر أوالتلف  أواسهم في الهالك  أوالظروف التال�ة قد تسبب  أو
الطرف  أوطاقمها، أوالمقصود بتا	عي الناقل وهم  >ل من رVان  السفینة  2008من قواعد روتردام  18ضحت المادةأو  -  1

 أوغیر م	اشرة  أوات الناقل 	صورة م	اشرة یؤد� واجب من واج	 أود 	أن یؤد� ا� شخص تعهّ  أوموظفوا الناقل ،أو المنفذ،
  .س�طرته أوتحت اشرافه 

  . 360-359	سعید مراد،المرجع السابb،ص ص و  ،359 -357وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص ص / د -  2
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  :موقف المشرع الجزائر�  -ثالثا

على التشر�ع ال	حر� 1924اتفاق�ة برو>سل لسنة �ظهر جل�ا إنع>اس نصوص  
القانون  نطبb >أساس للمسؤول�ة الناقل ال	حر� في ظلیالجزائر� فما قیل 	شأن االتفاق�ة 

ه بها للل	ضائع منذ تكف حصلت  �عتبر الناقل مسؤوال عن الخسائر واألضرار التي إذ ،ال	حر� 
سبب من  أوغا�ة تسل�مها وال �م>نه التنصل من المسؤول�ة إال إذا أثبت السبب األجنبي  ٕالىو 

الخاصة 	اإلعفاءات وهذا ما �ستخلص من خالل  ردها في القائمة الطو�لةأو األس	اب التي 
فمسؤول�ة الناقل ال	حر� في ظل التشر�ع الجزائر�  وعل�ه ،)1(من ق ب ج 803و 802المواد 
ال �م>ن التحرر منها إال بإث	ات وجود سبب من أس	اب اإلعفاء التي " مسؤول�ة مفترضة"هي 

  .القانون  عددها

   الثانيالفرع 

  طب�عة المسؤول�ة
ن إمصدر االلتزام الستخالص  إلىتحلیل طب�عة مسؤول�ة الناقل ال	حر� التعرض ستلزم �     

تح>مها التعرف على طب�عة القواعد التي  إلىاضافة ) الأو ( تقصیر�ة أو>انت مسؤول�ة عقد�ة 
  ) .ثان�ا(ال  أوان >انت قواعد من النظام العام 

  تقصیر?ة أومسؤول�ة عقد�ة _ال أو 

 إلىمة ما 	ضمان االش�اء المراد نقلها سالاء على عاتb الناقل التزایلقي عقد نقل األش�
اء إخالله تنشأ مسؤول�ة الناقل ال	حر� جرّ هذا هو االلتزام بتحقیb غا�ة، فو  ل�هإالمرسل 

دون ، ولذلك تعتبر مسؤولیته مسؤول�ة عقد�ة )الشاحن(	التزاماته التعاقد�ة اتجاه المتعاقد معه 
                                                           

األضرار  أو�عد الناقل مسؤوال عن الخسائر «:  السالف الذ>ر، على مایلي 80-76من أمر رقم  802المادة  نصت -1
ممثله القانوني، �استثناء الحاالت المدرجة في  إلى أوالمرسل إل�ه  إلىبها حتى تسل�مها  هتلحt �ال�ضائع منذ تكلف التي

وردت بها قائمة من أس	اب اإلعفاء، جاءت 	التفصیل في الجزء المخصص لدراسة حاالت  803والمادة ،» المادةا التال�ة
ف عدا ما یتعلb 	األخطاء المالح�ة وتوفیر سفینة صالحة للمالحة وهو التزام  	فقراتها من ق ب 27وتقابلها المادة ،اإلعفاء

  .نتیجة و	التالي یثبت الناقل أنه یبذل ما بوسعه في سبیل احترام التزامه حقیbببذل عنا�ة ال ت
ار التشر�ع دراسة لنطاق المسؤول�ة في إط(األح>ام الموضوعة لمسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع«انظر، حسیني مراد،  

  .108- 106، ص ص  2014، المغرب ،15، مجلة الحقوق، العدد»)الجزائر� 
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عقد النقل ال	حر� الذ� یرVطه هي ناجمة عن االخالل 	اح>ام ف ان یدع مجاال للشك،
  . 	الشاحن

ن إــــــذا فــــل، القانون  �منعهؤول�ة التقصیر�ة للناقل إال إذا اقترف فعال ــــــــال تتحقb المس  
 ال	حر�  دراسة طب�عة مسؤول�ة الناقل تستدعي  التوقف عند وصفه >ناقال مرت	طا 	عقد النقل

  .)1(مثبتا 	سند الشحن والذ� �>ون 

ذ� ال مجال للحدیث عن المسؤول�ة التقصیر�ة في موضوعنا هذا مع وجود العقد الف
بینما تفرض المسؤول�ة التقصیر�ة واج	ا عاما على الجم�ع  ،�حدد من هو المسؤول 	ش>ل ثابت

  .)2(وتقضي القواعد العامة بتغلیب الخاص على العام ،	عدم اإلضرار 	الغیر

� �قوم 	ه الناقل عند نقل 	ضائع ذلة الناقل تقصیر�ا في الفرض الآنع من مسهذا ال �م
في عرض ال	حر خاصة إذا أص	حت  القاء بهإلشحنت دون علمه فقد أجازت له القوانین ا

فإنه �سأل تقصیر�ا عن الضرر  میناء التفر�غ وٕاذ لحقها ضرر إلىإ�صالها  أوتش>ل خطرا، 
برم بین الطرفین، وحسب القواعد العامة یجب إث	ات تفاق مإ أوفي غ�اب عقد  الحاصل

  .)3(الضرر وخطأ الناقل وعالقة النسب�ة بینهما

لة الناقل مسؤول�ة غیر تعاقد�ة على حد ما آى إم>ان�ة مسعلنص المشرع الجزائر� 
غة 	اللّ  ة للنسخةغة العر�Vة مخالفلّ ص�اغتها 	ال وردتق ب ج والتي  813جاء 	ه نص المادة 

e ترفع ضد و تطبt التحدیدات واإلعفاءات الواردة في هذا الفصل على �ل دع"ة الفرنس�
  "المسؤول�ة الغیر تعاقد�ةأساس  على األضرار أوالناقل للمطال�ة �الخسائر 

  : أما النص في نسخته 	الغة الفرنس�ة فجاء ف�ه 
                                                           

  . 163 -162، ص ص المرجع السابbطالب حسن موسى، / د -1
تتمیز المسؤول�ة العقد�ة عن المسؤول�ة التقصیر�ة 	أن المسؤول�ة العقد�ة تقوم على اإلخالل 	التزام عقد� یختلف 	اختالف -2

أما المسؤول�ة التقصیر�ة  ، قد من التزامات و	التالي فالدائن والمدین >انا مرت	طین 	عقد قبل تحقb المسؤول�ةما اشتمل عل�ه الع
إلضرار 	الغیر وال عالقة بین الدائن والمدین الذ� هو أجنبي اهو االلتزام 	عدم و  القيتقوم على اإلخالل 	التزام قانوني وأخ

  . عنه قبل تحقb المسؤول�ة التقصیر�ة
  . 847د الرزاق أحمد السنهور�، المرجع السابb، ص عب
  . 33-32المرجع السابb، ص ص  ،)مسؤول�ة النااقل ال	حر� (،لطیف جبر >وماني/ د -3



  الناقـل البحري للبضائع    ماهية مسؤولية: لو الفصل األ                                                           لو الباب األ

66 

« les exonérations et limitations prévues dans le présent chapitre sont 

applicables à toute action contre le transporteur en réparation des pertes ou 

dommages à des marchandises faisant l’objet d’un contrat de transport que 

l’action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur une résponsabilité 

extra – contractuelle ».  

أن  إلىعند قراءة النسختین االختالف القائم بینهما، فإن النص العرVي �شیر نالح¡ 
األضرار إال في إطار  أواإلعفاءات والتحدیدات القانون�ة ال تطبb على الناقل نتیجة الخسائر 

لفصل والخاص وهذا خطأ >بیر، ذلك أن هذا ا یر التعاقد�ة و	التالي التقصیر�ة،المسؤول�ة غ
ونظمت في هذا ) 	سند الشحن عمل�ا(الناقل تح>مه قواعد محددة جاءت 	العقد 	مسؤول�ة 

القواعد العامة في  إلىلى الرجوع أو الفصل 	التحدید، ولو اعتبرت المسؤول�ة غیر تعاقد�ة لكان 
الناقل الناجمة عن  تقدیر التعو�ض 	اعت	ار أن اإلعفاءات والتحدید القانوني خاصة 	مسؤول�ة

  . عقد النقل ال	حر� الناشئة عن مات اإلخالل 	التزا

إال أنها نصت على أن 	األصل�ة أما النسخة الفرنس�ة والتي >انت أكثر دقة مقارنة 
ضرار الحاصلة لل	ضاعة عن الخسائر واألالناجمة الناشئة عن المسؤول�ة  الدعاو[ ترفع 

تزامات لاإل المسؤول�ة خارجعن أساس حث 	لالمنقولة 	موجب عقد النقل وعل�ه ال ضرورة ل
جانب المسؤول�ة التعاقد�ة أ�ضا  إلىفي وجوده و	التالي لم �>ن من الضرور� إضافة  �ةالعقد

عدیل ، والغر�ب أن هذا النص لم �شمله أ� ت)>ما وردت في النص(المسؤول�ة غیر التعاقد�ة 
حصر المجال  أو النظر في هذا النصإعادة  ، فال بّد من2010سنة  أو 1998سواء سنة 

  .)1(مشمول 	المسؤول�ة التقصیر�ة ال

  : قواعد المسؤول�ة من النظام العام_ثان�ا

مما فتح المجال للناقلین لوضع مختلف  ة الناقل ال	حر� من النظام العاملم تكن مسؤول�
تحد من مسؤولیتهم حتى عن أخطاء تا	عیهم، وهو  أوالشروC لمصلحتهم ومنها شروC تعفیهم 

                                                           

منها ما جاء 	ه   المشرع المغرVي اعتبر مسؤول�ة الناقل عقد�ة >قاعدة وتقصیر�ة استثناء في حاالت معینة نص علیها، -1
 اسب	المسبb بذلك وتكون خطیرة مع علمه ال	ضائع الال	حر� عن المسؤول�ة الناجمة عن نقل من التشر�ع  217في الفصل 

�ني، و دمحم التغر  أنظر، . أو 	سبب بخطأ الناقل لم یرد في بنود العقد تأخیر السفینة ضرر لحمولة شخص اخر إلحاق في
  .222- 220، ص ص،2006، المغرب،برانت ،فاس-، مط	عة انفوC ،2 2الجزء -� النقل ال	حــر  –لقانون ال	حر� ا
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عدم 	هذه الشروC ورود مثل ، مبرر�ن مثل )Négligence clause(ما �عرف 	شرC اإلهمال
   .)1(على التا	عین الفعلي تم>نهم من اإلشراف

ووضعت نظاما محددا وصارما  مثل هذه الشروC 1924برو>سل لسنة اتفاق�ة ألغت  
إال في حاالت  التحرر من المسؤول�ة ز	النس	ة لمسؤول�ة الناقل مقارنة 	الوضع السابb، فلم تج

ال إالنقائص  وحملت االتفاق�ة جملة من  ،تخالف أح>امها التي  شروC>ل الینة، وأ	طلت مع
لفها دون ا	طالن الشروC التي تخبأن اغلب قواعدها جاءت آمرة ال یجوز مخالفتها، وح>مت 

  .ذاته المساس 	صحة العقد

لسنة  اموروتردقواعد أو 1978لسنة  سواء قواعد هامبورغجاءت االتفاق�ات التي تلتها  
بنفس األسلوب أ� جاءت قواعدها آمرة ال یجوز مخالفتها إال في حاالت محصورة  2008
  .ووضع الشروC المناس	ة لهم فیها المجال لألطراف حر�ة التعاقد فتحت

لتشر�عات الوطن�ة التي أخذت عن مختلف االتفاق�ات وفي مقدمتها اتفاق�ة ات	عت ا 
ومنها التشر�ع الجزائر� نتهج في معالجة الموضوع سلوب المنفس األ  1924برو>سل لسنة 

المرسل  إلىغا�ة تسل�مها  ٕالىوتطبb هذه القواعد اآلمرة منذ تسلم ال	ضاعة في میناء الشحن و 
  . إل�ه 	میناء التفر�غ

استثناءات جاءت في حالتین هي حالة النقل  هذه القواعد اآلمرةتطبیb یخرج عن  
في حالة و  ،)فن مصممة لذلكس�ات في أو في حالة نقل حإال (النظامي على سطح السفینة 

ة >ل منهما �نظرا لخوصص بین االطراف الح�ة، فتخضع ألح>ام اتفاق�ة نقل الحیوانات
  ). س�أتي شرح ذلك(

  الفرع الثالث
  الشرو: االتفاق�ة المعدلة ألح�ام المسؤول�ة

سواء في المصالح  التوازن  على اساس هام قوامه تحقیbمسؤول�ة الناقل ال	حر� تقوم 
 أوه األساس�ة عدم صحة شروC اإلعفاء تامدع التشر�عات الوطن�ة أوات الدول�ة في االتفاق�

                                                           

  . 163المرجع السابb، ص  ،)مسؤول�ة النااقل ال	حر� ( لطیف جبر >وماني،/ د -1
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التخفیف من المسؤول�ة لقاء حصوله على جملة من األس	اب المعف�ة وتحدید حد أقصى 
الخاصة  لكن هذا ال �منع من إجازة 	عض االتفاقات التي تحترم القواعد ،)الأو (لمسؤول�ة الناقل 

  ). ثان�ا(	المسؤول�ة 

  :التخفیف من المسؤول�ة أواإلعفاء �طالن شرو:  -الأو 

 �عد �اطال وعد�م: " على ما یلي ق ب ج 811تنص المادة  :القانون الجزائر� في -1
  :غیر الم�اشر ما یلي أوأثره الم�اشر  أوالمفعول �ل شر: تعاقد� ��ون هدفه 

 780و 773و �770الناقل والناجمة عن المواد تحدید المسؤول�ة الخاصة  أوأ�عاد  - أ
 . من هذا الكتاب 804و 803و 802و

أعاله، ما  805تحدید المسؤول�ة �مبلغ �قل عن المبلغ الذ� حدد في هذه المادة  - ب
  . 808عدا في حالة ما جاء في المادة 

   .)1("منح الناقل االستفادة من التأمین على ال�ضائع -ج

ما أثمره الصراع المستمر بین الشاحنین  جالمقررة في هذه المادة نتاهذه األح>ام تمثل    
على تضمین سند الشحن شروطا تعفیهم من المسؤول�ة مستغلین بذلك الذین اعتادوا والناقلین 

 . مبدأ الحر�ة التعاقد�ة وأن العقد شر�عة المتعاقدین

  : اآلت�ة هي امطلق 	طالناحسب هذا النص فإن الشروC التي تقع 	اطلة  نإذ

هو االلتزام و  الشرC الخاص بإعفاء الناقل من وضع سفینة صالحة للمالحة ومجهزة -
 .ق ب ج 770عل�ه 	موجب المادة المفروض 

                                                           

�قع �اطال �ل اتفاق یتم قبل الحادث الذ� نشأ عنه الضرر « : من ق ت ب م والتي ورد فیها 236تقابلها المادة  -1
  : و��ون موضوعه أحد األمور اآلت�ة

  . تلفها أوالمسؤول�ة عن هالك ال�ضائع  إعفاء الناقل من -أ
  . تعدیل عبء اإلث�ات الذ� �ضعه القانون على عاتt الناقل -ب
  . من هذا القانون  233من المادة ) 1(تحدید مسؤول�ة الناقل �أقل مما هو منصوص عل�ه في الفقرة  -ج
  .»آخر مماثل أ� اتفاق أوالنزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمین على ال�ضائع  -د
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یل ورص ال	ضاعة وص�انتها مالشرC الخاص بإعفاء الناقل من العنا�ة التامة على تح -
  ). ق ب ج 773االلتزام وارد 	المادة (

 ). ق ب ج 780المادة (ناقــل من عمل�ات فــك وٕانــزال الــ	ضاعة الشــرC الخاص بإعــفاء ال -
رة التي تتم فیها إنجاز الرحلة ال	حر�ة تالشرC الخاص بإعفاء الناقل من المسؤول�ة في الف -

 . ق ب ج 802حسب المادة ) أ� منذ تسلم ال	ضاعة ولغا�ة تسل�مها(
من اإلعفاء 	قوة القانون،  الناقل  �ستفیدحیث  جق ب  803حاالت اإلعفاء الواردة 	المادة  -

 803النص أ� المادة هذا است	عاد  �فضلو>ان  ،فال ضرورة إلیراد أ� اتفاق بهذا الصدد
 . ق ب ج 811ق ب ج من المادة 

 ق ب ج 804لشرC الخاص بإ	عاد مسؤول�ة السفینة عن الخطأ المشترك الوارد في المادة ا -
رر قانونا في حالة التعو�ض إال إذا ـقصى المقاإلنزال 	الحد األ إلىالشرC الذ� یؤد�  -

   عل�ه في المادة ص أقل مما هو منصو  ررت الدولة حدّ ق إذا تعلb األمر بدائن أجنبي
 . ج ق ب 805

	مبلغ التأمین لصالح الناقل  االستفادةالتنازل عن حقه في  إلىالشرC الذ� یؤد� 	الشاحن  -
 . لتغط�ة مسؤولیته

ي اعتبرت 	اطال >ل الت 4فقرة  790في نصوص متفرقة مثل المادة ما ورد  إلى	اإلضافة   -
 Cاألضرار الحاصلة تحمیل المرسل إل�ه نفقات زائدة عن التبل�غ عن  إلىهدف یشر

 . )1(لل	ضاعة للناقل

	طالن الشرC الذ� ینقل عبء اإلث	ات  إلىفي نفس الصدد المشرع المصر�  أشار      
ترفع عنه المشقة، ألن اإلث	ات صعب في هذه  حتى	ش>ل صر�ح وهو في صالح الشاحن 

حوادث التي قد الالمح�طة بها و  	عیدا عن الرحلة والظروف ه>ون) الشاحن(المسائل 	النس	ة له 

                                                           

 هذا االخیرأن هو ل ما �الح¡ عند عقد مقارنة 	س�طة بین ما جاء 	ه المشرع الجزائر� والمصر� في هذا الموضوع أو إن  - 1
النقل  إلىة الشاحن حاجغل الناقل ستجعل هذه االتفاقات 	اطلة إذا ما وقعت قبل حدوث الواقعة، ومرد ذلك أنه یخشى أن �

دین نومن ثم فال ینال ال	طالن االتفاقات التي تتم 	عد وقوع الحدث حیث �>ون الناقل والشاحن  ف�فرض عل�ه شروطا 	اهضة،
اء قضال إلىء و جلقوته من قدرته على ال) صاحب الحb في ال	ضاعة أو(ال سلطان ألحدهما على اآلخر و�ستمد الشاحن 

  .155>مال حمد�، المرجع السابb، ص / د. إلج	ار الناقل على دفع التعو�ض
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، لكن المصر� المشرع نظیره واضحا مثلما ذهب إل�ه الجزائر� هنا حبذ لو >ان المشرع  ،تقع
  . ا	ة تخفیف للمسؤول�ة و	التالي إ	طالهاعتقد أنه یجوز اعت	ار ورود مثل هذا الشرC 	مث

القضاء    08فقرة  3المادة یتضح من خالل نص : 1924اتفاق�ة برو�سل لسنة في  -2
د منها 	ما حت أوإعفاء الناقل من المسؤول�ة  إلى	طالن >ل شرC من شروC التي تؤد� ب

تلك الشروC  أوم الحج أوالمقدار  أول الوزن هییخالف أح>ام هذه االتفاق�ة منها شروC تج
تنازل الشاحن عن  إلىلتزامات المفروضة عل�ه وأ�ضا التي تؤد� اإلي الناقل من عفالتي ت

>ذلك الشأن ف�ما یخص نقل الحیوانات الح�ة والنقل الذ� یتم على  ،)1(حقوق التأمین
       .)2(السطح

    bطالن المطل	لل Cو  لم تكن صر�حة لوو  تتعرض هذه الشرو	طالن هو حما�ة الغا�ة من ال
حقوق الشاحن بز�ادة مسؤول�ة و  الشروC التي تضاعف من ضمانات إلىالشاحن وال�متد 

التخفیف إال في نطاق  أوالتزاماته عما قررته االتفاق�ة وال یلحb ال	طالن شرC االعفاء و  الناقل
  .)4(حقة لعمل�ة التفر�غالالّ  أووال في المرحلة السا	قة للشحن  ،)3(تطبیb االتفاق�ة

                                                           

اتفاق في عقد نقل یتضمن إعفاء الناقل  أوتعاقد  أو�ل شر: ": ما یلي1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة  08فقرة  03 تنص المادة-  1
االلتزامات  أوالتقصیر في الواج�ات  أوالتلف الالحt �ال�ضائع الناشئة من اإلهمال  أوالسفینة من المسؤول�ات عن الهالك  أو

یتضمن تخفیف هذه المسؤول�ة على وجه مخالف لما هو منصوص عل�ه في المعاهدة �عتبر  أولمادة المنصوص علیها في هذه ا
أ� شر:  أوالناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمین  إلى�اطال �طالنا مطلقا، وال یترتب عل�ه أثر ما، و�عتبر �ل شر: یتضمن التنازل 

  آخر مماثل له �مثا�ة إعفاء الناقل من المسؤول�ة

دراسة مقارنة مع االتفاق�ات -النظام القانوني لعقد النقل ال	حر� في القانون ال�منيسي،ندمحم العحسن عبد هللا : تفاصیل أكثر أنظرل -2
النقل الدولي (أحمد محمود حسني، / ، ود241ص  ،2007-2006رسالة د>توراه ،>ل�ة القانون، جامعة النیلین ،السودان ،-الدول�ة

لطیف جبر / د. 201و 200یوVي، المرجع السابb، ص قلسم�حة ال/ وما 	عد، ود 210مرجع السابb، ص ، ال)لل	ضائع ال	حر� 
   .René RODIERE, op-cit, pp293, 297و    .110 -99المرجع السابb، ص ص ) � مسؤول�ة الناقل ال	حر (>وماني، 

النقل ال	حر� حر�ة اخت�ار القانون الواجب تمنح ألطراف عقد  الشرC الجوهر�  أو (clause paramont)ورود شر: برامونت -3
 إلى هذا الشرC �م>ن أن �حیل مثل >ما، 1924ي الغالب �>ون إحالة لتطبیb قواعد اتفاق�ة برو>سل لسنة فالتطبیb على عالقتهم، 

 د س لمعارف،االس>ندر�ة،منشأة ا العقود التجار�ة، القانون التجار�، عبد الحمید الشورابي،/د ،أنظر.1978عمال قواعد هامبورغ لسنة إ 
هشام علي صادق، التعلیb على أح>ام مح>مة النقض في مسائل القانون ال	حر�،  الدار الجامع�ة للط	اعة و  ،272-271ص ص ،ن

  Jean Pierre BEURIER, op.cit, pp 503 et 504،و  179- 176،ص ص 1985والنشر والتوز�ع، اإلس>ندر�ة، 
مراد منیر فه�م، أساس�ات القانون التجار� والقانون ال	حر�، منشأة المعارف، / 	ارود�، دعلي ال/ مصطفى >مال طه، د/ د - 4

  .389- 388ص ص ).دون سنة النشر(اإلس>ندر�ة،
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ت ب	طالن الشروC التي من أقرّ و  قواعد 	اقي التشر�عاتاللم تخالف  :في قواعد هامبورغ -3
شر:  ل�: " منها، وفحواها 1فقرة  23نها المساس 	أح>امها عموما وهذا من خالل المادة أش

لقا أ�ة وث�قة أخرe تثبت عقد النقل ال�حر� �عتبر �اطال مط أومن شرو: عقد النقل یرد في سند الشحن 
غیر م�اشر، من أح�ام هذه االتفاق�ة، وال یؤثر �طالن هذا الشر:  أوفي حدود ما ینتقص �ش�ل م�اشر 

الوث�قة التي تش�ل جزءا منها، و�عتبر أ� شر: یتضمن التنازل  أوفي صحة الشرو: األخرe في العقد 
  . " مطلقاأ� شر: مماثل �اطال أوالناقل،  إلىعن الحقوق الناشئة من التأمین على السلع 

 أوإلزام الناقل 	التعو�ض عن >ل ضرر  ما �فیدمن نفس المادة  4تضیف الفقرة  
  .)1(حما�ة للشاحن تأخیر نتج عن إیراد الشرC ال	اطل أوهالك 

على غرار معاهدتي برو>سل وهامبورغ 	شأن 	طالن الشروC التي : قواعد روتردامفي -4
قد أتت هذه القواعد بذات الح>م مع توس�ع نطاقه تخفف منها، ف أوتعفى الناقل من المسؤول�ة 

اج	ات �شمل أ�ضا >ل شرC �ست	عد أ� من و لمن حیث الموضوع ومن حیث األشخاص 
 أو� الطرف المنفذ ال	حر (وشملت هذه القاعدة أشخاص آخر�ن  ،الناقل الواردة 	االتفاق�ة

  . 1فقرة  79وهذا استناد للمادة ...) الطرف المس�طر، 

أنه على اختالف ص�اغة النصوص التي عالجت موضوع 	طالن شروC االتفاق�ة الح¡ ن    
التخفیف منها 	ما ال یتوافb مع ما هو مقرر إال  أوإعفاء الناقل من المسؤول�ة  إلىالتي تؤد� 

 أوعاد واعت	ار تلك الشروC 	اطلة دون أن تمس 	صحة 	اقي بنود 	أنها تتفb >لها في است
فمنها  ضا في أنه ل�ست >ل الشروC 	اطلةتفb أ�تى صح�حا وسار�ا، و شروC العقد، فالعقد ی	ق

  .ما هو جائز

  :)الصح�حة(الشرو: الجائزة  -ثان�ا

، وعلى ع>س ما 1924أغلب التشر�عات وفي مقدمتها اتفاق�ة برو>سل لسنة  اجازت
>ذلك جزء منها و  أوتنازل الناقل عن حقوقه >لها  إلىرأیناه من قبل، >ل الشروC التي تؤد� 

                                                           

مسؤول�ة  « مروان بدر� االبراه�م،و  ،111، ص السابbالمرجع  ،)� مسؤول�ة الناقل ال	حر (لطیف جبر >وماني، / د -  1
 02،العدد21الدراسات،سلسلة العلوم االنسان�ة،المجلدو  ،مجلة مؤتة لل	حوث»ة ال	حر�ة األردنيالناقل ال	حر� في قانون التجار 

   .88،االردن، ص 2006،
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الشروC التي تز�د من مسؤول�اته والتزاماته على النحو المبین  أواإلعفاءات المخولة له قانونا، 
  . صح�حة واعتبرتها في النصوص الدول�ة والوطن�ة

  ج االتفاق على الشروC المتعلقة بتحدید ق ب  812أجازت المادة : القانون الجزائر� في -1
          :عن )1(ؤول�ةالمس التعو�ض ف�ما یخص أوالمسؤول�ة 

المدة الواقعة ما بین استالم ال	ضاعة لغا�ة التحمیل، ومن تفر�غها ولغا�ة تسل�مها، فهذه - 
المرحلة السا	قة على التسل�م في میناء الشحن والمرحلة التال�ة لعمل�ة التفر�غ، ال تطبb علیها 

b على المرحلة ال	حر�ة ألنها تطب(النصوص القانون�ة المنظمة ألح>ام عقد النقل ال	حر� 
 . الناقل المسؤول�ة آنذاك ل، ف�م>ن االتفاق على تحمی)الصرفة فق^

 سبب نفسه، فهي ال تخضع للقواعدلفي نقل الحیوانات والنقل على سطح السفینة، وذلك ل - 
النقل االستثنائي الذ�  ه على	اعت	ار أن هذا النوع ینطبb وصف اآلمرة الواردة 	القانون ال	حر� 

 . )2(اتفاق�ة لما �>تنفه من مخاطر إضاف�ة مقارنة 	النقل العاد� أوضع لقواعد خاصة یخ
دید آجال التقادم لكل دعو[ مرفوعة ضد الناقل 	سبب مت 2فقرة  743المادة >ذلك أجازت  - 

  . سنتین من وقوع الحادث إلىحقة 	ال	ضاعة األضرار الالّ  أوفقدان 
ج، فمنها ق ب  808المادة  إلىعندما أحالت ج  ب ق 811االستثناء الوارد 	المادة  - 

  . )3(یجوز االتفاق على حد التعو�ض غیر المنصوص عل�ه، لكن إذ تعلb األمر بدائن أجنبي

                                                           

ورد في النص العرVي أن الترخ�ص �شمل تحدید المسؤول�ة أو التعو�ض، بینما النص الفرنسي، �فهم منه أنه یخص أح>ام المسؤول�ة  -1
   .من إعفاءات وتحدیدها وهو األصح

ART 812 du decret n°76-80 stipule que : " par dérogation à l’article précédent, toutes clauses relatives 

à la responsabilité ou à la réparation sont autorisées…"  

المرت	طة 	الرحلة (ذا تم النقل في ظروف استثنائ�ة إ م ق ت ب 236ق ت ب م مخالفة أح>ام المادة  238أجازت المادة -  2
وهذا ما ) حتى ال یتم تدأوله أن ال �>ون صدر سند الشحن على(ول ان هذا االتفاق في إ�صال غیر قابل للتد	شرC أن یدوّ  )وال	ضاعة

�فید أن مثل هذا النقل ال یجب أن یدخل ف�ه طرف ثالث بل ی	قى بین الشاحن والناقل، وأن ال یتضمن شرطا �عفي الناقل عن خطئه أو 
  .161-160>مال حمد�، المرجع السابb،ص ص/ه، دخطأ أحد تا	ع�

االتفاق على شروC من شأنها الز�ادة في مسؤول�ات الناقل أو النزول عن >ل أو 	عض الحقوق واإلعفاءات  المشرع المصر�  أجاز -3
 ،Cأن �>ون  مق ت ب  237هذا الح>م في المادة ووردألنه ال مبرر لحظر مثل هذه الشرو Cمدونة في سند الشحن وتشتر Cهذه الشرو

فعل نظیره المشرع المصر�، و�ؤ>د على ضرورة إفراغ  هنا >ان على مشرعنا أن �>ون أكثر دقة >ما، م ق ت ب 237المادة  حسب
فإذا >ان الشروC االتفاق�ة في سند الشحن، أو وث�قة نقل لتفاد� أ�ة إش>االت على أن جل الفقه یر[ أن إیراد مثل هذا الشرC غیر مهم، 

ن في سند الشحن، وٕاذا >ان الشاحن فله أن یتمسك 	االتفاق المبرم بینه وVین الناقل ولو لم یدوّ  هالمطالب 	ال	ضاعة عند الوصول نفس
المطالب غیر الشاحن حb له التمسك 	االتفاق و	>ل شروC العقد المبرم بین الناقل والشاحن 	مقتضى حقه الخاص الذ� یؤول له 

     .ثالث في العقد 	اعت	اره طرف
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وث�قة  أوشرع الجزائر� افراغ مثل هذه الشروC االتفاق�ة في ش>ل معین ملم �شترC ال
مبدأ الكفا�ة الذات�ة عمال 	الغیر  حتجاج بها في مواجهةإلمحددة وهو امر �حسب عل�ه لصعو	ة ا

  .)1( للسند

وVناء على ذلك �عتبر  01فقرة  05ورد مثل هذا الح>م في المادة  :اتفاق�ة برو�سلفي -2

بتطبیb أح>ام االتفاق�ة على المرحلة غیر ال	حر�ة صح�حا  ناقلالشرC الذ� 	مقتضاه یلتزم ال

  .ي إدارة السفینة وغیرهاو�صح أن �ضمن الناقل األخطاء المالح�ة واألخطاء ف

فقرة  23هذا عمال بنص المادة و  أجازت القواعد أن یز�د الناقل في مسؤول�اته :قواعد هامبورغ-3

  .منها 02

لم تنص القواعد على إم>ان�ة ز�ادة مسؤول�ات الناقل إال أنها لم ت	طل مثل : قواعد روتردام -4 

 أونصل من مسؤول�ة والتزامات الناقل تها النأهذه الشروC >ما فعلت 	النس	ة للشروC التي من ش

لتزامات المقررة وهذا من اإلز و اإعفائه منها، وأ	طلت >ل الشروC التي تثقل >اهل الشاحن 	ما یتج

ز االتفاق على او بجاألمر الذ� �سمح 	االستنتاج منه منها،  02من المادة  02خالل الفقرة 

من المادة  02اإلعفاء مثال، وأجازت الفقرة >ل أس	اب  أونزول الناقل عن 	عض بشروC تؤد� 

أجازت >ما  ،)ط	عا وفb شروC(لك المفروضة عل�ه تالناقل أن یتحمل واج	ات أكثر من  19

 .)2(منها االتفاق على رفع الحد األقصى للتعو�ض 59المادة 

  يالثانمطلب ال
  حاالت المسؤول�ة 

 سؤول�ة الناقل ال	حر� تحر�ك م إلىاتفقت جل التشر�عات على الحاالت المؤد�ة 
حصرتها في ثالثة حاالت نتیجة عدم االلتزام بنقل ال	ضاعة >ما سلمت، فإما أنها تعرضت و 

                                                                                                                                                                                        

، منشورات الحلبي الحقوق�ة، )التوحید 	عض القواعد المتعلقة ببوالص الشحن ( معاهدة برو>سل وتعد�التها	سام عاطف المهتار، : أنظر
  . 132 -131ص ص  ،2006لبنان ،

  . 159>مال حمد�، المرجع السابb، ص /  د -1
  . 401و 400وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص / د -2
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الفرع (انها تأخرت في الوصول  أو، )لثانيالفرع ا(لحقها تلف  أو، )لو الفرع األ(للهالك 
  .)1()لثالثا

  ل والفرع األ 
  هالك ال�ضاعة 

قل ال	حر� نتیجة الضرر الذ� یلحb ال	ضاعة من تثار في اغلب االح�ان مسؤول�ة النا
 �میز، 	المحافظة على ال	ضائع المنقولة هالك وهي حاالت تع>س عدم التزام الناقل أوتلف 

 إلى حتى ال تختل^ المفاه�م، >ان لزاما التعرضو  صور مشابهة له،و  القانون بین الهالك
  .)ثان�ا(عراف ال	حر�ة ألاو  انون�ةصوص القننواعه حسب الأمن ثم  استحراج و  ،)الأو (تعر�فه

  :تعر?فه_الأو 

تالشیها و�لحb الض�اع 	الهالك من حیث أن  أو�قصد بهالك ال	ضاعة هو زوالها  
غیر أن الض�اع هي فقدان  ،المرسل إل�ه إلىالناقل �متنع عل�ه في الحالتین تسل�م ال	ضاعة 

ون التم>ن من دب آخر >سرقة 	سب أوالشيء دون التأكد من مصیره، فقد �>ون 	سبب الهالك 
 إلىأ� أن الهالك یتضمن فقدان ال	ضاعة والذ� �حول دون القدرة على تسل�مها  ،)2(استرداده

  .ا >ان السببمالمرسل إل�ه مه

   :انواعه _ ان�اث

  :>ما �م>ن ان �>ون هالكا ح>م�ا ،الجزئي  أوأنواع منه الكلي   إلىالهالك ینقسم 

                                                           

على أنه توجد حالة أخر[ تثیر مسؤول�ة الناقل وهي حالة قلیلة الوقوع وهي حالة عدم تنفیذ النقل، أ� أن الناقل �متنع عن الق�ام  -1

وال �م>نه اإلفالت من  ذ مسؤوال عن >ل ضرر یلحb 	الشاحن	التزامه الرئ�سي وهو عمل�ة النقل التي اتفb 	شأنها مع الشاحن و�>ون حینئ

�عود سبب االمتناع  -)2.لتا	ع�ه أووقوع سبب أجنبي ال �عود له  -)1: ضاع التال�ة وهيو وضع من األ ثبت وجودال إذا أالمسؤول�ة إ

  .	ضاعة تحمل خطورة ال �>ون في وسع الناقل نقلها أوللشاحن نفسه >أن �قدم غیر ال	ضاعة المتفb على نقلها، 

   .150 -149، ص ص 2016لضرر، م>ت	ة الوفاء القانون�ة، اإلس>ندر�ة، ملك شقلب، ناقل ال	ضائع بین المسؤول�ة وا/ أنظر، د
القسم (الكو�تي الجدید  ال	حر�  النظام القانوني لمسؤول�ة الناقل ال	حر� عن ال	ضائع في القانون «�عقوب یوسف صرخوة، / د - 2
 ،هاني دو�دار، النقل ال	حر� والجو� / ، ود137، ص 1984، جامعة الكو�ت، یونیو 08، السنة 02، مجلة الحقوق، عدد »)لو األ

  . 266ص  ،2008لبنان، ،بیروت منشورات الحلبي الحقوق�ة،
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ختفاء الكلي، و�تحقb عند إلا أو�قصد 	ه الفناء  :(La perte Totale)الهالك الكلي _ 1
إلقائها في ال	حر إلنقاذ  أووصول ال	ضاعة 	أكملها لجهة الوصول 	سبب ض�اعها  عدم

هو و�م>ن أ�ضا القول أن الهالك  ، )1(ب�عها أثناء الطر�b لتمو�ل السفینة أوالشحنة والسفینة 
  .)2(ن تسل�م ال	ضاعة للمرسل إل�هعالوصول الذ� �حدث عندما �عجز الناقل في میناء 

 أ� لغیر اغیر صاحب الحb فیه إلىال	ضاعة في ح>م الهالكة >ل�ا تسل�مها  أ�ضا تعدّ 
  .)3(ال�ه الشرعي المرسل

یوسف صرخوة في مرجعه حالة تعتبر فیها ال	ضاعة في ح>م الهالكة >ل�ا / أضاف د 
نوع ال	ضائع المثیلة لها أ� فقدت  وهي عندما تتعرض ال	ضاعة لتلف یخرجها من عداد

فمثال شحنة  صفاتها األساس�ة التي تتمتع بها في األحوال العاد�ة من وجهة النظر التجار�ة
میناء الوصول وهي في حالة صالحة للتقطیر ولكنها لم تعد تتمتع  إلىمن التمور وصلت 

  .)4(	صفات التمور 	المفهوم التجار� 

بتسل�م ال	ضاعة 	سبب  ت على الناقل الذ� ال یلتزمرتب المشرع الجزائر� جزاءا  
 إلى	أن حرمه من أجرة النقل إال إذا >ان سبب فقدان هذه ال	ضاعة �عود ) هالكها(فقدانها 

أن  أو ،�م وهو غال	ا التزام �قع على عاتb الشاحنحز عیب في الت أوعمل منسوب للشاحن 

                                                           

  . 121ص  ،2005القاهرة، دار النهضة العر�Vة، الوس�^ في شرح قانون التجارة ال	حر�ة،قاید، امین  عبد هللا دمحم بهجت- 1
2 - « la perte totale de la marchandise résulte de l’impossibilité pour le transporteur de présenter une 

quelconque trace de la marchandise à la livraison, à lors que l’ayant droit fait la preuve quelle a été 

prise en charge » 

                                                                            : في مرجعه) R.Rodiere(و �ضیف العمید 
« la présentation pour le transporteur de l’emballage vide qui contenait la marchandise fait qu’il n’ y 

a pas perte totale, celle-ci est une notion juridique et l’emballage qui n’a aucun intérêt fait qu’il y a 

seulement manquant ».  

Voir : Jacques PUTZEYS, Droit des transports et droit maritime ,Bruylant,Bruxcelles,1993, p 208 et 
René RODIERE, op-cit, p240.  

 1972لسنة  12اساس مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع ط	قا لقانون التجارة ال	حر�ة االردني رقم خالد عبد الواجد علي المعا�طة،  -3
 ،)قواعد هامبورغ(1978، واتفاق�ة هیئة االمم المتحدة لنقل ال	ضائع 	ال	حر لسنة 1990لسنة 8التجارة ال	حر�ة المصر� رقم  وقانون 

 التكنولوج�او  تخصص قانون 	حر�،االكاد�م�ة العر�Vة للعلوم رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر في تكنولوج�ا النقل ال	حر�،
المر>ز القانوني للمرسل ال�ه في عقد النقل ال	حر� لل	ضائع، دار  اسیل 	اقر جاسم،و  ،72ص  ،2003 ر�ة،االس>ند النقل ال	حر�،و 

    .188- 186ص ص  ، 2002االردن، عّمان، قندیل،
   .70، ص نفسهد علي المعا�طة، المرجع ج، وخالد عبد الوا138و 137، ص الساب�bعقوب یوسف صرخوة، المرجع / د -4
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ة من أجل حما�ة أفراد السفینة ونجاتهم �عید األجرة إذا دفعت مس	قا إال إذا ألقیت ال	ضاع
  .)1(المشتر>ةال	حر�ة  وتدخل هنا في إطار الخسارات

�حدث الهالك الجزئي لل	ضاعة  :(le manquant ou pérte partielle) الهالك الجزئي_ 2
 إلىل	ضاعة و>میتها عند وصولها من ا عند عقد مقارنة بین الكم�ة المسلمة في میناء الشحن

ر حسب القوانین المعمول بها وهو مقدّ  ر�غ مع األخذ في الحس	ان عجز الطر�bمیناء التف
ل الناقل أ�ة وهو نقص لكنه ال �حمّ  ،واألعراف والعادات الممارسة في میناء الوصول

عددا أقل مما جاء في سند  أوالهالك الجزئي محققا >ما لو سلم الناقل وزنا  أ� �عدّ  ،مسؤول�ة
عل�ه العرف، >أن �سلم الشيء دون مشتمالته ومثال ذلك مشتمالت  [ ما جر ل اخالف أوالشحن 

الس�ارة هي العجالت االحت�اط�ة فهي من المفترض موجودة مع الس�ارة ولو لم ینص علیها في 
  .>أن تتعرض 	عض الطرود للسرقة أو،)2(مستند الشحن

نس	ة  ما یتعارف عل�ه 	المسموحات، وهي أوعجز الطر�b،  ما سبb ذ>ره إلى�ضاف  
�ظهر الفرق بین الهالك الجزئي والتلف ، فمن اإلعفاء ال �حددها العرف وٕانما اتفاق الطرفین

  .الثاني طب�عة الشيءو  (quantité)الشيء المنقول ل �مس >م�ة و في >ون األ

                                                           

ال تستحt أجرة الحمولة عن "«: على ما یلي السالف الذ>ر،المعدل والمتمم،  80- 76من أمر رقم  798 ةنصت الماد -1
 من جراء عمل منسوب أوال�ضائع المفقودة من جراء األخطار ال�حر?ة إال إذا فقدت من جراء عیب ذاتي الحزم الفاسد 

ة حمولة عن ال�ضائع المفقودة جراء إهمال تحt أ� أجر سال ت«: مر اعاله األمن نفس  800ف المادة ضیوت» "للشاحن
اذا إ«ضا أ�منه  801وجاء في المادة  »"المذ�ورة أعاله 775و 773و 770الناقل في تلب�ة االلتزامات المذ�ورة في المواد 

في لم �ستحt أ� أجرة للحمولة، وجب إرجاع أجرة الحمولة المدفوعة مقدما، تدفع للناقل اجرة حمولة ال�ضائع التي ترمي 
من أقدم األنظمة  )شر: المساهمة( نظام الخسارات المشتر>ة �عدّ  ،»ال�حر ألجل النجاة العامة، تحت شر: المساهمة

، و�قضي هذا النظام 	أن أصحاب الرحلة ال	حر�ة من مالكي ال	ضائع ومالك السفینة إذا ما )عشرون قرنا قبل الم�الد(
االست�الء علیها فإن لرVان السفینة >ل السلطات  إلىألعداء الذین �سعون خطر ا أوتعرضت السفینة لخطر یهددها >العاصفة 

صاحب ال	ضاعة الملقاة في ال	حر وذلك لتعو�ض  و�قدمأن یلقي 	ال	ضائع في ال	حر ما �شاء و�ناسب من أجل إنقاذ السفینة 	
نظام 	المساهمة في الخسائر 	قدر استفادة >ل شخص من هذه الرحلة، ف�>ون العبء خف�فا على >ل واحد و�سمى هذا ال

سنة  اقواعده تجمعالعمل بها و استقر العرف ال	حر� على ،و  les contribution aux avaries communesالمشتر>ة 
  .	أ�ة اتفاق�ة محددة اتطورت على ید المنظمات الدول�ة المعن�ة لكنها لم تخصهو " ورك وأنفرسی قواعد"ـبف�ما �عرف  1879

حمود عبد و  ،80المرجع السابb، ص  ،ومروان بدر� االبراه�م ،172، المرجع السابb، ص طالب حسن موسى/ د -2
اللطیف غزال، االتجاهات الحدیثة في تحدید دور وث�قة الشحن في النقل ال	حر�، أطروحة لنیل د>توراه الدولة في القانون 

   .181،ص 1995/1996الخاص، جامعة دمحم الخامس ،الرVاC، المغرب،
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الوزن المذ>ور  أواألصل الناقل ملتزما بتسل�م ال	ضاعة للمرسل إل�ه 	القدر في �>ون 
 قیbذا >ان هذا األخیر یتضمن تحفظات حول إحد[ الشروC الخاصة بتحفي سند الشحن إال إ

المقدار وعندها �فقد السند وظ�فته >أداة للتسل�م وٕاث	ات ما هو واجب تسل�مه  أوالعدد  أوالوزن 
العدد و�قع على عاتb المرسل إل�ه إث	ات أن ما تسلمه أقل مما  أومن حیث القدر والوزن 

   .)1( شحن

 منصوص 	قیدین داتـــــسنالات في ــــون حb الناقل في إبداء هذه التحفظــــــالقانلكن قید 
	ه اتفاق�ة برو>سل لسنة  توهو نفس ما جاء )2(جق ب ) أ(فقرة  755المادة  ما فيعلیه

  : بند أخیر من المادة الثالثة، وهما -3في فقرتها  1924

 . ل�هإدمها الشاحن إذا >انت لد�ه أس	اب جد�ة للشك في صحة الب�انات التي ق -1
  .تكن لد�ه الوسائل الكاف�ة للتأكد منها مإذا ل -2

، )3(ن>ون 	صدد هالك ح>مي عندما ال تسلم ال	ضائع خالل فترة محددة :الهالك الح�مي_ 3
ال و  هذا الموضوع منها التشر�ع الجزائر� 	ش>ل صر�ح وال األردني جالعوأغلب التشر�عات لم ت

تراخي  اواعتبر   ذان أخذا عن قواعد هامبورغلمصر� وال�مني واللّ الفرنسي، على ع>س التشر�ع ا
عتبر ال	ضاعة في ح>م الهالكة هالكا تیوما ) 60(ن تیفوق سمدة تالناقل في تسل�م ال	ضاعة ل

للشخص الذ� "" :من قواعد هامبورغ والتي تنص على أنه 03فقرة  05>ل�ا وهذا ط	قا للمادة 
ن هالك ال�ضائع أن �عتبر ال�ضائع الهالكة إذا لم یتم له الحt في المطال�ة �التعو�ض ع

في خالل ستین یوما متصلة تلي انتهاء  04تسل�مها على الوجه الذ� تقتض�ه المادة 
  .)4("من هذه المادة 2الوقت المحدد للتسل�م على الوجه المبین في الفقرة 

                                                           

  . 139قوب یوسف صرخوة، المرجع السابb، ص �ع/ د -1
�م�ن للناقل أن یرفض تسجیل تصر?حات : "على اآلتي،السالف الذ>ر 80-76من أمر رقم ) أ(فقرة  755تنص المادة  -2

ع فالقطع و�م�ة ووزن ال�ضائع عندما تكون لد�ه دوا أوعدد الطرود  -أ: الشاحن على وث�قة الشحن والتي تتعلt �ما یلي
  ..."إذا لم تتوفر لد�ه الوسائل المعقولة للتحقt منها أولشك في صحتها جد�ة ل

سي، المرجع نالعدمحم، وحسن عبد هللا 123المرجع السابb، ص  ،)مسؤول�ة النااقل ال	حر� ( ،لطیف جبر >وماني/ د -  3
  .204السابb، ص 

مسألة رغم انها تطبb قواعد هامبورغ منذ سنة على أّن القانون االردني لم �عالج ال من ق ت ب م 228تقابلها المادة  -  4
  .81-80مروان بدر� االبراه�م ، المرجع السابb، ص ص ، انظر ا�ضا  2002
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یوما لتسل�م ) 60(یتضح أن قواعد هامبورغ والقانون المصر� منحا الناقل مدة ستین 
المدة المذ>ورة و  م التالي للیوم الذ� >ان یجب حصول التسل�م ف�هو ال	ضاعة تبتد� من الی

 أوتكون متصلة أ� أنه ال أثر للعطالت الرسم�ة إذ تخللتها وأنه ال یرد علیها أ� وقف 
قبل أن تعتبر في عداد  التقل�ص منها أوانقطاع وال �ملك القاضي سلطة التمدید فیها 

  .)1(لمفقودةا

ما هو متفb عل�ه بین  في حال خلو النصوص من مثل هذا الحل �م>ن إعمال 
 ا، والغا�ة من مثل هذا الح>م هو رفع الحرج عن الشاحن إذما جر[ عل�ه العرف أوالطرفین 

التأخیر في تسل�م  التسل�م نتیجة أ� أساس �ق�م دعواه في حالة استحالة عل�ه تحدیدتعذر 
  .)2(ال	ضاعة 

 أو�سمح للمرسل إل�ه : "على مایلي تنص التيق ب ج  788كن تستوقفنا هنا المادة ل
تقدم إل�ه من  تيلالتحقt من أهم�ة وحالة ال�ضاعة من ینوب عنه قبل استالم ال�ضاعة �ا

   .قبل الناقل

ن الناقل والمرسل أویجب أن یتع المفترضین أو الضرر األكیدین أووفي حالة الفقدان 
  ".ال�ضائع والتحقt من عدد الطرود ش�م جم�ع التسه�الت المعقولة لتفت�إل�ه على تقد

والتي تخالف )présumé(" المفترضین"�الح¡ أنه في س�اق هذه المادة وردت ع	ارة 
ل الفقدان الح>مي على أساس عدم تحدید مصیر هذه ی�م>ن اعت	ارها من قبإذ " األكیدین"لف¡ 

 أو>ون 	صدد فقدان مفترض نة ولم �حدد المشرع متى أن الص�اغة لم تكن م	اشر  أوال	ضاعة 
من المادة ) 4(هذه الص�اغة مع ما جاءت 	ه قواعد هامبورغ في الفقرة رب تتق ،ضرر مفترض

بلها 	اللغة الفرنس�ة هي األخر[ اتق "رمتصوّ " لف¡ إلىا لجأت هعدا أن )3(منها 19
)présumé (.   

                                                           

 ،1997منشأة المعارف، االس>ندر�ة،  ،) قواعد هامبرغ (1978للنقل ال	حر� لل	ضائع عام >مال حمد�، اتفاق�ة األمم المتحدة/ د -1
  . 70ص 
  . �130، المرجع السابb، ص عادل علي المقداد/ د - 2
متصور، یجب على �ل  أوتلف فعلي  أوفي حالة وجود أ� هالك : " ما یلي ىمن قواعد هامبورغ عل 04فقرة  19تنص المادة  - 3

  ".اآلخر جم�ع التسه�الت المعقولة لفحص ال�ضائع وجردها إلىمن الناقل والمرسل إل�ه أن �قدم 
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الهالك  لها حالةو اعدم تن 2008سنة قواعد روتردام ل�عاب في هذا الموضع على  
 منها 01فقرة 17لها لحاالت المسؤول�ة في المادةو افي س�اق تنرغم انها حالة تحدث الح>مي 

  .1924حالها حال اتفاق�ة برو>سل لسنة 

   الفرع الثاني
  (L’avarie ou Dommage)التلف 

لتأكید و  قل ال	حر�،ثیره في تقدیر مسؤول�ة الناألكل تو  یختلف مفهوم التلف عن الهالك 
  ).ثان�ا(ة إث	اته ألن المسألة دق�قة جدا �ف�، ثم نهتم 	>)الأو (هذا االختالف نعرف التلف 

  :تعر?فه_الأو 

�قصد  �أ ،)1(حین ینصب التلف على حالتها في >م�ة ال	ضاعة إلىینصرف الهالك       
معی	ة أ� غیر صالحة  أو	ه وصول ال	ضاعة >املة من حیث وزنها ومقدارها إال أنها تالفة 

    هذا ما نصت عل�ة المادة و  ستعمال آخرلو >انت صالحة إلو لالستعمال الذ� أعدت له 
حوم تعفن اللّ  أو>تلف الحبوب 	سبب سقوC األمواج علیها،  ،)2(لمن ق ت ب  05فقرة  213

  .ة التبر�د في السفینة ز الفواكه 	سبب عطل أجه أو

�ضاعة والذ� ینتج من خالل المقارنة بین للضرر �امل التلف هو ت" :أخر[  ارة	ع	       
االعت�ار عند التسل�م، مع األخذ �عین  ص�حت عل�ه النوع�ةأوما  انوعیتها عند تسلمه

  . )3( "وردت عند التسلم في میناء الشحنلتي والتحفظات ا) العیب الذاتي لل�ضاعة(

  :إث�اته_ثان�ا

قد تسلم ال	ضائع  انهألنه �فترض  ةعن التلف الذ� أصاب ال	ضاع ل الناقلأ�س  
	حالة جیدة، وهنا �ظهر دور سند الشحن في الوقوف على حالة ال	ضاعة من خالل الرجوع 

                                                           

   .341ص س ن ، د الفانون الخاص ال	حر�، دار النهضة العر�Vة، القاهرة ، الوجیز في دمحم دمحم هالل�ة،/د - 1
  81مروان بدر� االبراه�م، المرجع السابb، ص و  ،123، ص المرجع السابbدمحم بهجت عبد هللا أمین قاید، / د -2

  . 130ص المرجع السابb ،عادل علي المقداد�، / و د
3 - Jacques PUTZEYS, op-cit, p209.  
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فإذا >ان سند الشحن نظ�فا أ� خال�ا من أ�ة تحفظات متعلقة 	حالة ، الب�انات الواردة 	ه إلى
ظاهرها، و	التالي  ن حیثممت في حالة جیدة على األقل لّ سال	ضاعة فهذا �عني أن ال	ضاعة 

الن ، التي سلمت له في میناء الشحن ل�ه في نفس الحالةإالمرسل  إلىیلتزم الناقل بتسل�مها 
     .)1(الحالة ال �عتّد 	ه أوالعدد  أوالسند المتضمن شرطا بتجهیل الوزن 

نصت على والتي  1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة  4فقرة  3ما تؤ>ده المادة  هذا
ال�ضاعة  لمتس �عتبر سند الشحن المحرر بهذه الك�ف�ة قر?نة على أن الناقل"  :التالي

ج من هذه المادة ما لم �قم الدلیل خالف  -ب، –أ  -�3الك�ف�ة الموصوفة بها ط�قا للفقرة 
  ". ذلك

 اعةـــــا هو وارد 	السند أ� أن ال	ضـــــوز للناقل إث	ات 	>افة الطرق ما یخالف مـــــــیجإذن 
ل�ه حسن الن�ة فال یجوز إث	ات ع>س ما اإذا >ان حامل السند غیر المرسل ، وVها تلف متسل

ة لهذه الورقة إال بین إذ ال حجّ  هو 	السند حتى لو >ان معه خطاب ضمان صادر من الشاحن
 1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة  04فقرة  03أطرافها الشاحن والناقل وهذا عمال 	المادة 

المعدل التفاق�ة والتي  1968من بروتو>ول سنة  1فقرة  1المادة  ب	موج) لفقرةهذه ا( عدلةوالم
الغیر  إلىومع ذلك فال یجوز إث�ات الع�س عندما ��ون سند الشحن قد نقل : " جاء فیها

وهذا 	سبب تلف ال	ضائع قد نصت >ل التشر�عات على تحمیل الناقل المسؤول�ة و حسن الن�ة
من قواعد روتردام  1فقرة  17من قواعد هامبورغ، والمادة  01ة فقر  05ما نصت عل�ه المادة 

  . ت ب م 1فقرة  210ق ب ج و 802وتقابلها المواد 

  :للتلف �عض الحاالت المماثلة -ثالثا 

  :هي قر�	ة من حالة التلف و  هي حاالت شاذة لكن �م>ن ان تحدث

أص	ح الجزء  لنا أن نسأل عن ح>م ال	ضاعة التي تعرضت في جزء منها للتلف حیث -1
هالك >لي  	مثا	ةاعت	ار هذه الحالة  إلىستعمال ف�ما یذهب رأ� إلالمت	قي غیر صالح ل

حمد� >مال معتبرا أن الف�صل في التفرقة بین الهالك / هذا الموقف یرفضه د ،لل	ضاعة

                                                           

  . �140عقوب یوسف صرخوة، المرجع السابb، ص / د -1
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الكلي لل	ضاعة والهالك الجزئي الذ� �أخذ ح>م التلف هو حصول تسل�م من عدمه، فإذا 
جزئها وجعل الجزء  فيل	ضاعة للمرسل إل�ه مهما >ان التلف الذ� أصابها سلمت هذه ا

  .)1(القول 	أن ثمة هالك >لي إلىه له، فإن األمر ال یرقى الثاني ال �صلح لما وجّ 

	التلف 	اعت	ار أنه تمت  امن الناح�ة القانون�ة صاحب الحb في ال	ضاعة �قدم إخطار ف
 أوأن العبرة في تحدید طب�عة الهالك هل هو جزئي وهو موقف سدید، ذلك  ،واقعة التسل�م

   .ةالمسلم) ال	ضاعة(>لي مرت	^ بواقعة التسل�م ول�س 	التغییر الذ� طرأ على الشيء 

معنى أن �سلم الناقل للمرسل عمل�ا، وهي استبدال ال	ضائع، 	 ثحالة، تحد >ذلك هناك  -2
دث هذا مثال عندما �>ون 	ضائع أخر[ ل�ست ذات ال	ضائع التي تعاقد علیها، و�ح إل�ه

	حوزة الناقل عدة إرسال�ات لنقلها في آن واحد مع اختالف المرسل إلیهم وحدث أن سلم 
جزئ�ا أ� �قع على جزء فق^  أو	ضاعة أحدهم لآلخر، وقد �>ون االستبدال >ل�ا لل	ضاعة 

ه من ال	ضاعة >تسل�م مثال >م�ة من القماش القطني بدال من الصوفي لغیر المرسل إل�
  .)2(الصح�ح

الجزئي لل	ضائع من قبیل الهالك؟ وقع خالف فقهي  أوفهل تعد حالة االستبدال الكلي 
حول تحدید مصیر ال	ضائع المستبدلة، فمنهم من اعتبرها في ح>م الهالكة سواء >ان استبداال 

جزئ�ا، >ما تختلف وجهة نظر الفقه الفرنسي هذا األخیر یر[ أنه من الضرور�  أو>ل�ا 
مییز بین حالة االستبدال الكلي والتي تأخذ ح>م ال	ضاعة الهالكة هالكا >ل�ا، وVین الت

 .)3(االستبدال الجزئي الذ� �عتبره هذا الفقه 	مثا	ة الهالك الجزئي

                                                           

 المرجع السابb، حمود عبد اللطیف غزال،و  ،67و 66المرجع السابb، ص  ،)اتفاق�ة األمم المتحدة(>مال حمد�، / د -  1
  . 182ص
 ،)اتفاق�ة هامبورغدراسة مقارنة مع (مسؤول�ة الناقل ال	حر� وفقا لقانون التجارة ال	حر�ة الكو�تي  ف�صل ابراه�م الهولي، - 2

جامعة عمان العر�Vة للدراسات  رسالة مقدمة الستكمال متطل	ات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص،
رسالة مقدمة الستكمال  تحدید طب�عة مسؤول�ة الناقل ال	حر�،، وحور�ة سعید بورنان، 24ص  األردن، ،2006العل�ا،

  . 103ص  ،1990 الجامعة االردن�ة، في القانون،متطل	ات الحصول على درجة الماجستیر 
  . 103، ص نفسهحور�ة سعید بورنان، المرجع  -  3
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ل�ه قد تسلم ال	ضاعة و>ان له أن یتفقدها إأما الفقهاء العرب فیرون أنه ما دام المرسل 
كلي بل ی	قى هالكا جزئ�ا في ال مجال للحدیث عن الهالك العیب فیها فال أوبین له النقص تو�

الجزئي على أن جزء منهم رفض اعت	اره هالكا 	صورت�ه  أوتبدال الكلي اإلس>لتا الحالتین أ� 
   .تلف مجردبل هو 

ماهو  ،أذهاننا سؤال 	س�^ لكنه محتمل الحدوث ینجر عنه عدة تساؤالت إلىت	ادر یقد    -3
ل�ه إالمرسل  أوفهل من حb الشاحن  ؟ ح>ما الهالكةلى ال	ضائع الوضع اذا ماتم العثور ع

وهل �حb للناقل رفض تسل�م هذه  ؟إعادة المطال	ة بها، رغم حصوله على التعو�ض
 یجبر الشاحن عن تسلمها وٕاعادة التعو�ض المقبوض؟  أوال	ضاعة؟ 

 انها لم إالقواعد هامبورغ هي الوحیدة التي أخذت 	الهالك الح>مي بنص صر�ح،  تعدّ 
من المادة  3اعتبر ال	عض أن الجواب وارد في الفقرة تورد حال م	اشرا لمثل هذا اإلحتمال اذ 

المطال	ة 	استرداد 	المرسل إل�ه  أوحتى وٕان لم �>ن صر�حا، 	أنها تسمح للشاحن  منها 5
	ضائعه شر�طة أن یرد >امل ما ق	ضه من تعو�ض مقارنین هذا النص 	ما هو منصوص 

، وأن قر�نة الهالك )منها 30المادة ( االتفاق�ة الدول�ة لنقل ال	ضائع 	الس>ك الحدید�ة عل�ه في
  . )1(یتراجع عنها أووله أن �ستخدمها  المرسل إل�ه أوالح>مي قد تقررت لمصلحة الشاحن 

میل زائد لما جاءت 	ه هذه المادة، فتقر�ر أن ال	ضاعة هالكة حاعتقد أنه موقف ف�ه ت
ضاع 	النس	ة للشاحن و ، غایته استقرار األ)هالك ح>مي(ا دون تسل�م یوم 60	عد مضي 

�ض، وال داعي و التع أو	األخص، والنص واضح صر�ح، ولم �عالج مسألة استرداد ال	ضاعة 
لفتح المجال لتفسیر النصوص، حتى ال �ض�ع مبدأ التوحید الدولي لهذا القانون وط	عا هذا ال 

 . مة إن وجد بها الحلالقواعد العا إلى�منع من العودة 

أح>ام عقد النقل  تنظم تيال وانیند أن الجواب لن �>ون في نصوص القاألكی لذا
الحb في  بة، نجد أنه من الجائز أن �سترد صاحمالقواعد العا إلىال	حر�، لكن 	العودة 

                                                           

اتفاق�ة هامبورغ، و  األح>ام القانون�ة لمســــؤول�ة الناقل ال	حر� في قانون التجارة ال	حــــر�ة االردني�اب عقل، ذعبد الرحمن  -1
  . 134ص  ،1999 الجامعة االردن�ة، الماجستیر في القانون، رسالة مقدمة الستكمال متطل	ات الحصول على درجة
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 عــــــك مـــــول ذلـــــقب أوض ـــــمن تعو�ض، و�حb للناقل الرف لقاهما ت دّ ر ل ـــــــال	ضاعة 	ضاعته مقاب
  .)1(� منهما على حساب اآلخرأله من تعو�ض حتى ال �>ون هناك إثراء ا المطال	ة 	ما أدّ 

ق ب ج  799من خالل المادة  	ش>ل مضطرب لكن موقف المشرع الجزائر� تحدد
استرجاع ال�ضائع المفقودة، �ستحt الناقل أجرة الحمولة  أوإذا تم إنقاذ : "والتي نصت على

المسافة إال إذا �ان الشخص المهتم �ال�ضائع لم �حصل على أ� فائدة من جراء النقل عن 
  ."الجزئي الذ� تم إنجازه

ع أتاح له المشرّ  ه من األجرة في حالة فقد ال	ضاعة�عني 	عدما عوقب الناقل 	حرمان
Cضاعة المفقودة لكن اشتر	مواف فرصة للحصول علیها مجددا إذا تم العثور على ال	قة ذلك 

مصیر التعو�ض إذا ما دفع  إلىلم �شر و  المهتم 	استرجاع ال	ضاعة  ا� اذا تحققت له فائدة
   .لصاحب المصلحة

  الثالفرع الث
  التأخیر في التسل�م

م�عاد الوصول تحدید بدقة  -سائر أنواع النقلل اخالف - �صعب في مجال النقل ال	حر� 
أن لمدة إنجاز النقل ف�ه مما الشك  ،المح�طة بهذا النوع من النقل نظرا للظروف الخاصة

، ثم آثار هذا )الأو (التأخیرفمتى ن>ون 	صدد أهمیتها ال	الغة، ولذلك فإن التأخیر له آثاره، 
  . )ثالثا(و>یف �م>ن إث	اته في األخیر،)ثان�ا(التأخیر 

  �التأخیر في التسل�م المقصود_ الأو 
وال  >سبب إلثارة المسؤول�ة حالة التأخیر إلى 1924اتفاق�ة برو>سل لسنة لم تشر 

ارة ـــــــد أن هناك إشــــــالقواعد العامة نج إلىودة ـــــــلكن 	الع التي اقت	ست عنها، النصوص أغلب
  .)2(التأخیر >سبب للمسؤول�ة إلى

                                                           

 مسؤول�ة الناقل ال	حر� (>مال حمد�، / د ،أنظرللتفاصیل  .الجدید قانون تجارة مصر�  103وهو أمر أجازتها المادة  -1
  . 77، المرجع السابb، ص )لل	ضائع

ج ج ر  المعدل والمتمم،، تضمن القانون التجار� الم 1975سبتمبر  26 المؤرخ في 59-75من أمر رقم  47 تنص المادة -2
ن وقت تسلمه لألش�اء المراد نقلها، عن م �عد الناقل مسؤوال" : على ما یلي19/12/1976في  الصادر 101عدد  ج

  "التأخیر في تسل�مها أوتلفها  أوالجزئي  أوض�اعها الكلي 
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مسألة التأخیر في التسل�م   1924تفاق�ة برو>سل لسنة ال اخالفعالجت قواعد هامبورغ 
�قع التأخیر في التسل�م " :على النحو التالي 2فقرة  5الل المادة بدءا 	التعر�ف 	ه من خ

عندما ال تسلم ال�ضائع في میناء التفر?غ المتفt عل�ه في عقد النقل ال�حر� في حدود 
   ".الوقت المعقول الذ� �م�ن أن �طلب من ناقل �ق�، مع مراعاة ظروف الحالة

ال	ضاعة خالل مدة معینة ولم تصل هذه  هذه القواعد فإنه إذا تم االتفاق على نقلل افقو 
ال	ضاعة خالل هذه المدة فإن ذلك �عتبر تأخیرا وٕاذا لم یوجد مثل هذا االتفاق فإنه یؤخذ 

  .)1(	المهلة المعقولة والعاد�ة التي تتطلبها مثل هذه الرحلة

ال�ق¡ وهو ناقل ال فائb الذ>اء وال ) ال الشخص العاد�(اعتمدت القواعد على الناقل 
تم فیها نفس الرحلة ال	حر�ة، تالغافل بل متوس^ الحرص مأخوذ في ظروف مماثلة لتلك التي 	

  . )2(ذاتها أ� یؤخذ غیر مجرد من الظروف

 نلت موضوع المسؤول�ة عأو قواعد روتردام تعر�فا للتأخیر 	اعت	ار أنها تنأ�ضا ردت أو 
في التسل�م عندما ال یتسلم  �حدث التأخر:"فعرفته 	أنه منها 21	المادة في التسل�مالتأخیر 

  ."ال�ضائع في م�ان المقصد المنصوص عل�ه في عقد النقل في غضون الفترة المتفt عل�ه

�عتبر الناقل قد تأخر في تسل�م ال	ضائع في الم>ان المقصود عن الوقت المتفb  نإذ
في  عل�ه في عقد النقل، إذ لم �>ن هناك اتفاق 	موجب شروC العقد فمن المفروض أن یتم

مع�ار موضوعي وهو الناقل العاد�، ط	عا مع مراعاة  إلىفترة معقولة وتقدیرها �>ون ق�اسا 
  .)3(الممارسات المت	عة في المهنة وظروف النقل أواألعراف  أوالعادات  أوأح>ام العقد 

                                                           

 ،111ص  ،1997الرVاC ، التوز�ع،و  النشرو  	اعةشر>ة 	ابل للط الوجیز في القانون ال	حر�، المختار 	>ور،/ د-1
مجلة المح>مة  ،»التشر�عات الوطن�ةو  التأخیر في تسل�م ال	ضائع المنقولة 	حرا في االتفاق�ات الدول�ة « بوعالم خلیل،/دو 

   .82ص  ،المرجع السابb مروان بدر� االبراه�م،و  ،53ص  ،2004، الجزائر،02العدد  العل�ا،
  . 235ف�اض القضاة، المرجع السابb، ص و  ،145صرخوة، المرجع السابb، ص �عقوب یوسف / د -2
  . 10ص  المرجع السابb، فهر عبد العظ�م صالح،/ودو  ، 366و 365وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص / د -3
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ك لفي التسل�م مخالفا بذ مسؤول�ة الناقل عن التأخیر إلىأما المشرع الجزائر� فقد أشار 
المادة  لرو>ان ذلك من خالشلكن لم �>ن ذلك 	ش>ل صر�ح وم	ا ،1924ة برو>سل لسنة اتفاق�
                .)1(ق ب ج 	صدد تنظ�مه ألح>ام التحدید القانوني للمسؤول�ة 805

ع الجزائر� حذ[ حذو قواعد هامبورغ في هذه المسألة إال أنه اعتمد لمالح¡ أن المشرّ ا
  . ال�ق¡الناقل مع�ار الناقل الحر�ص بدال من 

نه من تسلم ال	ضاعة في الوقت المناسب ی	النس	ة للمرسل إل�ه �عني تم>احترام اآلجال 
ذا تعلb إخص أل	النس	ة له 	ا تأخر وصول 	ضاعة معینة قد تعني خسائر ألنّ والتصرف فیها

ترام لة احأ، أما 	النس	ة للناقل فهي مسفوات الغرض الذ� جلبت ألجله أومر ب	ضاعة موسم�ة ألا
زمة من أجل تحقیb النتیجة سم وسمعة تجار�ة تع>س من خالل التأكید على بذله العنا�ة الالّ إلا

  .)2(المرجوة من خالل إ�صال ال	ضاعة في اآلجال المحددة

ترت	^ عمل�ة احتساب حیث ، ضوا	طهالة ل�ست عشوائ�ة وٕانما لها أمس تقدیر اآلجالإّن        
عنصر مهم في عقد النقل عموما  (le délai)هي اآلجال و ألهم�ة التأخیر 	ف>رة على غا�ة من ا

حتى  (prise en charge)انطالقا من التكفل 	ال	ضاعة  أیبدإذ  المرسل إل�ه، أو	النس	ة للناقل 
أن تقدیر التأخیر �عتمد على ثالثة عناصر مجتمعة تشمل  "أعمر الزاهي"و�ر[ األستاذ  ،تسل�مها

  .)3(ضع تحت تصرف المرسل إل�ه لل	ضائعآجال الشحن والتفر�غ والو 

بل حددت مهلة خاللها �>ون الناقل مسؤوال عن  قواعد هامبورغ المجال مفتوحالم تترك 
	صدد تأخیر وٕانما هالك أ�  ن>ون  ناألجل الممنوح ل أوز تلك المهلة أو التأخیر، 	عدها إذا تج

ا�ة  أوت لصاحب المصلحة وهو موقف سدید یوفر الوق، )4(أص	حت ال	ضاعة في ح>م الهالكة
 .  ضاعو جهة في تقدیر مد[ توفر االجال المعقولة وحسم لأل

                                                           

ضرار التي تصیب فال �عد الناقل مسؤوال عن الخسائر أو اال"... :السابق الذكر على مایلي 80- 76من أمر 805تنص المادة  -  1
التي لم تسلم في الوقت المتفt  ال�ضائع المتأخرةأجرة النقل المستحقة الدفع عن ... ال�ضائع أو التي تتعلt بها �مبلغ یز?د عن 

  "...عل�ه أو في الوقت المطلوب من ناقل حر?ص أن �سلم ف�ه ال�ضائع

  A. ZAHI, op-cit, p106، و82ص  ع السابb،جالمر  مروان بدر� االبراه�م، -2

3 - A. ZAHI, ibid, p111.  
ه ذیوما متتال�ة لتسل�م ال	ضاعة وهي تعتبر >أقصى مدة لتقدیر التأخیر، 	عد انتهاء ه 60منحت قواعد هامبورغ مدة  -  4

  .منها 05من المادة  03المدة تص	ح ال	ضاعة في ح>م الهالكة وهذا ما نستقرؤه من خالل الفقرة 



  الناقـل البحري للبضائع    ماهية مسؤولية: لو الفصل األ                                                           لو الباب األ

86 

  )الجدال الذ� ثار �سبب التأخیر في التسل�م ( :آثار التأخیر في التسل�م_ ثان�ا

>ان موضوع التأخیر في تسل�م ال	ضائع سب	ا في خلb جدال فقهي >بیر وت	اینا في 
ذاته التي اعتمدتها المحاكم، ومرد ذلك أن التأخیر في حد مواقف النصوص القانون�ة والحلول 

ر وأن هذه اآلثار هي الضر  وٕانما اآلثار المترت	ة عنه هي السبب ل�س سب	ا في مسؤول�ة الناقل
  : أخذ منهانلكن هناك مواقف أخر[  ،الخسارة التي تلحb 	ال	ضاعة أو

 إلىثار ط	قا للقانون حیث یر[ أنه �م>ن تقس�م هذه اآل ،)رودیر(موقف العمید  -
لى تشمل األضرار التي و فئتین تخضعان لنظامین قانونیین مختلفین في القانون ال	حر�، األ

الهالك، والثان�ة هي تلك الضرار التي  أوتمس م	اشرة ال	ضاعة والتي تأخذ وصف التلف 
المسؤول�ة لى �طبb القواعد التي تح>م و ففي الحالة األ ،تمس مؤسسة المتضرر نتیجة التأخیر

المفترضة الواردة 	القانون ال	حر� والفئة الثان�ة تخضع ألح>ام القانون العام من تفو�ت فرصة 
 .)1(ال، وهنا �م>ن اعت	ار العمید یتحدث عن الخسارة االقتصاد�ة	قستالب�ع م

أما جانب من الفقه فیر[ أنه في مثل هذا الوضع ومع س>وت التشر�عات عن تنظ�م هذه   -
قل، و�م>ن افتراض حینئذ االقواعد العامة للعقود وٕاث	ات خطأ الن إلىفال بد من العودة المسألة 

أن للناقل حر�ة التعاقد و	التي �م>نه تضمین العقد شرطا �فید 	عدم مسؤولیته عن التأخیر 
 .)2(و�ص	ح صح�حا

 :�1924شأن اتفاق�ة برو�سل لسنة  ما قیل -1

أن هذه االتفاق�ة لم تأت على ذ>ر  إلى في بدا�ة الحدیث عن هذا الموضوعننوه 
  : قسمین إلىالتأخیر >سبب للمسؤول�ة وقد انشb الفقهاء 	سبب هذا الموقف 

 یر[ أنه لم �>ن هناك أ� مبرر للتعرض لمسألة التأخیر ألنها لم تكن على : لواالتجاه األ  -
                                                           

1 - « Ce sont donc les conséquences dommageable du retard qui donneront lieu à réparation, 

ces conséquences sont de deux catégories juridiquement soumises à des régimes absolument 

dissemblables en droit maritime. Ce sont, d’une part les dommages causés à la marchandises 

elle – même, ceux qui se manifestent en pertes ou avaries ;d’autre part, les dommages subis 

par l’entreprise du demandeur à la suite du retard », 
 René RODIERE, op-cit, p 248.  
2 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op-cit, p682.  
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رض لمخاطر درجة >بیرة من األهم�ة ألن السفن في ذلك الوقت >انت شراع�ة و	طیئة وتتع
 . تضطرها لالنحراف والتأخیر مما �صعب معه على الناقل التنفیذ بوقت محدد

یر[ أصحاب هذا االتجاه أنه �م>ن تمدید تطب�قها لتشمل التأخیر والخسارة : االتجاه الثاني -
االقتصاد�ة وذلك من خالل التوسع في شرح ع	اراتها خاصة وأنها نصت على األضرار 

 أومثال  05فقرة  04في المادة ) ما یتعلb بها أوالالحقة 	ال	ضاعة (ارة متبوعة 	ع	 والخسائر
ز أصحاب هذا ر>ّ ، و (causé aux marchandises ou les concernant) 	الفرنس�ة

تطبیb االتفاق�ة على  إلىواعتبروها إشارة واضحة ) ما یتعلb بها أو(االتجاه على ع	ارة 
	ارات االتفاق�ة تفسیرا موسعا من تفسیر ع إلىعادوا الضرر االقتصاد� الناتج عن التأخیر، و 

   .)1(د الدولي للقواعد القانون�ة المنشودیأجل تحقیb التوح

قف الفقهاء اتجاه ما هو وارد 	االتفاق�ة إال أنه في األخیر یتضح أن امو  تو مهما اختلف
الت و اانما >انت محو  ل موضوع التأخیر والخسارة االقتصاد�ة المترت	ة عنه،و ااالتفاق�ة لم تتن
  .)2(المنشود عنصر التوحید حتى ال �ض�ع لسد النقائص

 :وروتردام ف�ما یخص قواعد هامبورغ-2 

المختلفة وهذا 	ش>ل صر�ح  افي فقراته 5المادة نص من خالل ت ّملح: قواعد هامبورغ - أ
ه لم الناقل المسؤول�ة عن الهالك الناجم عن التأخیر في التسل�م ما لم یثبت أنه وتا	ع�

                                                           

 06یر في تسل�م ال	ضائع على ضوء االعمال التحضیر�ة لمعاهدة برو>سل في وقع خالف في تحدید موضوع التأخ -  1
الضرر  إلىحیث تساءل المناقشون اذا ماكان مصطلح الضرر الوارد دون تحدید للمقصود منه ینصرف  1922اكتوVر 

  .ر النصوص�فتح المجال للقضاء لتفسیمر األینحصر في مجرد تلف لل	ضاعة،الن  أواالقتصاد� الناجم عن التأخیر 
 مجلة المنارة لل	حوث ،»-دراسة مقارنة- التأخیر في تسل�م ال	ضائع في عقد النقل ال	حر� «حلو، ابو  الرحمن عبد حلو

   .63- 57ص  المرجع السابb، خلیل بوعالم،و  ،112ص  االردن، ،2007ایلول  ،08العدد ،13المجلد الدراسات،و 
للتعو�ض عن الضرر االقتصاد�، ومنها ما قضت 	ه  اتأخیر سب	رافضة اعت	ار ال اأصدرت 	عض المحاكم أح>ام -  2

	أن  Manifactures.INC.V. usو United menchantبین  1953 سنةفي قض�ة صدر ح>مها  بر�طان�ةالمحاكم ال
امات الضرر االقتصاد� الناجم عن التأخیر في تسل�م ال	ضاعة للمرسل إل�ه في الم�عاد المحدد والمتفb عل�ه من ضمن االلتز 

ح>ما اعتبرت ف�ه الناقل  04/12/1978حین أصدرت مح>مة 	ار�س في ي ف .التي فرضتها المادة الثان�ة من االتفاق�ة
  .   1924ال	حر� مسؤوال عن التأخیر و	التالي تطبb أح>ام التحدید القانوني الواردة 	اتفاق�ة برو>سل لسنة 

  . 113 ، صنفسه حلو عبد الرحمن أبو حلو، المرجع: نقال عن 
René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, op- cit, p341. 



  الناقـل البحري للبضائع    ماهية مسؤولية: لو الفصل األ                                                           لو الباب األ

88 

في تسل�م ال	ضاعة إذا لم تسلم في الم�عاد المتفb  اواعتبرت الناقل متأخر  ،یرتكبوا أ� خطأ
تقدیر و  رتبت آثار على ذلك من حیث تحدید نطاق المسؤول�ة، >ما )1(عل�ه في العقد

 .ا عن المسؤول�ة المحدودةندیثحل ذلك  في و اوسنتن التعو�ض الواجب دفعه عن التأخیر
لموضوع التأخیر في التسل�م لكن 	ش>ل مغایر، هي األخر[ تطرقت  :قواعد روتردام - ب

م�ان "وقد سبb ذ>رها لكن ما �الح¡ أنها استعملت ع	ارة  21فقد عرضت التأخیر في المادة 
سوف تح>م النقل  لقواعدأن هذه ا إلىوفي ذلك إشارة " میناء التفر?غ"بدال من " المقصد

أ� تطبیb نظام المسؤول�ة (قا 	حر�ا شل^ الذ� یتضمن ال	حر� 	المعنى الدقیb والنقل المخت
أ�ضا نالح¡ أنها أهملت الحالة التي یتفb فیها الطرفان على م�عاد ) ال	اب إلىمن ال	اب 

 . )2(النصهذا التسل�م وهذا فراغ تشر�عي >بیر یؤخذ على 

من االلتزامات االنتقاص  أومساحة من الحر�ة في التعاقد و	التالي الز�ادة  منحت ا�ضا      
والمسؤول�ات 	ما فیها المسؤول�ة عن التأخیر وذلك في 	عض القواعد الخاصة والمط	قة في 

النقل  أوفي حالة نقل 	عض ال	ضائع ذات الطب�عة الخاصة  أولعقد الكمي ا حالة
  .)3(االستثنائي

                                                           

  . 80د علي المعا�طة، المرجع السابb، ص ج، وخالد عبد الوا28ف�صل ابراه�م الهولي، المرجع السابb، ص  -1
القانون ، و  مجلة الفقه ،»"قراءة في قواعد روتردام" السعي لتوحید قواعد النقل الدولي ال	حر� لل	ضائع« �،عبد الحمید ع�سى الساعد -2

  . 168ص  ،2013، ، المغرب06العدد 
عقد نقل ینص على نقل �م�ة  «:من اتفاق�ة روتردام 	أنه  2لى فقرة و الذ� عرفته المادة األ (contrat de volume)العقد الكمي  -3

حدا  أون تحدید الكم�ة حدا أدنى محدودة من ال�ضائع في سلسلة من الشحنات خالل فترة زمن�ة متفt علیها، و�م�ن أن یتضم
مرة لهذه االتفاق�ة وهذا بنص صر�ح اآل، ونظرا للطب�عة الخاصة لهذا العقد تؤهل طرف�ه الخروج عن النصوص »نطاقا معینا أوأقصى 

 80المادة (ص منهاإلنتقاا أوضا حول بنود العقد بز�ادة التزاماتهما او حیث �فترض ان الطرفان قد تف منها 80من المادة  1ورد 	الفقرة 
، وعل�ه یجوز للناقل إدراج شرC �ست	عد 	موج	ه مسؤولیته عن التأخیر في تسل�م )2فقرة  80المادة (لكنها ل�ست حر�ة مطلقة  ،)04فقرة 

تقی�م ع 	قدرات مال�ة ومعرفة قانون�ة تسمح له بتمتال	ضاعة، ولعل الغا�ة من هذا الح>م هي أن الشاحن في ظل هذا النوع من العقود ی
مر 	ال	ضائع األأ�ضا عندما یتعلb  ض،او التفطر�b لناقل، وهو معمول 	ه من قبل مسیر�ن عن ن>افئ مع ااألمور ومناقشتها >طرف م

 81ها 	ح>م مستقل في مادتها ت�ة وهي الحیوانات الح�ة وخصئاستثناإل أو) المواد الخطرة أومثل اللوحات الفن�ة، (ذات الطب�عة الخاصة 
  .عقد اإلیجار ال	حر� و  وهو وس^ بین عقد النقل ال	حر�  )hybride(وقد وصف هذا العقد 	المختل^  على التوالي،) ب(و) أ(فقرة 

  ، 407 -401وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص ص / ود 173-170ساعد�، المرجع السابb، ص ص الأنظر، عبد الحمید ع�سى 
دار الجامعة،  لنقل ال	ضائع دول�ا عبر ال	حر، 2008ي قواعد روتردام شر�ف دمحم غّنام، التزامات الشاحن ومسؤولیته ف/د و

   انظر ایضاو ،371 - 369المرجع السابb، ص ص  	سعید مراد،، و43- 40ص ص  ،2012 ،اإلس>ندر�ة ،الجدیدة
HADDOUM Kamel, op-cit ,p 91 , wei HOU, op-cit ,pp 120-165,et KOZUBOUSKAYA-
PELLÉ Anastasiya,De la qualité juridique de transporteur maritime de marchandises:Notion et 
identification, presse universitaires d’aix- Marseille, 2011, pp30-31   
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لموضوع  لهو االقانون الجزائر�  التأخیر >سبب لتحر�ك المسؤول�ة إال 	صدد تنلم یذ>ر    
 ،)1(1998	عد تعدیل سنة ذلك و  ةالتعو�ض عن األضرار وهذا في إطار المسؤول�ة المحدود

  .)2(وهذا خالفا للمشرع المصر� 

   :إث�ات التأخیر -ثالثا

لم ینفذ التزامه وهذا �عني أن الخطأ  الناقل ضرر أنّ تالم إذا اثبت تقوم مسؤول�ة الناقل    
إث	ات الضرر ) المرسل إل�ه أو( صاحب المصلحة مفترض في جانب الناقل، و�جب على
وال  الحاصل السبب�ة مفترضة بین الخطأ والضرر الذ� لحقه ومقداره و	التالي فإن عالقة

 أود له ف�ه ی�ستط�ع الناقل التنصل من المسؤول�ة إال إذا ثبت وجود السبب األجنبي الذ� ال
هذا وما على  خطأ الناقل مطال	ا بإث	اتني أن المتضرر ل�س أحد تا	ع�ه وهذا ال �ع أونائ	ه 

مستخدم�ه  أو هوتفاد�ه  أوب�ان أنه اتخذ التدابیر المعقولة لتجنب وقوع الحادث  إالّ  خیراأل
المقصود في هذا المقام هو الضرر و ، )3(ا�ةعنذل بعلى أساس أن التزام الناقل هو التزام ب

سبb شرح الضرر الذ�  هة وأنلخصوصیته خاصنظرا  لى و 	الدرجة األاالقتصاد� الضرر 
  . هالك أویلحb 	ال	ضاعة من تلف 

	الضرر االقتصاد� ما یلحb المرسل إل�ه من خسارة مال�ة رغم تسل�م ال	ضاعة  دقص�
الخسارة التي یتعرض لها على إثر انخفاض ق�مة ال	ضاعة المسلمة  أوخال�ة من >ل العیوب، 

                                                           

س>ت عن هذا الموضوع وذلك على أساس أنه یخلb و اآلخر  هو 1924اخذ القانون الفرنسي عن اتفاق�ة برو>سل لسنة  - 1
من القانون المدني و�جب إث	ات خطأ الناقل، فال  1147، فالم	ادرة هنا تعود للقواعد العامة و	التحدید المادة غیر ماد� اضرر 

  انظر.1966من المرسوم سنة  38من ق ب ف وال المادة  �27م>ن إهمال المادة 
Pierre BONASSIES, Chirstian SCAPEL, op-cit, p 682 et Martine REMOND- GUOILLOUD, Droit 
maritime,2éed,Pedone,Paris,1993, p 388 et 389.  

جاء مخالفا لنظیره الفرنسي والجزائر� والسبب واضح، ذلك أن مصر أخذت 	أح>ام قواعد هامبورغ وهذا انع>س على  - 2
	ف>رة أخذ و  ق ت ب م 2و 1فقرة  240نظم المشرع المصر� أح>ام التأخیر في التسل�م في المادة  حیث نصوصها الداخل�ة،

إذا لم  األول ،الضرر االقتصاد� الناجم عن التأخیر و�تضح من نص المادة أن الناقل �>ون في وضع المتأخر في فرضین
� في ظروف النقل دا�سلم ال	ضاعة في الم�عاد المتفb عل�ه، والثاني هو تسل�م ال	ضاعة في الم�عاد الذ� �سلم فیها الناقل الع

ت	قى المسألة إظهار الطرق الكفیلة لتحمیل الناقل المسؤول�ة وما هي  ،عاد متفb عل�هالمماثلة وهذا في فرض غ�اب م�
  .عند دراستهاالوسائل المتاحة له لدفع هذه المسؤول�ة 

  .79د على المعا�طة، المرجع السابb، ص جخالد عبد الوا:انظر  
  . 116- 115ص ص  المرجع السابb،  ،حلوابو حلو عبد الرحمن  -3
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 ب�عها أووعدها مما �صعب معه تصر�فها في السوق مقارنة مع سعرها لو سلمت إل�ه في م
تفو�ت فرصة الرVح  أوخیر الضرر الحاصل أالعبرة في الت نّ إوعل�ه ف ،)1( 	السعر المناسب

  .� ضرر فال مجال للحدیث عن المسؤول�ةأواذا لم �>ن هناك 

المرسل إل�ه 	>افة الوسائل 	اعت	ار  أویجوز إث	ات حصول الضرر من طرف الشاحن 
�ة صعو	ة عندما �>ون م�عاد التسل�م أل	حر� تجار� دائما 	النس	ة للناقل وال یثیر عقد النقل ا

خیر عن أذا خلى العقد من مثل هذا االتفاق جاز اث	ات التإ متفقا عل�ه في العقد، و  أومحددا 
هي المدة التي >ان لینجز فیها الناقل العاد� عمل�ة النقل خاللها في و  عن المدة المعقولة

  .ةظروف مماثل

أما 	موجب  ،جنبيأ�عود لسب  التأخیر نّ أثبت أذا إم>ن للناقل التنصل من المسؤول�ة �
قواعد روتردام فإن على الناقل دفع مسؤولیته الناشئة عن التأخیر عن طر�b إث	ات وجود سبب 

فقرة  17الواردة 	المادة أحد تا	ع�ه و�ثبت وجود حالة من حاالت اإلعفاء  إلى أوإل�ه  ال �عود
الطرف المنفذ إشعار  إلى أوله  ن التعو�ض ما لم یوجهموأ�ضا �م>نه التخلص  ،منها 03

  ).4فقرة  23المادة (یوما من تسل�م ال	ضائع  21	الخسارة الناجمة عن التأخیر في غضون 

ناقل لتسل�م الحیوانات الح�ة له حیز خاص  فتأخیر في أّن الرغ قواعد هامبو  اعتبرت      
الضرر 	صفة عامة قد حصل 	سبب التعل�مات  أوسؤول�ة بإث	ات أن التأخیر الحb في دفع الم

  اهنمن الشاحن وهو أمر مفترض أصال 	قوة القانون فال یتحمل الناقل عبء اإلث	ات  ةالصادر 
هذا لسبب المأحد تا	ع�ه  أوإهمال الناقل  أوینقل للمرسل إل�ه الذ� یجبر على إث	ات خطأ بل 

  .)2(لتأخیرا

 

                                                           

  .121 المرجع السابb، ص ،حلوابو الرحمن  حلو عبد -1
  . 167المرجع السابb، ص  �،عبد الحمید ع�سى الساعد -2



 

 

  

    ل الثانيالفص  
حاالت است�عاد مسؤول�ة الناقل 

  ال�حر� لل�ضائع
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هو إ�صال و  هو االلتزام بتحقیb نتیجة،و  �قع على عاتb الناقل ال	حر� التزام رئ�سي 
آلجال تسل�مها للمرسل إل�ه في او تلف  أودون ان یلحقها ا� ضرر  >املةو  ال	ضاعة سالمة

Vذلك �>ون مسؤوال عن تخلف تحقb و  ،تفb عل�هفي الم>ان المو  المتفb علیها أوالقانون�ة 
دون أن  المیناء المتفb عل�ه إلى تأخیر وصولها أوتلفها  أوهذا االلتزام عند هالك ال	ضاعة 

فإذا أراد هذا األخیر است	عاد مسؤولیته توجب عل�ه  ،یتكبد الشاحن عناء إث	ات خطأ الناقل
  .تا	ع�ه ف�هل أوله  عندئذ إث	ات السبب األجنبي الذ� ال یدّ 

من  ال	حر� لل	ضائع 	مسؤول�ة الناقل ح>ام الخاصة ألنظمت مختلف التشر�عات ا
	است	عاد مسؤولیته خش�ة جانب القواعد الخاصة  إلىحاالت تحر�ك المسؤول�ة و  التزامات

	حجة الظروف التي یتم ؤول�ة عنه ساستغالل مر>زه االقتصاد� 	اسقاC المو  فرض شروطه
  . مضت النقل >ما >ان معمول 	ه لسنوات عدیدة فیها هذا النوع من

 في تنظ�م مسؤول�ة الناقلمحددة قواعد على  1924اعتمدت اتفاق�ة برو>سل لسنة 
طة 	حدود 	الممارسات المرتو  ل حصر جم�ع الفرض�اتو اح ل نص دوليأو ال	حر� >

النصوص ف مختلو  روتردام	عدها قواعد و  قواعد هامبورغ ثم تلتها مسؤول�ة الناقل ال	حر�،
األساس المعتمد لق�ام المسؤول�ة، لكنها تتفb في >ون  إلىالوطن�ة مع وجود اختالف یرجع 

اتفاقي �عفى  أومسؤول�ة الناقل تحمل من الخصوص�ة ما یجعلها متمیزة بوجود نظام قانوني 
  ).لو الم	حث األ(ل من المسؤول�ة بتوفر 	عض الشروC اقنال

التعو�ض في و  � فهذا یتالزم مع ضخامة م	الغ التأمینألننا نتحدث عن النقل ال	حر و     
 النشاC التجار� للناقل شلّ  حدّ  إلىتصل  خالل 	االلتزامات المفروضة على الناقل قداإلحالة 

بلوغ لتفاد� هذا و  ،هو همزة وصل لجم�ع القطاعات اإلقتصاد�ة و	التالي وضع حد الستثمار
>ذا و  � �ضمن استمرار�ة النشاCأروع >ان البد من فرض نظام �حمي المش هذا الوضع

�ض و أعلى للتع ا� بوضع حدّ  تحدید التعو�ض لذلك إال من خال نستولم ی حقوق المتضرر
الم	حث (هو ما �عرف بنظام التحدید القانوني لمسؤول�ة الناقل ال	حر� و  بتوفر شروC محددة

                   ).الثاني
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  لوالم�حث األ 
  ل�ةالمسؤو  عفاء منإلا حاالت

إعفاء الناقل  إلىأس	اب تؤد�  أوعدة حاالت  1924أحصت اتفاق�ة برو>سل لسنة 
من المسؤول�ة ظهر علیها جل�ا الطا	ع األنجلوس>سوني الذ� �عنى بذ>ر الحاالت 	طر�قة 

عالج المشرع الجزائر� هذه األس	اب بنفس  ،حد ثمان�ة عشرة سب	ا إلىمفصلة وقد وصل 
 1924نظام اتفاق�ة برو>سل لسنة ل على نظام مخالفهامبورغ قواعد  لكن اعتمدت ،المنهج

والذ� �قوم على مبدأ المسؤول�ة 	قوة القانون المخففة 	عدد محدد من الحاالت المستثناة، ولم 
  .b منها سو[ على حالتین فق^تب

الخلف وتقرر قائمة طو�لة من  إلىعجلة الزمان  2008تعید قواعد روتردام لسنة  
مع 	عض التعدیل والتجدید  1924بهة لما جاءت 	ه اتفاق�ة برو>سل لسنة اإلعفاءات مشا

  . 3فقرة  17في مادتها 

الجزء من ما �م>ن استخالصه 	عد قراءة النصوص المذ>ورة والخاصة بهذا  
مجموعات متقارVة من حیث المضمون، ف�>ون  إلى�م>ن تقس�م هذه االس	اب  أنه الموضوع

مع  >حالة خاصةوالحر�b  ،)لو المطلب األا (خطاء المالح�ةاألو  ةلدینا أس	اب متعلقة 	السفین
ة ضاع  االجتماع�و 	األواخر[ تتعلb  ثم القوة القاهرة ،)المطلب الثاني( عمل�ة االنقاذ

 الناقل إلىحاالت مرت	طة 	ال	ضاعة واخطاء ال تنسب جانب  إلى، )المطلب الثالث(
  ).المطلب الرا	ع(

  لوالمطلب األ 
  خطاء المالح�ةألاء المتعلقة �السفینة و اإلعفا حاالت

في مقدمتها االلتزام بتوفیر و  الوطن�ة التزامات على الناقلو  ألقت جل التشر�عات الدول�ة   
صالحة للمالحة من  االلتزام بإعداد سفینةو  قل مالئمة في سبیل تنفیذ عقد النقل،نوسیلة 

ا ال �عني أن الناقل مسؤول على مسآلته، لكن هذ إلىأ� إخالل 	ه یؤد� و  واج	ات الناقل
اإلطالق عن أ� خلل �صیب السفینة فقد تم اإلحاطة 	المقصود 	عدم صالح�ة السفینة 



 حاالت استبعاد مسؤولية الناقـل البحري لليضائع: الفصل الثاني                                              لو الباب األ

 

94 
 

، >ما أن ق�ادة السفینة تستدعي تدخل أشخاص )لو الفرع األ(>یف یتم إث	اته و  للمالحة
ن هؤالء عو  سؤوال عنهامٕان >ان و  لتسییر مسائل تقن�ة ل�س 	الضرورة من مهام الناقل حتى

  ).الفرع الثاني(األشخاص 

    لوالفرع األ   
  اإلعفاء المتعلقة �السفینة حاالت

أ�ضا تتالءم مع و  توفیر سفینة مالئمة صالحة للمالحةالتنفیذ الجید للعقد �ستدعي  
أن تتعطل و  ، لكن قد �حدث)الأو (التحدید إلىمصطلح �حتاج  هوو انوع ال	ضاعة المراد نقله

حتى ال یثقل و  �قع خلل بتنفیذه ف�>ون الناقل مسؤوال عن ذلك أوذ العقد السفینة ف�ستحیل تنفی
 است	عادم>ان�ة التشر�عات ا لهقدرته فقد منحت  زو ا	ما یتج أو>اهله 	ما ال علم له 	ه 

 )ثان�ا(عیب خفي في السفینة إلى�عود  لمالحةالصالح�ة لالمسؤول�ة هنا إذا ما أثبت أن عدم 
  ).را	عا(هذه الوسائل؟حج�ة وماهي قوة ،)ثالثا( له في سبیل ذلك الوسائل المتاحة حددت>ما

  :عدم صالح�ة السفینة للمالحةالمقصود � -ال أو 

العنا�ة الكاف�ة لجعل السفینة صالحة للمالحة عند لحظة  أویلتزم الناقل ببذل الهمة 
من ) أ( 1قرة ف 3أثناء الرحلة حسب المادة  أوإ�حارها، وال �متد هذا االلتزام 	عد اإل	حار 

، وٕاذا حدث وأن أص	حت غیر )1(ق ب ج) أ(فقرة  770والمادة  1924اتفاق�ة برو>سل لسنة 
التلف الذ� �صیب  أو�سأل الناقل عن الهالك  صالحة للمالحة 	عد لحظة اإل	حار فال

 ن ــــم 1رةـفق 4ادة ـــه المــــهذا ما نصت علیو  حقة للسفرة عدم الصالح�ة الالّ ــــــال	ضاعة نتیج

                                                           

، 80- 76من أمر رقم  803من المادة ) أ(رد المشــّرع الجزائر� نفــس الح>م لكن 	شـــ>ل مختصر في الفقرة أو قد  -1
ق ب ج >ما ورد في النسخة  770هي المادة  وهي إحالة خاطئة، واألصح منه 604السالف الذ>ر مع احالة للمادة 

الفرنس�ة، ألنها تحدد مفهوم االلتزام بتوفیر سفینة صالحة للمالحة، وا�ضا نص المشرع الفرنسي على عدم مسؤول�ة الناقل 
ا�ضا المالح¡ ان  ،1966من قانون سنة  (a)فقرة  27	سبب عدم صالح�ة السفینة للمالحة 	عد اإل	حار في المادة 

 14حسب المادة  ع االردني اخد عن اتفاق�ة برو>سل في هذه النقطة مخالفا قواعد هامبورغ وهي تحسب عل�ه ال لهالمشر 
وال نظیر لهذا الح>م في قواعد هامبورغ والقوانین التي أخذت  من قانون التجارة الحر�ة األردني)أ( 5فقرة  17والمادة ) أ(فقرة 

د هنا واكتفى 	النص على التزام الناقل بتوفیر سفینة صالحة للمالحة دون ذ>ر عنه >القانون المصر� الذ� خالف القواع
  . للجزاء المترتب عن عدم احترام هذا االلتزام
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االتفاق�ة  واأن واضع نصنفس ال�بدو من خالل و  ،1924اتفاق�ة برو>سل لسنة 
أحصوا جم�ع الفرض�ات التي تجعل من السفینة غیر مؤهلة للمالحة وأكدوا مجددا أن التزام 

  .)1(بذل عنا�ةبالناقل هنا هو التزام 

فیر سفینة صالحة أ�ضا قواعد روتردام على التزام الناقل ببذل عنا�ة >اف�ة لتو  نصت
في أنها مددت هذا االلتزام وجعلته  1924لكن تختلف عن اتفاق�ة برو>سل لسنة  للمالحة

           . منها) أ(فقرة  14وهو ما نصت عل�ه المادة  مستمرا قبل وأثناء وطیلة فترة الرحلة ال	حر�ة

یث >ون 	صدد الحدنال �م>ن الحدیث عن عدم صالح�ة السفینة للمالحة دون أن 
عدم صالحیتها للمالحة، والع>س غیر  إلىأ�ضا عن العیوب الخف�ة لها والتي تؤد� 

ل مفهوم و فاأل ،)2( صح�ح، فعدم الصالح�ة ال �عني 	الضرورة وجود عیب خفي 	السفینة
  . خفي 	السفینةالعیب الل تحدید المقصود 	أو أشمل مقارنة 	الثاني وعل�ه سوف نح أوسع أو 

  :ینةعیب خفي �السف -ثان�ا

التلف الحاصل لل	ضائع والناشئ عن  أو�عفى >ذلك الناقل من المسؤول�ة عن الهالك      
  . ر اكتشافه بتمح�ص واف ودقیbعیوب خف�ة 	السفینة، وال �عتبر العیب خف�ا إال إذا تعذّ 

إعفاء الناقل من  إلىلى تؤد� و یجب التمییز بین العیوب الخف�ة والظاهرة، فاأل
 أو 1924حسب اتفاق�ة برو>سل لسنة  اثبت أنه بذل العنا�ة الكاف�ة المسؤول�ة إذا ما

المعقولة حسب المشرع الفرنسي، أما المشرع الجزائر� فاستعمل ع	ارة االهتمام الكافي 

                                                           

 أوالسفینة عن الهالك  أو�سأل الناقل  ال:"  على مایلي 1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة  01فقرة 04تنص المادة -  1
عدم بذل الناقل  إلىصالح�ة السفینة للمالحة، إال إذا �ان عدم الصالح�ة عائدا الناتج عن حالة عدم  أوالتلف الناشئ 

 أوتمو?نها على وجه مرضى  أوتطق�مها  أولضمان تجهیزها،  أوالهمة الكاف�ة لجعل السفینة في حالة صالحة للسفر 
ائع �حیث تصلح لوضع ال�ضائع بها إلعداد العنابر والغرف ال�اردة والمبردة وجم�ع األقسام األخرe التي تشحن فیها ال�ض

. التلف أووفي جم�ع الحاالت التي ینشأ فیها الهالك  ،لى من المادة الثالثةو ونقلها وحفظها وذلك ط�قا ألح�ام الفقرة األ 
أ� شخص یتمسك  أوعدم صالح�ة السفینة للسفر �قع عبء اإلث�ات ف�ما یتعلt ببذل الهمة الكاف�ة على عاتt الناقل 

  ".المنصوص عل�ه في هذه المادة�اإلعفاء 
2 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op-cit, p 699.  
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في تقد�م سفینة صالحة  « Diligence raisonnable »وتقابلها في النسخة الفرنس�ة 
  . للمالحة

ة الرئ�س�ة ن�ت الفاآلال>شفها ف�سأل عنها الناقل >قدم والتي �م>ن  الثان�ةالعیوب أما 
وهنا تكمن خصوص�ة العیب الخفي في القانون ال	حر� والذ� یخرج ، )1(	سبب عدم الص�انة

  المادة نصت عل�هالمب�ع والذ�  ي الشئالمألوفة ف�ما یخص ضمان العیب ف عن القواعد
  . ق م ج 379

 العیب"استعملت ع	ارة  عندما 1924نة اتفاق�ة برو>سل لسانتقد 	عض الفقهاء 
معتبرة أن العیب الخفي ال �شمل السفینة فحسب حتى تبرأ ذمة  دقیb دون تحدید" الخفي

جم�ع آالت الشحن والتفر�غ وٕان لم تكن جزءا من السفینة >الروافع  إلىالناقل وٕانما �متد 
  . )2(ال�ا	سة علىالموجودة 

التخلص من الناقل العنا�ة الكاف�ة من أجل التشر�عات أن یثبت  معظموقد اشترطت 
  ، ف>یف یثبت ذلك؟في هذه الحالة المسؤول�ة

  :إث�ات عدم صالح�ة السفینة والعیوب الخف�ة بها وسائل -ثالثا 

عبء إث	ات عدم صالح�ة السفینة  ى	أن ألقصر�حا  1فقرة  4جاء نص المادة 
بذل وذلك 	اث	ات انه  اإلعفاءأ� شخص یهمه الحصول على  أوللمالحة على عاتb الناقل 

فعل�ه اث	ات ان عدم  األمر ل�س 	ال�سیر >ما یبدوو  ،الهمة الكاف�ة من أجل فحص السفینة
ن أو  الدور� للسفینةو  عیب خفي �ستحیل اكتشافه رغم الفحص الدقیb إلىالصالح�ة �عود 

بین الضرر إقامة عالقة السبب�ة بن الضرر الحاصل لل	ضاعة >ان نتاج هذا العیب أیثبت 
   .)3(والعیب الخفيالحاصل لل	ضاعة المنقولة 

                                                           

ي، الوجیز في م	اد� القانون هصالح الدین عبد اللطیف النا/ ، ود135	سام عاطف المهتار، المرجع السابb، ص  -1
  . 225، ص 1982 االردن،، عمان، التوز�عو  للنشر ال	حر�، دار المهد

  .136- 135 ص المرجع نفسه، صعاطف المهتار ،  	سام -2
3 -le Lamy transport,op-cit,p 420 
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العنا�ة ( أو) العنا�ة الكاف�ة(العدید من الفقهاء على استعمال المشرع لص�غة  ض اعتر 
وفضلوا لو >ان المشرع أكثر صرامة ونقل عن الص�اغة األمر�>�ة الواردة 	قانون ) المعقولة
، وهو ما فعله المشرع الفرنسي )1(لمحترفوالتي تستلزم عنا�ة الشخص ااألمر�>ي هارتر 

و>ان أكثر تشددا عندما یتعلb األمر 	عیب خفي في السفینة 	أن فرض على الناقل أن �قوم 
 bفحص دقی	(examen vigilant)  2010 من قانون سنة 7-12ةفقر - 5422في المادة.  

 bمسائل األمریتعل	ات على الشها لذافن�ة وتقن�ة  هنا 	دات التي �عتمد في اإلث
تملك المؤهالت و  فنــــتمنحها شر>ات مختصة في إجراء عمل�ة الص�انة والفحص الدور� للس

  .)2(وهي شر>ات التصنیف المتواجدة في 	عض الدول العلم�ة والتكنولوج�ة والخبرات المیدان�ة

ق ب ج وما  230نص المادة  إلىالجزائر� إستنادا المشرع في ذات الس�اق  فرض      
تفت�ش دور� للسفن قصد التحقb من سالمتها وأنها تستجیب لمتطل	ات األمن النظام�ة  	عدها

           . )3(وهذا في الجزء المخصص لسالمة المالحة ال	حر�ة احتراما أ�ضا لما هو متفb عل�ه دول�ا

المسألة ألن  امة في هذه	المشرع الجزائر� أن �>ون هو أ�ضا أكثر صر  حر� >ان 
ع	ارات مألوفة في التشر�ع  إلىاألمر یتعلb بنشاC مهم یتطلب إم>ان�ات ومؤهالت وأن یلجأ 

تقابلها في " االهتمام الكافي"ع	ارة  إلىالجزائر� وأن تكون الترجمة تع>س األصل فقد لجأ 
   ةــــزئیــــل الجو اعند تن ولةــــــا�ة المعقــ� العنأ « diligence raisonnable »النسخة الفرنس�ة 

                                                           

1 - « la due diligence c’est la diligence due par le bon professionnel »,voir : Pierre 
BONASSES, Christian SCAPEL, op-cit, p 639.  

هم�ة في المجال ال	حر� تمنحها 	عض الشر>ات الخاصة ألاتعد شهادات التصنیف الممنوحة على درجة >بیرة من  -2
 China classification society	ألمان�ا و Germanishe loyds	فرنسا و VERITASم>تب المخّول لها ذلك منها 

 وهو اجراء غیر الزامي قانون�ا لكن ال توجد شر>ة تأمین تقدم تأمینا دون هذه ،	انجلترا Lloyd’s register و 	الصین
  .ه الشر>ات المسؤول�ة عن االخطاء الجس�مة التي ترتكبها عند تأد�ة مهامهاذالشهادة عمل�ا، وتتحمل ه

Voir, ARNAUD Montas, Droit maritime, Magnard Vuibert, PARIS, 2012, pp 64-66. 
الدور�، وهذا من أجل سالمة التفت�ش  أومنها اإلج	ار�ة، >تفت�ش الوضع في الخدمة،  هناك أنواع من التفت�ش الممارس -3

  . ، السالف الذ>ر80-76من أمر رقم  234 إلى 228منصوص علیها في المواد  والسفینة وه
إعفاء الناقل ال	حر� من المسؤول�ة عن األضرار الحاصلة نتیجة العیب الخفي  «در�سي أمینة، : للتفاصیل أكثر أنظر

  . 216 - 215ص ص  ،المغرب، 2013 ، أفر�ل06مجلة الفقه والقانون، العدد  ،»للسفینة
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وما قد یخلb اختالف ) ق ب ج 803فقرة C من المادة (العیب الخفي في السفینة الخاصة 	
تقاس مقارنة ، ذلك ان ع	ارة الهمة الكاف�ة مصطلح مرن ع>س العنا�ة المعقولة التي التفسیر

  .الناقل المحترف إلى

  :حج�ة شهادات التفت�ش-را�عا

خضاع إحول العیب الخفي للسفینة ومد[ بذل الناقل للهمة الكاف�ة  أ� نزاعیتطلب   
م على إثرها وث�قة من طرف السلطة اإلدار�ة السفینة للفحوصات التي تسمح 	>شفه و�سلّ 

  . وهذا ط	قا ألح>ام القانون >ما سبb التعرض له

 العالم�ة شر>ات التصنیف أو/ لجان محل�ة مختصة و من طرف هذا التفت�ش مارس�
ومع ذلك فقد ال یتم>نوا  في مجال صناعة السفن ن متخصصینیمن خبراء وتقنی ةم>ون يوه

  . "العیب الخفي "ما �صطلح على تسمیته بـ بها وهوالموجود عیب المن الكشف عن 

المسؤول�ة عنهم على هذه الوثائb المسلمة لهم و�أخذون  يعادة الناقلون في نف�عتمد 
نهم وضعوا شرطا في السند أحتى  ألنها مسلمة من خبراء نها وثائb حاسمةأفي الحس	ان 

عفي الناقل من ت	طال مثل هذه الشروC التي إ �عفیهم من المسؤول�ة في وجودها رغم
للطرف  یجوزأمام المحاكم هذه الوثائb ال تكتسب حج�ة مطلقة ألنه  نهأ إالّ  المسؤول�ة،

الفحص لم �>ن دق�قا  أوهمة الكاف�ة المتضرر من الطعن فیها بإث	ات أن الناقل لم یبذل ال
  .معمقاو 

صدر لت المسالة منها ما و االتي تنو  ةالصادر یتكرس عمل�ا ذلك من 	عض االح>ام        
مؤ>دة مسؤول�ة الناقل عن األضرار التي  20/02/1962عن مح>مة النقض الفرنس�ة في 

رت أن اإلنشاء وقدّ نجمت 	سبب تسرب الم�اه الناتج عن سوء سیر مواسیر سفینة جدیدة 
رت أن الناقل >ان مسؤوال عن قر شر>ة التصنیف لم تقم 	مهامها على النحو الكافي، و 

  في " VERITAS "شر>ة فر�تاس الفرنس�ة  نفس الح>م ضدصدر  ،)1(تقصیر هذه الشر>ة

                                                           

1 - ARNAUD Montas ,op-cit, p 639 ;et le Lamy,op-cit ,p p 420-421.  
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   .)1(واقعة مماثلة

 عنهاالمح>مة العل�ا في قرار صادر  عتبرتا موقف المحاكم الجزائر�ة إذ �ظهر نفس 
 إلىة 	س�طة على سبب تلف ال	ضائع راجع قر�نأن تقر�ر الخبرة المقدم ال �عدو أن �>ون إال 

   .)2(بدلیل ع>سي دحضها اإلهمال وعدم الص�انة من جانب شر>ة النقل، یجوز

  الفرع الثاني
  االخطاء المالح�ة

ءة ان تكون مجهزة 	طاقم ذو >فاو  �حرص الناقل على توفیر سفینة صالحة للمالحة
ٕاال تحمل الناقل ت	عة ذلك عندما �سبب الخطأ و  تسییر الرحلة دون اخطاءو  قادر على ادارة

حتى ال و  المرسل ال�ه تنفیذا لعقد النقل، إلىالتي �فترض وصولها سالمة لل	ضاعة  اضرر 
مبررات ذلك وهي و  خطاء المقصودةألنواع اأیثقل >اهل الناقل بت	عة اخطاء تا	ع�ه حددت 

  .ها ف�ما �أتيلو انقاC نتن

  :مضمون الخطأ المالحي -الأو 

	عدم مسؤول�ة الناقل  1924أ من اتفاق�ة برو>سل لسنة  – 2فقرة  4تقضي المادة      
ال	حارة  أوالرVان  إلىع لسفینة التي ترجلرحلة في إدارة ا أوال	حر� عن األخطاء في المالحة 

ن الناقل حسب هذا النص �عفى أ 	معنى ،غیرهم من مستخدمي الناقل ال	حر�  أوشد المر  أو
   .)1(خطاء الفن�ة المتعلقة 	ق�ادة السفینةهي األو  من المسؤول�ة عن االخطاء المالح�ة لتا	ع�ه

 شر:ـلتقنین لما >ان یجر� عل�ه العمل من تضمین سندات الشحن  هذا النص �عتبر
 خطاء المالح�ةسبیل إعفاء الناقل من المسؤول�ة عن األضرار الناشئة عن األ فياإلهمال 

                                                           

  . 302ص المرجع السابb، �،او محمود سمیر الشرق /دو  ،220و 219در�سي آمنة، المرجع السابb، ص  -1
Et pour plus de detail voir, GUY Lefebre,op-cit,p p 118-121. 

، 01، المجلة القضائ�ة، العدد17/12/1987المؤرخ في  59509رقم ) لغرفة التجار�ة وال	حر�ةا( لمح>مة العل�اقرار ل -2
  . 76، ص 1991

ق ت ب م والمادة  1فقرة  210، والمادة لفالمرجع السا ، 80-76فقرة ب من أمر رقم  803وهو ما أخذت 	ه المادة  -1
275 CTF  هامبورغ وروتردام(في >لتا االتفاقیتین  وال مقابل لهذه الفقرة 1966لسنة.(  
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فأص	ح بذلك هذا اإلعفاء قانون�ا دون الحاجة  قانون هارتر االمر�>ي إلىالتي �عود أصلها و 
على الع>س �ظل الناقل مسؤوال عن األخطاء التجار�ة التي ال �شملها هذا و  نص اتفاقي، إلى

   .)1(النص

بین األخطاء  لأ� ما هو الحد الفاص خطأ تجار�؟ أوفمتى ن>ون 	صدد خطأ مالحي       
   المالح�ة والتجار�ة؟

من التمییز بدقة بین هذین النوعین من الخطأ  ناء عدم التم>ّ هنا صعو	ة من جرّ  تنشأ     
نص قانوني �ضع حدا فاصال لك في غ�اب ذو  الوطني أون على الصعید الدولي سواء أكا

  :عل�هو  المحاكمو  جتهاد الفقهاءفترك األمر إل نهما،یب

هي و  وظ�فة فن�ةعدة وظائف منها  بوصفه ممثال للناقللرVان >لت لأو  :الحيالخطأ الم- 1
 ٕادارة الرحلة ال	حر�ةو  من أهم اختصاصاته فهو المسؤول عن ق�ادة السفینة من الناح�ة الفن�ة

في سبیل ذلك یتوجب عل�ه التأكد من و  ،)2(على متنها طاقم المالحة ال	حر�ة العاملو 
ل المحاكم قبل أن >هذا ما تتأكد منه و  عند بدا�ة الرحلةو  لك قبلوذ صالح�ة السفینة للمالحة

   .عدم إعفاء الناقل من المسؤول�ة عن األخطاء المالح�ة أوتقرر إعفاء 

الخطأ مالح�ا ذلك الذ� یرتك	ه الرVان في ق�ادة السفینة 	عدم تقیده 	قواعد إذن �عتبر        
 أورة خاطئة و ا، >الق�ام 	منن على ظهر السفینةغیرهم من العاملیو  المالحین تسییرو  المالحة

  . )1(اإل	حار في ظروف جو�ة ردیئة

ببذل العنا�ة  وذلك ال	ضاعة المحافظة على	م التز إالناقل  عاتb على�قع  :الخطأ التجار� -2
 في سبیل ذلك �قع على عاتقه واجب تحمیلهاو  المرسل إل�ه إلىزمة إل�صالها سالمة الالّ 

                                                           

مصطفى /ود ،215ال	ارود�، المرجع السابb، ص  علي/ ، وأ�ضا، د275، ص المرجع السابbهاني الدو�دار، / د -1
  .377-376ص ص  ،المرجع السابb ،مراد منیر فه�م/علي ال	ارود�،د/د>مال طه،

Voir aussi: Hassania CHERKAOUI, la résponsabilité du transporteur maritime et aerien 
(l’incidence de la faute de l’équipage en droit écrit et Anglo- Americain), 2ème édition, SME, 
2009, p 186. Et René RODIERE, op-cit, p263.  
2 - la qualification de « nautique » signifie « tout ce qui relève du fonctionnement et du 

maniement du navire ».  
   .86ص  المرجع السابb، مروان بدر� االبراه�م،و  ،216وهیب األسیر، المرجع السابb، ص / د -1
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  حتى ف>ها في میناء التفر�غو  إنزالهاالعمل�ة الع>س�ة أ� و  میناء الشحنرصها في و  شحنهاو 
زام المفروض على تمن هنا �ظهر أن أ� إخالل 	اإللو  ،شراف الرVانYٕان تمت عمل�ا تحت و 

ل األخطاء التجار�ة التي یمن قب الناقل في بذل عنا�ة من أجل الحفا� على ال	ضاعة �عدّ 
 .)1( �سأل عنها قانون�ا

ألن مثل هذه ) ضییb	المفهوم ال(أخطاء في المالحة  هاتج أنه ال �م>ن اعت	ار نستن 
 	التالي فهي 	عیدة عنو  في عرض ال	حر قبل اإل	حار أوإما في المیناء  � العمل�ات تجر 

  .)1(ما سبb ذ>ره>مفهوم المالحة 

  : مبررات إعفاء الناقل عن األخطاء المالح�ة -ن�اثا

  . قانونيأخر و  قتصاد�إلالعامل ا ىإلاز هذه المبررات �ع�م>ن إ

التي قد یتكبدها الناقل على أخطاء لم  یتمثل في التكالیف ال	اهضة: العامل االقتصاد� -1
یتطلب إم>ان�ات  المعلوم أن مجال النقل ال	حر� محفوف 	مخاطر >بیرةو  یتر>بها، خاصة

                                                           

الخطأ في المالحة والخطأ في إدارة السـفینة، فالخطأ  ان الخطأ المالحي �حمل مفهومین،" R.Rodière"�عتبر الفقیـه -1
في 	الخطأ 1924ثم اتفاقـــ�ة برو>ــسل لسنة  مر�>ياأل >ما >ان �طلb عل�ه قانـــون هارتــر (faute nautique)المالحي 
 )، (fault in the management of the shipوالخطأ في التسییر  fault) (in the navigation of ship المالحة

�ضیف 	عدها أن الخطأ المالحي هو ما و  ، ال	ضاعة أو�عد خطأ تجار�ا دون التمییز ان >ان سوء التسییر یخص السفینة 
قراءة خاطئة للخرائ^، أما الخطأ في إدارة السفینة  أواخت�ارات للطر�b وتنفیذ مختلف طرق تشغیل السفینة  علىینطو� 

لى ما یتعلb 	ال	ضاعة واآلالت والتجهیزات الخاصة 	السفینة من و فیتلخص في >ل ما هو مرت	^ 	السفینة ول�س 	الدرجة األ
ال �ستعمل مصطلح الخطأ المالحي والخطأ التجار�،  (R. RODIERE)والمالح¡ أن الفق�ه  ،ل الحفا� على ال	ضاعةأج

وجد� حاطوم یر[ أن مفهوم الخطأ المالحي �ستغرق الخطأ في / على أن د ،المالحي والخطأ في إدارة السفینةبل الخطأ 
  . ل دون الثانيو إدارة السفینة >ذلك اكتفى المشرع اللبناني بذ>ر األ

      ,و 174وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص / ، ود216وهب األسیر، المرجع السابb، ص / د
R. RODIERE, op-cit pp 262-264. et INNOCENT Fetze Kamdem, la résponsabilité du 
transporteur maritime au niveau international : un échec d’uniformisation juridique, le cahier 
du droit, vol 41, n° 04, 2000, p 732, Article disponibhe sur le site : 
www.erudit.org/iderudit/04362105. 

ت الفن�ة التي �قوم بها سع من األخطاء في المالحة هذه األخیرة تخص العمل�اأو األخطاء في إدارة السفینة مفهوم  -1
 أولى وهي األكثر تعقیدا و حین األ�قراءة الخرائ^، ف أوال	حارة لسیر السفینة >األخطاء المرتك	ة في قراءة معط�ات الردار 

  . فینة والرحلةس	أمن وسالمة ال مست المنجزة 	غض النظر عن المالحة 	مفهومها الضیb التي ت�اشمول�ة وتخص >ل العمل
Voir : Hassania CHERKAOUI, op-cit , pp 187- 198.  
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عني تقد�م تعو�ضات تحمیل الناقل للمسؤول�ة المدن�ة عن أخطاء الغیر �و  ماد�ة معتبرة،
فع تكلفة النقل >ما >ان �حدث من ثم ر و  دفع أقساC تأمین عن الخطر إلىیؤد�  ما م>لفة
   مر ینع>س سل	ا على النشاC االقتصاد�أوهو  شروC اإلعفاء من المسؤول�ة إلىجوء اللّ  قبل

ى المنطلb هو عدم إم>ان�ة الناقل من ممارسة رقا	ة فعل�ة عل :األساس القانوني - 2  
 ّVالوحید في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها و ل و ان في إدارة السفینة ألنه المسؤول األالر

  .)1(سیرهاو  �تمتع 	االستقالل التام اتجاه المجهز ف�ما یتعلb 	مالحة السفینةو  الرحلة ال	حر�ة

یث حن مح>مة النقض الفرنس�ة عصدر منها ما هذا التوجه عدة أح>ام منها  كدتأ
ان ألنه ال �ملك أ�ة وسیلة مسؤول�ة مجهز السفینة عن أخطاء إدارتها من قبل الرVّ  أقرت 	عدم

  .)2(لممارسة حb الرقا	ة عل�ه

القواعد العامة  نع خروجیتضح أن هذا اإلعفاء من المسؤول�ة عن أفعال الغیر هو 
 : یليما  التي تنص علىو  ق م ج 136	المادة  ةفي مسؤول�ة المتبوع عن أفعال تا	عة الوارد

��ون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذ� �حدثه تا�عه �فعله الضار متى �ان واقعا منه في "
  . �مناسبتها أو�سببها  أوحالة تأد�ة وظ�فته 

لو لم ��ن المتبوع حرا في اخت�ار تا�عه متى �ان هذا و  وتتحقt عالقة الت�ع�ة
 ق ب ج 592لوحید ط	قا للمادة المسؤول اان هو الرVّ  أنّ  ذلك، "األخیر �عمل لحساب المتبوع

حر�ات السفینة في و  �عتبر الرMان المسؤول الوحید عن سیر: " التي تنص على اآلتي
  ."...االقترابو  في أماكن الرسوو  الم�اه التي تمر بها

مالحظة هامة، هي >ون قواعد روتردام لم تعتبر األخطاء المالح�ة من هنا تستوقفنا  
 في نفس الوقت  هولإلعفاء و د الناقل سب	ا فق	التالي �و  ول�ةر من المسؤ بین أس	اب التحر 

                                                           

  .138	سام عاطف المهتار، المرجع السابb، ص  -1
2 - « le pilote au cours du voyage, était comme le capitaine « maitre à bord après dieu », son 

pouvoir de décision le plaçait dans une situation souveraine par rapport au 

transporteur… » 

Voir Hassania CHERKAOUI, op-cit, p 172 et 173.  

  . 216علي ال	ارود�، المرجع السابb، ص / د: و >ذلك
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المادة (	النس	ة للشاحن، فقد اعتبر الناقل مسؤول عن >ل تصرفات تا	ع�ه  انسب� ام>س	
تأخیر  أوتلف  أوهالك  إلىسبب أجنبي أد[  أوأ� خطأ  هبت عدم اقترافثما لم ی )منها17

 جاءتفهي (امبورغ على مثل هذا السبب أ�ضا لم تنص قواعد ه ،)1(في تسل�م ال	ضاعة
  ).بنظام خاص للمسؤول�ة

  المطلب الثاني
t?لة اإلنقاذو امح أواإلنقاذ و  الحر  

ألنه ال �م>ن مواجهته 	اإلم>ان�ات  االحر�b على متن السفن حادثا مروع�ش>ل 
 لوف >سبب لالعفاء منألذلك >ان محل اهتمام غیر م المتوفرة على متنها في أغلب األحوال

 خالق السام�ةأل>ما اعتبر مساعدة الغیر وهو في حالة خطر من ا ،)لو الفرع األ( المسؤول�ة
 �ة مسؤول�ة عن الضرر الحاصل نتیجة تلك المساعدةأمبررا اخالق�ا العفاء الناقل من و 
لته التشر�عات تحت تسم�ة و ا�ص	ح ستارا للتهرب من المسؤول�ة وتن قنن الوضع حتى الو 
  ).الفرع الثاني(نقاذ إلللة و االمح أونقاذ إلا

  لوالفرع األ 

 t?الحر(Incendie)  

نصت >ل االتفاق�ات الدول�ة المتعلقة 	النقل التي نظمت أح>ام النقل ال	حر� على 
للحر�b في مجال و  ،الحر�b >سبب �عفي الناقل من المسؤول�ة وأ�ضا التشر�عات المحل�ة

الة أمر تلقائي الناقل في هذه الح فاءعهل ا و  ؟هلمقصود 	ا امف النقل ال	حر� مفهوم خاص
  ).ثان�ا(عفاءمن اإل هحرمانلناقل لامسؤول�ة  ث	اتإو>یف �م>ن  ،)الأو (غیر مقرون 	شروC؟

  :المقصود �الحر?t_الأو 

  ل دولة اعتبرت الحر�b سب	ا إلعفاء الناقل من المسؤول�ة و>ان ذلك أو إنجلترا  تعدّ  

                                                           

ماجستیر، ال لنیل شهادة ، مذ>رة)دراسة مقارنة(ن	ات خدیجة، مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع في ظل قواعد روتردام  -1
  . 88، ص 2013، 2012 الجزائر، بومرداس،معة ، جااوبودو  >ل�ة الحقوق، عقود ومسؤول�ة،
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 (Fire statute)بـ خاصا 	الحر�b >ان �عرف آنذاك، وقد سنت لهذا الغرض قانونا 1789سنة 
وقد أخذت تدر�ج�ا 	عض الدول 	ه و>ان األقرب لها ذلك الذ� صدر عن الوال�ات المتحدة 

  .)1(1851األمر�>�ة سنة 

من مبررات إعفاء الناقل من المسؤول�ة عن الحر�b أن الضرر �صیب السفینة >ما و 
من الناقل والشاحن في أن یتحمل >ل منهما هم >ل ا�صیب ال	ضاعة، فمن العدل أن �س

     .)2(� أصا	هالضرر الذّ 

 من الناح�ة الك�م�ائ�ة الحر�b أنه اشتعال ینتج عن تألیف بین وقود مثل الكرVون �عرف  
ولم یرد أ� نص قانوني عرف  ،)3(>سجین الهواء ومن طاقة اشتعالأو الهیدروجین ومن  أو

ء من المسؤول�ة اشترC الستفادة الناقل من اإلعفا وليالدّ اء القض الحر�b في هذا الس�اق إال أنّ 
 أو تفحم أوحدوث احتراقات  أوإذا اقتصر األمر على تصاعد دخان ما أ ،اندالع 	عض اللهب

  . )1(من المسؤول�ة الناقل إعفاء�ستدعي ان	عاث الحرارة فال �عتبر ذلك حر�قا 

سؤول�ة 	سبب الحر�b إال إذا >ان هناك تالزم تم اقتراح �قضي 	عدم إعفاء الناقل من الم      
د[ الكافة ــــل ، لكن هذا االقتراح لم یلb قبوالونشو	ه )الخطأ المالحي(ین خطأ إدارة السفینة ــــــــب

  .)2(واعتبروا أن >ل سبب مستقل عن اآلخر، وقد �حدث وأن یجتمع أكثر من سبب

اء مرفوضا، إال أنه تم توس�ع مجال إعفائه >ان التداخل في تحدید أس	اب اإلعف إنّ          
 األضرار الناجمة عن الم�اه التي أخمدت النار إلىعندما یتعلb األمر 	الحر�b، فقد امتد أ�ضا 

  . )3(والدخان الذ� ان	عث وهو الح>م الذ� ذهبت إل�ه مح>مة االستئناف العل�ا في الكو�ت

                                                           

1 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op-cit, p697.  

  . 176، ص المرجع الساب�bعقوب یوسف صرخوة،  -2
في القانون  االتفاق�ات الدول�ة، رسالة لنیل شهادة الد>توراهو  عقد النقل ال	حر� لل	ضائع وفقا للقانون ال	حر� الجزائر� 	سعید مراد،  -3

  . 284ص  ،2012- 2011الخاص، >ل�ة الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر،

  .Jacques Putzeyes,op-cit , p216و 176یوسف یعقوب صرخوة، المرجع نفسھ، ص  - 1
2 - René Rodiere, op-cit, 268 et 269.  

و من المقرر في هذه الحالة أن إعفاء الناقل ال «الثالثة  حیث جاء في قرار مح>مة االستئناف العل�ا في الكو�ت، الدائرة التجار�ة -3
�قتصر على آثار الحر?t الم�اشر وحدها وٕانما �شمل أ�ضا األضرار التي تنجم عنه �ش�ل غیر م�اشر �التي تحدثها الم�اه أو 

نقال . »لحر?t �فعله أو خطئهالوسائل األخرe التي تستخدم في إخماد الحر?t، وال مجال إلعفاء الناقل من المسؤول�ة إذا حدث ا
  . 177یوسف صرخوة، المرجع السابb، ص : عن
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>سبب �ست	عد مسؤول�ة الناقل من  على الحر�b 1924اتفاق�ة برو>سل لسنة  تنص       
-2الفصل الخامس منها و	التحدید الفقرة في قواعد روتردام أ�ضا  ،ج-2فقرة 4خالل المادة 

بین تمت�از إذا إل�حرم من هذا ا نهأعلى  "نشوب حر?t على السفینة"منها  17من المادة  9
تحت  وأأ� شخص تا	ع له  أوأنه ارتكب خطأ >ان السبب في حدوث الحر�b هو 

وهو ماذهبت  مسؤولیته، >ما لو قام 	شحن 	ضاعة قابلة لالشتعال في م>ان غیر مناسب
  . ب منها- 4فقرة 5 ل�ه قواعد هامبورغ مع 	عض االضافات في المادةإ

ع الجزائر� المشرّ  منها 1924	اتفاق�ة برو>سل لسنة ة النصوص الوطن� أغلب تأثرت
المادة  لمن خال الفرنسي المشرعو ،)1( ي لهاوهو نقل حرف) ج(فقرة  803في نص المادة 

 ،)2010	عد تعدیل سنة  2-12فقرة  5422Lالمادة ( 1966من قانون سنة ) ج(فقرة  27
، "خطئه أو�فعل الناقل "ردتها االتفاق�ة وهي أو لم تثر أ�ة صعو	ات 	النس	ة للع	ارة التي و 

�b، لكن �م>ن لفعله أن یوصف الحر  ثفاألمر مست	عد أن �>ون الناقل قام 	فعل معین إلحدا
  .)1(نشوب الحر�b إلى	أنه الفعل الخطأ المؤد� 

تا	عي الناقل مش>ال 	النس	ة للدول التي تطبb قواعد اتفاق�ة  إلىغ�اب نص �شیر أثار 
ط	قت المحاكم الفرنس�ة القواعد العامة  ةأمام محاكمها، في هذه الحال 1924برو>سل لسنة 

عرف >یف �م>ن إث	ات نی	قى أن  ،)2(خطأ التا	ع مثل خطأ المتبوعالخاصة 	العقود، واعتبرت 
 أنه بذل ما في وسعه أونشوب الحر�b  إلى	ه أل� خطأ أد[ اارتك أوعدم تقصیر الناقل 

  خماده ومن هو الملزم بتقد�م هذا اإلث	ات؟إل

  :عبء اإلث�ات -اثان�
        bحر�  المنظمة ألح>ام عقد>ل االتفاق�ات الدول�ة  هنا تتف	رغم اختالف  النقل ال

 bار أن األصل أن الناقل ال �سأل عما یترتب عن الحر�	أساس المسؤول�ة المعتمد في اعت
 أوصاحب الحb في ال	ضاعة  أو إذا استطاع الشاحن أضرار وخسائر لل	ضائع إالّ  من

                                                           

الحر?t، إال إذا �ان مسب�ا من ...«: على ما یلي ،، المرجع الساب80b-76من أمر رقم ) ج(فقرة  803تنص المادة  -1
  . »...خطأ الناقل أوفعل 

1 - Pierre BONASSIES, Christian Scap , op-cit, p 697.  

2 - Ibid, p 697. 
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من إث	ات أن هذا الحر�b >ان ناشئا 	سبب ) حسب المصطلحات التي تستعمل(المطالب 
  . إهماله أوالناقل  خطأ

صاحب الحb في ال	ضاعة، وهو  إلىانتقل في هذه الحالة عبء اإلث	ات أّن �الح¡ 
	النس	ة التفاق�ة هامبورغ خروجا عن القاعدة العامة التي است	عدت المسؤول�ة المبن�ة  �عدّ 

وهذا ما �ظهر جل�ا من  ف>رة الخطأ واجب اإلث	ات إلىعلى ف>رة الخطأ المفترض وتحولت 
السا	قة الذ>ر، وهو نفس موقف قواعد روتردام  5من المادة ) 1( شطر) أ( -4خالل الفقرة 

   .)1( )أ( - 4فقرة  17من خالل المادة 

األمر لم �>ن واضحا منذ البدا�ة لذا انقسم ف 1924	النس	ة التفاق�ة برو>سل لسنة أما 
یثبت أنه لم �قترف أ�  قسمین منهم من رأ[ أنه على الناقل نفي مسؤولیته 	أن إلىالفقه 
   .)1(لم �فتعل الحر�b، والقسم الثاني وهو الراجح ألقى عبء اإلث	ات على الشاحن أوخطأ 

 bات أن الناقل لم �>ن له ید في نشوب الحر�	ولما >ان من الصعب على الشاحن إث
bاب وقوع الحر�	التالي لم تتوفر له المعلومات عن أس	أو ألنه لم �>ن على ظهر السفینة و 

 ،bعاته  أولمعاینة ما اتخذه الناقل من تدابیر معقولة للحیلولة دون وقوع الحر�	أوتجنب ت 
التخفیف منه، أ�ضا ل�س للشاحن أ�ة رقا	ة على الناقل، اعتمدت اتفاق�ة هامبورغ 	عض 

سیر على الشاحن إث	ات ما وقع عن طر�b إجراء معاینة تكون �اإلجراءات في سبیل الت
  .)2(الناقل أوعلى طلب المدعي  إلزام�ة بناءا

                                                           

لهما أن االتفاق�ة تفرض أو یر[ ال	عض من الفقهاء أن األخذ 	ف>رة الخطأ الواجب اإلث	ات 	حالة الحر�b �عود لسببین،  -1
على الناقل اتخاذ تدابیر للوقا�ة من الحر�b مثال ضرورة وجود أجهزة ومعدات إطفاء الحر�b وأجهزة إنذار معینة، وثانیهما 

الحر�b الذ� �شب على متن السفینة لن یلحb أذ[ 	ال	ضائع فحسب وٕانما سوف تتأذ[ السفینة  أن إلىوهو األهم �عود 
  . ل ضحا�ا الذین سیهلكون حتما هو الناقلأو بذاتها وحتى الطاقم و 

مسؤول�ة (>مال حمد�/ ، ود224وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص / ، ود64جالل وفاء دمحمین، المرجع السابb، ص / د: أنظر
  . 133، المرجع السابb، ص )قل ال	حر� لل	ضائعالنا
  . 177وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص / د -1
في حالة نشوب حر?t على السفینة �صیب ال�ضائع �ضرر، : " من اتفاق�ة هامبورغ على ما یلي) ب( - 4فقرة  5تنص المادة  -2

الح�ة المعروفة للوقوف على سبب الحر?t ومال�ساته، مات الالناقل، معاینة وفقا لممارس أویجب أن تجرe بناءا على طلب المدعي 
   ".المدعي أووعد الطلب توضع نسخة من تقر?ر المعاینة تحت تصرف الناقل 
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طبb على تا	ع�ه وهذا ما أكدته ینإهمال الناقل  أوونفس ما قیل حول إث	ات خطأ 
 من قواعد روتردام 18و) أ( 4قرة ف 17من قواعد هامبورغ والمادتین ) أ( -4/  5المادة 

ن الموضوع، وهو أمر ف�ه إجحافا في حb الشاح نع 1924س>تت اتفاق�ة برو>سل لسنة و 
  . ألنه ل�س بوسع الناقل الق�ام بجم�ع األعمال منفردا بل البد له من مساعدة عدة أشخاص

المشرع الجزائر� نقل ّن أاذ  قررته االتفاق�ات الدول�ة اعمالتشر�عات المحل�ة لم تخرج  
حرف�ا، لذا �طبb بخصوص عبء اإلث	ات ما ذ>ر عنها،  1924عن اتفاق�ة برو>سل لسنة 

bعي الناقل،  ق ب 814و 813المادتین  فق^ �م>ن تطبی	ات على تا	ج إلعمال قواعد اإلث
  . )1(1924اآلخر 	ما جاءت 	ه اتفاق�ة برو>سل لسنة  أما المشرع الفرنسي فأخذ هو

ما >ان عل�ه الوضع قد�ما، حیث لم �>ن الحر�b في حد  إلىهذا التوجه عودة  �عدّ  
�فسر على  أومن قبیل القوة القاهرة  تبرأن �ع ذاته سب	ا لإلعفاء من المسؤول�ة بل >ان البد

  . )1( أساس عیب خاص 	الشيء

اهر هذا الموقف یخدم الشاحن 	أن أزاح عنه عبء المالح¡، أنه إن >ان في الظّ   
األمر في زمام الناقل ألنه من السهل عل�ه إث	ات  	قىإث	ات خطأ الناقل، إال أنه في الحق�قة ی

على متن السفینة، ف�ق�م الدلیل عن اتخاذه  هو موجودمصلحة و عدم مسؤولیته ألنه صاحب ال
 . زمة وأنه لم �قترف أ� خطأ>افة اإلجراءات الالّ 

 
 

                                                           

حد أن 	عض الفقهاء المصر�ون اعتبروا أن المشرع  إلىد في موقفه رغم أخذه 	قواعد هامبورغ لكن المشرع المصر� تفرّ  -  1
اعتبرت   لى، >یف ذلك؟و هامبورغ في اإلث	ات، والذ� یخدم الشاحن 	الدرجة األقواعد ات ومنها ق على االتفاق�المصر� تفوّ 

التأخیر في وصولها في الموعد أو تلفها  أوعن هالك ال	ضائع  أن الناقل مسؤول) الجدید(ق ت ب م  1فقرة  227المادة 
تقاعس الناقل في اتخاذ  أوم>لفا بإث	ات تخلف المعقول حتى ولو >ان سبب ذلك هو الحر�b، فلم �عد الشاحن  أوالمحدد 

تقاء الحر�b وما نشأ عنه من خسائر، بل عل�ه إث	ات خطأ الناقل في االلتزام بتحقیb النتیجة المطلو	ة، التدابیر المعقولة إل
 وهي إ�صال ال	ضاعة سالمة، وال �م>ن للناقل نفي المسؤول�ة عنه إال إذا أثبت السبب األجنبي حتى في حالة

bص  :انظر.الحر� ،b66و 65جالل وفاء دمحمین، المرجع الساب.  
  

1 - René RODIERE, op-cit, p 268. 



 حاالت استبعاد مسؤولية الناقـل البحري لليضائع: الفصل الثاني                                              لو الباب األ

 

108 
 

  نيالثا فرعال
  لة اإلنقاذأو اإلنقاذ ومح

استقر واجب المساعدة 	اعت	اره إلتزاما أخالق�ا في أنفس الرVانة منذ زمن 	عید وقد  
وحرصا منها على  نقل ال	حر� المدروسة على ذلك،المنظمة لعقد ال اتتفاق�>ل اإلت أكدّ 

أجازت االنحراف  اإلنقاذ ال	حر�  موضوع		االتفاق�ات الدول�ة التي عنیت  مسایرة ما هو وارد
لة اإلنقاذ لها ضوا	طها من خالل ألكن مس ،عن المسار في سبیل إنقاذ ال	شر واألمالك

 اف عن خ^ السیر مبررا قانون�ا>ون 	صدد انحر نمتى و  ،)الأو (تحدید المقصود 	العمل�ة
   )ثالثا(>�ف�ة معالجة المشرع الجزائر� لهذا الموضوع إلى،وصوال )ثان�ا(إلعفاء من المسؤول�ة ل

  :لة اإلنقاذو امح أوالمقصود �اإلنقاذ _الأو 

 أواالتفاق�ات المتخصصة والتي عالجت موضوع اإلنقاذ في  لإلنقاذ تعر�ف ورد
لى من االتفاق�ة الدول�ة لإلنقاذ و المادة األ منها ما نصت عل�هاإلسعاف ال	حر�  أوالمساعدة 

نشا: متخذ  أوعمل�ة اإلنقاذ هي أ� عمل :"ما یلي) أ(والتي جاء في فقرتها  1989لسنة 
في أ�ة م�اه أخرe  أوأ�ة ممتلكات أخرe في خطر في الم�اه المالح�ة  أولمساعدة سفینة 

 . )1("انتمهما �

برو>سل لسنة  القانون�ة ال	حر�ة نظمت >ل من اتفاق�ة وفي اطار توحید النصوص
المادة و  )2()ل(-2الفقرة 4المادة  موضوع اإلنقاذ فيقواعد روتردام و  قواعد هامبورغو  1924

 نّ أت لكن تتفb في و اعلى التوالي 	ش>ل متف )م(و )ل( – 3فقرة  16والمادة  6فقرة  05
ثر أهم�ة هو إنقاذ األرواح ال	شر�ة، لذا على الممتلكات فحسب بل األك تنطو�  العمل�ة ال

  :�م>ن التمییز بین حالتین

                                                           

  .1989ر�ل فا 28في  والتي حررت بلندن 1989االتفاق�ة الدول�ة لإلنقاذ لسنة ط	قا ا�ضا للمادة العاشرة من  -1

�عد مخالفا ألح�ام هذه االتفاق�ة ولعقد النقل،  ال: " "على ما یلي 1924من اتفاق�ة برو>سل  4فقرة  4تنص المادة  -2
أ� انحراف آخر غیر معقول، وال �سأل  أواألموال في ال�حر  أولة إنقاذ األرواح أو مح أوأ� انحراف في السیر إلنقاذ 

  ".تلف ینتج عن ذلك  أوالناقل عن أ� هالك 
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اعت	ار أن المساعدة ال تكون  إلىیذهب ال	عض  :ألرواح ال�شر?ةلة إنقاذ او اإنقاذ ومح - 1
 يسب	ا إلعفاء الناقل من المسؤول�ة إال إذا >انت إلزام�ة 	أن یتعلb األمر بإنقاذ األرواح المبن

ن�ة، على الع>س إذا ما تعلb األمر بإنقاذ األموال فحسب فالمساعدة هنا على اعت	ارات إنسا
  .)1( عت	ارات مال�ة ابتغاء الحصول على الم>افأةإ تكون اخت�ار�ة ألنها عمل�ة تملیها 

 أوالتلف أو من المسؤول�ة عن الهالك  -أ� في مجال إنقاذ األرواح –�عفى الناقل  
شرC، بل وأكثر من  أولة اإلنقاذ دون قید و امح أواذ لتأخیر الذ� �قع 	سبب عمل�ات اإلنقا

ض الرVان للعقاب إذا تخلف عنه ألن األرواح ال	شر�ة ال �عادلها ذلك، فهو التزام قانوني �عرّ 
  .)2(مال

التي سبb اإلشارة إلیها و لت مسألة اإلنقاذ و اجل�ا من خالل النصوص التي تن �ظهر
نتیجة عمل�ة اإلنقاذ أ� ب متهمسؤول�ة، أ�ضا لم تال التخلص منفي بدا�ة الحدیث عن أس	اب 

  . تى �ستفید الناقل من اإلعفاءحلة و انجاح أم ال، ف�>في مجرد المحت 	ال>للّ 

یر[ جانب من الفقه أن إنقاذ األموال أمر اخت�ار� وعل�ه : لة إنقاذ األموالو اإنقاذ ومح -2
إال إذا  تأخیر الحاصل لل	ضاعةال أوالتلف  أوفالناقل ال �عفى من المسؤول�ة عن الهالك 

اتخذ التدابیر المعقولة في سبیل إنقاذ األموال، وهذا ق�اسا على ما �قوم 	ه الناقل المتوس^ 
لى أن �حاف¡ على و ة تكون بین مال ومال و	التالي فاألوازنفي نفس الظروف، ذلك أن الم

  .)1(المال الذ� أؤتمن عل�ه بدال من مال الغیر

بین الحالتین میزت  التي	قواعد هامبورغ  رداو الاألح>ام من خالل �ظهر نفس التوجه  
وأ�ة  بین إنقاذ األرواح واألموال وألزمت الناقل 	اتخاذ تدابیر معقولة ف�ما یخص إنقاذ األموال

لة عنها عدا ما یتعلb 	الخسارات المشتر>ة ء�عفى الناقل من المسافخسارة تنجم عن ذلك 

                                                           

  . 292 ، المرجع السابb، ص)النقل الدولي ال	حر�  (أحمد محمود حسني، / د -1
   .201ص المرجع السابb، حمود عبد اللطیف غزال،و  ،143- 142ص، ص نفسه المرجع -2
  .143و 142المرجع السابb، ص  ،)النقل ال	حر� لل	ضائع(عاطف دمحم الفقي، / د -1
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ناقل معتاد ومتوس^  �قاس على موضوعي  ة وهو مع�ارالمعقول� على مع�ار ةتمدمع
  .)2(د للقاضي تقدیر ذلكه، و�ع)1(الحرص مع مراعاة الظروف

ینطبb ما قیل 	صدد قواعد هامبورغ  في تمییزها بین الحالتین على قواعد روتردام مع 
اثار هو موضوع اخذ حیزا مهما على الصعید الدولي لما له و  منها) ن(جدید اضافته الفقرة 

لة في ذلك و االمح أو� ضرر أالتدابیر المتخذة لحما�ة البیئة من  هوو  مة جمعاءألا إلىتمتد 
له على  ا�عجالمسؤول�ة وهذا تشاإلعفاء من ف�ستفید حینئذ الناقل من  ،ةلكن في حدود معقول

  .)3(العواقبمن ذلك دون خش�ة 

من اتفاق�ة  04وفقرة  ل -2فقرة 4ةصراحة نص الماد اعترض 	عض الفقهاء على
لة اإلنقاذ و امح أومن المسؤول�ة عن األضرار التي تنجم عن اإلنقاذ الناقل �عفى  برو>سل إذ

 .للناقل امت�از ماد�و  جحاف في حb الشاحنإهو و  األموال أودون تمیز بین األرواح 

  :نحراف عن خ} السیرإل ا_ثان�ا

لها و افي إطار تن التشر�عات الدول�ةنصت على االنحراف عن خ^ السیر مختلف  
ان لة اإلنقاذ ولم تكتف بذلك فحسب بل نصت على معاق	ة >ل رVّ و امح أولموضوع اإلنقاذ 

الح>م  اول على إدراج مثل هذحثت الدّ ،  >ما>ان في وسعه المساعدة لكنه امتنع عن ذلك

                                                           

 أوالهالك  ف�ما عدا الخسارة المشتر�ة، ال �سأل الناقل إذا �ان" :مایليعلى قواعد هامبورغ  من 6فقرة  5نص المادة ت -1

   ."عن تدابیر معقولة إلنقاذ األموال في ال�حر أوالتأخیر ناتجا عن تدابیر إلنقاذ األرواح  أوالتلف 
2 - Lord "Macimilian" de la chambre des lords a declaré le 16/12/1931: «…qu’un acte 

particulier a été raisonnable ou deraisonnable est en général une conclusion de fait, c’est 

une reférence de fait resultant d’une série de faits donnais »  
V ; Hind ADIL,la résponsabilité du transporteur maritime international de marchandises sous 

connaissement :causes d’exonération et limitation legales,mémoire presenté en vue de 
l’obtention du grade de maitre en droit ,droit des affaires ;universite de Montreal ;2005 p41. 

أحمد محمود حسني، / دو ،95المرجع السابق، ص  ،ونبات خدیجة ،384، 383وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص / ود

  .243، المرجع السابb، ص )ال	حر� لل	ضائع النقل الدولي(

  .2008لسنة  من قواعد روتردام) ن(و) م(و )ل(فقرة  17انظر المادة  -  3
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المقصود 	االنحراف ومتى �>ون سب	ا لإلعفاء من مف ،)1(و>ان لها ذلك في نصوصها المحل�ة
   ؟ةمسؤول�ال

أن انحراف السفینة  إلىالفقه�ة ذهبت 	عض اآلراء  :)Déviation( المقصود �االنحراف-1
ابتعادها عن الرحلة المتوقعة، وال	عض اآلخر  أوخروج السفینة  إلىصرف نعن خ^ سیرها ی

ابتعادها عن خ^ سیرها الذ� یتعین علیها اقتفاؤه، وحرص أصحاب  أو�عتبره خروج السفینة 
 . )2(االبتعاد أومة اإلراد�ة في هذا الخروج سّ ال � على إبرازالرأ

 نحرافلإل من توافر ر>نین أنه البدّ  ةر�ف السا	قامن خالل التعیتضح  :االنحراف أر�ان-2
ابتعادها من الناح�ة الفعل�ة عن خ^ السیر  أویتمثل في خروج السفینة  :الر�ن الماد�-أ

لك إجراء مقارنة بین خ^ السیر الواجب ذلتحقb من األمر ل يقتض�و  الواجب علیها ات	اعه
اتخاذه و	التالي الوقوف على ما اتفb عل�ه طرفي العقد، وال �شترC أن �>ون االتفاق صر�حا 

 أو ،	صدد النقل عن طر�b الخطوC المنتظمة ابل �>في أن �>ون ضمن�ا خاصة إذا >ن
  .)1( االعتماد على األعراف المعمول بها

                                                           

1 - La convention de Bruxelles du 23/09/1910 pour l’unification de certaines règles en matière 
d’assistance et de sauvetage maritime dispose dans son art 11 ce qui suit : « tout capitaine est 

tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour le navire , son équipage, ses 

passagers de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger 

de se perdre.  

Le propriétaire de navire n’est pas responsable à raison des contractants à la disposition 

précédente ».aussi l’art 12/1 ennonce que : « les hautes parties contractantes dont la 

législation ne réprime pas l’infraction à l’article précédent s’engage à prendre ou a 

proposer à leurs législateurs respectives les mesures nécessaires pour que cette infraction 

soit réprimée ».  

	شأن توحید 	عض القواعد  1910سبتمبر  23من االتفاق�ة الدول�ة المبرمة ببرو>سل في  08في حین نصت المادة 
ر�ابها لخطر  أوطاقمها  أویجب �عد حدوث التصادم على رMان �ل سفینة « : الخاصة 	التصادم ال	حر� على ما یلي

جد� أن �قدم مساعدته للسفینة األخرe وطاقمها ور�ابها، وعل�ه �ذلك �قدر اإلم�ان أن یخطر السفینة األخرe �اسم 
سفینته ومینائها األصلي والجهات التي قدمت منها والتي ستتوجه إلیها، ومالك السفینة ل�س مسؤوال عن مجرد مخالفة 

   .»األح�ام السا�قة
، رسالة - في عقد النقل ال	حر� لل	ضائع دراسة مقارنة-عفاء الناقل ال	حر� من المسؤول�ةعمر فؤاد عمر، إ : نقال عن -2

  . 526و 525، ص 2000جامعة القاهرة،  ،الحقوق  >ل�ةلنیل شهادة الد>توراه في الحقوق، 
  . 529عمر فؤاد عمر، المرجع نفسه، ص  -1
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بتعاد عن المسار المعتاد بل البد أن یتم عن اال أوال �>في مجرد خروج : � الر�ن المعنو - ب
 ّVأنه ینحرف وعي وٕارادة، أ� أن �>ون الر	اعه،  أوان مدر>ا 	یخرج عن المسار الواجب ات

>ما سبb الحدیث عنه وٕانما  اسهو ال �عد انحراف أووعل�ه فإن االنحراف الناجم عن خطأ 
والقانون المصر� الذ� أخذ عنها،  	قا ألح>ام قواعد هامبورغتصرف یتحمل الناقل عواق	ه ط

/ ومن اقت	س عنها، و�ضیف د  1924وخطأ في اإلدارة المالح�ة ط	قا التفاق�ة برو>سل 
ألنه قد �>ون  سب	ا لترتیب مسؤول�ة الناقل محمود حسني أنه ل�س >ل انحراف إراد� �عدّ 

حافظة على سالمتها، وهي من الواج	ات الم أومبررا إذ >ان الغرض منه متا	عة الرحلة 
 ّVاره ممثال للناقلاألساس�ة للر	اعت	1(ان (.   

أ� حد فاصل بین االنحراف  1924لم تضع اتفاق�ة برو>سل  :االنحراف لغرض اإلنقاذ- 3
األموال واعتبرته مبررا إلعفاء الناقل من أ�ة مسؤول�ة تنجم 	سبب  أومن أجل إنقاذ األرواح 

وقد د، أن المجال >ان مفتوحا دون حدو  ك لل	ضاعة نتیجة عمل�ة اإلنقاذ أ�هال أواألضرار 
 "4من المادة  4ال �عتبر مخالفا ألح>ام هذه المعاهدة ولعقد النقل حسب الفقرة "وردت ع	ارة 

ال �عتبر مخالفا ألح>ام العقد، وهذا ما �م>ن  زوهذا �عني أن االنحراف عن خ^ السیر جائ
  . )2(ضاف�ة في عقد النقل وٕان >ان هذا العقد لم �شر إل�ه 	صراحةإدراجه ضمن الشروC اإل

منها  26نصت أ�ضا اتفاق�ة روتردام على جواز االنحراف عن خ^ السیر في المادة  
 أوألرواح ال	شر�ة للة اإلنقاذ و امح أواالنحراف من أجل اإلنقاذ  ب	طر�b غیر م	اشر و�ج
ن بین ال	شر بوجه عام و اد روح التضامن والتعتوطی -1: )1(ك هواألموال دون تمییز مبرر 

  . في مواجهة المخاطر

ة وال	حارة بوجه خاص في مواجهة المخاطر بنن بین الرVاو اتوطید روح التضامن والتع -2
  . ال	حر�ة

                                                           

  . 225جع السابb، ص ، المر )ال	حر� لل	ضائع النقل الدولي(أحمد محمود حسني، / د -1
  . 250، ص المرجع نفسه -2
  . 543و 542عمر فؤاد عمر، المرجع السابb، ص  -1
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المحل�ة التي عنیت 	موضوع اإلعفاء  أوخلb جو من التناسb واالنسجام للقوانین الدول�ة  -3
  . وااللتزام 	اإلنقاذ

  :موقف المشرع الجزائر�  -ثالثا

ولة الجزائر�ة قد صادقت على جل االتفاق�ات الدول�ة أن الدّ  إلىبدءا یجب التنو�ه  
لة اإلنقاذ من األس	اب التي تحرر و امح أو>ذلك اعتبرت أن اإلنقاذ ، )1(المتعلقة 	اإلنقاذ

أخذ >ذلك یتضح األموال،  أوالناقل من المسؤول�ة وذلك دون تمییز بین إنقاذ األرواح 
 لة فیها وهو ما �ع>س تأثرهو االمح أوبین أعمال اإلنقاذ  ة التمییز	ف>ر المشرع الجزائر� 

   .)2(المذ>ورة آنفا )�( فقرة 803وذلك من خالل نص المادة  1924	اتفاق�ة برو>سل لسنة 

ألرواح واألموال ا 	األح>ام المتعلقة 	االنحراف عن المسار في سبیل إنقاذأ�ضا أخذ 
و ال �عد مخالفة لعقد "فیها  وردق ب ج والتي  2فقرة  775على حد سواء من خالل المادة 

 لةحاو الم أواألموال في ال�حر  أوالنقل ال�حر�، أ� تغییر للطر?t، إلنقاذ ح�اة األشخاص 
و�ؤ>د المشرع " ضرر ینجم عن ذلك أوفي ذلك، وال �عد الناقل مسؤوال عن أ�ة خسارة 

ض للخطر في عرض ال	حر ن إلزام�ة المساعدة خاصة أل� شخص معرّ الجزائر� موقفه م

                                                           

مختلف االتفاق�ات الدول�ة الخاصة  إلىالمتعلb 	انضمام الجزائر  1963سبتمبر  11المؤرخ في  345-63مرسوم رقم  -1
و>ذلك  66/1963عدد  ج ج، ج ر 1960و 1948جوان  17و 10	حما�ة الح�اة ال	شر�ة في ال	حر، الموقعة بلندن في 

االتفاق�ة الدول�ة الخاصة  إلىوالمتعلb 	انضمام الجزائر  1964مارس  02المؤرخ في  70-64المرسوم الرئاسي رقم 
عدد  جج ج ر ، 1910سبتمبر  10بتوحید 	عض القواعد المتعلقة 	المساعدة واإلنقاذ ال	حر�ین المبرمة ببرو>سل في 

االتفاق�ة الدول�ة  إلىالمتعلb 	انضمام الجزائر  1982نوفمبر  13المؤرخ في  340 -82لمرسوم رقم ، وأ�ضا ا29/1964
المرسوم  إلى، 	اإلضافة 46/1982عدد  ج ج، ج ر 1979أفر�ل  27لل	حث واإلنقاذ ال	حر�ین المبرمة في هامبورغ في 

التفاق�ة الدول�ة لإلنقاذ المحررة بلندن في  ، یتضمن انضمام الجزائر2011نوفمبر  23المؤرخ في  385-11الرئاسي رقم
  . 64/2011عدد  ج ج، ج ر 1989أفر�ل  28
لة إنقاذ األموال واألرواح مثلما ذهبت إل�ه قواعد و امح أوو>ان من األفضل لو میز المشرع الجزائر� بین اإلنقاذ  -2

ن إنقاذ األرواح هو أسمى من إنقاذ األموال من قانون التجارة ال	حر�ة ذلك أ 242القانون المصر� في مادته  أوهامبورغ 
  . لقاء م>افأة
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وهو االلتزام الذ� حددته معاهدة برو>سل الخاصة  )1(ق ب ج 334المادة  من خالل نص
   .بتوحید 	عض القواعد الخاصة 	المساعدة واإلنقاذ ال	حر�ین

  ثالثالمطلب ال
  ضاع االجتماع�ةو واأل  القوة القاهرة

عفاء من لإلمبرر�ن  أوهذا المطلب الجمع بین سببین �ظهر من خالل عنوان 
و	عض  االجتهادات الفقه�ة فمن  المسؤول�ة ولم �>ن ذلك عشوائ�ا بل لغا�ة معینة واضحة،

ضاع االجتماع�ة والمقصود بها اإلضراب واإلغالق وغیرها من و ما یر[ في األ التشر�عات 
فأردت إ�ضاح مد[ صحة هذا الموقف من وقوعها  فيقبیل القوة القاهرة ألنه ال ید الناقل 

  : فرع لكل منهما على النحو التالي خالل إفراد

  لوالفرع األ 
      (Force majeure) القؤة القاهرة

تعتبر القوة القاهرة >سبب إلعفاء الناقل من المسؤول�ة نقطة الخالف بین اتفاق�ة  
ها التشر�ع و	عض النصوص الوطن�ة التي أخذت عنها ومن 1924برو>سل لسنة 

وتعد القوة القاهرة سب	ا ، هااتفاق�ة روتردام لم تنصا علیقواعد هامبورغ و  أ�ضا ،)2(الجزائر� 
و>یف یتم تطب�قها في  )الأو ( من القواعد العامة، فما المقصود بها وما هي شروطها امستمد

  ؟)ثان�ا(مجال مسؤول�ة الناقل ال	حر� 

  :المقصود �القوة القاهرة:ال أو 

 ق م ج على إعفاء المدین من التعو�ض عن الضرر إذ >ان سب	ه  127المادة نصت      

                                                           

یتعین على �ل رMان سفینة أن �قدم ید المساعدة لكل ": على ما یلي ،المرجع السابb، 80- 76من أمر رقم  334تنص المادة  -1
  "شخص موجود في ال�حر یوشك على الهالك وذلك بدون أن �عرض سفینته وطاقمه ومسافر?ه لخطر جد�

المادة ،السالف الذ>ر، وتقابلها  80-76من أمر رقم  803من المادة ) هـ(الفقرة  ذ>رها المشرع الجزائر� في حیث  -  2
بل عرضت ، 1924ال نظیر لهذا النص في اتفاق�ة برو>سل لسنة على انه من قانون التجارة ال	حر�ة اللبناني،  4بند  210

  .لتطب�قات >ثیرة للقوة القاهرة
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ق م ج على أن  176وتضیف المادة ،حادث مفاجئ  أوالقوة القاهرة >ظرف ال ید له ف�ه 
ل و انالمدین غیر ملزم 	التعو�ض إذ استحال تنفیذ التزامه 	سبب ال ید له ف�ه وهذا 	صدد ت

وترك  ة القاهرة في النصوص التشر�ع�ةقو لد أ� تعر�ف لال نج، و )1(موضوع المسؤول�ة العقد�ة
القانون  إلىقدم ف>رة القوة القاهرة التي تمتد  رغم األمر لالجتهادات الفقه�ة وهي عدیدة

القوة القاهرة أمر غیر متوقع الحصول وغیر مم�ن الدفع، : "الروماني، ومنها التعر�ف التالي
  )2("أن ��ون هناك خطأ في جانب المدینیجعل تنفیذ االلتزام مستح�ال دون 

  :الشرو: الواجب توافرها في القوة القاهرة-ثان�ا 

الحدیث عن القوة القاهرة الحدیث عن الحادث المفاجئ فهما وجهان لعملة واحدة  الزمتی
ألنه من الناح�ة القانون�ة ال أثر للتفرقة بینهما وعل�ه فإن الشروC الواجب توافرها في الحادث 

  : حادث فجائي هي أرVعة شروC أو�>ون قوة قاهرة حتى 

أ� أن �>ون غیر مستطاع التوقع، فإذا أم>ن توقع الحادث حتى : ال �م�ن توقع حصوله -1
والمع�ار موضوعي في تحدید قدرة ، )3(حادث مفاجئ أولو استحال دفعه لم �>ن قوة قاهرة 

إذا ما تعلb األمر 	المسؤول�ة التقصیر�ة عدم التوقع عند لحظة وقوع الحادث  التوقع أم ال، و�عدّ 
  .)1(وعند وقت إبرام العقد في حال المسؤول�ة العقد�ة

ل البد أن تكون الواقعة مستحیلة الدفع، فإذا أم>ن و جانب الشرC األ إلى: ال �م�ن دفعه-2
  .)2(	أخر[ فإن جوهر القوة القاهرة ینتفي أودفعها 	طر�قة 

                                                           

 78عدد  ج جالمتضمن القانون المدني ،ج ر 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من أمر رقم  127 تنص المادة -1
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال ید له ف�ه �حادث مفاجئ، " ،على اآلتي30/09/1975بتار�خ  الصادر

هذا الضرر، ما لم یوجد نص  خطأ من الغیر �امن غیر ملزم بتعو�ض أوخطأ صدر من المضرور  أوقوة قاهرة،  أو
إذا استحال على المدین أن ینفذ االلتزام : "على التالي من نفس أمر 176، وتنص المادة "اتفاق یخالف ذلك أوقانوني 

ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب ال ید له  ،عینا ح�م عل�ه بتعو�ض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه
  ". �ذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ إلزامه ف�ه، و��ون الح�م

  . 963عبد الرزاق أحمد السنهور�، المرجع السابb، ص  -2
  . 964، ص نفسهالمرجع  -3
  . 181، ص 1983رأكتوV 394و 393، عدد 74 لدمجال، مجلة مصر المعاصرة، » مفهوم القوة القاهرة «دمحم شتا أبو سعد،/ د -1
  . 181، ص السابbالمرجع  عبد الرزاق أحمد السنهور�، -2
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فال �>في أن یجعله صع	ا مرهقا بل مستح�ال استحالة : یجعل تنفیذ االلتزام مستح�ال-3
  .)1(مطلقة

د للمتضرر في حدوث القوة القاهرة، أ� أن ال یأ� ال ):المدین(ال خطأ ارتك�ه المتضرر -4
�>ون هناك خطأ في جانب المدین، ذلك أنه لو أخذت القوة القاهرة مع خطأ المتضرر في 

ی	قى اآلن معرفة مجال تطبیb القوة  ،)2(�ة >املةالمتضرر مسؤوال مسؤول إحداث الضرر عدّ 
  . الحادث المفاجئ أوالقاهرة 

  

  :ر للقوة القاهرةصوّ  -ثالثا 

من  الناقل القوة القاهرة >سبب لتحرر 1924اتفاق�ة برو>سل لسنة  رذ>لم ت
 أواغ وصف القوة القاهرة علیها 	لكن سردت جملة من الحاالت �م>ن اصط المسؤول�ة،
هو نفس تقر�	ا ما و  منها 2فقرة  4من المادة ) ج، د، هـ، و، ر، ح، ك(في الفقرات تطب�قاتها 

تقاسم المشرع الجزائر� �و  منها، 17من المادة ) أ، ب، و، د( 3ورد 	قواعد روتردام في الفقرة 
  : هيو  ق ب ج 803من المادة ) د(في الفقرة  1924ال	عض منها مع اتفاق�ة برو>سل لسنة 

تعتبر هذه الحالة من : حوادثها أوأخطارها  أوالم�اه المالح�ة األخرe  أو مخاطر ال�حر -1
ما یرافb و  أهم حاالت دفع المسؤول�ة المطروحة عمل�ا نظرا للبیئة التي یتم فیها النقل ال	حر� 

الم�اه المالح�ة األخر[ أ� الم�اه النهر�ة التي  أوالرحلة ال	حر�ة من مخاطر تتعلb 	ال	حر، 
 ق ب ج 883من المادة ) د(الفقرة و  من االتفاق�ة) ج(قد ورد 	الفقرة و  ،)1(لسفنتسیر فیها ا

نتوءات  أو الض	اب أوالناجمة عن العواصف  حوادثها األخطار أومثال المخاطر ال	حر�ة و 
  . إلخ... حطام السفن الغارقة و  الصخور

تحمل  من المسؤول�ة بل یجب أن هذه المخاطر بذاتها سب	ا إلعفاء الناقلل�ست 
	التالي ال �عفى و  ،المذ>ورةطا	عا استثنائ�ا أ� یجب أن تتوافر فیها مقومات القوة القاهرة 

                                                           

   .117-115ص ص  المرجع السابb، ،ومروك جمیلة ،965، ص السابbعبد الرزاق أحمد السنهور�، المرجع  -1
>ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة  رسالة لنیل شهادة الد>توراه في القانون الخاص، دفع المسؤول�ة المدن�ة للناقل،دمانة دمحم،  -2
   .61 ص، 2011- 2010ائر، الجز  جامعة تلمسان، ،
  . 179وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص / د -1
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التي >ان بوسعه أن و  الناقل من المسؤول�ة عن األضرار الناشئة عن حوادث ال	حر المعتادة
  .)1(الذ>ر هو ذات الموقف الذ� اتخذته المح>مة العل�ا في القض�ة السالفةو  یتفاد[ نتائجها،

فقرة ال 803المادة  إلىلطعن الذ� استند ا هي االخر[  رفضت المح>مة العل�ا 
سوء الطقس  ك أنّ الناشئة ذل من المسؤول�ة عن األضرار) >نان(إلعفاء الشر>ة الناقلة )د(

حیث اعتبرت أن هیجان  )ك(الفقرة  إلىلجأت أ�ضا و ،)2(عاد� في فصل الشتاءو  أمر متوقع
لكن الناقل لم یثبت أن تأثیر العوامل و  لو >ان متوقعا،و  اقل حتىال	حر فعل ال ینسب للن

من جهة أخر[ فإن و  الخارج�ة هي التي أثرت على سالمة ال	ضاعة المنقولة من جهة
العل�ا  >ذلك قضت المح>مة ،أثناء الرحلة ال	حر�ة العوامل الطب�ع�ة هي من األمور المتوقعة

ل الشاحن المسؤول�ة ألنه اختار طر�قة النقل الذ� �حمّ  )ج(للفقرة  ام استنادفع المقدّ الدّ  برفض
  . عن ذلك مسؤول	التالي فهو و  التزامات الناقل	اعت	ار أنها تدخل ضمن 

ل الناقل عن االضرار أال �س: (acte de dieu –act of god): القدرو  القضاء -2
ي ال تالطب�ع�ة ال >الظواهر الجبر�  �عني الحادث  القدر،و  حقة 	ال	ضاعة 	سبب القضاءالالّ 

لدول  هو مفهوم �عودو  ،فینةالزالزل فتعیb حر>ة الس أومثال البراكین  �م>ن لالنسان تفادیها،
من اتفاق�ة ) د(هي الحالة التي نصت علیها الفقرة و  ،(commonwealth)الكمنوالثٍ 

، ر� أن هذه الحالة غیر واردة في التشر�ع الجزائ إلىوتجدر اإلشارة  ،1924برو>سل لسنة 
  )1(:هماو  قدراو  ضاءاق�عتبر  حتىالحادث شرطان  في�جب أن یتوفر و 

                                                           

، السابbوجد� حاطوم، المرجع / ، ود237و 236المرجع السابb، ص ص  ،)...ال	حر�  النقل الدولي(أحمد محمود حسني، / د -1
المسؤول�ة ولو  ا لإلعفاء منمخاطر ال�حر إن �انت تصلح في ذاتها سب�ا اتفاق�« : ، وتر[ مح>مة النقض المصر�ة أن180ص 

غیر مستطاع  أو�م�ن دفعها، إال أن هذه المخاطر إذا بلغت من الشدة مدe یجعلها غیر متوقعة الحدوث  أو�انت متوقعة الحدوث 
، )...مسؤول�ة الناقل(لطیف جبر >وماني، / نقال عن، د ،»دفعها فإنها تعد من قبیل القوة القاهرة التي تصلح سب�ا قو�ا لإلعفاء

  . 123و 122المرجع السابb، ص ص 
للناقل  �حb اعتبرت المح>مة العل�ا في قرار لها ان العوامل الطب�ع�ة هي من االمور المتوقعة اثناء الرحلة ال	حر�ة، فال -2

، مجلة 03/02/2011المؤرح في  694544قرار رقم . التمسك بها العفائه من المسؤول�ة على سالمة ال	ضاعة المنقولة 
  .  193- 190، ص ص،2013، ،الجزائر01ح>مة العل�ا، عدد الم
االت اعفاء ـــح «خلیل بوعالم، و  ، 238المرجع السابb، ص ) ال	حر� لل	ضائع النقل الدولي(أحمد محمود حسني / د -1

المجلة  ،»-1924في القانون ال	حر� ومعاهدة برو>سل لسنة  -)القوة القاهرة(ؤول�ة ـــــالناقل ال	حر� لل	ضائع من المس
  . 125ص  ،2003،الجزائر ،01عدد  القضائ�ة ،
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  . أن ال �>ون إلرادة اإلنسان دخل في إحداثه -1

في  أن تعجز القوة ال	شر�ة عن تفاد� النتائج المترت	ة عل�ه مع استعمالها العنا�ة المعقولة-2
 الشرطانتحقb إثبت اذا  لة لالعفاءاال	حر� من هذه الح الناقل�ستفید  ، وعل�هذلك سبیل
   .من المسؤول�ة لالعفاء ببس>احدهما ال�>في  فتوفر معا،

تعود  :)Faits de guerre et d’émeutes(االضطرا�ات األهل�ةو  الفتنو  حوادث الحرب-3
قد سع أو تأزم الوضع، فللحرب مفهوم و  اتساع رقعة الفوضى إلىالتفرقة بین هذه الحوادث 

	ة الحرب بل تكون رتم إلىاالضطرا	ات األهل�ة فال ترقى و  ا الفتنأم ،دول�ة أوتكون أهل�ة 
تدخل هذه األخیرة في فعل و  مواجهات 	األسلحة الخف�فة أوصراعات  أوشات و اع	ارة عن من

حالة لم  وهي )1()ك من االتفاق�ةو  هـ 4/2المادة (نادرا ما یثار هذا الدفع أمام المحاكم و الغیر 
 .ینقلها المشرع الجزائر� 

) ج(البند ورد 	صر�ح  نصقواعد روتردام أعمال القرصنة ب ضافت في هذا المضمون ا
ذلك  إلىز�ادة و  األعمال القتال�ةو  حلالمس لنزاعاو  جانب الحرب إلى 3فقرة  17من المادة 

ن�ة غیر لهي نوع من الحروب العو  هي األعمال اإلرهاب�ةو  واسعة االنتشارو  ظاهرة حدیثة
ف األعمال اإلرهاب�ة ترك األمر �عرّ  حد اآلن إلىضا	^ قانوني في غ�اب و  الكالس�>�ة،

دولة مع األخذ 	عین االعت	ار ما یتناسب مع الللقاضي الناظر في النزاع معتمدا على قوانین 
 . )1(ةطا	ع االتفاق�ة الدول�

القرن  إلى�عود أصل هذه الف>رة  :)Fait d’ennemis publics(أعمال األعداء العمومیین-4
 من المادة السالفة الذ>ر) و(احتفظت بها االتفاق�ة في الفقرة و  العادات البر�طان�ة ٕالىو  19الـ 

                                                           

التي التعد قوة قاهرة النه �م>ن معرفتها مس	قا  l’etat de guerre) (لة الحرب اهناك من یر[ ضرورة التمییز بین ح-1
 أوسفینة وهي نتاج الحرب >توفیف ال )faits de guerre( و	التالي ال �عفى الناقل من المسؤول�ة وVین حوادث الحرب 

مرة االم	اشرة >المغغیر العواقب الم	اشرة >التصادم دون العواقب  إلى	ار تعإللى اأو وهناك من ،االست�الء على ال	ضائع 
 181وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص / د: انظر في ذلك .�ض ال	ضاعة للخطر في ظروف امن�ة قصد الرVح ر بتع
 وخلیل بوعالم، 241و 238، ص السابb ، المرجع)ال	حر� لل	ضائع النقل الدولي(أحمد محمود حسني، / ود 182و
   .Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL op-cit, p 687و 126ص ،السابbرجع مال

  . 379و 378، ص نفسهوجد� حاطوم، المرجع / د -  1
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ال �م>ن تفسیر و  >ان �قصد بها أعمال القرصنة آنذاك التي >انت تحدث في أعالي ال	حارو 
إال على ضوء ما تقدم، ألنه لم �صدر أ� تعر�ف  1924ما جاءت 	ه اتفاق�ة برو>سل لسنة 

هجوم قامت 	ه مجموعة مسلحة في  عل�ه تم رفض اعت	ارو  األعداء العمومیینحدد معنى �
ف�فر�  14	حر�ا من قبل مح>مة 	ار�س في ح>م صدر في  (Logos)خلیج القوس 

 ال	حار ل�س في أعاليو  ، ألنها أحداث وقعت في م�اه إقل�م�ة تا	عة لدولة ذات س�ادة1989
  .)1(وميالعم وف الهجوم 	فعل العد	التالي ال �>یّ و 

الفرنسي فإن مثل هذه الهجومات المسلحة سواء ارتكبت  1966بتطبیb قانون سنة 
لي ال	حار تعتبر من قبیل األفعال الغیر منسو	ة للناقل 	عد اأع في أوفي الم�اه اإلقل�م�ة 

   )2(ال �م>ن صدهاو  إث	ات أنها لم تكن متوقعة

 وردت في الفقرة:  حجز قضائي أوشعب  أوسلطة  أوإكراه صادر من ح�ومة  أو�قاف إ-5
تشمل هذه الحالة و  د من قواعد روتردام -3فقرة17والمادة  ن االتفاق�ةم 4من المادة ) ز( 2

 عرقلة تنفیذ عمل�ات النقل ال	حر�  إلىتؤد�  جم�ع األعمال التي تصدر عن سلطة عامة
تقع على التي ولو >انت العرقلة لمدة مؤقتة، >المنع من إفراغ ال	ضاعة، >ذلك الحجوزات 

أحد  أوهو د سب	ا لهدم مسؤول�ة الناقل ما لم یرتكب عتاالثنین معا  أوالسفینة  أول	ضاعة ا
  . )1(تا	ع�ه أ� خطأ

 >ما ورد في النسخة الفرنس�ة  أو "�فعل االمیر"ة تلك األفعال ب �صطلح على تسم�     
                         D’un arrêt ou contrainte de prince ,autorités ou peuple,ou d’une »لالتفاق�ة 

 autorité judiciaire »)2( 

                                                           

1 - Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL, op-cit, p 687et le Lamy,op-cit,pp426-427. 
2 - Ibid, p 687 et ARNAUD Montas,op-cit,p185. 

ولم تعتبر مح>مة استئناف بیروت أن منع تفر�غ ال	ضاعة المشحونة 	سبب عدم صالحیتها لالستهالك ال	شر� یرتد� طا	ع القوة  -1
	سام عاطف المهتار، المرجع : ال عن�ه، نقفالقاهرة إذ ال �عتبر قرار السلطات في هذا المجال غیر متوقع الوجود وال �م>ن درؤه أو تال

  . 147السابb، ص 
2 -la notion juridique de fait de prince designe « une action et/ou une décision émanant d’une 

autorité publique et à laquelle le capitaine du navire ne peut pas se soustraire », 

المبرر لالعفاء من المسؤول�ة ال یجد مجاال واسعا في التطبیb امام القضاء، و�قصد 	ه صدور قرار یر[ 	عض الفقهاء ان مثل هذا  
على ان ال	عض ال یر[  ،عن سلطة معینة یوصف 	االرتجالي أو غیر الشرعي �قف حائال دون تنفیذ العقد من طرف الناقل ال	حر� 
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اتخذت السلطات قرار و  إذا ظهر و	اء تسبب 	حجز صحي :قیود الحجز الصحي -6
 أومنع تفر�غ أ�ة 	ضاعة واردة من الدولة الموVوءة مخافة انتشار الو	اء 	و  بإغالق میناءها

عدم تنفیذ التزامه، فإنه یتحرر من >ل مسؤول�ة قد  إلىاألمراض المعد�ة مما �ضطر الناقل 
شر�طة أن ال تكون  نشأ 	سبب األضرار التي قد تلحb ال	ضاعة نتیجة م	اشرة لهذا الحجزت

المیناء الذ�  إلىمتوقعة لد[ الناقل في الوقت الذ� أرسلت ف�ه السفینة و  هذه القیود معروفة
 ح من االتفاق�ة-2فقرة  4المادة  قا لنصوهذا تطب� )1( يط	قت ف�ه إجراءات الحجز الصح

	ش>ل  یؤخذ بهذا المبرر في التشر�ع الجزائر� لم و  من قواعد روتردام د -3فقرة  17المادة و 
  . ق ب ج 803من المادة ) ل(إذ �م>ن اعمال الفقرة  م	اشر

  الفرع الثاني
  (Grève et look- out) )اإلضراب والغلt وٕاعاقة العمل ( ضاع االجتماع�ة و األ 

على ظهر السفن من حدوث  أوضاع االجتماع�ة للعمال في الموانئ و األال تخلو  
 أو) الأو (�تعلb األمر 	الغلb و  ب على الناقل اتمام مهامه 	الش>ل المناسبتصعّ  را	ات طإض

  ).ثان�ا(	اإلضراب 

  :اإلضراب و  الغلtالمقصود �-الأو 

1- tعض التشر�ع أو :الغل	هو نادرا ما و  ات بإ�صاد األبواب>ما �صطلح على تسمیته في 
قل احتى طاقم السفینة، مما یجعل الن أوتوقف نشاC مؤسسة مینائ�ة  إلىیؤد� �حدث حیث 

  .عاجزا عن تأد�ة التزاماته على النحو المطلوب

الضغ^ على رب  بهدف ع	ارة عن توقف جماعي عن العمل لفترة محددة :اإلضراب -2
  و�قابل اإلضراب الذ� �قوم 	ه العمال  ،صلحة جماع�ةالعمل لتحقیb مطالب عمال�ة ذات م

                                                                                                                                                                                     

اجزا عن تنفیذ التزامه بتسل�م ال	ضاعة، و�ص	ح بذلك هذا ضرورة ان �>ون القرار غیر شرعي بل �>في ان یجعل الناقل ع
المفهوم القانوني تصط	غ عل�ه صفة القوة القاهرة حتى �عّتد 	ه، وهو ماذهبت ال�ه غرفة التح>�م ال	حر� ب	ار�س في ح>م 

  رغم انه ل�س 	الموقف القاطع 02/08/2004تح>�مي صادر عنها في
Pour plus de detail voir :Yves Tassel,le fait de prince en droit maritime,Gazette de la chambre 
,n°22,2010,Chambre Arbitrale Maritime De Paris ,pp 2 et3.  

  . 239المرجع السابb، ص ) النقل الدولي(أحمد محمود حسني / ، ود148	سام عاطف المهتار، المرجع نفسه، ص  -1
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  .)1(إغالق رب العمل أبواب المؤسسة بوجههم

 أود�ة النشاC 	ش>ل عاد� من طرف العمال أذلك ا� عائb �حول دون ت إلى�ضاف     
  . شروC انجاز العمل أوصاحب العمل 

ة في مواجهة سؤول�األس	اب المعف�ة من الم منالغلb  أو�عتبر >ل من االضراب  
من اتفاق�ة برو>سل لسنة �  -2فقرة  4المادة وذلك بنص صر�ح ورد 	 الناقل ال	حر� 

 أوقید فما على الناقل إال إث	ات ق�ام حالة اإلضراب  أو� شرC 	أدون أن تخصه  1924
 bش>ل عرقلة العمل  إلىما یؤد�  أوالغل	حافظت عل�ه الذ�  وهو النص جزئي أو >لي

ات ــــمعوق ن في اضافةفرق طفیف �>ممع  منها 17من المادة) ه(الفقرة  قواعد روتردام في
ولم  ،)فهل المقصود هو عدم توفرام>ان�ات فن�ة للعامل؟(العاملة د�ـــb 	األیـــــتتعل التي لـــالعم

  .لدفع المسؤول�ة ولكن �م>ن االعتماد على السبب العام یرد هذا السبب في قواعد هامبورغ

من المادة ) و(دون أ� تعدیل في نص الفقرة عن اتفاق�ة برو>سل  جزائر� أخذ المشرع ال
- 2010 رقممن االمر  12-5422الفرنسي 	موجب المادة  نظیره و>ذا ق ب ج 803

1307)CTF(.   

  : القوة القاهرةو  ضاع االجتماع�ةو عالقة األ  -ثان�ا

 من ع االجتماع�ة ضاو ن األأموقف التشر�عات من اعت	ار  انتقد جانب من الفقه         
ا السبب البد من تقیید هذ شرC، ف	النس	ة الیهم أو إلعفاء دون قید اغالق سب	ا ل أواضراب 
وأن  االقوة القاهرة، لذا البد أن �>ون غیر متوقع أ� مفاجئ شروC أن �سق^ عل�ه وذلك 	

                                                           

الناقل اتمام التزاماته في میناء التسل�م تلجأ 	عض شر>ات النقل إلى تضمین   لتفاد� أوضاع مماثلة حیث �ستحیل على -1
سند الشحن شرC یت�ح للناقل صالح�ات للتنفیذ الكامل لعقد النقل، فإما ان ینزل ال	ضاعة في میناء مناسب حسب تقدیره، 

لى ظهر السفینة حتى �عود بها على أو ان �عید ال	ضاعة إلى میناء الشحن حیث یتم تفر�غها، أو ان �حتف¡ 	ال	ضاعة ع
  " .شر: �اسب�انا" ذات السفینة أو على سفینة بدیلة إلى میناء التفر�غ ،وهو ما �عرف بـ

  .176وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص / د، و272عبد الحمید الشورابي، المرجع السابb، ص /انظر، د 
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 إذ �عتبر �شمل عمال المؤسسة 	الكامل، وهو ما >ان معمول 	ه في مصر أو�>ون عاما 
  .)1(ذهبت إل�ه أ�ضا 	عض المحاكم الفرنس�ة وما   ل القوة القاهرةیاإلضراب من قب

یجب أن  القوة القاهرة؟  قبیل >یف �م>ن اعت	ار اإلضراب من: هو لكن السؤال المطروح    
ا� معوق اخر  أوالغلb  أواإلضراب  ال �عدّ  هنایتوفر في القوة القاهرة شرC عدم التوقع، 

ضات مع أصحاب العمل، وحتى و ال األمر متوقع ألنه دائما تس	قه عمل�ة مفمفاجئا بللعمل 
من الصعب توفر عنصر  لذا ،)2(هأن �س	قه إشعار ینذر 	الشروع ف� شرع�ا البدّ �>ون اإلضراب 

الذ� یؤد�  هنا �م>ن اعت	ار االضراب من قبیل القوة القاهرةو  المفاجأة عدا حالة غ�اب االشعار
زات نتیجة االضراب لم تكن و ا>انت هناك تج ذاإ أو ل	حر� من المسؤول�ة،اعفاء الناقل ا إلى

  .)3(متوقعة >حدوث شغب مثال

شروC أخر[ وهي أن ال  إلىواستند ) القوة القاهرة ا�(ابتعد جانب آخر عن هذه الف>رة 
ته أ� أنه ه إلنهاء التزاماـــــون للناقل ید في حدوث اإلضراب وأن �>ون قد بذل ما في وسعــــــــ�>
 .)1(في أداء مهامه حتى �ستفید من اإلعفاء �قصرلم 

مهما "لو حذف ع	ارة  >ان �فضلفي األخیر ما �م>ن قوله 	النس	ة للمشرع الجزائر� 
أن الناقل 	استطاعته االستفادة من اإلعفاء ـــــــــــرة، فهي توحي بـــــــالواردة 	آخر الفق" >انت األس	اب
  .خطئه، وهو أمر مست	عدنتیجة و >ان حتى ول بب اخرال� س في هذه الحالة

  المطلب الرا�ع
  الناقل إلىخطاء ال تنسب أو  مرت�طة �ال�ضاعة حاالت

 تختلف ف�ما بینها لكنها و  تي تحت طائلة هذا العنوانأس	اب التي تألتتعدد ا         
                                                           

   op-cit,p 428 le Lamy,انظر ا�ضاو  ،84و 83ص المرجع السابb،  ،)...اتفاق�ة األمم(>مال حمد�، / د -1
المؤرخ في  02- 90ردها المشرع الجزائر� من خالل تنظ�مه ألح>ام اإلضراب 	موجب قانون رقم أو وهي الشروC التي  -2

والمتعلb 	الوقا�ة من النزاعات  21/12/1991المؤرخ في  27-91والمعدل والمتمم 	القانون رقم 1990ف�فر�  06
  . 25/12/1991في  صادرال، 68 عدد ر ج جج  ،تسو�تها وممارسة حb اإلضرابو ي العمل الجماع�ة ف

المفاجئ لعمال  قفواعتبرت التو  22/02/1994في ) aix-en- provence(استئناف   صدر ح>م عن مح>مة -  3
  le lamy ,op-cit,p 428 ،للتفاصیل انظر ،قوة القاهرةلالمیناء دون اشعار مسبb من ا

1 - Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op-cit, p 688.  
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ل	ضاعة ذ[ 	األلحاق اإه في �حد تا	عأ أوس	اب ال دخل للناقل أتجتمع في >ونها 
، واخر[ )لو ألالفرع ا(س	اب تعود للطب�عة الخاصة لل	ضائع المنقولة أفهناك ، المنقولة

  ).الفرع الثاني(جاهها تتسبب الضرر رغم ق�ام الناقل بواج	اته ا

  ل والفرع األ 
  ذاتهاب مرت�طة �ال�ضاعة حاالت

 مسؤول�ة�عفى الناقل من ال حیث تجتمع في هذه الحالة األس	اب المرت	طة 	ال	ضاعة
، )الأو (عیب بها 	سببأ�  ذلك أن السبب ال ینسب إل�ه بل هو أمر نا	ع من ذات�ة ال	ضاعةو 
  ). ثان�ا(�عود لطب�عتها الخاصة  أو

   (Vice propre de la chose- Inherit vice):الخفي لل�ضاعة أوالعیب الذاتي : الأو 

 ون ناتجا من طب�عته�>و  الذ� یترتب عل�ه تلف الشيء المنقول �قصد 	ه ذلك العیب
عامل آخر، >حیوان مر�ض  أ�من شأنه أن یتلفه دون تدخل و  ناشئا من ذات الشيء أو

  . )1(فاكهة ناضجة فتفسد أوف�موت 

لكنه " هو طب�عة خاصة �ال�ضاعة"أن العیب الذاتي لل	ضاعة  "Rodiere" عمیدیر[ ال
عة خاصة �كل 	ضاعة طبلف" Vialard"�ع>س الوضع الحق�قي حسب األستاذ الم �>ن تعر�ف

طب�عة  أوالخفي هو الذ� ینطو� على خصوص�ة  ب�ضیف أنه �م>ن اعت	ار العیو ، بها
هذه الخصوص�ة هي التي و  خاصة حسب االتفاق�ة مقارنة ب	ضاعة أخر[ لها نفس الطب�عة،
مثاله و  الأو ل متاعب السفر تصنع الفرق في طب�عة ال	ضاعة نفسها، فتجعلها قادرة على تحمّ 

                                                           

1 -le Doyen R. RODIERE définissait le vice propre de la marchandise: «comme étant la 

nature propre de la marchandise» "et pour A. VIALARD: « le vice propre de la 

marchandise est la particularité (la nature spéciale) de cette marchandise par rapport à une 

autre marchandise ayant la même nature propre, et cette particularité fait que cette 

marchandise à la différence d’une autre qui à la même nature propre , ne pourra pas 

supporter les fatigues d’un voyage maritime », 
 voir : Antoine VIALARD, op-cit, p 415 -416 et René RODIERE, op-cit p 275.  



 حاالت استبعاد مسؤولية الناقـل البحري لليضائع: الفصل الثاني                                              لو الباب األ

 

124 
 

التي لم �>تمل و  فاكهة معینة >املة النضج لن تتحمل السفر على ع>س نفس الفاكهةأن 
   .)1(نضجها لن تتأثر 	ظروف الرحلة

	قي أن نالح¡ أن االهتمام انصب على العیب الذاتي لل	ضاعة دون الحدیث عن 
 ذلك نظرا للتقارب بینهما، على اعت	ار أن >الهما یخص طب�عة ال	ضاعة،و  العیب الخفي،

حین العیب �لى، فو أن العیب الخفي ال �م>ن إدراكه منذ الوهلة األ" الزاهي" �ر[ األستاذو 
أن العلم 	أن 	عض ال	ضائع السائلة تكون محل  الذاتي یدر>ه الناقل منذ البدا�ة على أساس

 . )2(مأمام المحاك أو یؤخذ بها عمل�ا تبخر، لكنها نظر�ة ال

  : (Dechet ou Freinte de route ) نقص ال�ضاعة أثناء السفر -ثان�ا

" العوار" أو" جر الطر?tع�">ما �سمى أ�ضا  أو�عتبر نقص ال	ضاعة أثناء السفر 
نوعا معینا من العیوب الذات�ة للشيء، فهو نقص ظاهر ل	عض األنواع من ال	ضائع تتأثر 

تقلص في  إلىعنا�ة من جانب الناقل تفادیها فیؤد�  �م>ن أل�ةال و  	عامل الزمن عند نقلها
 النقص العجز  ال یدخل في نطاقو  ،)عدد الطرود(نقص في وزنها دون العدد  أوحجمها 

  . )1(ال	ضاعة 	سبب >سرالذ� >ان 

تحددها و  تثار مسؤول�ة الناقل 	صدده حسب نوع ال	ضاعة تقدیر العجز الذ�یختلف 
	ضاعة 	القدر وزن ال أوالعادات التجار�ة في المیناء، أ� أن نس	ة العجز معینة من حجم 

                                                           

  . 115، ص المرجع السابb حور�ة سعید بورنان،  -1
2 - A. ZAHI, op-cit, pp 190- 191.  

ان �>ون له نظیر في قواعد من قواعد روتردام دون ) �(فقرة  17المادة و  من االتفاق�ة) م( -2فقرة  4وهو ما نصت عل�ه المادة  -1
من المادة ) ز(ى خالف المشرع الجزائر� في الفقرة عل) 2010 سنةمن امر  12،5-5422 أو( F -CTFفقرة  27والمادة هامبورغ 

المجال للعجز على الكسر وهو   عجز الطر�b دون أن �حدد ا� جزء یخصصه للعجز، فقد �فتح إلىق ب ج الذ� أشار  803
لد[ الفقهاء لما قد ینطو� عل�ه من تهرب الناقل من المسؤول�ة في بذل العنا�ة الكاف�ة و ب التشر�عات والمحاكم أغل قبل  مرفوض من

                    .خطأ من قبل الشاحن في التغلیف أوإل�صال ال	ضاعة سالمة 
في  خالمؤر  02-05ن القانون رقم م 1فقرة  515المادة إلى أح>ام القانون التجار� الجزائر� و	الض	^  إلىلكن لو رجعنا   

منه نجد أنها حددت  09/02/2005في  الصادر11عدد  ج جمتضمن القانون التجار�، المعدل والمتمم، ج ر ال 06/02/2005
��ال على العموم من جراء  أوإذا �انت األش�اء المنقولة مما تنقص وزنا "« :ا األتيفیه وردالعجز الذ� �مس الوزن والحجم فق^ إذ 

  ."»نقل ف�ضمن الناقل فق} مقدار النقص الزائد عما جرe العرف �التسامح ف�هال
  .René RODIERE, op-cit, p 279و 85، المرجع السابb، ص ...)اتفاق�ة األمم المتحدة(>مال حمد�، / د: انظر 
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لها السلطة و  هو أمر متروك لمح>مة الموضوعو  الذ� تجیزه العادة في المرفأ المقصود،
 .)1(تلك النسبو  التقدیر�ة في تقر�ر وجود هذه العادات

ف	عض ال	ضائع  ،مع التلف هوٕاذا تحدثنا عن طب�عة هذا النقص فیجب عدم خلط
دود ــــــــي حــــــلف فــــــت "زة �عدجاعلى سبیل االهو و  الحجم أوص في الوزن ـــــ	طب�عتها �مسها نق

 ":رودییر"ذا على حّد تعبیر العمید  ،"مقبولة

« la  freinte de route est une tolérance de perte » 

لو و  ، فمن الناح�ة العمل�ة،لمعقولمقداره في حدود او  تحدید طب�عة هذا النقص�>ون 
طن، فما هو مصیر  95سلم منها الناقل و  من الذرة نط 100أن حمولة م>ونة بـ  فرضنا

 4 ت	قىو  طن 1ل الناقل عن أإذ ال �س % 1طن؟ العجز المقبول هو  5	اقي الحمولة أ� 
  >امال ؟   طن فهل �سأل عن النقص في الحمولة عدا العجز أم النقص

 4في غ�اب تبر�ر من قبل الناقل فإنه �سأل عن و  لو وضع فرضین، األال ا�ح>م هن 

أ� (هو أن �سأل عن النقص الكامل  الثانيو  ،جزعالخاصة 	ال % 1طن 	غض النظر عن 

هو و  	التالي فهو مطالب 	التعو�ض الكامل عن النقص في الشحنةو  ألنه نقص هام) طن 5

یتفقو على موقف  	عض الفقهاء لم و  رغم أن المحاكم) ریرودی(العمیدالتوجه الذ� �میل إل�ه 

  .)1(واحد

   :العجزو  العیب الخفي في ال�ضاعة إث�ات_ثالثا

جزئ�ا من المسؤول�ة الملقاة على عاتقه 	سبب ضرر  أویتم>ن الناقل من التحرر >ل�ا 
 أوالعیب الذاتي و  ثبت عالقة السبب�ة بین الضرر الحاصلأ إذا ما تلف لحb 	ال	ضاعة  أو

ف 	فحص اقل م>لّ الخفي، ألن الن العیب أن العیب المقصود هوو  الخفي لل	ضاعة المنقولة،
                                                           

، ص 1985سور�ا،لب، ، المدیر�ة الحدیثة للمطبوعات الجامع�ة، ح C2،- ال	حر�  - هشام فرعون، القانون التجار� / د -1
  . 85المرجع نفسه، ص ، ...)اتفاق�ة األمم المتحدة(>مال حمد�، / ، ود187

1 - René RODIERE, op-cit, p280 et Antoine VIALARD, op-cit, p415.  

 . 86و 85، المرجع السابb، ص ...)اتفاق�ة األمم المتحدة(>مال حمد� /د: وأ�ضا 
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 أمر ال یدخل في التزامه دون الخف�ة ألنه ال	ضاعة قبل نقلها من أجل معرفة عیوVها الظاهرة
  . )1(ال یتوفر لد�ه الوقت الكافي للق�ام بذلكو  	النقل

إذ  طب�عة ال	ضاعة المنقولة إلى�عود تسهل مهمة الناقل في إث	ات أن الضرر الحاصل 
هذا ال �عني أن و  ،نها في سند الشحن المسلم للشاحندوّ و  الشحن ما أبد[ تحفظات 	شأنها أثناء

فله في سبیل ذلك اتخاذ  )2(غ�اب التحفظات تحرم الناقل من حb إث	ات العیب الذاتي لل	ضاعة
ماال لمبدأ أن إث	ات الوقائع ی	قى مم>نا 	>افة الطرق منها عذلك إ و  القرائنو  >ل طرق اإلث	ات

  .)3(التقدیر�ة للقاضي في حال نشوء أ� نزاع السلطة تركتو  تقار�ر الخبرة

ف�ه العلم  ضإث	اته ذلك أن القاضي �فتر  أما عجز الطر�b ف�قع على عاتb الناقل 
العادات المتعامل بها في و  علم 	>افة األعرافعلى أن �>ون  إلى ال�س مضطر و  	القانون 

 .)1(ئمختلف الموان

 0.50و 0.25وع ال	ضاعة فنجد مثال لن ت	عا تختلف النسب المعتمدة في تحدید العجز
ت عدّ  % 2من ال	ضاعة المنقولة و % 98سّلم الناقل  ومثالها أن، % 05غا�ة  إلى 01و

الناقل تبر تقد�م أ� تبر�ر و�ع إلىأن �ضطر عادات المرفأ دون  إثارةهنا ما عل�ه سو[  اعجز 
  . )2(كمل وجهأعلى  [ إلتزامه ونّفذ عقد النقلأدّ 

                                                           

  . 116لسابb، ص حور�ة سعید بورنان، المرجع ا -1
2-  bضاعة ذات طب�عة خاصة األفي هذا الصدد إذ تعل	ضاعة >مر ب	ابلة لالنفجار أو االشتعال فتخضع لنظام خاص، ومن ق

التزامات الشاحن التصر�ح بذلك للناقل حتى یتخذ هذا األخیر االحت�اطات الضرور�ة، وٕاال فله التخلص منها بإلقائها في ال	حر أو 
مر أثناء الرحلة دون أن یتحمل الناقل أدنى مسؤول�ة في سبیل أمن السفینة ومن علیها وهذا لألان إذ ما تفطن الرVّ  جعلها غیر خطیرة
  . 1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة  4من المادة  6ط	قا ألح>ام الفقرة 

  . 49السابb، ص ودمانة دمحم، المرجع  84، المرجع السابb، ص ...)اتفاق�ة األمم المتحدة(>مال حمد�، / د - 3
Voir aussi : René RODIERE, op-cit, p278 et le Lamy,op-cit ,pp429-430.  

قرار اعتبرت أنه ل�س سند الشحن المتضمن  1983ف�فر�  22صدر عن المحاكم الفرنس�ة و	التحدید الغرفة التجار�ة في  >ما 
  : لتاليللتحفظات الوحید المم>ن االعتماد عل�ه في اإلث	ات فجاء القرار ا

« l’absence de réserve ne prive pas le transporteur de la possibilité d’établir le vice propre de 

marchandise même lorsque ce vice est apparent » 

Voir : René RODIERE et EMMANUEL Dupontavice ;op-cit .p 351.  
1 - René RODIERE, op-cit, p279 et 280.  

الخ على ان تقدیر هذه ...	النس	ة للبن  % 0.30 - 0.10	النس	ة للكحول و %0.50إلى  0.30مثال �قبل العجز في حدود  -2
 René RODIERE ,op- cit,p279 et le، و  85، ص السابbحمد�، المرجع  النسب یختلف ت	عا لمیناء الوصول، انظر >مال

Lamy ,op-cit,p 431.   
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تفاقم الوضع فإن  إلىالعیب الذاتي لل	ضاعة أد[ و  م خطأ الناقلإذا ثبت أن إسها
  هذا ما هو مقرر في المادةو  سبب ف�هتالناقل یتكفل بتقد�م التعو�ض 	قدر الضرر الذ� 

   .)1(ق ب ج 804

الذات�ة  أون العیوب الخف�ة عأن إعفاء الناقل من المسؤول�ة في األخیر �م>ن القول 
خطأ لل	ضاعة و  العیب الذاتي نتیجة عه ان الضرر وقعمرج عن عجز الطر�b أولل	ضاعة 
ال تقو[ 	طب�عتها على تحمل  ةأساس أن هذا األخیر قد شحن 	ضاععلى ) الشاحن(المرسل 

شحن فإنه عمل�ة النقل، أما إذا ه�أ الناقل بخطئه الفرصة لظهور العیب >التأخیر في ال
     . )1(حسب قدر خطئه	 أویتحمل المسؤول�ة >ل�ا 

  الفرع الثاني
  الناقل إلىأخطاء ال تنسب 

عفاء الناقل ال	حر� من س	اب اضاف�ة إلأحصت 	عض التشر�عات الدول�ة والوطن�ة أ 
حد تا	ع�ه ملقین المسؤول�ة على عاتb أ أوالمسؤول�ة مست	عدة الخطأ المرتكب من قبله 

فمن هو المعني  ،جانب اقحام الغیر في ذلك إلى، )الأو (شروC معینةو  الشاحن ضمن حاالت
  .)ثان�ا(>حالة تقل وقوع خطأ مشترك مع الناقلو  	الغیر؟

  :الشاحن خطأ_الأو 

 الشاحن عواقب األضرار الناجمة عن أخطائه خاصة وأن الناقل  ،من المنطb ،یتحمل

                                                           

الذات�ة لل	ضاعة  أوتي تعرض على المحاكم والتي �>ون فیها تالقي خطأ الناقل والعیوب الخف�ة من أبرز األس	اب ال - 1
 buée(هي مش>ل الرطو	ة الموجودة في أسفل السفینة والمعروفة بـ  (Hygroscopique)خاصة تلك التي تحمل رطو	ة 

de cole  (حر من منطقة منخفوالتي تنشأ نتیجة التغییر المفاجئ لدرجة الحرارة للم�اه أثنا	ة الحرارة ضء عبور السفینة لل
الع>س، فتش>ل رطو	ة على جدران المخازن وقد تسبب خسائر هامة لل	ضاعة خاصة حالة  أوأخر[ مرتفعة الحرارة  إلى

عة الخاصة مع توفر عامل الرطو	ة، لكن مع عنا�ة مالئمة �ذات الطب ئعالتي تصیب 	عض ال	ضا (moisissure)التعفن 
  . >ن تفاد� هذه الخسائر بتوفیر تهو�ة >اف�ة>ان مم

Voir :Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, op-cit, pp693 -694 et René RODIERE, Emmanuel 
DUPONTAVRE, op-cit, p 352  

  . 116حور�ة سعید بورنان، المرجع السابb، ص  -1
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یتحمل بدوره عواقب األضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء و>الئه فضال عن أخطاء 
خطأ  أوج ما �فید مسؤول�ة الشاحن عن خطئه  ب ق 779 وقد ورد في المادة )1(تا	ع�ه

 bضرر یلح	ه إذا ما تسبب �Vمندو	ضاعة وهو ما �ستفاد منه إعفاء الناقل من  أوالسفینة 	ال
ق ب ج >ما سبb  803من المادة ) ج(، و�تأكد ذلك 	صر�ح الع	ارة في الفقرة )2(المسؤول�ة

  . ذ>ره

لناقل مسؤوال عن تعو�ض الضرر ، فال �>ون ا)3(دة العامةللقاع االحالة تردید تعّد هذه       
ممثله حسب ما  أوو>یله  أومالك ال	ضاعة  أونشأ عن خطأ من المضرور وهو الشاحن  إذ 
، وهي تعد من قبیل الحادث 1924من اتفاق�ة برو>سل  4من المادة ) C( -2الفقرة ته ردأو 

  )1( المفاجئ 	النس	ة للناقل

عدم إتقان العالمات  أوأهمها عدم >فا�ة  مظاهرعدة ي فالشاحن  تظهر اخطاء
ق ب ج وجاءت ) ح(فقرة  803ردها المشرع الجزائر� في المادة أو وأ�ضا سوء التغلیف >ما 

أ�ضا من أمثلة خطئه ،1924من اتفاق�ة برو>سل  4من المادة ) س(و) ن(في الفقرتین 
من النوع الذ� �قتضي اتخاذ  إذ >انت الناقل 	طب�عة ال	ضاعة المشحونة إهماله إخ	ار

   :یها على النحو التاليتطرق إلن ،)2(تدابیر معینة أواحت�اطات إضاف�ة 

�قصد  (défaut d’emballage ou insuffisance): عدم �فا�ة تغلیف ال�ضاعة -1
 أوبرامیل  أوصنادیb  أو>راتین  أو	عدم >فا�ة تغلیف ال	ضاعة، وضع ال	ضاعة في أك�اس 

                                                           

  . 296ص   ،المرجع السابbعمر فؤاد عمر،  -1
�عد الشاحن مسؤوال عن األضرار التي تلحt �السفینة « :على التالي ،السالف الذ>ر ،80- 76أمر  779تنص المادة  -2

  . »خطأ مندو�Mه أووال�ضائع من جراء خطئه 
 الغیر أوهذا ط	قا ألح>ام القواعد العامة حیث �عفى المدین من المسؤول�ة عن أخطاء الدائن إذا وقع الضرر 	سب	ه  -3
  . المعدل والمتمم،السالف الذ>ر، 58- 75من أمر رقم  127المادة  	الض	^و 
  و ،240، المرجع السابb، ص )النقل الدولي ال	حر� لل	ضائع(أحمد محمود حسین / د -1

René RODIERE, Emmanuel DUPONTAVICE, op-cit, p 353.  
  . 186هشام فرعون، المرجع السابb، ص / د -2
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افر بها من المتانة ما �>في لتحمل ال	ضاعة >افة اآلثار المتولدة عن الضغوC صفائح ال یتو 
  .)1(رالمعتادة والمالزمة لمختلف العمل�ات المرت	طة بنقل ال	ضائع 	ال	ح

 أو�عتبر الشاحن مخطئا، هل عند عدم >فا�ة التغلیف  تىعدة مسائل 	شأن مرت یأث 
لم تكن لترقى لهذا الحد فإذا تم نقل ال	ضاعة  أن المسألة" رودیر"یر[ العمید  ؟عند انعدامه

 إلىبد للناقل أن یتخذ إجراءات فاألمر واضح وال �حتاج إال  بدون تغلیف رغم ضرورته فال
مراق	ة سطح�ة وعل�ه إبداء تحفظات 	شأن الطر�قة التي سوف یتم فیها نقل ال	ضاعة، وٕان 

نابولي في ( ذلك �طال�ة>ان سوف یتحمل المسؤول�ة ولو جزئ�ا >ما قررت مح>مة إ
وهذا هو األهم و�ر[ >خالصة أنه ال یجب الح>م بخطأ الناقل 	ش>ل آلي ) 03/09/1958

  .)2(بل البد من مراعاة >ل ظرف

یختلف من  مفهوم عدم >فا�ة تغلیف ال	ضاعة مفهوما نسب�ا وفي ذات الس�اق، �عدّ 
د مختلفة من حالة ألخر[، حالة ألخر[ نظرا ألن تقو�مه �عتمد في >ل حالة على عوامل تع

من عدمه،  �ا>طب�عة الرحلة، ومدتها، وطب�عة ال	ضاعة و�عود تقدیر ما إذا >ان التغلیف >اف
عند هنایجب أن نتوقف ، )1(لقاضي الموضوع لة موضوع�ة تخضع للسلطة التقدیر�ةأمس

في  ومن اقت	س عنها قد أعفى الناقل 1924لسنةنقطة مهمة، فإذا >انت اتفاق�ة برو>سل 
   >م إذ انعدم التغلیف؟حال عدم >فا�ة التغلیف فما هو الح

إلزام  إلىتشیر >ل النصوص المنظمة ألح>ام عقد النقل ال	حر�  :انعدام التغلیف -2
حالة عدم تغلیف ال	ضاعة خاصة  إلىالشاحن بتقد�م 	ضاعة مغلفة تغل�فا >اف�ا، ولم تنص 

فاختلفت األح>ام القضائ�ة 	صدد  ،شحنها إذا >نا 	صدد 	ضاعة البد أن یتم تغل�فها قبل
  . معالجة الموضوع ت	عا لنوع ال	ضاعة المنقولة وما هو متعارف عل�ه في مجال النقل ال	حر� 

 إحد[ المحاكم 	الكو�ت  لكن حملتمثال المر>	ات دون تغلیف >الس�ارات،  اغال	تنقل 

                                                           

  . 298وعمر فؤاد عمر، المرجع السابb، ص  ،245المرجع السابb، ص ) وليعقد النقل الد(أحمد محمود حسني، / د -1
2 - René RODIERE, op-cit, p 283.  

  . 231صالح الدین عبد اللطیف الناهي، المرجع السابb، ص / و د
  . 299، وعمر فؤاد عمر، المرجع نفسه، ص 107، المرجع السابb، ص )مسؤول�ة الناقل ال	حر�  (>مال حمد�،/ د -1
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ل الناقل و اوح راضر  هایف لحقس�ارات قادمة من ألمان�ا بدون تغل ةعن شحن ةمسؤول�ال الناقل
رد 	السند ما �فید أن النقل تم دون تغلیف، وهو ما رفضته أو فع 	المسؤول�ة على أساس أنه الدّ 

المح>مة على أساس أن ال	ضاعة سلمت فعال بدون تغلیف >ما هو معمول 	ه، لكن �قع 
  .)1(على عاتقه بذل العنا�ة الواج	ة للحفا� علیها من >ل المخاطر

ألزمت االتفاق�ات الدول�ة والقوانین الوطن�ة الشاحن  :عدم إتقان العالمات أو�فا�ة عدم  -3
زمة لتعیینها، على أن تكون هذه العالمات 	أن �ضع على ال	ضاعة العالمات الرئ�س�ة الالّ 

	أ�ة طر�قة أخر[ على ال	ضائع غیر المغلفة  أومطبوعة  أوموضوعة 	طر�قة ظاهرة ومتقنة 
واألغلفة المع	أة فیها 	حیث �سهل قراءتها حتى نها�ة الرحلة وحتى تسل�م  على الصنادیb أو

  .)2(المرسل إل�ه في میناء التفر�غ إلىال	ضاعة 

ب تسل�مها حتى ال جمن نوع ال	ضاعة ولمن ی التحقb إلىوضع العالمات دف یه
اهتمام  ىإلاالنفجار  أوالقابلة لاللتهاب  أورة یكون عرضة للض�اع، وتحظى ال	ضاعة الخطت

خاص إذ یجب أن یتضمن ب�انا علیها �فید التحذیر من الخطر إن أم>ن >�ف�ة الوقا�ة من 
ومع األسف ال نظیر  ،)1(من ق ت ب م الجدید 205خطورتها وهذا ما نصت عل�ه المادة 

نموذجا  أومعینا  ا>ل هذه النصوص أسلو	لم تشترC و  ،لهذا النص في القانون الجزائر� 
الشاحن في له >ما أنها لم تلزم الناقل بإدراج الب�انات التي قدمها ) لعالماتوضع ا(للتعل�م 

لم تتوافر لد�ه الوسائل  أوده شك في مطا	قتها للعالمات الموضوعة و اسند الشحن إذ ما ر 
من اتفاق�ة برو>سل ) ج(– 3فقرة  3حسب المادة ( المعتادة لیتأكد من صحتها أوالعاد�ة 
  ).من اتفاق�ة هامبورج 1فقرة  16نص المادة و  ق ب ج )ب(فقرة  755والمادة  1924

إیراد السبب الذ� دفع  اكثر صرامة من اإلتفاق�ة 	أن اشترطت هامبورغ تعّد قواعد 
التصر�ح 	أس	اب  أوعدم توفیر اإلم>ان�ات  إلىتدو�ن التحفظات فهل هو راجع  إلى	الناقل 

.          إیراد التحفظات 	ش>ل عام مجرد	 الشك وهو أمر لم تطالب 	ه اتفاق�ة برو>سل واكتفت
                                                           

  . 174و �173عقوب یوسف صرخوة، المرجع السابb، ص / یونیو غیر منشور، نقال عن د 23قرار صادر في  -1
، وعمر فؤاد عمر، المرجع السابb، ص 109و 108، المرجع السابb، ص )مسؤول�ة الناقل ال	حر� (>مال حمد�، / د -2

322 .  
  . 109ص ، المرجع نفسه، )مسؤول�ة الناقل ال	حر� (>مال حمد�، / د -1
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مسؤولیته عل�ه إث	ات عدم >فا�ة التغلیف وعالقة السبب�ة بینه  إ	عاد حتى یتم>ن الناقل من
وVین الضرر الذ� لحb 	ال	ضاعة، و�ستفید في الوضع من التحفظات الكتاب�ة المثبتة 	سند 

 "أن الصنادیb غیر مح>مة الغلb"لها اثالشحن والتي تساعده في است	عاد قر�نة المسؤول�ة وم
  .)1(اسیر ��>ون  لن األمر رغمهذا ال �عني عدم إم>ان�ة اإلث	ات 	طرق أخر[ لكن 

یجب لفت االنت	اه أن مسألة عدم >فا�ة التغلیف ال تثار إال عندما تكون ال	ضاعة 
شاحنات وال ال أومغلفة، وعل�ه ال �م>ن إثارة المسألة لل	ضاعة الم>ونة من اآلالت الضخمة 

  . الحبوب ألنها حال�ا تنقل بدون تغلیف أو	النس	ة للمواد السائلة مثل الز�ت 

ا الناقل إال بإث	ات الضرر وعالقة السبب�ة وسوء التغلیف دون أن �>ون هعندال یلتزم 
على أنه  استثنائ�ة للحفا� على ال	ضاعة أوأنه بذل عنا�ة خاصة  إث	ات إلىمضطرا 

وضع ال	ضاعة قبل  إلىشیر تتقدم في حال غ�اب تحفظات 	السند  �صعب عل�ه إث	ات ما
  بها الشاحن ىالب�انات التي أدل مقارنةحسن الن�ة  بدا�ة الرحلة في مواجهة الغیر حامل السند

ء من أنه حتى �ستفید الناقل من اإلعفا،مبدئ�اا ،ذ>رن : د الشاحن لذ�ر ب�انات �اذ�ةتعمّ  -4
) وضع العالمات أوفي التغلیف (السبب�ة بین خطأ الشاحن  المسؤول�ة عل�ه إث	ات عالقة

ل لل	ضاعة، لكن في هذه الحالة أ� عندما یتعمد الشاحن التصر�ح صوVین الضرر الحا
أن تتوفر ف>رة الخطأ تقتضي فالضرورة  ق�متها أوبب�انات غیر صح�حة عن نوع�ة ال	ضاعة 

  .والضرر وعالقة السبب�ة

 أوالحصول على أجر أقل  اخفاء صحة الب�انات هوالشاحن من  قد تكون غا�ة  
النصوص القانون�ة الناقل من المسؤول�ة هذا التصرف حررت على  له عاقب>تأمین أقل، و 

 رخسارة قد تلحb بهذه ال	ضاعة المنقولة وهذا ما �ستفاد من الشط أونهائ�ا عن أ� ضرر 

                                                           

  : جاء ف�ه 20/10/1984وقد صدر ح>م یؤ>د أمر عن مح>مة النقض الفرنس�ة الغرفة التجار�ة في  -1
« comme le transporteur à la charge de la preuve, il devra prouver non seulement 

l’insuffisance d’emballage mais le rôle causal de ce défaut, en l’espèce l’insuffisance 

d’emballage n’a joué aucun rôle ».  
 voir : René RODIERE, Emmanuel DUPONTAVICE, op-cit, p 354.  
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ج ق ب  810المادة اتقابله، )1(1924من قواعد برو>سل لسنة  4من المادة  5األخیر للفقرة 
الناقل  ال �عدّ "": ح>ام الخاصة 	التحدید القانوني للمسؤول�ة، وقد ورد فیهاألاوٕان جاءت 	عد 

ما یت�عها إذا ارتكب الشاحن بتعمد  أوالضرر المسبب لل�ضائع  أومسؤوال عن الخسارة 
  . )2("مؤ?دة للنقل وث�قة أخرe  أوق�متها في وث�قة الشحن  أوتصر?حا �اذ�ا �شأن نوعها 

الشاحن المسؤول�ة عن األضرار والخسائر الناجمة  هي األخر[  قواعد روترداملت حمّ 
ه توألزم 1فقرة30الخاصة 	ال	ضاعة محل النقل وهذا ط	قا ألح>ام المادة الكاذ	ة عن الب�انات 

  .)1(منها 2فقرة  31بتقد�م تعو�ض عن األضرار لصالح الناقل حسب المادة 

  أحد تا�ع�ه أومنسو�ة للناقل  األخطاء المسب�ة للضرر والغیر أوفعال األ_اثان�
وما �قابلها في القوانین التي  1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة  2فقرة  4تطرقت المادة 

أس	اب محددة إلعفاء الناقل من المسؤول�ة،  إلى) ع(حتى ) أ(اقت	ست عنها في البنود من 
 أوقهاء لة عامة حسب تعبیر 	عض الفاح هيف ،)2(	قهیختلف تماما عما س) ف(لكن البند 

�ة تكمیل�ة معف�ة من المسؤول�ة ـــــــ>ما توصف 	أنها وسیلة إضاف أوم >ما تسمى 	اإلعفاء العا
 يعدوهي تست ،)3(التمسك 	حالة من الحاالت المحددة نــــــ	النس	ة للناقل الذ� �عجز ع

  : عدة نقاC فيالتوقف 
) أ(اقل إث	ات وجود حالة من الحاالت السا	قة الواردة في البند منالمعلوم أن على الن -1

 .)المسؤول�ة المفترضة(المعمول 	ه من المسؤول�ة ذلك ط	قا لألساس  حررتلل) ع(حتى

                                                           

1 - Art 04-05 de la convention de Bruxelle 1924 stipule ce qui suit : « Ni le transporteur ni le navire 

ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou le 

concernant, si dans le connaissement de chargeur à fait sciemment une déclaration fausse de leur 

nature ou de leur valeur ». 

 Art 5422-17 du(ف نق  31والفرنسي في المادة  مق ت ب  230رده المشرع المصر� في المادة أو نفس الح>م  - 2
CT F(.  

>ل�ة  مسؤول�ة،و  عقود مذ>رة للحصول على شهادة الماجستیر، ،امات الشاحن في عقد النقل ال	حر� التز ع	اس سام�ة،  -1
  . 82 - 80ص  ،2012- 2011،جامعة الجزائر الحقوق،

  . >املة في بدا�ة الحدیث عن اإلعفاء) ف( 2فقرة  4نص المادة  إلى�م>ن العودة  -2
 ، وأ�ضا 455المرجع السابb،  ،وعمر فؤاد عمر، 158لمهتار، المرجع السابb، ص 	سام عاطف ا -3

Hind Adil , op-cit, p68. 
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دراجها تحت إالواقعة الماد�ة تختلف عن الوقائع التي �م>ن  أویجب أن �>ون السبب   -2
 جاءت مجردةالفقه على أن هذه الحالة  أ� من الحاالت المستقلة األخر[، و�جمع أغلب

 . )1(الضرور�ة وما على الناقل إال اتخاذ االحت�اطات متوقعةن غیر تكو  عامة یجب أنو 
خطأ  أو الحادث المفاجئ أوالواقعة وصف القوة القاهرة  أویجب أن یتخذ هذا السبب   -3

  .)2( حتى یتسنى للناقل التذرع 	ه للتنصل من المسؤول�ة الشاحن

هذا االستثناء أن یثبت عالقة الت	ع�ة بین الضرر الحاصل بعلى المطالب إذن �قع 
، والناقل یتوجب عل�ه إث	ات عدم ارتكا	ه أل� )1(تا	ع�ه أووالسبب األجنبي 	النس	ة للناقل 

وعالقتها 	الضرر، وهذا ما �ساعد في تحدید مد[ ) الواقعة الماد�ة(خطأ وتوض�ح ما حصل 
 .)2(معقولةبذل الناقل للعنا�ة ال

) ل(ي الفقرة نص فو  1924لسنة  >العادة مشرعنا وف�ا ألح>ام اتفاق�ة برو>سل	قي 
مع 	عض ) ف(ج على نفس ما جاءت 	ه االتفاق�ة في فقرتها ق ب  803من المادة 

التعدیل، حیث ال نجد طرفا آخر �طالب بتطبیb هذا االستثناء و�قع على عاتقه واجب 
إن الناقل هو الملزم بتقد�م الدلیل على عدم ارتكا	ه أل� خطأ اإلث	ات، فحسب نص المادة ف

  . أحد مندو�Vه أوهو 

لم �>تف المشرع الجزائر� 	النص على هذه الفقرة إلعفاء الناقل من المسؤول�ة 	عد 
) ك(نصه لسلسلة من االستثناءات تطابb ما جاءت 	ه االتفاق�ة، بل أضاف فقرة أخر[ وهي 

صالح ع المجال ل	معنى أنه وسّ  ،)3("مسب�ة لحادث ال ینسب للناقلاألفعال ال: " جاء فیها
شرC وهذه الفقرة هي ما وردت في القانون الفرنسي  أومن المسؤول�ة دون قید  ئهلناقل إلعفاا

 ) 2010	موجب تعدیل سنة¨ 5422L-13المادة أو( (D)فقرة  27في المادة  1966لسنة 

                                                           

1 - Hind Adil , ibid, p 69. 
2 - René RODIERE, Emmanuel DUPONTAVICE, op-cit, pp 348-350. 

  . 200و 199مرجع السابb، ص وأ�ضا حور�ة سعید بورنان، ال،  460 - 456ص ص  ،المرجع نفسه ،و عمر فؤاد عمر
و>الئه مست	عدین من عبء  أواالتفاق�ة 	المطالب في هذه الحالة 	اعت	ار أن تا	ع�ه  ای	قى معرفة من �قصد واضعو  -1

  . اإلث	ات
2 - Hind Adil , op-cit, p 70.  

  « Des faits constituants un évènement non imputable au transporteur»:تقابلھا بالفرنسیة -3
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جاءت  فهي تحصیل لما  (DUPONTAVICE)و (RODIERE)وعلى حد تعبیر األستاذین 
  .)1(1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة  4من المادة ) ف(	ه الفقرة 

ل قدر و ا�حف لى،و >ان على المشرع الجزائر� مراعاة أن الجزائر دولة شاحنة 	الدرجة األ     
ح¡ والمال، ن لالستفادة أكثر من اإلعفاءاتالمستطاع حما�ة الشاحنین الفتح المجال للناقلی

  .1فقرة  5ص�اغة قواعد هامبورغ في المادة  إلىأخیرا، أن هذا اإلعفاء �قترب أكثر 

  خطأ الغیرو الخطأ المشترك بین الناقل وسبب آخر_ثالثا

>ما هو الحال في التلف الذ�  لغیر في مفهوم القوة القاهرةایدخل خطأ  :خطأ الغیر - 1
ل الغیر في یمن قب و�عدّ ، فینة أخر[ من قبل س سفینةدمة الاء مصا�صیب ال	ضائع من جرّ 

�شمل أ�ضا الضرر  ،أ� ال �عمل لحسا	ههذا الصدد >ل شخص ال �سأل الناقل عن أفعاله 
في هذه و ، )1(الذ� أصاب ال	ضاعة من جراء احتكاكها ب	ضائع أخر[ مملو>ة لشاحن آخر

  . التلف الذ� أصاب ال	ضائع المشحونة أوالفروض ال �سأل الناقل عن الهالك 

حمد� >مال أنه �عتبر من فعل الغیر الفتن والثورات وأعمال القرصنة ذلك أن / یر[ د
الّدفع استحالة التوقع واستحالة  تيصیامن القوة القاهرة لعدم توافر خ تلك األفعال إن لم تعدّ 

، فإنها ال شك تعتبر أفعاال صادرة من الغیر تقوم بهذا الحس	ان وجها إلعفاء الناقل من بها
  .)2(ؤول�ةالمس

 جق ب  804على هذه الحالة المادة  نصت :رالخطأ المشترك بین الناقل وسبب آخ-2
أحد  أو هو مالهالك الحاصل لل	ضاعة إذا أسه أورر ـأن الناقل مسؤوال نسب�ا عن الض معتبرة

و�قع على الناقل 	موجب هذا النص عبء إث	ات أنه غیر مسؤول عن 	ق�ة  ،بخطئهمندو�Vه 
                                                           

وال دخل إلرادة  سبب األجنبي عن الناقللأن هذه الحالة والقوة القاهرة ما هما إال حالتین ل" عمر الزاهي"و�ر[ األستاذ  -1
  . احداثه الناقل في

Voir : A. ZAHI, op-cit, p189 ; René RODIERE, Emmanuel DPONTAVICE, op-cit, 348 et le 
Lamy,op-cit,p 424. 

 ،228، المرجع السابb، ص نسيوحسن عبد هللا دمحم الع ،125، المرجع السابb، ص أمین قاید هجت عبد هللادمحم ب/ د -1
  . 192ص  المرجع السابb، ،وحمود عبد الطیف غزال ،44ودمانة دمحم، المرجع السابb، ص 

  . 90، المرجع السابb، ص )اتفاق�ة األمم المتحدة(>مال حمد� / د -2
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من قواعد  05من المادة  07لته الفقرة أو وهو نفس الح>م الذ� تن ضرارالخسائر واأل
  . هامبورغ

 إلىالمطلوب من الناقل ط	قا لمقتض�ات المنطb القانوني أن یثبت مقدار ما یرتد  نإذ
حسب (التأخیر في التسل�م  أوالتلف  أوتحمیله بإث	ات مقدار الهالك  أوإهماله،  أوخطئه 

أحد  أوخطئه، فیتوجب هنا إث	ات مد[ إسهام خطأ الناقل  إلى یرجع الذ� ال) قواعد هامبورغ
 رأت	اعه في إحداث الضرر أ� تحدید نصی	ه في المسؤول�ة، فقد �>ون الخطأ �سیرا والضر 

  .الع>س أو>بیرا 

  الم�حث الثاني
  التحدید القانوني لمسؤول�ة الناقل ال�حر� لل�ضائع 

  )الحد األقصى للتعو�ض(

لتحقیb التوازن المنشود بین مصالح الناقلین ال	حر�ین والشاحنین هو ثان مبدأ تقرر 
	عدما تماد[  1924اتفاق�ة برو>سل لسنة  وقد >رسته، ال	حر�  مبدأ تحدید مسؤول�ة الناقل

تا	عي الناقل  إلىمتد تنفیذه حتى �و  سند الشحن ه فيبتضمین إل�هجوء الناقلون في اللّ 
ات التي تؤ�د هذا التحدید أن التعو�ض ینطو� على إجحاف ومن االعت	ار  ،نین والبر�یال	حر�

	حb الناقل الذ� یجهل عادة محتو�ات الطرود المنقولة خاصة إذا >انت ذات ق�مة >بیرة 
و>ان ى، اد[ بذلك مطال	ة الناقل 	أجر أعلوغیر مؤمن علیها، أما 	النس	ة للشاحن فهو یتف

؟ االجا	ة تكون بتحدید بb هذا النظام�طف>یف منه  ل الحدّ أو القضاء في دول >ثیرة �ح
� حاالت أكید یجد مبررات لعدم تطب�قه أنه حالة خاصة أ 	ماو  ،)لو المطلب األ(مفهومه

   ).المطلب الثالث(من التعو�ض  ف �م>ن حساب هذا الحدّ یو> ،)المطلب الثاني(�ست	عد فیها

  لوالمطلب األ 
  مفهوم نظام التحدید القانوني للسؤول�ة

  �ة الناقل ال	حر� لل	ضائع مسؤول�ة عقد�ة مصدرها عقد النقل ال	حر� عتبر مسؤولت
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مة في الم�عاد المحدد الالمرسل إل�ه >املة س إلىنقل ال	ضاعة وتسل�مها الذ� 	موج	ه یلتزم ب
لجبر الضرر  اتعو�ضخالل بهذا اإللتزام و�ستحb المتضرر إلاذلك �>ون مسؤوال 	مجرد Vو 

�ضا في المجال ال	حر� لتأخذ منحى أالتعو�ض و  محدودةالمسؤول�ة تكون لكن الحاصل، 
مسؤول�ة  ةخصوص�مجددا  تظهرامة 	سبب البیئة التي �مارس فیها فمختلف عن القواعد الع

    .)الفرع الثاني(ثم مجال إعماله ،)لو الفرع األ(النظام وتب�ان طب�عته اذف بهالتعر� لمن خالالناقل 

  لوالفرع األ 

  حدید القانوني للمسؤول�ةنظام الت وطب�عةتعر?ف 

فهو جزء مهم في محل�ة  أوتم تكر�س هذاالنظام في >ل التشر�عات ال	حر�ة دول�ة >انت    
�ع>س خصوصیته، لكن التعرف على مضمون هذا النظام و  تنظ�م مسؤول�ة الناقل ال	حر� 

  .)ثان�ا(إعماله  �ضا متى �طبb ا� مجالأو  ،)الأو (�>ون 	التعرض لتعر�فه وطب�عته 

   :هتعر?ف - الأو  

تحدید المسؤول�ة صورة من صور اإلعفاء منها >ذلك �عتبر خروجا عن األصل عتبر �  
 الحاصل ا� ان �>ون  الضررمع حجم طرد�ا یتناسب الذ� �قضي 	أن �>ون التعو�ض 

  .)1(>امال

ع رف ال	عض نظام التحدید القانوني للمسؤول�ة 	انه وسیلة تحقیb توازن غایتها توز��عّ        
 .)2(>افة مخاطر النقل بین جم�ع الناشطین في مجال ال	حر� التي قد تمس 	مؤسسة 	حر�ة

یجب مسؤول�ة الناقل قائمة ولكن في حدود معینة 	حیث  نّ أ�قصد بتحدید المسؤول�ة  أو      
   .)3( زهو اتقدیر التعو�ض وفb سقف نقد� ال �م>ن تج

                                                           

  .السالف الذ>ر ،58- 75مر رقم ألمن ا 182انظر المادة - 1
2 -« la limitation de la résponsabilite du transporteut maritime est un instrument d’équilibre qui a 

pour but de répartir entre les exploitants de l’industrie maritime l’ensemble des risques inherents à 

toute entreprise maritime». 

Voir :INNOCENT Fetze Kamdem, op-cit ,p 700. 
 .96، ومروان بدر� االبراه�م، المرجع السابb، ص 193المرجع السابb، ص اسیل 	اقر جاسم، - 3
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لتحدید نقض المصر�ة تعر�ف لعن مح>مة ال ةالصادر ح>ام ألحد اأ�ستفاد من   
ق�متها في سند  أوفي حالة عدم ب�ان جنس ال	ضاعة 	أنه القانوني لمسؤول�ة الناقل ال	حر� 

�وافb مبلغا و  ن �ح>م 	ه عل�هأقصى للمسؤول�ة القانون�ة لما �م>ن أالشحن �عتبر حدا 
  .)1(معینا

منه هو تحدید حد أقصى لمبلغ �قصد و  لقد حدد المشرع مسؤول�ة الناقل تحدیدا قانون�ا،      
، في ا�صالها تأخیر أو 	ضاعةللتلف  أوة هالك التعو�ض الذ� یلتزم الناقل بدفعه في حال

تحدید مسؤول�ة "  لكنها تؤد� الغرض المطلوب مثالهامختلفة  بیراتعفي سبیل ذلك واستعمل 
لك فإن مسؤول�ة الناقل ومع ذ تارة أخر[،..." الناقل إال في حدودال �سأل "و تارة... " الناقل

  .)1(ر هو الذ� یتم تحدیدهٕانما التعو�ض المقدّ و  ال	حر� ت	قى مسؤول�ة >املة،

التي تح�^ 	عمل�ة  �عود أساس هذا الموقف المعمول 	ه أنه منذ القدم أعتبرت األخطار      
 نّ أ	معنى  ،شطین في هذا المجالاعلى جم�ع الن (ventilés)النقل ال	حر� یجب أن توزع 

االصل �سر� الحد االقصى للتعو�ض المنصوص عل�ه على جم�ع الحاالت التي �عتبر فیها 
  .)2(الناقل مسؤوال عن الضرر

القوانین و  1893صدور قانون هارتر االمر�>ي لسنة  قانون�ا مع تم تكر�س هذا النظام     
ن االطراف وسبب تحدیده هو اجراء نوع من التوازن في الصالح المتضارVة بی التي تلته،

 اعتمدته مختلف التشر�عات ال	حر�ة وقدالمتعارضة مقابل الغاء شروC االعفاء من المسؤول�ة 
  .)3(االتفاق�ات الدول�ة انذاكو 

  طب�عته - ثان�ا 

 ح>ام المسؤول�ة التي تقررها القواعد العامة أمبدئ�ا نظام المسؤول�ة المحدودة یخالف  
                                                           

  .719-717ص ،ص2001مصر، اإلس>ندر�ة، ،مط	عة االنتصار ،الدفوع التجار�ة وال	حر�ة ض عبد التواب،معوّ /د -  1
التحدید القانوني لمسؤول�ة الناقل ال	حر� الّدولي في اتفاق�ة برو>سل في القضاء « ، ن عوضعلي جمال الدی /د -1

  . 334- 333ص ص  الكو�ت، ،1978، ینایر 01العدد مجلة الحقوق والشر�عة، ،»الكو�تي 
  .393- 391ص ص ،المرجع السابb ،مراد منیر فه�م/د علي ال	ارود�،/د مصطفى >مال طه،/د -2
  .130المرجع السابb، ص)القانون ال	حر�  (>وماني،  لطیف جبر/د - 3
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سببها للدائن >املة فهو �ح�^ المسؤول�ة 	حدود في مسؤول�ة المدین عن االضرار التي �
قد و  ،>ان مقدار الضرر متى توافرت شروC تطب�قه القانون�ة مهمامعینة في النقل ال	حر� 

  :فر�قین إلى انقسم الفقه 	شأن طب�عة التحدید القانوني للمسوؤل�ة

1- bالنظام العا فر�	 bضائع تتعل	حر� لل	م ومن ثمة فعلى رأ[ أن أح>ام مسؤول�ة الناقل ال
المح>مة أن تعمل على إثارة الدفع المتعلb 	التحدید من تلقاء نفسه دون أن �شیر له 

ما تقرره حدود المسؤول�ة  إلى	الضرورة الناقل، و�تم تقدیر التعو�ض من قبل القاضي مستندا 
في غ�اب ضا	^ تقدیر التعو�ض من طرف المضرور، أخذین 	عین االعت	ار ما اتفb عل�ه 

فقرة  233مر 	النس	ة للمشرع المصر� واضح  حسب المادة فاأل ،)1( طراف ومد[ صحتهاأل
تحدد المسؤول�ة أ�ا �ان نوعها من هالك ال�ضائع " :على التالي التي تنصق ت ب م  1
مسؤول�ة مفروض 	قوة القانون سواء تمسك 	ه الناقل لأ� أن التحدید القانوني ل" ...تلفها أو
  . 	ه لم یتمسك أو

إذا >ان الشاحن 	صدد المطال	ة 	التعو�ض الكامل لتوفر الشروC هنا ال تغیر الوضع ی
  .لمسؤولیته ل سو[ الدفع 	التحدید القانوني�ملك الناق

  تعو�ض مستقل في  األقصى للمسوؤل�ة أوعلى للتعو�ض أن الحد األ الفر�b الثاني�عتبر  -2

وص القانون ـــــــض الذ� تقرره نصــــــا التعو�	ارات عن تلك التي �قوم علیهـــــــس واالعتااألس
  . المدني وهذا رغ	ة في إقامة التوازن بین الشاحن والناقل

وحدة الشحن و	التالي  أول التقدیر الجزافي لق�مة الطرد یالتحدید القانوني من قبل�س 
لمضرور ال �م>ن إعمال قاعدة النسب�ة، أ�ضا هو ل�س من قبیل الشرC الجزائي حیث یلتزم ا

بإث	ات مقدار الضرر الماد� واألدبي، فاألمر في القانون ال	حر� مرت	^ 	الحد األعلى 

                                                           

في القانون ال	حر� الجدید الصادر  ،عقد النقل ال	حر� نيأحمد محمود حس/ ، ود112دمانة دمحم، المرجع السابb، ص  -1
  . 213ص  ،1997االس>ندر�ة، ، منشأة المعارف، 1990لسنة  8	القانون رقم 
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� التعو�ض ق�مة الضرر إذا >ان تقدیر أقل من الحد و اللتعو�ض مهما بلغ الضرر فإما �س
  .)1(�ه فلن �حصل إال على الحد األعلىو ا�س أوزه أو وٕان تج

اعتبر أن الدفع 	التحدید القانوني للمسؤول�ة إنما �منع أن جانب آخر من الفقه  لمهذا   -3
  . �حمي مصلحة خاصة وهي مصلحة الناقل و	التالي ال �م>ن أن �>ون من النظام العام

لمشرع الجزائر� فاعتقد أنه البد من قراءة النصوص التي عنیت اأما الستظهار موقف      
شرC یهدف  أوتبرت أن >ل اتفاق ق ب ج التي اع 811المادة  إلىاستنادا ، فبهذا الموضوع

تحدید مسؤول�ة الناقل ال	حر� 	أقل مما هو مقرر قانونا  إلىغیر م	اشر  أو	طر�b الم	اشر 
احتساب و تطبیb عن >�ف�ة التغاضي ، وأنه ال یجوز )1(في ح>م ال	اطل وعد�م األثر

، ومنه �م>ن التعو�ض وتقدیره ألنها جاءت مفصلة على أنه یجوز االتفاق على رفع هذا الحد
اعت	ار هذه القواعد من النظام العام وال یجوز مخالفتها و	التالي هي من الدفوع التي �م>ن أن 

  .یثیرها القاضي دون مطال	ة من طرف صاحب المصلحة

توحید  إلىتهدف والتي >انت  1924المشرع الجزائر� عن اتفاق�ة برو>سل لسنة نقل  
ین الناقلل على التعامل بها و االتي تدعسف�ة ووضع حد للشروC الت النصوص القانون�ة

  .ال	حر�ین

  الفرع الثاني
tالتحدید القانوني للمسؤول�ةنظام  مجال تطبی 

نطاقا محددا لتطب�قه �ماثل المجال نظام التحدید القانوني لمسؤول�ة الناقل ال	حر�  یجد   
bتحرك المسؤول�ة التي من حیث الحاالتالزمن�ة  أوالموضوع�ة مسؤولیته  المخصص لتطبی 

  ).ثان�ا(من حیث األشخاص المستفیدین منهو  ، )الأو (
                                                           

، و	سام عاطف المهتار، 178و 177، المرجع السابb، ص ص )حر� لل	ضائعمسؤول�ة الناقل ال	(>مال حمد�، / د -1
  .210ص  المرجع السابb، وحمود عبد اللطیف غزال، ،182المرجع السابb، ص 

عد�م المفعول �ل شر: تعاقد� و  �عد �اطال:"،السالف الذ>ر على مایلي80-76مر رقم ألمن ا  811تنص المادة   -  1
تحدید المسؤول�ة �مبلغ �قل عن المبلغ الذ� حدد في  -ب:.....غیر الم�اشر مایلي أور أثره الم�اش أو��ون هدفه 

  ..."،808اعاله،معدا فب الحالة ما جاء في المادة  805المادة 



 حاالت استبعاد مسؤولية الناقـل البحري لليضائع: الفصل الثاني                                              لو الباب األ

 

140 
 

  لتحدید القانوني للمسؤول�ةالمسؤول�ة المشمولة �احاالت :الأو 

التي تض	^ المسؤول�ة المحدودة للناقل  سساأل 1978قواعد هامبورغ لسنة وضعت         
لم و  ،)1(1924رو>سل لسنة تجنب النقائص التي رافقت ص�اغة اتفاق�ة ب أساس ال	حر� على

، فاتسمت نصوصها 	الوضوح مقارنة مع اتفاق�ة 1968یتدار>ها أ�ضا بروتو>ول سنة 
وتقترب قواعد روتردام في معالجة الموضوع لقواعد هامبورغ مع  ،1924برو>سل لسنة 
 لقواعد هامبورغ السادسة من تینالماد ي�تضح الفرق من خالل تحلیل نصو  	عض الت	این،

  .قواعد روتردام من 59المادة أو لف فقراتهفي مخت

مجال تطبیb المسؤول�ة المحدودة، فتطبb على حاالت الهالك  أوتحدید الحاالت  –1
خصت >ل حالة 	المبلغ األقصى و  ر في التسل�میحالة التأخ أ�ضاو  الكلي لل	ضاعة أوالجزئي 

  .لى منهاو األهذا في فقرات أ، ب، ج واضحة من المادة السادسة الفقرة و  للتعو�ض
 أونقالة،  أوة صمن أو�ة و اتحدید مبلغ التعو�ض المستحb >حد أقصى عند استخدام ح -2

  .أداة نقل مماثلة لتجم�ع ال	ضائع متماش�ة مع تطور وسائل النقل في المجال ال	حر� 
 أوة >تلفها إذا >انت مملو  أوتحدید المبلغ األقصى >تعو�ض عند هالك أداة النقل  -3

  .یر الناقلمقدمة من غ
>ما (وقد اعتمدت على مع�ار�ن هما الوزن والطرد  د بدقة المقصود 	الوحدة الحساب�ةتحدی -4

  .)س�اتي شرحه
مما سبb أّن حاالت المسؤول�ة المشمولة 	التحدید هي ذاتها الحاالت التي تثیر یتضح      

، لت	قى الوطن�ةو  صوص القانون�ة الدول�ةالهالك 	اجماع >ل النو  حالة التلف هي و  المسؤول�ة
   .لهو اخیر >حالة لتحر�ك المسؤول�ة موضع اختالف >ما سبb تنأمسألة الت

                                                           

وتعد�التها، الذ� یبدو في ظاهره واضخا  1924اتفاق�ة برو>سل لسنة  إلىاظهرت تطب�قات هذا النظام استنادا  -1
فهل  ،و�اتامر بنقل 	الحاألصعو	ة تقدیر التعو�ض اذا ما تعلb  -1: في اعماله �م>ن تلخ�صها في  عدة نقائص ،و	س�طا

تحدید عملة التعو�ض ال یتحدد اال - 2.منها 5فقرة  4ح حأو�ة في المادة وحدة 	ضاعة لغ�اب مصطل أوتعتبر وحدة شحن 
	ه  سترلین >عملة دون ذ>ر في البدا�ة اذا >ان �قصدنه تقرر اعتماد االألمنها  09والمادة  5فقرة  4	عد جمع المادتین 

 أومر 	االسترلین المقدر ذه	ا األغ�اب مرجع �ساعد في تقدیر سعر الصرف سواء تعلb  -3.العملة اإلنجلیز�ة أو 	الذهب
 .الفرنك بوان>ار�ه الحقا
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  أو>ما ان المسؤول�ة التي تكون محل تحدید هي تلك التي تكون في مواجهة الشاحن       
تیجة تنفیذ العقد فال ن اصی	ه ضرر �ممثله القانوني  دون الغیر الذ� قد  أوالمرسل ال�ه 

، �عني ان التحدید القانوني  غیر العقد�ةو  لمسؤول�ة العقد�ةافي حالة  أ>ما تنش ،�ستفید منه
 المقامة ضد الناقل المتسبب في الضرر بجم�ع حاالته  الدعاو[ للمسؤول�ة �سر� على جم�ع 

  .)1(تقصیر�ةأو ساس مسؤول�ة عقد�ة  أوعلى 
ة النقل المستحقة ول�س جر ألة التعو�ض 	أمس ارVطتروتردام و  مبورجواعد هایتضح ان ق    

في حالة نقل  التحدید القانوني أح>ام سر� تال ، على انه )1(الوزن  أوعلى اساس الطرد 
  .)2(في نقل الحیوانات الح�ةو  ال	ضائع على السطح

  التحدید القانوني للمسؤول�ةالمستفیدون من  :ثان�ا

ول�ة خاصة >یف تطور التار�خي للتشر�عات الدال إلى�م>ن دراسة هذا الجزء 	النظر 
تقبلت تدر�ج�ا ف>رة استفادة أشخاص آخر�ن دون الناقل من نظام التحدید القانوني للمسؤول�ة 

، روتردامو  ثم موقف قواعد هامبورغ ،)يبقواعد قس( 1968یبدأ 	اتفاق�ة برو>سل ثم بروتو>ول 
  . ل المشرع الجزائر� هذه النقطةو ادراسة >یف تن إلىووصوال 

  :الدول�ةحسب االتفاق�ات -1

 إلىفي نسختها األصل�ة  1924سنة للم تشر اتفاق�ة برو>سل  :1924اتفاق�ة برو�سل  -أ
من هذا التحدید إذا تعذر عل�ه إث	ات حالة من الحاالت التي  ون �ستفید أشخاص غیر الناقل

حb التلف الالّ  أوإذا أثبت صاحب الحb في ال	ضاعة أن الضرر  أوتعف�ه من المسؤول�ة، 
التحدیدات الممنوحة له  أوفي وسعهم االستفادة من اإلعفاءات  	سبب خطأ الناقل بها >ان

                                                           

، وهو یتطابb مع ما جاءت 	ه نهامفي النسخة الفرنس�ة  المرجع  السابb، ،80- 76من االمررقم  813انظر المادة  - 1
بودلیو سل�م، عقد النقل ال	حر� لل	ضائع في القانون الجزائر�، رسالة  >ذلك انظر،، 01فقرة  04اعد روتردام في المادةقو 

 ،92-91ص ص  ،2000 - 1999جامعة 	اجي مختار، عنا	ة، الجزائر، ،ر في قانون األعمال، >ل�ة الحقوق ماجستی
قوق لل	حوث القانون�ة ، مجلة الح»�اتأو تطور قواعد قواعد النقل ال	حر� تحت تاثیر استخدام الح «دمحم السید الفقي،و

  .335-334، ص ص 2006، مصر، 01، العدداالقتصاد�ة
  .217ص  المرجع السابb، حمود عبد اللطیف غزال، - 1

  135ص  ،المرجع السابb ،)القانون ال	حر� (لطیف جبر >وماني، /د - 2
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	ضاعة وفي للل أ� شخص تسبب في ضرر أ، وعل�ه فقد >ان �س)1()5فقرة 4حسب المادة (
 ّVهذه  إلى[ ان مما أدّ مقدمتهم الر bعد تطبی	ثرة النزاعات أمام المحاكم التي >انت تست<
 .)2(لى هؤوالء األشخاص والمطال	ة 	التعو�ض الكاملالتحدیدات ع أواإلعفاءات 

	عض  1924ل التفاق�ة برو>سل لسنة المعدّ  1968 سنة ح بروتو>ولمن :�سبيفقواعد - ب
منها على اإلعفاء  أوالدفع 	التحدید القانوني للمسؤول�ة  إثارةاألشخاص غیر الناقل الحb في 

 03	موجب المادة  م>رر 4مادة ال اضافةمن خالل وذلك وهم تا	عوا الناقل ال	حر�  حد سواء
  : شروC محددة وهيوفb لكن لها  من البرتو>ول المعدل

من قبل عن قصد إهمال  أوحb 	ال	ضاعة نتیجة فعل عمد� أن ال �>ون الضرر الالّ - )1

 ).م>رر 4من المادة  4الفقرة (سلفالنتائج لهذا الشخص مع إدراكه 

نا ا� الناقل وتا	ع�ه الحد األعلى المقرر قانو ز مبلغ التعو�ض الملزم 	ه و اأن ال یتج- )2

 ).منه م>رر4من المادة 3أ� هناك حدا واحدا فق^ وهذا ت	عا للفقرة ( الحد الوارد 	االتفاق�ة

لة عنه التي قالمؤسسات المست أوال �طبb إال على تا	عي الناقل دون األشخاص - )3

الرVان و�خرج عن دائرة متهم دقوفي م ىلو ه األئساهمت في عمل�ة النقل ولذا یدخل في الف

 bالتسو�	هذا النظام >ل من المؤسسات المینائ�ة الم>لفة  bةلة المینائ�و االمن أوتطبی . 

 ال مستقالو االو>یل مق أوالشرC األخیر أ� ضرورة أن ال �>ون هذا التا	ع  [ وجوددّ أ    
 (Hymalay clause)" شر: ه�ماال�ا"بـ الصعید العملي الدولي شرطا �عرف علىظهور  إلى

ل مستقل لجأ و امق أو ،و>یل أوالشحن مفاده أن >ل تا	ع للناقل،  دالذ� تم تضمینه في سن
   .)1(إل�ه الناقل ل�عمل لحسا	ه �ستفید من جم�ع االعفاءات والتحدیدات المخصصة للناقل

                                                           

1 - Antoine Vialard ,op-cit ,p 421.  
2 - Pierre Bonassies, Christian Scapel , op-cit, pp 714 - 715.  

�عود شـــرC ه�ماال�ا في ص�اغة جدیدة توسع من دائرة االشخاص الذین �ستفیدون من االعفاءات والتحدیدات الممنوحة للناقل  -1
على ســــــــبیل المثال بتطبیb  09/11/2004النقض أمر�>�ة في  حیث قضت مح>مة ال	حر� 	عدما عرف هذا الشرC عدة تطب�قات

وتقرر تطب�قه على >ل شخص  في نقل متعدد الوســـائ^ �شمل مرحلة 	حر�ة،) (sous –traitantالشرC على ناقل للس>ك الحدید�ة 
 owners, managers, operators of (ها متدخل للق�ام 	عمل ما �طل	ه الناقل ال	حر� منهم مالك السفن ومســـیر�ها ومستـــــــغلی

vessel(.  
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ي حول األشخاص الممنوح لهم بهنا تتفb قواعد هامبورغ وقواعد ق�س: قواعد هامبورغ-ج
 أو، عدا أنها لم تشترC أن �>ون هذا التا	ع االعفاء أ�ضا أو الستفادة من التحدیدحb ا

 المادة و  3و 2و 1فقرة  7ةاد، وهذا من خالل نص المعن الناقل مستقلغیر ال و االو>یل مق
  :)1(ا على التواليمفیه وردالتي  5و 2فقرة 10

، ال یتعدe مجموع 8 �استثناء ما هو منصوص عل�ه في المادة «:3فقرة  7المادة  -
من هذه  2الم�الغ التي �م�ن استردادها من الناقل ومن األشخاص المشار إلیهم في الفقرة

حدود المسؤول�ة ) و�یل الناقل إذ أثبت أنه تصرف في نطاق وظ�فته أومستخدم (المادة 
ق�ة جم�ع أح�ام هذه االتفا «: 2فقرة  10، أما المادة »المنصوص علیها في هذه االتفاق�ة

المنظمة لمسؤول�ة الناقل تنطبt أ�ضا على الناقل الفعلي عن النقل الذ� �قوم هو بتنفیذه 
إذ أق�مت دعوe على  8من المادة  2والفقرة  7من المادة  3و 2وتسر� أح�ام الفقرتین 

  . »و�الء الناقل الفعلي أوأحد مستخدمي 

غ التي �م�ن استردادها من ال یتعدe مجموع الم�ال« : مایلي 5ةفقر  10تضیف المادة  -
الناقل والناقل الفعلي ومستخدمیهما وو�الئهما حدود المسؤول�ة المنصوص علیها في هذه 

واعد هامبورغ من دائرة األشخاص المستفیدین من التحدید القانوني ق وسعت .»االتفاق�ة
 المتعاقدلتشمل >ل من الناقل للمسؤول�ة، وهم ذاتهم األشخاص المستفیدون من اإلعفاءات 

  .>ل مستخدم لجأ إل�ه الناقل لتنفیذ عقد النقل ٕالىأحد من و>الئه و  أوالناقل الفعلي و 

التي  4نص المادة  حسمت القواعد منذ البدا�ة في الموضوع من خالل :قواعد روتردام  -د
ل ال 	ش>ل مفّص  تحدیدها أوت است	عاد المسؤول�ة من حاالشخاص المستفدین ألا تددح

 افراد الطاقم 	معناها الحصر�، أورVان السفینة  أووهم الطرف المنفذ،  للتفسیریدعي مجاال 
الطرف المنفذ وهم الرجال البر�ون الذین ترVطهم 	ه عقد  أوو>ل المستخدمون لد[ الناقل 

  .من المادة اعاله على التوالي) ج(،)ب(،)أ(– 1عمل عمال 	الفقرة 

                                                                                                                                                                                     

Philippe Delebecque, «Clause “Himalaya”: de nouveaux bénéficiaires », Gazette de la chambre, n°36, 
2014/2015,chambre  arbitrale  maritime de paris ,p 01. 

   .من المسؤول�ة من اإلعفاء ینالمستفیدشخاص إلى األ 2و 1 تیهافقر من قواعد هامبورغ في  7لمادة ا تعرضت -1
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في  1968معظم أح>ام بروتو>ول الجزائر�  المشرعنقل :التشر?ع ال�حر� الجزائر� حسب -2
حیث نجد أن نفس األشخاص الذین  ،)دون أن ینظم إل�ه(ج  ق ب 816 إلى 813المواد 

  : همو  القانوني للمسؤول�ة �ستفیدون من اإلعفاء من المسؤول�ة هم من �ستفیدون من التحدید
الواردة في هذا  تطبt التحدیدات واإلعفاءات :"على  813حیث نصت المادة : الناقل-

األضرار على أساس  أوالفصل على �ل دعوe ترفع ضد الناقل للمطال�ة �الخسائر 
 )1("المسؤول�ة غیر التعاقد�ة

ج لكنها تختلف مع ما جاءت 	ه اتفاق�ة  ق ب 814نصت عل�ه المادة  :قلامندوMي الن-
دا أن األح>ام المعدلة 	شأن الشرC األخیر فالنص لم یورد أ� شرC ع 1924لسنة  برو>سل

 من التحدید تطبb أ�ضا على مندوVي الناقل، �ستفیدذاتها التي تطبb على الناقل حتى 
المم>ن الضرر 	إهمال مع إدراك  أو	التالي یجب أن یخلو تصرفهم من أ� فعل عمد� و 

ل و اأن �>ون مق أومندو�Vه و  ال ضرورة لوجود عالقة ت	ع�ة بین الناقل، و )1(	ال	ضاعةالحاقه 
وهو خالف  ذلكب قضي� ضمني أول عنه، فالنص جاء خال�ا من أ� شرC م	اشر مستق

  . )2(المتبوعو  ح>ام مسؤول�ة التا	عأل
ق ب ج إذ  815للمادة ط	قا الحد األقصى المقررقانونا وهذا  التعو�ض زو اجت یجب أن یال-

قل ال �م�ن أن تتعدe مجموع م�الغ التعو�ضات التي تكون على عاتt النا" :جاء فیها
  .)3("أعاله 617ومندو�Mه الحدود المنصوص علیها في المادة 

ل أو هو بذلك ألشخاص المذ>ور�ن اعاله و فرض المشرع الفرنسي هذه الحما�ة 	النس	ة ل     
ل الشحن والتفر�غ لذات التحدید القانوني للمسؤول�ة المقررة للناقل أو تشر�ع یخضع مسؤول�ة مق

من البروتو>ول  3وقد أخذ 	ما ذهبت ال�ه أح>ام المادة  ،1966ال	حر� وذلك في قانون سنة 
 ونقل المشرع المصر�  ،1966المعدل لقانون سنة  23/12/1986من قانون  28في المادة 

                                                           

  . ةالفرنس�سخة الواردة 	األصح هو المسؤول�ة التعاقد�ة وغیر التعاقد�ة حسب الن -1
 809تسر� أح�ام المادة " :السالف الذ>ر التي ورد فیها 80-76من أمر رقم  816من نص المادة  هذا �ستخلص -1

tالتعرض لمضمون المادة ، وقد سب"على مندوب الناقل �ش�ل مطاب b809  من قبلالسالف الذ>ر  80- 76أمر رقم .  
، ،السالف الذ>ر 58-75من االمر رقم  136حسب المادة 	ضرورة وجودعالقة الت	ع�ة  القواعد العامة  حیث تقضي -  2

  .69-62ص ص  المرجع السابb، ،دمحم زهدور/د ،للتفاصیل اكثر انظر

  .السالف الذ>ر 80- 76أمر رقم  805واألصح هو المادة  617لمادة ا إلىاإلحالة الواردة 	النص  -3
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 .)1(ن قواعد هامبورغق ت ب ع 230المادة   في

  المطلب الثاني
  حاالت سقو: حt الناقل في التمسك �التحدید القانوني للمسؤول�ة

ل ال	حر� من التحدید القانوني للمسؤول�ة عموما مع احترام االلتزامات �ستفید الناق

 حاالتفي في التمسك 	التحدید القانوني للمسؤول�ة  هسق^ حقالمفروضة عل�ه لكن استثناءا �

تضمین سند الشحن ب�ان جنس  ، و>ذا)لو الفرع األ(ه وتصرفات ه	أفعال وث�قا ارت	اطا ترت	^

الفرع ( ذا وقع اتفاق �فید بتغییر الحّد المقررقانوناإ أو ،)ثانيالفرع ال(ال	ضاعة وق�متها 

  .)الثالث

  لوالفرع األ 
  أفعال الناقل

قضائ�ا جدال فقه�ا و  1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة أ  -5فقرة  4أثارت المادة 
هذا قبل أن تكون محل إلغاء واستبدال بنص آخر، حیث >انت و  >بیر�ن 	سبب ص�اغتها

السفینة في أ� حال من األحوال، بجهة الخسائر واألضرار  أو یلزم الناقل ال"تنص على أنه 
  ..."التي أصابتها، �مبلغ �فوق  أوالمتعلقة �ال�ضاعة 

 (In any event / en aucun cas)فقد فسرت ع	ارة في أ� حال من األحوال 
 أوغش  	عمومیتها وجعلت من الناقل غیر مسؤول عن الخسائر مهما >ان فعله ینطو� على

لحاق الضرر، وصدرت 	الفعل أح>ام أعفت الناقل من المسؤول�ة منها قض�ة السفینة إلقصد 
Daewoo.V. Klipirir)1( ، بهذه القاعدة رغم إدراكه أنه  1936وقد أخذ القانون الفرنسي لسنة

                                                           

عقد ( ،أحمد محمود حسني/ ود ،  Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL ,op-cit, p71،للتفاصیل أكثر أنظر -1
  . 55-  54ص  ، ص، المرجع السابb)ال	حر�  النقل

ما اتفb عل�ه في عقد لة في مرحلة متقدمة من الرحلة ال	حر�ة مخالفا في هذه القض�ة قام الناقل 	شحن ال	ضاعة على سطح السفین -1
النقل من وجوب شحن ال	ضاعة تحت السطح، رغم ذلك استفاد من التحدید القانوني للمسؤول�ة ونفس التوجه �ظهر من خالل ح>م 

مساند  موقفو  واضح وهو تحیز،  Happy Rangerفي قض�ة السفینة 2003 النقض اإلنجلیز�ة سنة  مح>مة ا صدر عن�جدید نسب
  . للناقل

  . 165- 164ص، ص المرجع السابb ،تاره	سام عاطف الم: نقال عن 
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لكن سرعان ما عدل عن موقفه وذلك سنة  س�حمي الناقل المرتكب لفعل الغش،
  ). شرحه >ما س�أتي()1(1966

 5فقرة  2ر من الفقرة السا	قة الذ>ر عن طر�b المادة وغیّ  1968ثم جاء بروتو>ول 
السفینة االستفادة من تحدید المسؤول�ة  أوال �حt للناقل " : لتص	ح تنص على اآلتي

عن إهماله وأن  أوقل المنصوص علیها في هذه الفقرة، إذا ما ثبت أن الضرر ناتج عن فعل النا
وقد أخذ ، "إما عن قصد إلحاق الضرر، وأما عن تهور وٕادراك بإم�ان�ة حصوله حصلالفعل 

فقرة  8	المادة وردت أ�ضا نفس األح>ام  ،)1(المشرع الجزائر� تقر�	ا 	ما جاءت 	ه هذه المادة
  . من قواعد هامبورج 1

�ستخلص من >ل هذه النصوص اتفاقها على حرمان الناقل من المیزة الممنوحة له 
فف عنه المسؤول�ة 	سبب تصرفاته وهذا في وضعین هما حالة األفعال العمد�ة والتي تخ

  ). ثان�ا(اإلهمال  أو، ثم في حالة عدم االكتراث )الأو (

   :األفعال العمد�ة -الأو

الخطأ الجس�م مثل  أو	عض التشر�عات اعتبرت أن األفعال العمد�ة تواز� فعل الغش 
، فإنه ال ة العامة التي مفادها أن الغش �فسد >ل شيء، واستنادا للقاعد)2(التشر�ع الفرنسي

من أحد تا	ع�ه، وع>س ذلك  أودید مسؤولیته في حالة غش �قع منه یجوز للناقل التمسك بتح
إجحافا في حb الناقل حسن الن�ة الذ� یلتزم بتنفیذ التزاماته 	صدق وٕاخالص  فهو �عدّ 

   .)3(تهز الحدود والقواعد القانون�ة المقررة لحمایأو وتج

                                                           

1 - René RODIERE , op cit, p 422.  

دون أن  1968ل و المالح¡ أن المشرع الجزائر� أخذ 	ما جاء 	ه بروتو>و  ، السالف الذ>ر80-76رقم  من أمر 809أنظر المادة  -1
 241من خالل المادة  نفس الح>م �ظهرو  البرتو>ول، صدورقبل  ضاأ� 1966سنة  28ل من المادة مشرع الفرنسي عدّ ینظم إل�ه، وال

   .2008لسنة  وتردامقواعد ر من  61	المادة  جاءما  وهو �طابb، ت ب م من ق 1فقرة 
لعام فالهدف هو توحید القواعد قدر المستطاع ولذا تشــتت الرأ� ا إلىمصطلحات تؤد�  إلىلقد اســـت	عدت االتفاق�ات الدول�ة الّلجوء  -2

النظام الّالتیـــني وغیر معروف لد[ النظام األنجلو أمر�>ي هذا األخیر الّذ�  إلىي مالذ� ینت ) (Dolلم �ســتعمل مصطلح الغــش 
" السلوك اإلراد� سوء"هو اصطالح قر�ب منه	�عرف  أوأن ندرج الخطأ  بدال من (Faute lourde)" الخطأ الجس�م"�عترف 	ف>رة 

   (Will ful misconduct)ع	ارة لترجمة  الذ� �عتبر
  . 203ص  المرجع السابb ،�عقوب یوسف صرخوة، / د -3
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مرادف للخطأ العمد�، وفي المجال الذ� نحن >الغش في مفهومه الحدیث  �فسر
امتناع مع علمه التام �أن من شأن ذلك  أوارتكاب فعل  إلىانصراف إرادة الناقل "	صدده 

امتناع عمدا �قصد  أوارتكاب فعل "  هو أو، "حصول ضرر ومع ذلك �قدم على ارتكا�ه
  . )1(" ضرار �الغیرإلا

خالفا للمفهوم التقلید� للغش فإنه ل�س من الضرور� توفر القصد أ� ن�ة اإلضرارا،         
للناقل من االستفادة من التحدید  اقد استقرت المحاكم الفرنس�ة على اعت	ار الغش مانعف

في حال خرق أح>ام العقد  (Common Low)ونفس الح>م ات	عته دول القانوني للمسؤول�ة 
واست	عدت >ون الخطأ الجس�م �طبb عل�ه  ،(Deviation)سار المتفb عل�ه >االنحراف عن الم

    .نفس ح>م الغش

على اعت	ار ،على مستو[ القضاء ر	عد خالف >بی ،الفرنس�ةاعتادت المحاكم التجار�ة        
است	عاد نظام  الخطأ الجس�م الذ� یرتك	ه الناقل البد أن �>ون محل تعو�ض >امل، أ�

ما رفضته مح>مة النقض ولم تنفذ المحاكم هذا القرار إال 	عدما قررت وهو  يالتحدید القانون
نفس الح>م توصلت إل�ه مح>مة  ،1960مارس  11ذلك غرف مح>مة النقض مجتمعة في 

   .)1(1960ف�فر�  11النقض المصر�ة في جلسة 

ف�>في أن �علم  ال	حث عن ن�ة إلحاق الضرر أور ف	الضرورة تو  ال �ستدعي االمرو 
ل بواج	اته وهذا �عفي الشاحن من إث	ات سوء ن�ة الناقل ألنه أمر صعب جدا تحق�قه، خه یأن

لذا أقرت 	عض القوانین ومنها القانون المصر� وضع حاالت تفسر الن�ة السیئة للناقل وذلك 
  :مق ت ب  241قرة الثان�ة من المادة في حالتین ط	قا للف

  مع وجود ما �قتضي ذ>رها في السند وذلك من التحفظات  �اإذا صدر سند الشحن خال -1
                                                           

  .189المرجع السابb، ص  ،)مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع( >مال حمد�،/ د -  1
1 - « Si comme la fraude, le dol échappe à toutes les règles et fait échec à cette limitation 

légale, les termes généraux et impératifs du texte excluent toutes assimilation de la faute 

lourde du dol » 
V- René Rodiere. Op-cit , p 306 et 307.  

احمد محمود /ود ،188-186صالمرجع السابb، ص  ،)مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع( >مال حمد�،/ د وانظر ایضا،
 .63- 61ص ص  المرجع السابb،، )ال	حر�  عقد النقل( حسني،
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  . 	قصد اإلضرار 	الغیر حسن الن�ة

�ح یوجب شحنها إذا قام الناقل 	شحن ال	ضائع على سطح السفینة 	المخالفة التفاق صر  -2
  .في عنابر السفینة

حرمانه من  إلىما ذ>ر في هذه المادة ماهو إال تطب�قات الفعال الناقل التي تؤد�    
 و17و 04فقرة  9لقانوني للمسؤول�ة ط	قا لما نصت عل�ه قواعد همبورغ في المواد التحدید ا

  .4فقرة 23

 احد توفر ةالناقل محروما من االستفادة من التحدید في حال الكمنوالثدول اعتبرت     
   )1(:هماو  السببین

  .تزامات الرئ�س�ة الواردة في العقدلعدم تنفیذ اإل -1

  .  (Déroutement ou déviation)المسار في حالة االنحراف عن  -2

من هذین الفرضین ألن  اأ� إقامة الدلیل على توافرب) الشاحن(ضرر تلمافي ت�> وعل�ه
اء ف	ما ال یجوز معه للناقل ال	حر� إقامة الدلیل على انت بذلك المشرع قد أقام قر�نة قاطعة

  .)2(ن�ة إحداث الضرر

  )عدم االكتراث(اإلهمال  -ثان�ا

 ،ب القانون لفرنسيـــحس (Faute Inexcusable) مدعتإلهمال 	الخطأ غیر الم�عرف ا
 أوحقb عندما �علم الناقل أن فعله �تو  ،)3(عدم االكتراث حسب القانون األنجلو أمر�>يو 
إحداث خسائر وأضرار  إلىنه أن یؤد� أالمتناع عن الفعل الذ� سوف �قوم 	ه من شا

                                                           

1 - Hind ADIL , op -cit, p115.  
 >مال حمد�/ د، أ�ضاو  ،201-  200ص  ص المرجع السابb، ،)عقد النقل ال	حر� ( أحمد محمود حسني،/ د-2

  . 190، المرجع السابb، ص )الناقل ال	حر� لل	ضائع مسؤول�ة(،

 V )recklessـاإلنجلیز  دو ما �عرف عنه ب بإدراك أن ضررا �م>ن أن �حدثإن ع	ارة عدم االكتراث مصحو  -3

disregard ( ف>رة عدم االكتراث وفقا bأنه من المحتمل وفقا لمجر�ات  يم األنجلوس>سونالنظل وتتحق	عندما �علم الناقل 

االمتناع  أوذلك على ارتكاب الفعل  رغم  لف ال	ضائع و�قدمت أو هالك اعه اإلراد�متنا أواألمور أن یترتب على فعله 

  . 212ص  وم، المرجع السابb،حاطوحد� / د: غیر م>ترث 	الضرر الذ� سوف �حدث، أنظر
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وهو الخطأ الذ�  	الخطأ الواعي اءمن الفقه 	عضالاسماه 	ال	ضاعة ومع ذلك �قدم عل�ه، لذا 
  : )1(ر عنصر�ن یرتك	ه الناقل العاد� إال بتوفال

االمتناع، فإذا >ان هذا الفعل ناتج عن  أوارتكاب الفعل  إلىأن تنصرف إرادة الناقل  -1
  . عدم اكتراث أوإهماال  غیر إرادة الناقل فإنه ال �عدّ 

أنه على  أدائه مدر>ا للعواقب أ� ناالمتناع ع أوارتكاب الفعل أن �>ون الناقل لحظة  -2
 میناء التوقف إلىوصول ال	ضاعة  عندالتأخیر  أوالهالك  أوعلم تام 	احتمال حدوث التلف 

  . عل�ه أن �علم 	احتمال حدوث ذلك الضرر أو

السلوك  أوالعمد  أوفاصل بین ما �عتبر غشا حد من خالل ما سبb وضع �م>ننا 

لى �علم الناقل على وجه و اد� الشائن، وVین اإلهمال مع إدراك العواقب، ففي الحالة األاإلر 

یجب عل�ه أن  أوأكید أن فعله من شأنه إلحاق الضرر، أما في الحالة الثان�ة فإن الناقل �علم 

  . �علم 	احتمال وقوع الضرر في الظروف المماثلة

ال، و�جوز اقل الموصوف 	اإلهمإث	ات تصرف النعبء على عاتb الشاحن هنا �قع  

  .األعمال التجار�ةهي من قبیل و  ماد�ةننا 	صدد اث	ات واقعة أل ذلك 	>افة طرق اإلث	اتله 

  الفرع الثاني
  )التصر?ح(تضمین سند الشحن ب�ان جنس ال�ضاعة وق�متها

القانوني للمسؤول�ة  �عتبر الوضع الثاني الذ� �حرم الناقل من االستفادة من التحدید
م الشاحن تصر�حا �حدد 	ش>ل دقیb نوع ال	ضاعة محل النقل وق�متها، و�عد هذا �تقد ندع

التصر�ح قر�نة على صحة الق�مة التي عینها الشاحن لل	ضائع، و�جوز للناقل إث	ات ع>سها، 
ممثله  أوإذا لم �صرح الشاحن " :ج التي جاء فیها ق ب 805وهذا ما نصت عل�ه المادة 

                                                           

المرجع  ،دمانة دمحم،انظر، هي نفس الشروC التي أقرتها مح>مة النقض الفرنس�ة حتى یتحقb الخطأ غیر المغتفر -1
  . 105السابb، ص 
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ئع قبل شحنها على السفینة ولم یدون هذا التصر?ح في وث�قة الشحن �طب�عة وق�مة ال�ضا
تي ـــاألضرار ال أول أخرe مماثلة، فال �عد الناقل مسؤوال عن الخسائر ـــــــأ�ة وث�قة نق أو

  .)1(..."التي تتعلt بها �مبلغ یز?د أوال�ضائع تصیب 

لت 	عدما عدّ  1924لسنة أ من اتفاق�ة برو>سل  – 5فقرة  4هو تقر�	ا ما ورد 	المادة 
إذا لم " رغم عدم انضمام الجزائر إل�ه، إذ جاء فیها  1968فقرة أ من بروتو>ول  2	المادة 

تكن طب�عة ال�ضاعة وثمنها قد صرح بهما الشاحن قبل الشحن وتم إث�ات ذلك في سند 
 أوالسفینة، في أ� حال من األحوال، �سبب هالك ال�ضائع  أوالشحن، فال �سأل الناقل 

   .)2(..."یز?د عن �مبلغ ما یتعلt بها، أوتلفها 

ن تتوفر أالتصر�ح الذ� �قدمه الشاحن یجب  نّ أعاله أ �ظهر من خالل النصوص 
 .�ة في مواجهة الناقلف�ه شروC لكي �>تسب حجّ 

   :اجب توفرها في التصر?حو الشرو: ال - ال أو 

الشاحن التقید بجملة من �حرم الناقل من التحدید القانوني للمسؤول�ة یجب على  لكي
وث�قة الشحن وهذا  مثبتة في الشروC وهي تقد�م ب�ان عن ال	ضائع وذلك قبل شحنها وأن تكون 

  :على النحو التالي

ألزم المشرع  :ممثله تصر?حا عن ال�ضائع قبل شحنها على السفینة أوأن �قدم الشاحن -1
لتصر�ح قبل شحن ال	ضاعة وهذا الجزائر� على غرار اتفاق�ة برو>سل الشاحن أن �قدم هذا ا

طالع على نوع ال	ضائع وق�متها و�تم>ن من اتخاذ اإلجراءات الضرور�ة إللیتسنى للناقل ا
رص ال	ضائع لتنقل في ظروف تضمن وصولها آمنة و�بذل الناقل و  والمالئمة من أجل شحن

                                                           

إذا لم �صرح الشاحن بنوع : ">ان >اآلتي 1998أن النص األصلي لهذه المادة أ� قبل تعدیل سنة  إلىر اإلشارة تجد -1
وث�قة نقل أخرe، فال �عد الناقل مسؤوال عن  أووق�مة ال�ضائع قبل نقلها ولم یذ�ر هذا التصر?ح في وث�قة الشحن 

بها �ما یز?د عن الم�الغ المحسو�ة وفقا للقواعد الموضوعة التي تتعلt  أواألضرار التي تلحt �ال�ضائع  أوالخسائر 
  "بهذا الغرض �موجب االتفاق�ات الدول�ة والمصادق علیها من قبل الجزائر

السفینة في ا� حال من  أوال یلزم الناقل « :أ من اتفاق�ة برو>سل قبل تعدیلها على األتي-5فقرة  48نصت المادة  -2
ما لم ��ن الشاحن قد بین نوع ال�ضاعة وق�متها ... تلف یلحt ال�ضائع �مبلغ یز?د عن أواألحوال �النس�ة أل� هالك 

 . »قبل الشحن وأثبت ذلك في سند الشحن
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قدیر األجرة اإلضاف�ة من تن الناقل >ذلك هذا الشرC هو الذ� �م>ّ  ،)1(زمةالعنا�ة الكاف�ة والالّ 
  . التي �فرضها على الشاحن ز�ادة على األجرة المتفb علیها

حظة التي تنقل الجواب هو أن الشحن یبدأ من اللّ  هنا یجب معرفة متى یبدأ الشحن؟        
  .     ب لتوضع في السفینةأنابی أومضخات  أوالشحن سواء >انت روافع  فیها ال	ضاعة 	آالت

عاد ممارسة 	م 	عد الشحن نفس آثار في استآخر، هل ینتج التصر�ح المقدّ  �طرح سؤال     
  الناقل لحقه في التحدید القانوني للمسؤول�ة؟ 

لكن إذا  إن التصر�ح المقدم 	عد الشحن ال ینتج عنه إسقاC مبدأ الحد األقصى للتعو�ض
ذلك قبوال  عدّ �أثره، و  ینتج) التصر�ح(قبل الناقل رغم ذلك تدو�ن هذه الب�انات في السند فإنه 

من اتفاق�ة برو>سل 	أن أجازت للناقل أن  05المادة  أقرتهتنازل عن حقوقه وهذا ما للللناقل 
  .)2(الشاحن إلىیز�د من مسؤولیته 	شرC أن یتم ذلك >تا	ة في سند الشحن المسلم 

تمال یجب أن �>ون هذا التصر�ح مش :ن الشاحن جنس وق�مة ال�ضاعة المنقولةأن یبیّ  -2
تجعل الناقل على علم 	حالة ال	ضائع، والتي و ب�انات واضحة ودق�قة تحدد نوع ال	ضاعة على 

وحات الفن�ة معنو�ة، >اللّ الماد�ة و التكون في الغالب من ال	ضائع الثمینة ذات الق�مة 
واهتمام أكثر من الناقل و	سبب ذلك  عنا�ة إلىوالمجوهرات وغیرها من ال	ضائع التي تحتاج 

وقد درج القانون الفرنسي على تسم�ة هذا التصر�ح ، )(ad-valoremضي أجرا إضاف�اتقای
والتي یجب أن تع>س الق�مة الحق�ق�ة لل	ضاعة  (Déclaration de valeur)"تصر?ح الق�مة"ـب

  .)3(الناقل غیر مسؤول المنقولة دون م	الغة ودون غش وٕاال عدّ 

                                                           

  . 216المرجع السابb، ص  ،اطومحوجد� / د -1
القانون ، نظام المسؤول�ة المحدودة في عقد النقل ال	حر�، أطروحة لنیل درجة د>توراه الدولة في ملز� عبد الرحمن -2

  . 207و 206ص  ،2007-2006الخاص، >ل�ة الحقوق، بن ع>نون، جامعة الجزائر،
3 - Antoine VIALARD ,op-cit, p 420.  
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عة ونوعها فهما متالزمین، أ� ال �>في >ون الب�ان مشتمال على ق�مة ال	ضا��شترC أن 
مال عالق�مة دون النوع وهذا حتى ینتج هذا التصر�ح أثره ف�عطل إ  أوأن یرد النوع دون الق�مة 

  .)1(للناقل ال	حر�  المسؤول�ةمبدأ تحدید 

ن جم�ع الب�انات المتعلقة بنوع وق�مة ال	ضاعة �دو یجب ت :ن الب�ان في سند الشحنوّ دأن ی -3
رقم فاتورة شراء  إلىشحن حتى تنتج أثرها، و	التالي ال �>في اإلشارة في سند الشحن في سند ال

نه ال عالقة لها 	الناقل وٕانما تجمع بین الشاحن والمرسل أل �ةرقم االعتمادات المستند أوالسلعة 
عتمد على ت تة على عمل�ة النقل رغم أن 	عض المحاكم 	مصر >ان	قاسإل�ه في عمل�ة الشراء ال

عن  عجتراعاد المسؤول�ة المحدودة وهو أمر >ان مرفوضا لألس	اب المذ>ورة، لت	في است ذلك
  . )2(1985موقفها في عدة أح>ام أهمها >ان سنة 

نزاعات حول أن هذا الشرC مؤسس لهدفین هما تفاد� أ�ة  "Scapel"یر[ األستاذ   
ر[، ما �حمله هذا السند ألمر 	ق�مة التأمین ومن جهة أخلb اتعندما یق�مة ال	ضاعة مثال ع

إذا تم إفراغ هذا  ،السؤال المطروح هو، لكن )3( >أداة إعالم في مواجهة المرسل إل�ه بهذه الق�مة
  .	ه؟  التصر�ح في وث�قة نقل أخر[ غیر سند الشحن، فهل �عتدّ 

في هذه النقطة 	التحدید المشرع الجزائر� خالف أح>ام معاهدة برو>سل وأضاف ع	ارة 
ج السا	قة الذ>ر فاتحا بذلك المجال  ق ب 805في المادة " ث�قة نقل أخرe مماثلةأ�ة و  أو"

>ثیرا في  ةلو االتسل�م المتد اذون  أورسم الشحن ثائb أخر[ تكون بدیلة عن السند مثل سند بلو 
  . مجال النقل ال	حر� 

                                                           

  .منها 1فقرة  59منته المادة ضوهذا ما ت اكتفت بتحدید الق�مة دون نوع ال	ضاعة 2008لسنة  روتردامعلى أن قواعد  -1
تقدیر التعو�ض عن الهالك والتلف الذ� یلحt ال�ضاعة  منا:" :ف�هحیث صدر عن مح>مة النقض ح>ما جاء  -2

من معاهدة برو�سل لسندات الشحن  5/ 4الفعل�ة دون التقید �الحد األقصى للتعو�ض المشار إل�ه في المادة  مته�ق�
تها �اعت�ار أن جنس ال�ضاعة وق�مب أن ��ون قد دون في سند الشحن ب�انا) من القانون الجدید 233/1المقابلة للمادة 

هذا السند وحده هو الذ� �ح�م العالقة بین الناقل والشاحن ومن �عده المرسل إل�ه، �ما �حد حقوق والتزامات ذو� 
 eالشأن وفي الحدود التي رسمها، وال �غنى عن ذلك أن تكون ق�مة ال�ضاعة قد دونت في أ�ة ورقة أخر"   

  . 211و 210، المرجع السابb، ص )ل	حر� عقد النقل ا ( ،أحمد محمود حسني/ د : نقال عن 
3 - voir ,Pierre BONNASSIES, Christian SCAPEL , op.cit, p 716.  
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فال أن الغا�ة من هذا التصر�ح هو إعالم الناقل بخصوص�ة ال	ضاعة المنقولة  أعتقد 	ما
ن لسند الشحن م>انة أرغم  عن السند بنفس المهام إذا ما قامت هذه الوثائb البدیلةاعتراض 

  . )1(ممیزة في مجال النقل ال	حر� 

ألنه س�قوم بتدو�نه 	السند لكن لو عل�ه أمر ضرور� موافقة الو  ناقلللهذا التصر�ح  تقد�م
  دة أم ال؟ و المسؤول�ة المحدفهل �ستفید من  أهمل تدو�ن هذه الب�انات، أواقل رفض الن

من  في غ�اب نص یجیب على هذا السؤال یر[ األستاذ ملز� عبد الرحمن أنه البدّ 
ادة من هذا التحدید احتراما لروح فض قصده، و	التالي حرمانه من االستنق�معاملة الناقل ب

من وأشاطر رأ� األستاذ خاصة إذ ما تم>ن الشاحن ، )2(ماال لحقوق الشاحنعالنصوص وإ 
تقد�م أجر إضافي، وال یجب  تبیثإث	ات أنه قدم التصر�ح وفb الشروC المنصوص علیها، >أن 

ادة ففضل االست�إهمال أن الناقل في وضع أفضل مقارنة 	الشاحن الذ� ال �ملك سو[ اإلذعان و 
  . من التحدید على تقد�م التعو�ض الكامل

عة وقبلها الناقل، هل من المم>ن إذا تضمن السند الب�انات الخاصة بنوع وق�مة ال	ضا  
  إث	ات ع>س ما ورد بها؟ 

  ): القوة الثبوت�ة للتصر?ح(حج�ة التصر?ح  -ثان�ا 

ح بها من قبل الشاحن ق�مة ال�ضائع المصرّ  تعدّ  :"ج على أنه ق ب 807نصت المادة 
ت ثبا  إذللنقل، ثابتة �القر?نة،إال ةفي وث�قة أخرe مؤ?د أووالمدرجة في وث�قة الشحن 

وهو نفس ما ذهبت إل�ه  ،"عة فیهاز انالع�س، بید أن هذه الق�مة ال تلزم الناقل الذ� �م�نه الم

                                                           

العقد وأداة تثبت تسلم ال	ضاعة إال أنه ل�س الوث�قة الوحیدة المستعملة في مجال النقل  �مثل�ستأثر سند الشحن بوظائف تجعله  -1
، اما سند الشحن لشحنة تقسم إلى عدة شحنات سند شحن واحد في وجود إلیهار التسل�م و�لجأ مفیجر� التعامل 	ش>ل واسع 	أواال	حر� 

فهو یؤ>د على تسلم ال	ضاعة من طرف الناقل دون إث	ات واقعة الشحن هذا وقد أخذت مح>مة ) الشحن أجل أو من( رسم الشحن ب
 note de)ر�ح 	الق�مة الواردة في مذ>رة الشحن لتصعلى ا، حیث اعتمد 18/10/1984في ح>م صدر عنها في  (Rouen)روان 

chargement) هدون إفراغها في سند الشحن	على انه توجد تقس�مات اخر[ لسند الشحن ووظائف خاصة ، . 
 والنشر والتوزیع، مؤسسة الحامع�ة للدراساتال، -دراسة مقارنة- c.i.fحسن د�اب، العقود التجار�ة وعقد الب�ع سیف/د للتفاصیل انظر،

 و، 125،176، ص ص 1999لبنان،

 360. René RODIERE,Emmanuel DU Pontavice, op-cit, p                                                     

  . 210و 209المرجع السابb، ص  ،ملز� عبد الرحمن -2
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ق ت في  234أ�ضا ما ورد 	المادة  ،)1(1924لسنة ب من اتفاق�ة برو>سل -5فقرة  4المادة 
 م من قبل الشاحن عن جنس ال	ضاعة وق�متها مستوف�ا >ل الشروCالب�ان المقدّ  وعل�ه �عدّ  ،ب م

العمل  تجمیدالمنصوص علیها قانونا قر�نة على صحة ما تقدم وعلى موافقة الناقل ورضائه ب
   .)2(ال	ضاعة تلف أوهالك  ةالتزامه بدفع التعو�ض الكامل في حال أوبنظام المسؤول�ة المحدودة 

�م>ن إث	ات  	س�طةار 	اقي التشر�عات هذه القر�نة المشرع الجزائر� على غر  عتبرأ  
على اعت	ار أن النقل ال	حر� من النشاطات التجار�ة في مواجهة  ة طرق اإلث	اتاف>ع>سها 	
  ). أ� الحامل الشرعي له(من آل إل�ه سند الشحن  أوالشاحن 

إث	ات ع>س ما هو وارد 	سند الشحن في  جیزعن القاعدة التي ال ت اخروج �مثل هذا 
ة، وتقدیر الشاحن �منقولة غیر عادفي >ون ال	ضاعة ال هد مبرر یجاء ستثنمواجهة الغیر وهو إ

عجز الناقل أن ی	حث مس	قا عن أهل االختصاص من �عشوائ�ا  دق�قا بللق�متها أح�انا ال �>ون 
 لضفاألف>ان من  ،...)آثار، لوحات فن�ة(ن لیؤ>دوا له صحة ق�مة ال	ضاعة المنقولة یتقنی

  .)3(صرح بهات�سیر األمر عل�ه بإجازة إث	ات ما یخالف الق�مة الم

مما من  � الق�مة المصرح بها بل أقلو اثبت فعال أن ال	ضاعة ال تس اإذفي هذا المقام 
   قف عند الق�مة الحق�ق�ة لل	ضاعة؟نعود لقواعد المسؤول�ة المحدودة أم نفهل  ذلك،

>مال حمد� أن مسؤول�ة الناقل في هذه الحالة تكون وفقا للق�مة الحق�ق�ة لها / یر[ د
من قبله أقل  اح بهح للشاحن، أ� ال �م>نه إث	ات أن ق�مة ال	ضاعة المصرّ لكن الع>س غیر متا

  . )4(لها من الق�مة الحق�ق�ة

  ): الب�ان الكاذب(اثر الب�ان غیر الصح�ح المتعلt �طب�عة ال�ضائع وق�متها  - ثالثا 

  تقد�مبزم الشاحن تمن التحدید القانوني للمسؤول�ة إذا ما أل هحرمان إلى الناقل یتعرض 

                                                           

لتصر?ح المدون في بول�صة �ش�ل ا... :"على ما یلي 1924ب من اتفاق�ة برو>سل لسنة-5فقرة  4لمادة اتنص  -  1
  ."...لكنها ال تفید الناقل الذ� �م�نه الطعن بهاو  الشحن قر?نة حتى ثبوت ع�سها

  .200 - 199ص ص المرجع السابb،  ،...)مسؤول�ة الناقل ال	حر� (>مال حمد�، / د -2

  .200 -199ص ص نفسه، المرجع  -3
  200، ص السابb>مال حمد�، المرجع / د -4
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، 	أن منع عنه االستفادة من التعو�ض هعاق	 وقدتصر�ح صح�ح عن ق�مة ال	ضاعة ونوعها، 
التلف الذ� قد �صیب ال	ضاعة المنقولة، إذا ما قدم ب�انات >اذ	ة عن  أوالكامل عن الضرر 

ال " :د من اتفقا�ة برو>سل -5الفقرة  4حق�قة ال	ضاعة المنقولة وهذا ما نصت عل�ه المادة 
، ابه ما یتعلtأو ع ئ�ال�ضاالتلف الالحt  أولهالك عن ا حالة أ�ة في ةنیفسال أواقل الن �سأل

ما هو و  ،"في سند الشحن ق�متها أوتدو?ن ب�ان غیر صح�ح عن ال�ضاعة  إذا تعمد الشاحن
من توفر  لتطبیb هذا النص البدّ و ،)1(ج بنص صر�ح وم	اشر ق ب 810ذهبت إل�ه المادة 

 Cالتال�ةالشرو:  

عن ق�متها و	التالي فال یجوز  أون یتعلb األمر بب�ان >اذب عن طب�عة ال	ضاعة أ -1  
عالماتها،  أوحرمان الشاحن من التعو�ض إذا ما قدم ب�انات غیر صح�حة عن عدد ال	ضاعة 

، أ� أنه �>في أن �>ون أحد تهاطب�ع أوبل �حرم إذا ما قدم ب�انات >اذ	ة عن ق�مة ال	ضاعة 
جاء  فقد	الق�مة >اذ	ا ول�س 	الضرورة أن یتوفر على الب�انین معا  أوالطب�عة، الب�انات المتعلقة 	

أعلى من  أووال یهم إن >انت الق�مة المدونة أقل  ،)أو( لف¡ مستعمال النص 	أسلوب التخییر 
       .)2(الق�مة الحق�ق�ة فالنص جاء مطلقا

عمد رغم عن ح�ح بإدراك أ� م الب�ان غیر الصأن �>ون الشاحن سيء الن�ة 	معنى أنه قدّ -2
معرفته 	الق�مة الحق�ق�ة لل	ضاعة المراد نقلها، ومن هنا �م>ن أن نتسائل إذا ما >ان الشاحن قدم 

تقصیر 	معنى أنه >ان حسن الن�ة ولم یرغب في غش الناقل، فهل یجوز  أوالب�ان عن خطأ 
  .الكامل و�حرمه من التعو�ض) ق ب ج 810(للناقل أن �طبb أح>ام هذه المادة 

أ�ة وث�قة مثبتة للنقل و�قع على  أوفي وث�قة الشحن  اونأن �>ون هذا التصر�ح الكاذب مدّ  -3
أن الق�مة المثبتة  أوالناقل عبء إث	ات أن طب�عة ال	ضاعة المثبتة تختلف عن الطب�عة الحق�ق�ة 

 . المصرح بها قل عن الق�مة الحق�ق�ةت

 
                                                           

الضرر  أو�عد الناقل مسؤوال عن الخسارة  ال «: المرجع السابb، على اآلتي ،80-76من أمر رقم  810تنص المادة  -1
وث�قة  أوق�متها في وث�قة الشحن  أوالمسبب لل�ضائع، وما یت�عها إذ ارتكب الشاحن بتعمد تصر?حا �اذ�ا �شأن نوعها 

  . » أخرe مؤ?دة للنقل
  . 209 ص ،2001لبنان، ة الحدیثة للكتاب،، المؤسسالقانون ال	حر� ، وهیب األسبر -2
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   :إث�ات قصد الشاحن - را�عا 

حرمانه من  إلىد الشاحن ذ>ر ب�انات غیر صح�حة تؤد� ت >ل التشر�عات 	أن تعمّ أقرّ        
التعو�ض، والصعو	ة تثار ف�ما یخص إث	ات حالة العمد لد[ الشاحن، ومع غ�اب النص 

فسح المجال لآلراء الفقه�ة واألح>ام  الذ� �حدد الوسائل المعتمدة الث	ات ذلك التشر�عي
ب�ان >اذب �فترض أنه صادر  دو ور مجرد  أنّ ، فاعتبر ال	عض منهم ابجد الجو تا هالقضائ�ة علّ 

، وال	عض اآلخر یر[ أن إث	ات الناقل لب�ان >اذب تهن شاحن متعمد وعل�ه إث	ات حسن نیم
  .)1( ل�س 	الضرورة افتراض العمد، بل ترك األمر لتقدیر المح>مة عندما یبد� الشاحن موقفه

الجزء األخیر من اتفاق�ة برو>سل الناقل والسفینة من  5فقرة  4المادة  عفتأ في المقابل، 
رده الشاحن أو � ما أثبت الناقل أن الب�ان الذ 	ضاعة إذالتلف ل أوعند وقوع ضرر  ل�ةو مسؤ أ�ة 

إث	ات  أ� یتوجب على الناقل ،)تعمده أو(لذلك طب�عتها مع إدراكه  أو تهاغیر صح�ح حول ق�م
و	التالي قد �فهم أنه �م>ن است	عاد النص عند  هما متالزمینفمعا ورود الب�ان الكاذب مع العمد 

  .رغم صعو	ة اث	ات ذلك غیر صح�حمواجهة شاحن حسن الن�ة ا� لم یتعمد وضع ب�ان 

  الفرع الثالث
  المحدودة للمسؤول�ة تفاقيإل التحدید ا

 وأ>م الغالب عل�ه الطا	ع التقني تنظ�م محلخضع نظام التحدید القانوني للمسؤول�ة ی   
 التي هيمختلف النصوص للف>رة  تكر�سوعن >�ف�ة ) الأو (العملي بین ماهو مقرر >مبدأ عام

  .)ثان�ا(	مثا	ة االستثناء للخصوص�ة

  :المبدأ العام  -الأو  

أّن  	معنى مرةآهي قواعد  	صفة عامة إن المبدأ العام أن قواعد مسؤول�ة الناقل ال	حر�     

نفس المبدأ طبb ، لألس	اب التي ذ>رت في البدا�ةشرC یرد مخالفا لها �قع 	اطال أ� 

الوضع یختلف ف�ما یخص تحدید ق�مة التعو�ض  لكن ،خصوص التحدید القانوني للمسؤول�ةب

  .الحد األقصى للتعو�ض المقرر قانونوعل�ه �حb لألطراف االتفاق على رفع ا
                                                           

  . 219- 218،ص ص المرجع السابb ،ملز� عبد الرحمن ،أنظر من التفاصیل للمز�د -1
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 االقانون�ة وحد أقصى لمسؤولیته االناقل ال	حر�  حد التحدید القانوني لمسؤول�ة �مثل

لمسؤولیته  اأدنى لمسؤولیته االتفاق�ة، حیث یجوز االتفاق على رفع هذا الحد األقصى تشدید

االتفاق على تعو�ض �غطي >امل  م>نمل الخسائر و	التالي �اقد ال �غطي مبلغ التعو�ض >ف

  .)1(ز الحد القانوني المنصوص عل�ه في االتفاق�ةأو الخسارة ولو تج

bرغم نطرح تساؤل حول مد[ تكر�س النصوص التشر�ع�ة لهذه الف>رة  من هذا المنطل

  تأطیر >ل مایخص مسؤول�ة الناقل ال	حر� ضمن قواعد صارمة؟ إلىسعیها 

�ظهر 	ش>ل واضح الت	این في >�ف�ة تكر�س هذا االستثناء  :ناءثـاإلست ��ف�ة تكر?س-ثان�ا

  :القانون ال	حر� الجزائر� و  بین مختلف االتفاق�ات

االتفاق على  1924لسنة  اتفاق�ة برو>سل	ش>ل صر�ح أجازت  :االتفاق�ات الدول�ة -1   

اكثر من  1فقرة  5المادة نص نها الز�ادة في مسؤول�ة الناقل وهذا حسب أإیراد شروC من ش

  . )2(	عضها أوة له >لها حو منات المءافعإلسمحت أ�ضا للناقل 	أن یتنازل عن الحقوق واذلك 

 نهتخلي عی ان لهفلناقل ل المقررة حقوق الالقانوني للمسؤول�ة هو من 	ما أن التحدید 

) ج(-5الفقرة  4 قف التعو�ض وهذا ما تؤ>ده المادةـــ، أ�ضا �حb له رفع سئ�اجز  أو �ا>ل

ق�طان السفینة  أوو�یله  أویجوز �االتفاق بین الناقل « :منها التي تنص على األتي

                                                           

  .333ص  المرجع السابb، علي جمال الدین عوض،/ د، و 163المرجع السابb، ص  ،	سام عاطف المهتار -1
جزئ�ا عن حقوقه  أوالحر?ة �أن یتخلى �ل�ا اللناقل ملء « : التالي على 1924اتفاق�ة برو>سل لسنة  من 1فقرة  5المادة  تنص -2

شر: أن ��ون هذا � على الوجوه المبینةأن یز?د في مسؤول�اته والتزاماته، وفقا لما نصت عل�ه هذه االتفاق�ة  أوات فاءعاإلوعن 
  .»وث�قة الشحن المسلمة للشاحن المسؤول�ة واردة في تلك الز?ادة في أوالتخلي 

دون أن یرد تغیرا حق�ق�ا في  1968من بروتو>ول ) ز (فقرة  2ج، تــم تعدیله 	موجب المادة -5فقرة  4مالحظة أن نص المادة  مع 
  .التي حملت جدید ف�ما یخص مقدار الحد االقصى من التعو�ض ) أ(الفقرة  إلىفق^ التر>یز على اإلحالة هذا اإلطار، 
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لغ المتفt عل�ه، مختلفا عن الحد األقصى المحدد والشاحن، أن ��ون الحد األصلي للمب

   .)1(»في هذه الفقرة شر: أن ال �قل عنه

>ما سبb اإلشارة إل�ه فإن قواعد هامبورج لم تعتبر الناقل محروما من التحدید القانوني 

>ما سبb (كتراث إلنتیجة عدم ا أووحیدة وهي الناجمة عن أفعاله العمد�ة  ةفي حالال إ

طراف على رفع الحد ألجازت اتفاق اأحیث  ،ید االتفاقيتحدحالة ال إلى تر اشوأ) شرحه

  . )2(رم	اشو  المقرر من التعو�ض بنص صر�ح

 79المادة نص تجز قواعد روتردام األمر 	ش>ل م	اشر بل �ستخلص من خالل  لم 

 �حدّ  أود مسؤول�ة الناقل ب>ل بند في عقد النقل متى >ان �ستع ن	طالب قضت تيالب  فقرة

تفاق إلجازت اأ >ما ،	التالي اجازة ما یز�د في المسؤول�ةو  غیر م	اشرة أونها 	صورة م	اشرة م

  .منها 59هذا في س�اق نص المادة و  قصى من التعو�ضألا على رفع الحدّ 

وهذا لة جواز النزول عن هذا الحد مطروحة تستشف من خالل النصوص أت	قى مس

 الو  1924لسنة  تنطبb اتفاق�ة برو>سل حیث ال مر بنقل الحیوانات الح�ةألعندما یتعلb ا

قواعد  عداهذه االخیرة تر>ت المسألة من البدا�ة لحر�ة األطراف  2008لسنة  قواعد روتردام 

  هامبورغ التي لم تستثن نقل الحیوانات الح�ة رغم اعترافها بخصوص�ة هذا النوع من 

                                                           

دون أن  1968سنةمن بروتو>ول ) ز (فقرة  2تــم تعدیله 	موجب المادة  )ج(- 5فقرة  4مع مالحظة أن نص المادة  -  1

التي حملت جدید ف�ما ) أ(الفقرة  إلى، فق^ التر>یز على اإلحالة ا� احتف¡ بنفس المبدأ یرد تغیرا حق�ق�ا في هذا اإلطار

 . )>ما س�أتي توض�حه(یخص مقدار الحد االقصى من التعو�ض

الشاحن تعیین حدود للمسؤول�ة و  فاق بین الناقلإإلتیجوز ب:"من قواعد هامبورغ على مایلي 04فقرة  05تنص المادة  -  2
  "1ز الحدود المنصوص علیها في الفقرة أو تتج
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بإحماع >ل  متفb عل�ه أون نظامي وحالة النقل على السطح عندما ال�>و ال	ضاعة المنقولة، 

  .)1(االتفاق�ات

زائر� من القانون ال	حر� الج ىلخعلى غیر المألوف قد : موقف المشرع الجزائر�  - 2   

	اتفاق�ة منصوص عل�ه  >ان لحد األقصى للتعو�ض مقارنة 	ماا عنص یجیز االتفاق على رف

انون الجزائر� ی	طل مثل هذه برو>سل وتعد�التها التي أخذ عنها، وهذا ال �عني أن الق

ج �م>ننا أن نستخلص  ق ب 811االتفاقات، فلو اعتمدنا على مفهوم المخالفة لنص المادة 

حتم�ا أن للناقل أن یتفb مع الشاحن على رفع الحد األقصى للمسؤول�ة، فقد أشارت المادة 

اقل مسؤولیته 	طالن >ل شرC تعاقد� یرد في سند الشحن �حدد ف�ه الن إلىالسالفة الذ>ر 

�ل شر: تعاقد� ل م المفعو��عد �اطال وعد «:	أقل من المبلغ المقرر قانونا إذا جاء فیها

تحدید المسؤول�ة �مبلغ  - ب...  -أ: غیر الم�اشر ما یلي أوأثره الم�اشر  أو��ون هدفه 

أعاله، ما عدا في حالة ما جاء في المادة  �805قل عن المبلغ الذ� حدد في المادة 

808«)2( .   

�عني أن المبدأ هو عدم جواز االتفاق 	النزول عن الحد األقصى القانوني وٕاال اعتبر  

شأنه رفع الحد األقصى  نو	المخالفة، �عتبر صح�حا >ل شرC في سند الشحن م )3(	اطال

من خالل  1968أخذ عن بروتو>ول  الذ� المشرع الفرنسي وهو نفس ما اقره  ،للتعو�ض

طالن الشروC التي تخفف 	التي تقر ب 2010من قانون النقل لسنة 13فقرة  5422المادة 
                                                           

  .من قواعد روتردام  05فقرة  25من قواعد هامبورغ والمادة  03فقرة 09نظر المادة أ -  1
األجنبي الذ� وضعت دولته حدود للمسؤول�ة الناقل أقل مما هو ق بج یخص الدائن  808اإلسناد الوارد بنص المادة  -2

  . 805وارد 	المادة 
سعر (وهو الموقف الذ� ط	قته مح>مة الطعن المصر�ة، اذ اعتبرت ان الشرC الذ� �حدد مسؤول�ة الناقل 	اقل الق�متین - 2

	عد  أورر في مرحلة قبل الشحن ال �طبb اال عند حصول الض)سعرها في میناء الوصول  أوتكلفة ال	ضاعة الهالكة 
التفر�غ دون اعماله عند وقوع الضرر اثناء الرحلة ال	حر�ة لتعارض ذلك مع اح>ام معاهدة برو>سل، وهذا في ح>م صدر 

  .30/04/1975في 
  .214ص  ،2006االس>ندر�ة، معة الجدیدة،ادار الج-قواعد واح>ام-عقد النقل ال	حر�  ،عدلي امیر خالد/دنظر، ا
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تفاق على الرفع من هذا اإلز یجتو  اقل 	النزول عن الحد المقرر قانونمن مسؤول�ة النا

لى و األف  237و 236لمصر� من خالل المادتین المشرع ا عل�ه وهو نفس ما نص ،)1(الحد

ؤول�ة الناقل، والثان�ة أجازت االتفاق على التخفیف من مس هانصت على الشروC ال	اطلة من

  .األعلى للتعو�ضرفع سقف الحد 

  المطلب الثالث
  ��ف�ة حساب التعو�ض

من المهم التعرض لهذه النقطة ألنها تخضع عمل�ة حساب التعو�ض لقواعد معینة ف
وٕان >انت تختلف في  النصوص الداخل�ة أوي االتفاق�ات منظمة بنصوص قانون�ة واردة ف

ند إلیها تالمس اتدار المعتمد >حد أقصى للمسؤول�ة إال أنها تتفb >لها تقر�	ا في الوحدالمق
اننا نتحدث عن عقد دولي >ان لزاما توحید  	ماو ، )لو الفرع األ( مع 	عض االختالف هلتقدیر 

الفرع (ب مقتض�ات الظروف ت�ار العملة المعتمدة حسإخالعملة المستعملة هنا وقع تدرج في 
  ).الفرع الثالث(من دفع ق�مته البدّ الذ� تقدیر الضرر  تأتي 	عدها مرحلة ل )الثاني

  لوالفرع األ 
  المعتمدة  الوحدات

�عتمد في مجال النقل ال	حر� على عدة وحدات لق�اس أو وزن ال	ضائع محل النقل   
صل	ة  ف�قاس الوزن أو الحجم على  أوص	ا  أو>انت سائال  اإذ ،)2(	النظر إلى طب�عتها

إلخ، أ�ضا 	النظر إلى >�ف�ة ...الحجمي الطن وحدات متعارف علیها >الكیلوغرام أو  أساس
تغل�فها إن >انت طرودا أو تنقل داخل حاو�ات وهي 	مثا	ة وحدات تستعمل في حاالت 

                                                           

1 - René Rodière , Emmanuel Du Pontavice , op-cit, p360 et le Lamy,op-cit,p 462. 
Voir aussi : René Rodière ,(traite de droit maritime), op-cit ,p 423 - 424.  

 أو الحجمي أوالمتر� >الطن  (Freight unit :FU)هناك معنیین للوحدة، منها ما یوضع األجر على أساسها  -2
ها لمستوهي الوحدة التي ی (physical shipping unit-sh-U)، ومنها ما �قصد بها وحدة الشحن العضو�ة رامالكیلوغ

على ان ، (unit of cargo)أ� أنها وحدة من وحدات المشحونات مثل الس�ارة غیر المصندقة الناقل من الشاحن 
  ) .fret unit -F.U(ن سواها الوحدة هي وحدة األجر دو عتبرون أن �المتعاملون في المجال ال	حر� 

   .98ص  المرجع السابb، مروان بدر� االبراه�م،و   ،175ص  المرجع السابb، ،طالب حسن موسى/ د: أنظر     
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ون مدّ وحسب ما هو  عن الضررلتقدیر التعو�ض المستعملة وحدات محددة، وهي ذاتها ال
 حساب ق�مته وهيو  ت لها تأثیرخاص دون سواه في تقدیره، لكن 	عض الوحدافي سند الشحن

، )ثالثا(عمل�ة النقل في>وحدة ق�اس مستحدثة �ات و االحو  ،)ثان�ا(وحدة الشحنو  ،)الأو (الطرد 
  . التعو�ض ق�مةلذا یجب تحدید مفهومها حتى یتسنى تحدید 

  : (Colis – package)الطرد  -الأو 

نه یتغیر 	استمرار ت	عا بدون معنى ثابت أل دا�ة الطرد لد[ الفقهاءر في البباعت 
	ه  ال	عض على ضرورة التعر�ف لیردّ التغلیف و  الحاصل في مجال النقلللتطور التكنولوجي 

  .تفاق�ةإلح>ام اأش>االت ومخالفة حتى ال یترك المجال لإل

النظام : وهما ید المقصود 	الطرد فظهر اتجاهان،خالف في تحد قعو    
، هذا األخیر �أخذ 	ف>رة تجزئة وتخص�ص ال	ضاعة، إن تجاه الحدیثاال األنجلوس>سوني 

والتي ترد 	التفصیل  (l’individualisation de la marchandise transportée)جاز التعبیر 
ؤدیها خاصة إث	ات العقد ومع یالوظائف التي  إلىحن الذ� یلعب دورا إضافة شفي سند ال

ور الذ� تؤد�ه مقارنة كنها ت	قى محل نقد لضعف الدّ محله وثائb أخر[ ل ذلك یجوز أن تحلّ 
  . )1(	سند الشحن

هو العنصر المحدد  (l’emballage)فیر[ أن التغلیف  االتجاه األنجلوس�سونيأما 
طردا، وهو مبدأ  غیر موضوعة في صنادیb ال تعدّ أو فة مغلّ الللطرد، وعل�ه فال	ضاعة غیر 

  . )2(معمول 	ه في القضاء الفرنسي واإلنجلیز� 

) تخص�ص أو(مهما اختلفت المواقف ففي األخیر تأخذ 	مع�ار واحد وهو تجزئة لكن 
ال	ضاعة المنقولة، وهو نفس ما ذهبت إل�ه مح>مة النقض المصر�ة ولو 	ش>ل غیر م	اشر 

إن �لمة طرد تعني أن ال�ضاعة قد شحنت �عد حزمها في : " إذ صدر ح>م عنها جاء ف�ه
 أوبوضعها في صندوق مثال  أوما شا�ه،  أوتم تغل�فها بورق أكثر سواء  أوحزمة واحدة 

شنابر �حیث تكون �ل حزمة منها معبئة بذاتها،  أواكتفى بتحز?مها �أرMطة  أوولة، جفي أ
                                                           

1 - Martine REMOND – GOUILOUD ,op-cit, p 385 . 
2 - Hind ADIL : op-cit, p85 et 86 
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وهذه الطرود یذ�ر عددها في سند الشحن، وعلى أساسه یتحدد الحد األقصى لمسؤول�ة 
  .  )1("ال�حر?ةتلفها أثناء الرحلة  أوالناقل عن هالك ال�ضاعة 

  :(Unité – Unit)وحدة الشحن  -ثان�ا

  من غیر تغلیف والتي ال �عرف إال وزنها ص	اتخص الوحدة ال	ضاعة التي تشحن 
حجمها دون عددها، >األخشاب والفحم والبترول، وفي هذا المقام �قصد  أوق�اسها،  أو

�ة وحدة أ أو...) المتر م>عب>یلو غرام، المتر، (الكیل  أوالمقاس  أو	الوحدة، وحدة الوزن، 
   .)2( تذ>ر في سند الشحن

إذا >ان تحدید المقصود 	الوحدة یبدو 	س�طا لكنه في الواقع أثار جدال >بیرا ف�ما إذا 
 )3(تلك التي تحدد الطب�عة الماد�ة لل	ضاعة المنقولة أواألجرة  أو>ان �عتد بوحدة التأمین 

  . طردا وحدة وما �عدّ  فاصال بین ما �عدّ یزداد األمر تعقیدا عندما �صعب وضع حدا 

شحن وحدة  أوالفقه المصر� رأ� مفاده أن ما ال �عد طردا  عندفي هذا الصدد  ظهر
ح>م صدر  إلى	المفهوم المتفb عل�ه ال یخضع لنظام الحد األقصى للتعو�ض، وهذا استنادا 

تبرها طردا وال وحدة رة م>شوفة منقولة 	حرا 	حیث لم تعاعن مح>مة اإلس>ندر�ة یتعلb 	س�
، ألن الطرد �فترض أن 1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة  5فقرة 4شحن في مفهوم المادة 

الب�انات  إلىق�مته إال 	الرجوع  أوطالع على طب�عته إل�>ون مغلفا 	حیث ال یتسنى للناقل ا
وحدة المدرجة في سند الشحن، أما الوحدة فهي قاصرة على األش�اء التي تعتبر في ذاتها 

   .)4(والطن >المتر

                                                           

وصف  نّ أ ف�ه اعتبرت) 17/02/1992ق ،جلسة  55لسنة  862الطعن رقم(>ما ورد ح>م عن مح>مة النقض -1
  .بذاتها ال نوع ال	ضاعة هاشحنا أو غیرها مرجعه طر�قة نها طرودأال	ضاعة 	

المرجع  ،)...اتفاق�ة األمم (>مال حمد�، / د، و 735-734ص ص معوض عبد التواب، المرجع السابb، /د: قال عنن
  .110السابb، ص 

                                 و،149-  148ص  المرجع السابb، ،)	حر� لل	ضائعالنقل ال( ،عاطف دمحم الفقي/ د -2
René RODIERE, Emmanuel Du pontarice , op-cit, p 357.  
3 -Pour plus de détail  voir , René RODIERE, op-cit,  pp 302 – 303. 

  . 209و 208، المرجع السابb، ص )ال	حر�  عقد النقل( ،أحمد محمود حسني/ د -4
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الكیل  أوالحجم  أوالمقاس  أو	ش>ل م	س^ على أنها وحدة الوزن  هناك من �عرفها
  .تغلیف أودون رV^  	اص ة في وث�قة الشحن 	النس	ة لل	ضائع التي تشحنتبثالم

	الوحدة المذ>ورة في سند الشحن من أجل تقدیر التعو�ض  في جم�ع األحوال �عتدّ   
ضرر  وقوع ةفي حال هفإن) ا�ة وث�قة نقل أخر[  أو(لطن في سند الشحن فمثال لو ذ>ر ا
   .)1(هو الوحدة المعتمدة في حساب التعو�ض" الطن"لل	ضاعة ف�عتبر 

  :(conteneurs – containers)�ة واالح -ثالثا

ذیوعا >بیرا لتوفیره لمزا�ا  ع�ة الشحنأو ال	عض 	 �ه>ما �سم أو�ات و ا�عرف النقل 	الح
منه للتطور مسایرة  حفا� على ال	ضائع المنقولة، وقد أشار إل�ه المشرع الجزائر� لعدیدة >ا

اتفاق�ة بذلك ق ب ج مخالفا  805في نص الفقرة في المادة الحاصل في مجال النقل 
 إلى�ات و اهذا النوع من النقل، و�رجع استعمال الح إلىالتي لم تشر  1924برو>سل لسنة 

في نصوصها، لكن ال  اوخصت لها جزءقواعد هاسبورغ  مما اثر على واضعي الس	عینات
هل تعتبر أداة ف ،�ةأو �ة فترك المجال للفقه والقضاء لتحدید مفهوم الحو اف الحیوجد نص عرّ 

  طرد؟ أووحدة شحن  أو نقل

�ة من الجانب الماد� والقانوني وال و االدارسون لهذا الموضوع الح فعرّ  :�ةواتعر?ف الح-1
  ). نالتعر�فا(�م>ن الفصل بینهما 

عة والش>ل یتم صندوق متنوع السّ  أوهي ع	ارة عن وعاء : �ةواالتعر?ف الماد� للح -أ
مغلفة تغل�فا 	س�طا 	غرض نقلها من  أوتصن�عه خص�صا لتجم�ع ال	ضائع بداخله سائ	ة 

  .)2(م>ان آلخر

ل �ة ثار خالف حو و اف الحفي غ�اب أ� نص قانوني عرّ : �ةواالتعر?ف القانوني للح - ب
  من ملحقات السفینة، أم من ملحقات  هي�ات المنقولة على السفن، أ و اف القانوني للحیالتكی

                                                           

  . 300و 299المرجع السابb، ص  ،...)عقد النقل ال	حر� ( ،	سعید مراد -1

�ات، دار الجامعة الجدیدة، اإلس>ندر�ة، و االنقل ال	حر� تحت تأثیر استخدام الح قانون  تطور قواعد ،دمحم السید الفقي/ د -2

  . 11- 10 ص ، ص2007
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   .)1( ال	ضاعة التي تتجمع بداخلها

ترك األمر للمحاكم لتفصل في الموضوع، فت	اینت مواقفها، فمنهم من اعتبرها جزءا 
قا في تحدید تعر�ف یوف مأنها وسیلة نقل، لكن >ال الرأیین ل رأ[ من السفینة، ومنهم من

اجح لد[ جمهور الفقهاء والقضاء والذ� یر[ أنها ع	ارة عن الرأ� الرّ  إلى	النظر و  �ة،أو للح
  . لكنه یختلف عن التغلیف المألوف (emballage)مال یتخذ ش>ل التغلیف 

�ة جزءا من عنبر السفینة ومن ثم و ااعت	ار الح إلىذهب جزء من الفقهاء الفرنسیین  
  . )2(�ة وما بداخلها طردا واحداو ا�ة، ول�س 	اعت	ار الحو اطرود بداخل الحنحسب عدد ال

القانون ال	حر� المصر� في الموضوع 	موجب فصل  :�ة في التشر?عاتأوالح وضع-2
ما یرد من ب�انات في سند الشحن، فإذا ذ>ر عدد  إلىمنه مستندا  233من المادة  2الفقرة 

 وحدة مستقلة، وٕاذا لم تذ>ر 	التفصیل أو>ل منها طرد  �ة عدّ و االطرود الموجودة بداخل الح
�ة ذاتها تعتبر و اتعتبر 	ما تضمنته من موجودات بداخلها طردا واحدا، وأن الح�ة و االح فإن

األعلى للتعو�ض  تلفت ومن ثم تدخل في تقدیر الحدّ  أووحدة مستقلة إذا هلكت  أوطردا 
  .)3(مقدمة منه أو	شرC أن ال تكون مملو>ة للناقل 

في المادة  1968روتو>ول سنة ب	عدما عدلت ب 1924أخذت اتفاق�ة برو>سل لسنة 
   .2فقرة  6جاءت 	ه قواعد هامبورغ في مادتها  بنفس المبدأ الذ�  الثان�ة منه

ق  2و 3فقرة  805المادة خالل نفس الموقف من ب خرهو األ أخذ المشرع الجزائر� 
د في االتفاق�ات الدول�ة ر أخذ 	ما هو وا�بل من ق>ان ، حیث 1998ب ج 	عدما عدلت سنة 

أ�ة أداة أخرe  أو�ة وحافي حالة استخدام ":"التي صادقت علیها الجزائر والتي تنص على 
لتجم�ع ال�ضائع، فإن العبرة في حساب أ� المبلغین أكبر لتحدید المسؤول�ة هي عدد 

لنقل ال�حر�، وٕاذا تضررت أ� وث�قة أخرe تثبت عقد ا أوالطرود المدونة في وث�قة الشحن 
                                                           

  . 14، ص السابbالمرجع  ،دمحم السید الفقي/ د -1
  204المرجع السابb، ص  ،وجد� حاطوم/ د نقال عن، -2
مسؤول�ة ( ،>مال حمد�/ ود، 209-  208 ص ، المرجع السابb، ص)عقد النقل ال	حر� (،أحمد محمود حسني/ د -3

  . 176، المرجع السابb، ص )...الناقل
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ع ما أخذ 	ه المشرّ وهو  ،"ر وحدة شحن أخرe عتبت ،أداة النقل نفسها ولم تكن مملو�ة للناقل
  .)1(انذاك ل�ه الفقهإ توّصلمعتمدا على ما الفرنسي 

  الفرع الثاني
  تعملةـــلة المســالعم

تفاق�ة المعمول بها ثم األعلى للتعو�ض ت	عا لال ت	اینت العمالت المستعملة في تقدیر الحدّ    
الفرنك  جاءت مرحلة ، ثم)الأو (حسب التطور التار�خي لها، ف>انت البدا�ة مع الجن�ه االسترلیني

  ).ثالثا(هي حقوق السحب الخاصة و  متعارف علیها دول�ا  عملة إلىوصوال  ،)ثان�ا(بوان>ار�ه 

   Livres sterling: الجن�ه االسترلیني: الأو  

في سبیل تحدید ق�مة  1924تمدت علیها اتفاق�ة برو>سل لسنة ل عملة اعأو  تبرتع
ألعلى ارت الحد هذه االتفاق�ة هم من الدول األنجلوس>سون�ة، وقدّ  � مؤ>دة أن محرر  التعو�ض

وما �عادل هذه الق�مة 	عملة  وحدة شحن أوجن�ه استرلیني عن >ل طرد  100للتعو�ض بـ 
ا� أنه یتم  من هذه االتفاق�ة، 9من المادة  2قرة ، و�تأكد ذلك من خالل ما ورد 	الف)2(أخر[ 

وقد أخذت الجزائر بنفس العملة ونفس نظام التحو�ل 	ما أنها  ،استرلیني جن�ه 100تحو�ل ق�مة 
م	اشرة وردت بنص و  أح>ام االتفاق�ة إحالة صر�حة إلىأحالت >ل ما یتعلb بهذا الموضوع 

  . )3( 1998ج وهذا قبل تعدیلها سنة  ق ب 805المادة 

ق�ة اعتمدت على ق�مة الجن�ه االسترلیني هنا هو الجن�ه الذهبي، أ� أن االتفا	 �قصد 
ادات الكثیرة نتقو>ان هذا االخت�ار هو سبب اإل 9لى من المادة و حسب الفقرة األ الذهب >مرجع

التي وجهت لها، فالذهب معدن یخضع لتقل	ات األسعار، أ�ضا لم تحدد االتفاق�ة ال ع�ار وال 
                                                           

1 - « Lorsqu’un conteneur, une palette ou tout engin similaires, est utilisé pour grouper des 

marchandises, tout colis ou unité énuméré ou connaissement comme inclus dans ce 

conteneur cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou unité, dans les autres 

cas cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou une unité » 
    voir : Martine REMOND- GOUILLOUD , op-cit, p 385.  

  . 1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة  5فقرة  4أنظر المادة  -2
 أوفال �عد الناقل مسؤوال عن الخسائر : "... على ما یليالسالف الذ>ر،80-76من أمر  805حیث تنص المادة  -3

علt بها �ما یز?د عن الم�الغ المحسو�ة وفقا للقواعد الموضوعة لهذا الغرض التي تت أواألضرار التي تلحt �ال�ضائع 
  ".�موجب االتفاق�ات الدول�ة والمصادق علیها من قبل الجزائر



 حاالت استبعاد مسؤولية الناقـل البحري لليضائع: الفصل الثاني                                              لو الباب األ

 

166 
 

 أو، أ�ضا هل یتم دفع التعو�ض 	الذهب )1(زن الذهب الذ� یجب حساب التحدید على أساسهو 
	النقد الورقي محسو	ا على أساس الق�مة الذهب�ة أ�  (Valeur Or)الذهب ق�مة على أساس 

  .)2(للجن�ه االسترلیني

تحو�ل الم	الغ  �حb للدول المتعاقدة والتي ال تستعمل فیها الجن�ه االسترلیني >وحدة نقد�ة     
         أرقام صح�حة أ� دون >سور  إلىحسب نظامها المتعلb 	الصرف  المقدرة 	الجن�ه

(en chiffres ronds)  قا لسعر الصرف في	العملة الوطن�ة ط	الوفاء  bح	ما تحتف¡ للمدین <
و	ان في األسل نمیناء التفر�غ المحملة 	ال	ضائع المعن�ة 	النقل، وهذا إلىیوم وصول السفینة 

تم تقر�ر هذین و  ،السالفة الذ>ر 09من المادة  3و 2تقدیر التعو�ض جاءت بهما الفقرتین 
حسا	ه على أساس  أواألسلوVین 	النس	ة للدول الرافضة للتعامل 	الذهب في دفع التعو�ض 

   .)3(الذهب مثلما هو الحال 	النس	ة لمصر

، غیر أنه قدر 1936قانون سنة في أخذ المشرع الفرنسي بنفس ما جاءت 	ه االتفاق�ة 
 إلى 50000فرنك في البدا�ة ثم تغیرت الق�مة مع مرور الوقت من  8000الوحدة الحساب�ة بـ 

ك نالفر  هيعملة أخر[  إلىلكن لم تعمر هذه العملة طو�ال وتم تغییرها  ،)4(فرنك 100000
   .بوان>ار�ه

  : (Franc Poincaré)الفرنك بوان�ار?ه -ثان�ا 

 لتطورات االقتصاد�ة التي شهدها العالم 	عد الحرب العالم�ة الثان�ة جاءعلى إثر ا

                                                           

  . 280ملز� عبد الرحمن، المرجع السابb، ص  -1
  . 150المرجع السابb، ص  ،)النقل ال	حر� لل	ضائع(عاطف دمحم الفقي،  -2

حیث اعتبرت 	اطال الوفاء وفقا  10/02/1960ه مح>مة النقض المصر�ة في ح>م صادر عنها في وهو ما ذهبت إل� -  3
وهو موقف عارضه غالب�ة الفقه المصر�، حیث یر[ " شرC الذهب"لق�مة الذهب 	حجة أن القانون المصر� �قضي ب	طالن 

ثابت للتحدید ال یتوقف على  أن الهدف من نص االتفاق�ة ل�س الدفع �الذهب بل وضع أساس":علي ال	ارود� / د
ارتفاع أسعار العمالت المختلفة، ف�حصل الشاحن مهما �انت جنسیته على التعو�ض المستحt له على  أوانخفاض 

ل، ما یجعل وتداذلك فإن الق�مة الذهب�ة للجن�ه االسترلیني أعلى من ق�مة الجن�ه الم إلىأساس ق�مة الذهب، إضافة 
  ". اقل أعلى، وذلك �له لمصلحة الشاحنین والمرسل إلیهمالحد اٌألقصى لمسؤول�ة الن

  و. 223و 222، ص المرجع السابb ،علي ال	ارود�/ د -4
Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL , op-cit, p71.  
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المذ>ورة  4من المادة  5وألغى الفقرة  1924ل التفاق�ة برو>سل المعدّ  1968بروتو>ول سنة 
 التي أدخلت تعد�الت جوهر�ة في هذا الصدد، حیث أص	ح الحدّ  2آنفا وأحل محلها المادة 

فرنك  30وحدة شحن، و أوفرنك بوان>ار�ه عن >ل طرد  10000األقصى للتعو�ض �قدر بـ 
التالفة، أ� الحدین أعلى،  أوعن >ل >یلوغرام من الوزن اإلجمالي لل	ضاعة الهالكة 

معا على أن یؤخذ 	الحد " الوزن "و" الطرد ووحدة الشحن"فالبروتو>ول جعل ضا	^ التقدیر هو 
>ما �سمیها ال	عض وحدة  أوافتراض�ة  أوة والفرنك بوان>ار�ه هو وحدة مصطنع ،األعلى منهما

من  900میل�غرام من الذهب ع�ار  65.50خ�ال�ة تقدر 	الذهب هي أ�ضا وهي تحتو� على 
  . ت وزن الذهب وع�ارهداأللف و>ان هذا التعدیل أكثر دقة 	أن حد

، لكن 4ق ب ج فقرة  805المادة  اعتمادا على نصأخذ المشرع الجزائر� بهذه الوحدة  
�قصد �الوحدة الحساب�ة في مفهوم هذا األمر وحدة ":فیها  وردحیث  1998تعدیل سنة  	عد

مائة من األلف عحساب متش�لة من خمسة وسنین مل�غرام ونصف من الذهب على أساس تس
في النها�ة، و�م�ن أن تحول وحدات الحساب المذ�ورة �العملة الوطن�ة �أرقام مضبوطة و?تم 

، "ضائ�ة حسب ق�مة الذهب للعملة المذ�ورة بتار?خ النطt �الح�مالتحو?ل في حالة دعوe ق
  .)1(والذ� لم تنظم إل�ه الجزائر 1968وهو نفس ما حمله بروتو>ول سنة 

نه أنه أهمل جان	ا على قدر >بیر ع�عاب على هذا البروتو>ول والتشر�عات التي أخذت 
العمالت  إلىأساس سعر الصرف من األهم�ة وهو تحدید الك�ف�ة التي یتم بها هذا التحو�ل و 

الوطن�ة وخاصة 	عد ظهور السعر الحر للذهب والذ� �فوق 	>ثیر سعره الرسمي وظهور األزمة 
  .)2(ر	عد انه�ار ق�مة الدوال 1971النقد�ة لسنة 

  : (Droit de Tirage spécial DTS)حقوق السحب الخاصة  - ثالثا 

  تقرر لذا ة على أساس ق�مة الذهب تقدیر الوحدة المعتمدفي صعو	ات ول واجهت الدّ 

                                                           

ملغ  �65.50عني �الفرنك وحدة مال�ة مؤلفة من : "من البروتو>ول على ما یلي 2من المادة / حیث تنص الفقرة د -1
العملة الوطن�ة �موجب قانون  إلىمن آلف من الذهب الخالص، �حدد تار?خ تحو?ل المبلغ المعطى  900ه�ا ع�ار ذ

  ".الجهة القضائ�ة التي رفع النزاع أمامها
  . 293ملز� عبد الرحمن، المرجع السابb، ص  -2
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التي حملها تعدیل اتفاق�ة  ،)1(التخلي عنه وٕایجاد بدیل له، فظهرت حقوق السحب الخاصة
إال أنه 	قي تحو�ل هذه الوحدة �عتمد  1979عن طر�b بروتو>ول سنة  1924برو>سل لسنة 

رر أنه تقدر وحدة على ق�مة الذهب 	النس	ة للدول غیر األعضاء في صندوق النقد الدولي وتق
تحسب على أساس ثم أص	حت  ،غرام من الذهب الخالص 0.888671ـ سحب خاصة ب

  .مجموعة من العمالت

 666.67األعلى للتعو�ض بـ  الحدّ  1979لة لبروتو>ول سنة المعدّ  4المادة  حددت
وحدتین من حقوق السحب الخاصة لكل  أووحدة شحن  أووحدة سحب خاصة عن >ل طرد 

المضرورة، و�طبb أعلى الحدین حسب  أومن الوزن اإلجمالي لل	ضائع المفقودة >یلو غرام 
المعدلة أن الوحدة  4د من المادة  – 5ف الفقرة ضیاخت�ار صاحب الحb في التعو�ض، وت

  .)2(المقصودة هي تلك المحددة من قبل صندوق النقد الدولي

ا >انت الدولة غیر عضو حدد هذا البروتو>ول طرق لتحو�ل هذه الوحدات في حال ما إذ
حین  إلىأ  -5فقرة  4مال أح>ام المادة عفي صندوق النقد الدولي والتي ال �سمح تشر�عها بإ

في وقت ما أن تعلن أن الحد األعلى للتعو�ض  أو 1979البروتو>ول  إلىاالنضمام  أوالتوق�ع 
ة نقد�ة وعوضا وحد 10.000وحدة حساب�ة تص	ح  666.67فبدال من  ،�حسب 	الطر�قة التال�ة

 ةالمقصود (Unité monétaire) وحدة نقد�ة والوحدة النقد�ة 30وحدة حساب�ة تص	ح  2عن 
من األلف الخالص وهذا ط	قا للبند  900ع�ار  مل�غرام من الذهب 65.50في هذا الجزء تعادل 

الق�مة 	ة ضیف أنه یتم التحو�ل 	العملة الوطن�تالسا	قة الذ>ر و من المادة  )د(-5لفقرة لاألخیر 
  . الحق�ق�ة الواردة في الفقرات السا	قة

                                                           

دز، قد و تفاق�ات بروتن و والذ� أنشئ 	موجب ا (FMI)حقوق السحب الخاصة هي من وضع صندوق النقد الدولي  -1
من العمالت للدول التي تملك أكبر مساهمة في الصادرات للسلع والخدمات  (Panier)قومت هذه الوحدة على أساس سلة 

للعمالت، ثم أص	حت خمس عمالت سنة  1/3عملة، أهمها الدوالر أمر�>ي الذ� >ان �مثل  16وفي البدا�ة >انت تشمل 
رو وألزم الصندوق الدول و األ إلىروVي وتوحید عمالت و عة عمالت مع ظهور االتحاد األأرV إلى، ثم تقلص العدد 1981

  . األعضاء أن تحدد أسعار عمالتها في البنوك المر>ز�ة على أساس حقوق السحب الخاصة هذه
، مروان بدر� 300المرجع السابb، ص  ،وملز� عبد الرحمن Hind ADIL : op-cit, p101 et 102: أنظر
  . �100م،المرجع السابb،ص االبراه

  :      على ما یلي 1979د 	عد تعدیلها لبروتو>ول  -5فقرة  4تنص المادة  -  2
 « L’unité de compte mentionnée dans le présent article est le droit de tirage spécial tel que 

défini par le fonds monétaire international » 
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 أن رغمق ب ج  805لمادة�قة في التقدیر تطب�قا لعلى هذه الطر  المشرع الجزائر�  اعتمد
والجدیر 	المالحظة أن قواعد هامبورغ ، 1979بروتو>ول سنة  إلىتنظم  أولم تصادق  الجزائر
  .)1(حدة لتقدیر الحد األعلى للتعو�ضهي الس	اقة في اعتماد حقوق السحب الخاصة >و  1978

ددت قواعد هامبورغ مسؤول�ة الناقل ال	حر� عن الضرر الناشئ عن هالك ال	ضاعة ح
وحدة حساب�ة  2.50 أووحدة شحن،  أووحدة حساب�ة عن >ل طرد  835تلفها 	مبلغ �عادل  أو

  .)2( 	أعلى حدالتالفة واألخذ  أوعن >ل >یلوغرام من الوزن اإلجمالي لل	ضاعة المفقودة 

الوحدة الحساب�ة المشار إلیها ":ما یلي من قواعد هامبورغ   1فقرة  26تضیف المادة 
 ،..."من هذه االتفاق�ة هي حt السحب الخاص �ما �حدد صندوق النقد الدولي 6في المادة

، ف�ه ول الغیر أعضاءوالدّ النقد الدولي ول األعضاء في صندوق بین الدّ هذه االخیرة میزت 
Vقة لتلك و	عض التعدیل 1979روتو>ول سنة بالواردة بالقواعد ذلك >انت >الهما مطا	فقد  ،مع 

وحدة  2.50و وحدة شحن، أووحدة نقد�ة عن >ل طرد 12500وحدة حساب�ة بـ  835عوضت 
وحدة نقد�ة عن >ل >یلوغرام من الوزن اإلجمالي لل	ضائع وهذا 	النس	ة  37.50حساب�ة بـ 

   .)3( في الصندوق للدول غیر األعضاء 

لیها ما �عادل إالمشار  26	الوحدة النقد�ة هنا حسب الفقرة الثالثة من المادة  �قصد
من ألف و�جر� تحو�ل الم	الغ  900مل�غرام من الذهب من سب�>ة ذهب�ة ع�ارها  65.50
  .العملة الوطن�ة وفقا لقانون الدولة المعن�ة إلى 2لیها في الفقرة إالمشار 

	حقوق السحب الخاصة >وحدة حساب�ة في  >ذلك 2008ة روتردام لسنة أخذت اتفاق� 
وحدة  875منها مطا	قة ألح>ام قواعد هامبورغ عدا أنها قدرت الحد األعلى بـ  59المادة 

وحدات حساب�ة لكل >یلوغرام من الوزن  03 أو، شحنوحدة  أو)طرد(حساب�ة عن >ل رزمة 
  .كبراإلجمالي لل	ضائع واألخذ 	أ� المبلغین أ

                                                           

الوارد 	القانون الداخلي والقانون  حدّ  تناسb بین تقدیر التعو�ض لألقصى bلته ولسنین طو�لة خلأو لفرنسي و	عد محأما القانون ا -   1
دلة ـــــوالمع 1924ة ــــل لسنـــــام اتفاق�ة برو>ســــــb أح>ـــــواكتفى بتطبی 23/12/1986ون ــــــقان إلىادا ــــالدولي تخلى عن الف>رة استن

  ،انظرل�عتمد هو اآلخر على حb السحب الخاص 1979نة بروتو>ول سب

Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL , op-cit, p p711 - 712.  
      .1978لسنة   أ من قواعد هامبورغ – 1فقرة 6هذا ما نصت عل�ه المادة  -2
   1978لسنة  من قواعد هامبورغ 2فقرة   26 المادة -3
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وحتى هذه الوحدة أ� حقوق السحب الخاصة لم تسلم من النقد ألنها تعتمد في تحو�لها 
لطرق  بدیلة حلول عن م االستقرار، و>ان حر� ال	حثضة للتضخم وعدعلى عمالت معرّ 
  .)1( كثر استقراراأأكثر �سرا وعملة  حساب التعو�ض

  :أجرة النقل - را�عا 

>ل الثغرات  سدّ  إلىوتعد�التها  1924لسنة  رغم السعي الحثیث التفاق�ة برو>سل
وتغط�ة >ل النقائص المتعلقة بهذا الموضوع إال أن تفوق قواعد هامبورغ علیها في 	عض 
المسائل �ظهر جل�ا، فقد نظمت أح>ام القواعد مسألة التعو�ض على التأخیر والذ� یلحb ضرر 

 هامة لم تعرض لها اتفاق�ة برو>سل وهي مسألة المرسل إل�ه أو	الشاحن  أونقولة 	ال	ضائع الم
الوزن،  أووال تعد�التها، ولم تعتمد في تحدید الحد األقصى للمسؤول�ة على الطرد  1924 لسنة

  . وٕانما اعتمدت على أجرة النقل

فقد حددت مسؤول�ة الناقل عن التأخیر في تسل�م ال	ضائع 	مبلغ �عادل مرتین ونصف 
ن ال	ضائع المتأخرة 	شرC أال یز�د هذا المبلغ عن مجموع مبلغ أجرة النقل المستحقة الدفع ع

   .)2( أجرة النقل المستحقة الدفع 	موجب عقد النقل ال	حر� لل	ضائع

صندوق  100ولت	س�^ المسألة نأخذ مثال على ذلك، فلو فرضنا أن 	ضاعة م>ونة من 
 20ل�م دج لكل صندوق، وتأخر في تس100دج، أ�  10000من التفاح، وأجرة النقل هي 

، و�>ون الحد )دج x 100 =2000 20(دج من أجرة النقل  2000صندوقا منها، وهو �مثل 
صندوق تأخر في  80دج، لكن إذا فرضنا أن  x 2.5  =5000 2000األقصى للتعو�ض هو 
: فالحد األعلى للتعو�ض هو) x 100 80(دج من أجرة النقل 8000تسل�مها، أ� ما �عادل 

8000 x 2.5  =20000 ز التعو�ض أو من المادة تحول دون تج ، ولكن الشطر األخیردج
دج >تعو�ض تحدد الحد األقصى له بـ  20000للمبلغ اإلجمالي لألجرة، وعل�ه فبدال من دفع 

  ). ق�مة أجرة النقل(دج  10000

                                                           

1 - Hind ADIL, op-cit, p103.  

  .1978لسنة  من قواعد هامبورغ) ب( -1فقرة  6المادة  -2
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أخذت قواعد روتردام أ�ضا 	ف>رة التحدید القانوني لمسؤول�ة الناقل عن التأخیر مط	قة نفس     
   .)1( >ام التي جاءت بها قواعد هامبورغاألح

	التحدید القانوني لمسؤول�ة الناقل عن التأخیر في تسل�م  هو اآلخر الجزائر�  عمشرّ الأخذ 
م>رسا ذلك من  ا نفس أسلوب حساب التعو�ض المطبb 	موجب قواعد هامبورغت	عال	ضائع م

  . )3(مشرع المصر� ع>س ال)2(في موقف صائب لمصلحة الشاحن ق ب ج 805المادة خالل 

لته قواعد هامبورغ فقد >انت لها األس	ق�ة أ�ضا و االجدید الذ� تن مالحظةوأخیرا، یجب 
الناجمین عن التأخیر في التسل�م وعن الهالك  الجمع بین التعو�ضینفي معالجة موضوع 

تم الضرر الحاصل لل	ضاعة المنقولة وال مجال للحدیث عن الهالك الكلي ألنه ال ی أوالجزئي 
ز الحد األقصى و اأنه ال یجوز أن یتج )ج (– 1فقرة  6ف�ه التسل�م، وقضت في المادة 

 .)4( للمسؤول�ة في مثل هذا الوضع ما هو مقرر في حال الهالك الكلي لل	ضاعة

منها حیث  59ذلك من خالل المادة و  على نسب من التعو�ضأ ط	قت قواعد روتردام       
وحدات عن >ل >یلوغرام من الوزن الصافي  03 أوحدة شحن و  أووحدة حساسة  875قدرته بـ 

 أوذلك في العقد و  تكون ق�مة ال	ضاعة مصرح بها مالل	ضاعة المتنازع فیها، 	استثناء عند
  ).ناقل –شاحن (عندما یتفb الطرفان على ذلك 

  
                                                           

  .2008لسنة  من قواعد روتردام 60المادة  -1
و�مقدار �عادل مرتین : ".... ، على ما یليلف الذ>رالمعدل والمتمم، المرجع السا 80- 76من أمر  805تنص المادة  -2

في الوقت  أولتي لم تسلم في الوقت المتفt عل�ه ونصف من أجرة النقل المستحقة الدفع عن ال�ضائع المتأخرة ا
المعقول المطلوب من ناقل حر?ص أن �سلم ف�ه ال�ضائع، ولكن ال تز?د عن مجموع أجرة النقل المستحقة �موجب عقد 

  ...".النقل ال�حر� 
د مبلغ التعو�ض ال یجوز أن یز�":أنه   3فقرة 240 إذ أقر في المادة  ح>ام قواعد هامبورغأخالف المشرع المصر�  -3

جزء منها على الحد األقصى للتعو�ض المنصوص عل�ه  أوالذ� ح>م 	ه على الناقل في حالة التأخیر في تسل�م ال	ضائع 
هي إحالة ألح>ام التعو�ض الناجم عن الهالك والتلف  233/1والمادة  " من هذا القانون  233من المادة ) 1(في الفقرة 

جن�ه  2000ز[ بین الهالك والتلف وVین التأخیر في التسل�م عن تقدیر التعو�ض أ� ومنه یتضح أن المشرع المصر� وا
مسؤول�ة (>مال حمد�، / انظر،د. ستة جنیهات عن >ل >یلوغرام من ال	ضائع المتأخرة أووحدة شحن  أولكل طرد 

  . 172، المرجع السابb، ص )...الناقل
  . 115و 114رجع السابb، ص ، الم)..اتفاق�ة األمم المتحدة (>مال حمد�، / د -4
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  الفرع الثالث
  دیر التعو�ضـــتق

 	حجم الضرر الحاصل،عن األسلوب المعتمد لحساب التعو�ض مقارنة هنا ن	حث  
على مستو[ االتفاق�ات الدول�ة رغم اهمیتها علما انه لم تكن المسألة محسومة منذ البدا�ة 

  ).ثان�ا(، لیتضح 	عدها ماهو معمول 	ه على مستو[ القانون ال	حر� الجزائر� )الأو (

   :نس�ة لالتفاق�ات الدول�ةل�ا-ال أو  

قة المعتمدة في تقدیر ق�مة التعو�ض الطر� 1924ل اتفاق�ة برو>سل لسنة أو لم تتن
 على القواعد العامةانذاك و>ان �عتمد  حb 	ال	ضاعة رغم أهمیتهالناجمة عن الضرر الالّ 

  .هو تقصیر من طرف واضعي االتفاق�ة و 

 ته أح>ام لها مع احترام الحدّ وأكدّ هي األخر[ القواعد العامة المحاكم المصر�ة  ط	قت
ل في الذ� عدّ  1968لكن 	صدور بروتو>ول سنة  تفاق�ة،األٌقصى الذ� قررته هذه اال

 منه 02فقرة  02المادة  ألغتحیث  وغّیر من الوضع القائم 1924 اتفاق�ة برو>سل لسنة 
هذه المسألة التي تفید أن مجموع وحلت  الفقرة الخامسة من المادة الرا	عة من االتفاق�ة 

 أوة في م>ان و�وم تفر�غها ط	قا للعقد، ق�مة ال	ضاع إلىب 	الرجوع سالم	الغ المستحقة تح
سعر الفي الم>ان والزمان المفروض أن یتم فیهما التفر�غ، وأن ق�مة ال	ضاعة تحسب حسب 

 السعر العاد� لل	ضاعة من أوسوق، ل في البورصة، وٕاذا تعذر األمر حسب سعر الو امتدال
  .)1(من حیث الكم�ة والنوع�ةأ�  ذات المواصفات

                                                           

 إلىللتعو�ض �الرجوع  تحسب الق�مة الكل�ة..:".على مایلي 1968	عد تعدیلها �موجب برتكولسنة) ب(– 05فقرة  4تنص المادة  - 1

  .الذ� �ان ین�غي ان تفرغ ف�ه ط�قا للعقد  أوالزمان الذ� افرغت ف�ه من السفینة و  ق�مة هذه ال�ضاعة في الم�ان

ل فإذا لم یوجد �ال السعر?ن فیرجع أوفإن لم یوجد فط�قا لسعر السوق المتد ال�ضاعة ط�قا لسعر الصرف،تحدد ق�مة و  

 ."الصنفو  الق�مة العاد�ة ل�ضاعة من نفس النوع إلى
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�ة وث�قة اخر[ للنقل بندا �فید أ أوا سبb أّن تضمین سند الشحن ن �فهم ممأ�م>ن 
على  ،مت للناقل>أن تحسب ق�متها یوم سلّ  ،عة خالفا لما هو مقرر �عّد 	اطالبتقدیر ال	ضا

  .� المستعملةالفألساس ان القاعدة من النظام العام حسب اأ

ال	ضاعة التي روتردام بخصوص تقدیر ق�مة  أولم یرد أ� نص في قواعد هامبورغ 
 . صابها ضرر 	عد اسهاب في توض�ح >�ف�ة تحو�ل العملة المستعملةأ

   :�النس�ة للتشر?ع ال�حر� الجزائر�  -ثان�ا 

مع  1968حالة خاصة إذ نقل عن برتو>ول سنة  المشرع الجرائر�  موقف �مثل 
شمله لم �و  انما لغ�اب سوق بورصة انذاكو  تعدیل ل�س ألن الجزائر لم تنضم ال�ه فحسب

خوض الجزائر تجرVة البورصة في و  	عد االنفتاح على السوق   2010 تعدیل سنةحتى 
 على ع>س، )1(ق ب ج  806 المادة �ظهر من خاللهذا ما و  خضم س�اسة الخوصصة

 4و 3فقرة  28المادة في ل وعدّ  1968د أخذ 	ما جاء 	ه بروتو>ول سنة فقالمشرع الفرنسي 
واحتف¡ 	النص حتى في تعدیل سنة  نص البروتو>ول	ما یتماشى مع  1966قانون  من

2010 )2( . 

عاله قد میز بین أ في نفس المادة المذ>ورة  أن المشرع الجزائر�  ا�ضا �الح¡  
أ� سعر 	ه ما هو معمول  یتم تقدیر سعرها حسب) حسب النص خسارة(ال	ضاعة الهالكة 

وٕاذا لم یتم>ن من ، ماض التفر�غ فیهالمفتر الم>ان و  في الیوم أوالسوق في یوم وم>ان التفر�غ 
                                                           

تحدد التعو�ضات عن خسارة "«: على ما یلي لف الذ>ر،،المرجع السا 80-76من أمر رقم  806تنص المادة  -1

متها الجار?ة، اما التعو�ض عن الخسائر ال�حر?ة لل�ضائع فعلى أساس فرق ق�متها الجار?ة وهي ال�ضائع �النس�ة لق�

  . �حالة جیدة وق�متها �عد الخسارة

الیوم والم�ان الواجب ف�ه  أوق�مة ال�ضائع في یوم وم�ان التفر?غ ط�قا للعقد  إلىو �حسب المبلغ اإلجمالي �الرجوع 

  . تفر?غها

ال�ضائع على أساس السعر الجار� في األسواق ف�م�ن تحدیدها على أساس الق�مة العاد�ة لل�ضائع و إذا لم تحدد ق�مة 

  .»الجودة  أومن نفس النوع 
2- Voir, Art 5422-13 du c.transp et René RODIERE, Emmanuel DUPONTAVICE ; op-cit, 
p361.   
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نفس النوع�ة  من	ضائع للعاد� ال سعرالاالعتماد على سعر السوق ف�م>ن االعتماد على 
   .والجودة

) في النص 	ع	ارة الخسارة ال	حر�ة ردو (�حسب التعو�ض في حالة تلف ال	ضاعة  
�عتد 	ه هو على أساس فرق سعر ال	ضاعة قبل و	عد تعرضها للتلف بنفس السعر الذ� 

اجب أن تتم الو  میناء التفر�غو  الیوم فيأو  المتفb عل�ه المعمول 	ه في میناء التفر�غ و اآلخر 
  .، وهي اضافة لم تكن ضرور�ة) التفر�غ(ف�ه العمل�ة 

حرف�ا لوجود فرق بین النص  01فقرة  806یجب الوقوف هنا على نص المادة 
وهي ) avaries(تقابلها 	الفرنس�ة) حر�ةالخسارة ال	(نه ورد مصطلح أل ترجمتهو  العرVي

ترجمة غیر دق�قة ، فلو اعتبرنا ان المقصود هو الخسارة ال	حر�ة ،وهو احتمال ضعیف، 
لتغیر التقدیر بتغیر نوع ال	ضاعة المعن�ة 	التعو�ض والتي تكون عادة من ال	ضائع الخطیرة 

  .التي تلقى في ال	حر للضرورة من اجل السالمة 

�ض المحدد قانونا دون وجه و ا�ضا التي قد تحدث المساس 	مبلغ التعمن المسائل   
وتدار>ت المح>مة العل�ا ذلك  حb ما حدث في قض�ة نظرت فیها احد[ المحاكم الجزائر�ة

ن مسؤول�ة الناقل ال یجور تقس�مها، ألنه مسؤول عن أفي تطبیb القانون وقضت 	 أالخط
حتى في مرحلة الشحن ) ق ب ج 802ادة ط	قا لنص الم(آ�ة خسارة  عنسالمة ال	ضاعة

النصف بدون أ� تسبیب، س�ما وأن  إلىأین وقعت الخسائر، ولم تجز خفض مبلغ الخسائر 
مع ممثل السفینة، حیث أخطأ مجلس قضاء وهران عندما قسم العقد  األضرار تم معاینتها

ت و	التالي مراحل الشحن والتفر�غ والتسل�م، فالناقل مسؤول عن جم�ع العمل�ا 03 إلى
  . )1(�ض الكاملو التع

�>ون على أساس ق�مة الفاتورة الذ� و  حسب المعمول 	ه�عّتد في حساب التعو�ض 
  .)1(نس	ة مئو�ة للرVح إلى	اإلضافة  مینألیها أجرة النقل والتإ امضاف

                                                           

  .152، الجزائر، ص 01القضائ�ة، عدد المجلة ، 17/03/1998المؤرخ في  163423قرار المح>مة العل�ا رقم  -1
   .108-107المرجع السابb، ص ص  ن	ات خدیجة،و  ،�143عقوب یوسف صرخوة، المرجع السابb، ص / د  -1



 

 

  

  

  

  ال�اب الثاني 
مسؤول�ة لالتطب�قات القضائ�ة 

  الناقل ال�حر� لل�ضائع
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عدم استالمها  أو مصلحة من وقوع الضرر لل	ضاعة المرسلة	عدما یتأكد صاحب ال
هالك ال	ضاعة وحتى  أوتأتي مرحلة المطال	ة 	التعو�ض عن تلك األضرار  >ما >ان مقررا

وال یتسنى ذلك إال وفb احترام إجراءات ، التأخیر في تأد�ة االلتزام المترتب عنه تفو�ت الرVح
	اب وذلك بإلقاء الضوء على الجانب اإلجرائي محددة وهو ما سنخصه 	الدراسة في هذا ال

مام الجهات أ	الض	^ >یف یتم التعامل مع مثل هذه المنازعات و  لمسؤول�ة الناقل ال	حر� 
  .القضائ�ة

التي  	الدعو[  أ المطال	ة بدمن خالل معرفة المراحل التي تمر بها یتحقb ذلك    
، وذلك بإث	ات اتجاه اطراف العقداماته ترفع ضد الناقل إذا ما ثبت أنه قد قصر في أداء التز 

، وحتى جراءات مقننة مس	قاإا�ضا حالة الضرر من طرف صاحب المصلحة من خالل 
مؤسسة وتم المرفوعة یتحصل هذا األخیر على حقه في التعو�ض یجب أن تكون الدعو[ 

  .أمام الجهة القضائ�ة المختصة >ل�ة الضرور�ةاحترام اإلجراءات الش

لى عة و عالفإن لألطراف  دوليغلب عل�ه الوصف ال�عالج موضوع عقد و	ما أننا ن 
الغرض  اإلستعانة 	أل�ات قانون�ة اخر[ تكفل تحقیb ذات المحاكم الوطن�ة إلىجوء اللّ ام>ان�ة 

>آل�ة لها  عن طر�b التح>�مأو الوساطة  أوالصلح >اعتماد مألوفة على الصعید الدولي 
  .و�ة الخالفاتفي تس على الصعید الدولي م>انتها

نظاما قانون�ا ال غنى عنه  الكفیلة 	حل الخالف م مقارنة ب	اقي الوسائلالتح>� 	عتبر
الخ�ار الطاغي لد[ مختلف اطراف العالقات القانون�ة 	سبب و  في تسو�ة المنازعات ال	حر�ة

قبلت في ول قد استاّن معظم الدّ و  س�ما المزا�ا التي یوفرها هذا النظام مقارنة 	القضاء الوطني
 انظمتها القانون�ة التح>�م >وسیلة فّعالة �عتمد علیها لحل الخالفات في مجال التجارة

  .خارج�ة أوسواء >انت داخل�ة  اإلقتصادو 

والجهات  االجراءات المت	عةو  ل في >ل جزء الشروCو الذلك سنخصص جزئین نتن 
 أو،) لو الفصل األ(الوطني  القضاءمام أسواء الممنوح لها صالح�ة البث في النزاعات 

  ). الفصل الثاني(  الدوليال	حر�  التح>�م  إلىاللجوء 	



 

   

  

  

  

  

  لواأل الفصل 
فصل في لل الوطنيجوء للقضاء لّ ال

مسؤول�ة الناقل ال�حر� منازعات 
لل�ضائع
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 مر>ز قانوني أوحما�ة حb التي تكفل المتاحة القانون�ة  وسیلةالعو[ القضائ�ة الدّ  تعدّ       

 روCشالتوافر وتختص المح>مة 	النظر فیها 	عدما تتأكد من  لالعتداء، اذا ما تعرض

 أوواء 	قبولها س وذلك بإصدار ح>م هالفصل فی	االمح>مة تقوم 	عدها  القانون�ة لرفعها،

ة األمر �هذا الح>م حج و�>تسب المتوفرة  أواألدلة المقدمة و  حسب المعط�ات ضهارف

عو[ التي محلها المطال	ة ، والدّ �ة قضائ�ة�منح ألصحاب الحقوق حمال المقضي ف�ه

هدفها جبر الضرر  الدعاو[ المنقولة واحدة من 	التعو�ض عن الضرر الّالحb 	ال	ضاعة 

   .الحاصل

ول�ة التي نظمت اح>ام النقل تماش�ا مع االتفاق�ات الدّ حددت النصوص الوطن�ة 

ئة عن عقد النقل ال	حر� [ المرت	طة 	المنازعات الناشرفع الدعو ال	حر� تفاصیل إجراءات 

س�ما ما یخص مسؤول�ة الناقل حتى وان اختلفت في نقاC  الشحن لل	ضائع 	موجب سند

جراءات لصالحه إاهمها منع تعسف الناقل من فرض ال	حر� الس	اب تار�خ�ة وعمل�ة 

   .وتوحیدا للقواعد المت	عة

 ءمام القضاأاألكبر  تأخذ القضا�ا التي تتعلb بإثارة مسؤول�ة الناقل ال	حر� النصیب 

، وقد جر[ التعامل اساس أن الناقل یتكفل بتنفیذ الجزء األكبر من العقد الملزم للجانبین ىعل

 لما فیها مساس 	استثمار ضخم التقن�ة من  جانبو  حذرالقضا�ا بدقة و  نوع منهذا المع 

   . التي یتم فیها هذا النقلخاصة الظروف الو  ،متعاكسةمصالح و 

مام القضاء قبل است�فاء أعو[ نه ال �م>ن م	اشرة الدّ أعلى  النصوص تلك اتفقت >ل

خالل آجال محددة من قبل أطراف تتوفر فیهم   المهمة و  ل�ةو األ الشروC اإلجرائ�ة	عض 

 إلىفصل مام جهة  قضائ�ة محددة سلفا لذا نقسم هذا الأصفة رفع الدعو[، و�>ون ذلك  

ثم   ،)لو الم	حث األ(عو[ ل�ة لرفع الدّ و جرائ�ة األاألح>ام اإللى أو في مرحلة  جزئین ندرس

  ).الم	حث الثاني(الجهة القضائ�ة المختصة 	النظر في الدعو[  في الجزء الثاني نوضح
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  لوالم�حث األ 
  ل�ةو الشرو: اإلجرائ�ة األ  

یتعین على المتضرر في المنازعات الناشئة عن عقد النقل ال	حر� و	الخصوص التي 
روC قبل اث	ات الحb تتوفر جملة من الش لناقل المتسبب في األضرار أنتنجم عن مسؤول�ة ا

التأخیر قبل رفع الدعو[ وذلك  أوالتلف  أویتم إخطاره 	الهالك  لذلك یجب أن ،امام المح>مة
عدم فوات اآلجال  وا�ضا یجب التأكد من ،)لو المطلب األ(	عد التحقb من وقوع الضرر

 جانب ضرورة  إلى ،)المطلب الثاني(قد تسق^ 	عد تقادمها [ ذلك ألنهاالقانون�ة لرفع الدعو 
 الدعاو[ هلین لرفع هذا النوع من إذ تم تحدید االشخاص المؤ  طراف الدعو[ أتوافر الصفة في 

  .)الثالثالمطلب ( �ضا من ترفع ضدهمأو 

  ل والمطلب األ 
  اخطار الناقل �هو  اث�ات الضرر

المطال	ة 	ا� تعو�ض ناجم عن ضرر حاصل و  تعتبر من الشروC السا	قة لرفع الدعو[     
 ،)لو ألاالفرع (واث	اته 	>افة الوسائل القانون�ة المتاحة  ذلك الضررلل	ضاعة التأكد من وقوع 

خطار إل ارسإقبل اتخاذ أ� إجراء في مواجهة المسؤول على صاحب المصلحة  �تعینو 
آجال منصوص و  وفb شروC رر الحاصل حتى �>ون على علم بذلكعالمه 	الضإلللناقل 
  ).الفرع الثاني(علیها 

  
  ل والفرع األ 

  اث�ات الضرر

مسؤول�ة الناقل ال	حر� ولكي یتحصل صاحب المصلحة على ل االضرر محر> �عتبر     
 لمناسب البد من اث	ات وقوع الضرر الحاصل على وجه الدقة حسب طب�عتهالتعو�ض ا

الزمن�ة رة تفالفي  ان �>ون حاصال نه یجبأ،على )ثان�ا(ت	عا لذلك تختلف وسائل اث	اتهو 
  ).ثالثا(مسؤول�ة الناقل لذا من المهم تحدید وقت حدوث الضررل
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  : عبء اإلث�ات -الأو 

هذا عمال 	أح>ام المادة و  نه على المدعي تحمل عبء اإلث	اتأالقاعدة العامة  تقرّ       
 مسؤول�ة المفترضةل 	قر�نة الم>بّ  إن الناقلفق ب ج  802	مقتضى المادة و  ق م ج ، 323

 أوعبء إث	ات هالك ال	ضاعة >ل�ا  )الشاحن أو(المرسل إل�ه  عاتb  المدعي وهو �قع علىف
  .وصولها متأخرة حتىأو تلفها  أوجزئ�ا 

 اقل من قر�نة التسل�م المطابb لما هو وارد 	سند الشحن في غ�اب التحفظاتن�ستفید ال     
على المرسل إل�ه عند استالم تفاد� هذا الوضع Vذلك ینقل عبء اإلث	ات للمرسل ال�ه، ولو 

ن 	سند الشحن حتى یثبت ما قد ال	ضائع أن �قوم 	معاینتها جیدا ومطا	قتها لما هو مدوّ 
  . )1(تعرضت له من عجز وتلف یخالف حالتها المبینة في السند وأنها >انت في عهدته

   :حالة الضررإث�ات  ��ف�ة -ثان�ا

للقاضي في ذلك سلطة و  ننا 	صدد واقعة ماد�ةسب الحالة ألتختلف >�ف�ة اإلث	ات ح    
الب�انات و  حتى اإلعتماد على سند الشحن ین،مطر�قته متالز و  تقدیر�ة، فموضوع اإلث	ات

مرسل ال�ه،  -ناقل أوناقل، -شاحنبین  الناشئة الواردة ف�ه تختلف حجیته حسب العالقات
  .حج�ة نسب�ةو  عةبین حج�ة قاط حامل سند شحن حسن الن�ة -ناقل أو

إث	ات  ال بّد من الهالك الكلي لل	ضاعة المنقولة ث	ات حالةإل :الهالك الكليحالة إث�ات  -1
المسلم  مر �سیر بوجود سند الشحنأ وهو الشحن من قبل الناقلواقعة التسلم في میناء 

حسب المادة (إل�ه المرسل إلىعنه تصل ونسخة من �مثله  أومن طرف الناقل للشاحن 
 أو(في میناء التفر�غ  الناقلالتسل�م من طرف وقوع عمل�ة عدم إث	ات ثم  ،)ق ب ج 749

إث	ات أنه أد[ التزامه  وهو أمر متاح له 	>افة طرق اإلث	ات، وما على الناقل إالّ ) الوصول
  الناقل و  ،م للشخص الخطأ �ضاهي عدم التسل�من التسل�الشرعي أل 	التسل�م للمرسل إل�ه

                                                           

                                                                            و 267- 266ص ص هاني دو�دار، المرجع السابb، / د -1
René RODIERE, op-cit, p247, et Barthelemy MERCADEL,Regards sur le droit des 
transports,études offertes à RENÉ   RODIÈRE ,dalloz, paris,1981 ,p 437.    
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  .)1(أ� عدم التسل�م (fait négatif)ث	ات واقعة سلب�ة لى إع مجبرغیر 

بداء إل	ادرة ضاعة المال	عند تسل�مه  على المرسل :التلف أو الجزئي حالة الهالكإث�ات -2
 تحفظاته م	اشرة وٕاال انشأ قر�نة مفادها أنه تسلم ال	ضاعة مطا	قة للمواصفات الواردة 	السند،

التي یجر�ها خبراء 	عد  )expertise contradictoire(وال یوجد افضل من خبرة مضادة
 .  )2(جراءات محددةإوتتم المعاینة وفb  لمرسل ال�ه،لمالحظة نقص في ال	ضاعة المسلمة 

 و�حb ،له فعل�ا ماهو مسلمو  ماهو وارد 	سند الشحن بین رنةامقعقد ث	ات التلف 	إیتم     
ن �>ون له ذلك في أ احن دون عدم صحة ب�انات السند في مواجهة الشن یثبت ألناقل ل

ل	ضاعة  عیب خفي 	ا إلىالتلف �عود  حامل السند حسن الن�ة إال إذا >ان سببمواجهة 
 إلىوجود تحفظات من قبل الناقل تنقل عبء االث	ات  لكن ،تحفظاتالحتى في غ�اب 

 أوا >انت ال	ضاعة في عهدة الناقل الذ� یتوجب عل�ه اث	ات وقوع التلف لمّ المرسل ال�ه 
  .)3(ز�ادة الضررو  تفاقم الوضع إلىت دّ أن مساهمة الناقل أقل اث	ات على األ

مرسل إل�ه لللكن منحت  بنفس الطر�قة ةالخسائر غیر الظاهر  أولتلف یتم اث	ات ا         
 790المادة  عمال بنصإلبداء تحفظاته حول وضع�ة ال	ضاعة اضاف�ة آجال  في هذه الحالة

إلبداء  ثالثة أ�ام عمل بدءا من تار�خ التسل�م مهلة  نته من م>ّ  التي ق ب ج  02فقرة 
   .)4(تحفظاته بدال من الفترة الوجیزة الممنوحة في الحالة العاد�ة

                                                           

1 - René RODIERE, op-cit, p 240 et 241.  
2-pour plus de detail voir, pierre BONASSIES, op-cit,p724 , le Lamy,op-cit,p 410 et Barthelemy 
MERCADEL,op-cit,p p 437-438. 

لكن اذا تبین وجود نقص في  عانة 	الخبرة على نفقة من �طلبها،تق ب ج على ام>ان�ة االس 789>ما نصت المادة 
 .بها ودالنقص الموج إلىضافة ال	ضاعة فإن الناقل یتحمل مصار�ف الخبرة 	اإل

>ل�ة دعو[ المسؤول�ة على الناقل ال	حر�، رسالة مقدمة للحصول على درجة الد>توراه في القانون، ابراه�م م>ي ابراه�م، -  3
  .197، ص1973مصر،جامعة عین شمس،  الحقوق،

في وقت تسل�م  أوبل استقر االجتهاد القضائي للغرفة التجار�ة وال	حر�ة 	المح>مة العل�ا على أن التحفظات تبلغ للناقل ق -4
، 22/07/1997وآخر في  27/09/1994في قرار لها مؤرخ في  تهكدّ أال	ضاعة ول�س وقت تفر�غها 	المیناء وهذا ما 

 عدد خاص، ال	حر�ة،و  جتهاد القضائي للغرفة التجار�ةإلمجلة ا ،على التوالي 153252و 114929رقم  ملف
   .172- 169، ص ص 1999الجزائر،
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 أوالعمل الموالي لیوم التسل�م في حالة التلف  یوم إلىدت قواعد روتردام هذه المدة دّ م       
الظاهر من الیوم الموالي لتار�خ غیر لتلف ا أویوما 	النس	ة للهالك  15 ٕالىالهالك الظاهر و 

ي للناقل مع أنه ال جدو[ من هذا اإلخطار إذ أجر�ت ابالتسل�م، من أجل تقد�م إخطار >ت
  . 3و 2و 1فقراتها  في 19المعاینة 	ش>ل مشترك وهذا إعماال لنص المادة 

فیها شروC  تتوفر �ة إذا ما حجّ  أوقانون�ة ق�مة المرسل  بداهاأالتحفظات التي  تكتسب
  :معینة هي

 .	التحفظات الشفه�ة یؤخذتكون م>تو	ة وال یهم ش>ل الكتا	ة ألنه ال أن   - أ
إذا >ان  	حسب نوع الخسائرالمنصوص علیها قانون�ا یجب أن تقدم في اآلجال  - ب

  .ا في ال	ضاعة المسلمةنقص أو ا،خف� أو اظاهر  اتلف >ان أوا، جزئ� أو ا>ل� اهالك
نوع الضرر ودقیb  ل	ش>ل مفّص  تظهرواضحة ودق�قة ت التحفظایجب أن تكون  -جـ

  .لل	ضاعة الحاصل
كتاب�ة ال �سق^ حb المرسل إل�ه في إث	ات أن التحفظات الغ�اب في حالة على أنه      

ة لم تكن مطا	قة للمواصفات الواردة 	سند الشحن ا�ضا ال ضرورة لتبیلغ مال	ضائع المسل

رر 	مع�ة األطراف المرت	طة 	عقد النقل وهذا عمال >تابي في حال تبین أن ال	ضاعة بها ض

  . ق ب ج أعاله 790من المادة  03	الفقرة 

لتحر�ك المسؤول�ة في 	عض  م	اشرا >ما تقدم لم تعتبر حالة التأخیر سب	ا: حالة التأخیر- 3
 ذلك ما على ث	ات إلو  خیر >سبب في تحقb الضررأ�م>ن االعتماد على التالتشر�عات لكن 

المهلة و  سند الشحن في میناء االنطالق المثبت فياث	ات تار�خ التسلم سو[ ل�ه إالمرسل 
تار�خ تب�ان ثم النجازها المعقولة  أوالمهلة المتفb علیها  أوتمام عمل�ة النقل المعطاة إل

  .)1(في میناء الوصول التسل�م

  

                                                           

  .198،ص ابراه�م، المرجع السابbابراه�م م>ي  - 1
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  :التلف أوإث�ات الوقت الذ� حصل ف�ه الهالك _ ثالثا 

 أوقامة الدلیل على ما لحb ال	ضائع من هالك إارة مسؤول�ة الناقل ال	حر� ثإلال �>في       
األمر لزم ستنما �إ و  لىو التي تسبب ضرر اقتصاد� 	الدرجة األ التأخیر حالةث	ات إ أوتلف 

  .عمل�ة النقل ال	حر� جاز نإمرحلة   فين �>ون الضرر في جم�ع حاالته قد نشأ أ

وجوب نشأة الضرر اثناء فترة النقل هم�ة لأ  لسواء القضاء على حد او  الفقه وليی      
ال	حر� و	التالي تحدید الفترة التي �>ون فیها الناقل مسؤوال عن >ل ضرر یلحb 	متلقي 

  .)1(>ل من �حل محله في الرجوع على الناقل ال	حر� 	المسؤول�ةو  خدمة النقل

یب ال	ضاعة التلف الذ� �ص أوتكمن أهم�ة معرفة الوقت الذ� حصل ف�ه الهالك 
التلف قد لحb  أوما إذا >ان هذا الهالك  بتختلف 	حس المط	قة والتي ةاألح>ام القانون� في

عمل�ة خالل العمل�ات السا	قة على  أوال	ضاعة أثناء فترة النقل ال	حر� 	معنى الكلمة 
  .لتفر�غ لعمل�ة ا حقةالالّ  أوالشحن 

�ة إن وقع الضرر وال	ضاعة تحت 	النس	ة للناقل فهو على درا ا>ان األمر �سیر  إذا
ذا إ و  ،)2(قضائ�ة ح>ام أعدة على ذلك دت كّ أو  لكن األمر یختلف 	النس	ة للشاحنمسؤولیته، 

نه حصل في فترة النقل ال	حر� بین عملیتي أنه �فترض إتعذر تحدید فترة وقوع الضرر ف
   .)3(تفر�غهاو  شحن ال	ضاعة

                                                           

-270ص ص  ،2001الوجیز في القانون ال	حر�، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلس>ندر�ة،  هاني  دو�دار،/ د -  1
271.  

�شترC في تحدید مسؤول�ة الناقل احترام  نه أ	  15/02/1993المؤرخ في  89835قضت المح>مة العل�ا في قرار رقم  - 2
  .ة عند وصول ال	ضاعة وأن تكون الخسائر قد وقعت أثناء مراحل النقل وعمل�ة الشحن والتفر�غ إجراءات المعاین

نفس التوجه اصدرت مح>مة النقض المصر�ة Vو  1924هذا ما �ستفاد من خالل االعمال التحضیر�ة لمعاهدة برو>سل لسنة  -3
 ،01/04/1991جلسة  53لسنة 1890عدة اح>ام منها الطعن رقم 

سعید أحمد / دو  ،713ص ،)دون سنة النشر(، اإلس>ندر�ة، د ند  ،2عبد الفتاح مراد، موسوعة القانون ال	حر�، C/د ،نقالعن 
  .91، ص 1993شعلة، قضاء النقض التجار� في عقد النقل، دار الف>ر الجامعي، اإلس>ندر�ة، 
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قد حصل في الفترة غیر ال	حر�ة من  على عاتb الناقل إث	ات أن الضرر عندئذ �قع
أنه �ستفید من الشرC الوارد  أوالنقل خاصة التحفظات التي �ستند لها قبل شحن ال	ضاعة 

للقواعد حینها ها االتفاق�ة و�خضع ت	السند والذ� 	مقتضاه �عفى من المسؤول�ة التي ترتب
  .)1( تفاق�ةشروC اإلال أوالعامة 

  الفرع الثاني
   إخطار الناقل 

 ونسبته إل�هإث	ات حصول الضرر 	عد  اشرة دعو[ المسؤول�ة على الناقلتقتضي م	     
مختلف في  جراء جوهر� تم تكر�سه قانون�اإنه و ونظرا لك خطارإعن طر�b تبل�غه بذلك 

 ).ثان�ا(لتي یجب توجیهه ومواعیده مع تنظ�م مح>م من حیث الحاالت ا ،)الأو (التشر�عات

  طارجراء االخإ تكر?س -الأو 

لته من خالل و اوتن)2(رلإلخطا خاصة  هم�ةأ  1924سنة للت اتفاق�ة برو>سل أو 
بتوج�ه ) صاحب الحb في ال	ضاعة أو(حیث ألزمت المرسل إل�ه  ،)3(06فقرة  03المادة 

  .التلف الحاصل لل	ضاعة أوإخطار الناقل 	حدوث الهالك 

                                                           

، 2012>ت	ة الوفاء القانون�ة، اإلس>ندر�ة، مصطفى >مال طه، وائل أنور بندق، التوحید الدولي للقانون ال	حر�، م/ د -1
  . 267، ص السابb هاني دو�دار، المرجع/ ود ،117ص 

ا تعر�فم دنه ال یوجد نص قانوني قأإال  من طرف المرسل ال�ه إبداء التحفظات أوالتبل�غ  أورغم أهم�ة إجراء اإلخطار  -2
  .عن عدم الرضا ورفض ق�ام قر�نه التسل�م المطابb 	أنه تعبیر (RODIER)فه العمید مر للفقه حیث عرّ األوترك  له

« les réserves sans l’expression du mécontentement du demandeur et elles doivent 

empêcher la naissance de la présentation » 

Voir : René RODIER, op cit, p p 244- 245  

 أوأن المقصود 	األخطار هو أن �حاC الناقل علما 	العجز  إلىبت وما استقرت عل�ه مح>مة النقض المصر�ة حین ذه 
و	أن المرسل إل�ه ال یرتض�ه و�تمسك 	حقوقه الناشئة عنه، وذلك حتى یتم>ن من ، ه عل�المدعى  ضرر الحاصل بوصفه ال

  .لدعو[ المسؤول�ة اإعداد أدلته استعداد
ي ت�ة الناقل ال	حر� عن ال	ضائع في القانون ال	حر� الكو�النظام القانوني لمسؤول «�عقوب یوسف صرخوة، / د: أنظر 

  .94، ص 1984، جامعة الكو�ت، سبتمبر 08، السنة 03، مجلة الحقوق، العدد )القسم الثاني(، »الجدید 
3 -Art 03 al 06  de la convention de Bruxelle dispose ce qui suit : «A moins qu’un avis des 

pertes ou dommage et de la nature générale de ces pertes ou dommage ne soit donné par 
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عد�الت مقارنة 	ما مع 	عض الت ربنظام اإلخطا خر[ ألهي ا اهتمت قواعد هامبورغ 
برو>سل 	شأن اآلجال وٕاضافة وجوب تقد�مه في حالة التأخیر في تسل�م  اتفاق�ة جاءت 	ه

ردته المادة أو ما  إلىجانب حالة النقل بواسطة ناقلین متعددین �م>ن االستناد  إلىال	ضاعة، 
  .منها 19

نصت 	قاتها وهو مااإلخطار >سا أوار نظام اإلشعاالخر[ ردام هي تقواعد رو  >رست        

�فترض أن ��ون الناقل، في غ�اب ما یثبت  :">مایليمنها  01فقرة  23عل�ه المادة 

الع�س، قد سلم ال�ضائع وفقا لوصفها الواردة في تفاصیل العقد، ما لم ��ن قد وجه إشعار 

 ...".ل�ضائعل تلف أو�حدوث هالك 

 بتنظ�مه فيالتأخیر  أوف التل أوالهالك  عن ارخطنظام اإلل ور الهامكد الدّ أیت 
 ،)1(ق ب ج 790التشر�ع الجزائر� حیث نظمته المادة  منها مختلف التشر�عات الوطن�ة

المرسل  أوالشاحن  من �مثله هو المضرور أ� أوالحb في توج�ه اإلخطار للناقل  وصاحب
  .صاحب الحb في ال	ضاعة أوإل�ه 

  :�عادهب فیها توج�ه اإلخطار ومتوجالحاالت التي ی -ثان�ا
توج�ه اإلخطار بحدد المشرع الجزائر� على غرار 	اقي التشر�عات القواعد الخاصة        

االضرار التي لحقت 	ال	ضاعة على انه الضرورة منه نوع من حیث الحاالت  لیوضح ف�ه 
معینة  اهو اجراء ضرور� ال بد ان �ستوفي شروطو  في حاالت اخر[ ، لكن هذا االخطار

  . جال لتوجیههآ�ضا منحت أذا ما وصل النزاع الیها ،إام المح>مة مأ	ه  حتى �عتدّ 

                                                                                                                                                                                     

écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de 

l’enlèvement …constituera, jusqu'à preuve contraire, une présomption que les 

marchandises ont été délivrées par le transporteur telles quelles sont décrites au 

connaissement … ». 

أضرار لل�ضاعة �قوم  أوإذا حصلت خسائر : "، المرجع السابb، على ما یلي80- 76رقم من أمر 790تنص المادة  -  1

ي وقت تسل�م ال�ضاعة وٕاذا لم یتم ف أوممثله �تاب�ا في میناء التحمیل، قبل  أومن �مثله بتبل�غ الناقل  أوالمرسل إل�ه 

  .ذلك تعتبر ال�ضائع مستلمة حس�ما تم وصفها في وث�قة الشحن لغا�ة ثبوت الع�س

  .وٕاذا لم تكن الخسائر واألضرار ظاهرة فیبلغ عنها خالل ثالثة أ�ام اعت�ارا من استالم ال�ضائع  
  "....ها حضور?ا عند استالمهافی محققا جدوe من التبل�غ الكتابي إذا �انت حالة ال�ضائع وال  
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  :للناقلر اإلخطاتوج�ه الحاالت التي یجب فیها  -1
لد[ >ل  الهالك الجزئي والتلف التحفظات في حاالت أویتوجب توج�ه اإلشعار           

واعد ــــیر >قـــــن التأخـــــة والوطن�ة، وال	عض الذ� أخذ 	ف>رة الضرر الناجم عــــالتشر�عات الدولی
  .)1(قواعد روتردام إلى	االضافة  هامبورغ ومن أخذ عنها

التبل�غ عنه وجوده في حالة التلف الكلي، فال جدو[ وال  أوكن �فقد هذا اإلشعار ل           
 وهو األمر الذ� لم تنص عل�ه مختلف التشر�عات صراحة وٕانما، ضرورة لتوج�ه أ� إخطار

ألن نظام اإلخطار مرت	^ 	التسل�م فإن لم �>ن ثمة تسل�م،  )2(ءة تلك النصوص�ستنتج 	قرا
  .وهو الحال في الهالك الكلي، فال موضوع لهذا التبل�غ و�ص	ح من غیر داع إجراؤه

على خالف الوضع السابb، فقد اعتبر أن اإلخطار غیر ملزم وهذا بنص صر�ح           
لل	ضاعة واث	ات حالتها وقت التسل�م في میناء  معاینةلد[ >ل التشر�عات عندما یتم إجراء 

، ألن الناقل )ردامتالطرف المنفذ حسب قواعد رو  أو(نائ	ه  أوالتفر�غ وهذا 	حضور الناقل 
من المادة  06البند الثالث فقرته  التلف وهو ما �ستفاد من أو�>ون على علم بوجود الهالك 

  .1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة  03

هو الناقل، لكن اتخاذ و  شخص محدد قانونا حتى ینتج اثره إلىخطار إله هذا ایوجّ          
اإلخطار  ه، فهل �غني توج�عند تواجد ناقل متعاقد واخر فعليهذا االجراء یواجه صعو	ة 

المرسل  نّ أ� تشر�ع ذلك أجا	ة غیر واردة في إلا خر؟خطار ثان لألإحدهما عن توج�ه أ إلى
لذا  ،خر متعاقدأو  ال �فترض علمه بوجود ناقل فعلي) في ال	ضاعة صاحب الحb أو(ال�ه 

  .)3(مه ال	ضاعةهة من سلّ جتوج�ه اإلخطار �>ون في موا

                                                           

في الغالب یتم توج�ه اإلخطار للناقل إلعالمه بوجود التلف أو الهالك أو التأخیر لكن هذا ال �منع أنه �حb للناقل أن یوجه إخطارا -1
الح ألنها لم من أضرار أو أحد تا	ع�ه، على أن هذه المسألة أثیرت من قبل ال	عض المطالبین بتوازن المص یلحقهللشاحن 	سبب ما 

و�ر[ فیها ال	عض ) 07فقرته  19المادة (قواعد هامبورغ  تكن محل اهتمام التشر�عات إلى أن القت صد[ ولو ضعیف عند وضع
یوما من وقوعه، انتفت عنه المسؤول�ة، و	التالي ال �سأل الشاحن  90حما�ة للشاحن، إذا لم یوجه له الناقل إخطار 	الضرر في أجل 

  .ا قر�نه 	س�طةعن خطئه رغم أنه
  176المرجع السابb، ص) النقل ال	حر� لل	ضائع( عاطف دمحم الفقي،/ ود، 434وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص / د -2
، ر، دار الجامعة الجدیدة للنش1990لسنة  8هاني دمحم دو�دار، إش>االت تسل�م ال	ضائع في ظل قانون التجارة ال	حر�ة رقم / د - 3

  .199-197ص ، ص1996اإلس>ندر�ة، 
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   :للناقلم�عاد توج�ه اإلخطار  -2

الضرر الحاصل، فیجب  وطب�عة معاد تقد�م اإلخطار 	عمل�ة التسل�یرت	^ م�          
ة للمتضرر إلبداء لتقدیر اآلجال الممنوح اهر والضرر الخفيبین الضرر الظّ  التمییز

  .نتیجة التأخیر في التسل�مالحاصل  لة الضررحا أوتحفظاته 

b من قبل خبیر عمّ الضرر الظاهر هو ال	اد� دون أ� فحص م: اهرحالة الضرر الظّ -أ
متخصص، یتوجب على صاحب المصلحة أن یبد� تحفظاته في میناء التفر�غ وذلك لحظة 

من اتفاق�ة برو>سل  03من المادة  06د، وهو ما نصت عل�ه الفقرة التسل�م >أقصى ح
الیوم الموالي لیوم  إلى، ومددت قواعد هامبورغ هذه المدة )1(حتى قبل التسل�م أو 1924
  .العطلة 	عدما  إلىوٕاذا صادف و>ان یوم عطلة امتد  التسل�م

	المخالفة  تج موقفها هذافي هذا الشأن قواعد هامبورغ صر�حة وٕانما �ستنلم تكن          
في  1924لسنة ردام مع اتفاق�ة برو>سل تقواعد رو  تتفb ،منها 19من الفقرة الثان�ة للمادة 

 مقارنة 	قواعد ، وهي مدة)01فقرة  19المادة (سل�م عند الت أو جل الممنوح وهو قبلاأل مدة
ن الوقت هامبورغ قصیرة قد تض�ع حقوق صاحب الحb في ال	ضاعة فال �ملك متسعا م

  .إلجراء المعاینة) یوما فق^(

b في ال	ضاعة أ� قبل ـــحب الــنفس األجل لصاح نحمالمشرع الجزائر�  نأسف أنّ         
  .)2(البلد 	اعت	ارها دولة شاحنة ال ناقلة عند التسل�م، وهي مدة قصیرة ال تخدم أو

                                                           

ضاعة من الناقل 	قام قر�نة على تسل�م الأوقت التسل�م  أول�ه مالحظاته حول حالة ال	ضاعة قبل إاذا لم �قدم المرسل  -  1
 3 ةقضت 	ه مح>مة النقض المصر�ة تطب�قا لنص الماد وصوفة بها في سند الشحن حتى یثبت الع>س، وهو مام	الحالة ال

  .634ص المرجع السابb،، معوض عبد التواب/ د ،رانظ، 1924ق�ة برو>سل لسنةامن اتف 6فقرة 

عند تم>ین المرسل هو ، المرجع السابb أن التسل�م المقصود لبدء احتساب المواعید 80- 76من أمر 790المادة إعتبرت -2
ل�ا 	قرار صادر المیناء وهو الح>م الذ� قضت 	ه المح>مة الع إلىوصول السفینة  أوإل�ه من معاینتها ول�س تار�خ التفر�غ 

دید لتار�خ التسل�م المعتمد لحساب المواعید یجعل من تطبیb ح،أن غ�اب ت 121005تحت رقم  1996مارس  16بتار�خ 
ورسالة التحفظات تمت في  02/07/1985مستح�ال ألنه ال یجوز االعتماد على تار�خ الذ� >ان یوافb  اعاله 790 المادة
قرار منشور في مجلة االجتهاد القضائي للغرفة التجار�ة وال	حر�ة،  ،10/12/1985شهادة عدم التفر�غ في  03/08/1985

  .223، 221، ص ص 1999عدد خاص، 
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الحرارة اإلج	ار�ة  ألضرار نتیجة عدم احترام درجاتفي قض�ة تعرضت ال	ضاعة           
في تّم التسل�م  لكن ثبت أنّ دعاء إلوأن التحفظات لم ترسل للناقل في اآلجال القانون�ة حسب ا

وأن التحفظات قدمت في الیوم الموالي للتسل�م 	حضور ممثل الناقل  2011ما�  11
ل	ضاعة طب�عة ا إلىج 	النظر  ب ق 790لمادة القانون�ة الواردة 	او	التالي احترمت اآلجال 

  . )1(�اتو االتي  >انت مشحونة داخل ح

تمدید  مت، فخفيضرر  عندما �>ون الضرر غیر ظاهر، أ�: خفيحالة الضرر ال-ب 
وهو  1924 لسنة تفاق�ة برو>سلإأ�ام من وقت تسل�م ال	ضاعة حسب  )03(ثالثة إلىجل األ
تسل�م حسب یوما من تار�خ ال )15(، وأجل خمسة عشرق ب ج 790المادة  یتطابb معما 

  .)2(ردامتأ�ام من تار�خ التسل�م 	موجب قواعد رو ) 07(س	عةقواعد هامبورغ، ومهلة 

وقواعد هامبورغ هي  1924الح¡ أن األجل الممنوح في >ل من اتفاق�ة برو>سل ن 
فاعتبرت المهلة ممتدة  ردامتمدة متتال�ة دون انقطاع ال �حسب فیها أ�ام العطل، أما قواعد رو 

  ).فالنص صر�ح یؤ>د أن المهلة تشمل أ�ام العمل(م عطلة إذا صادفت یو 
 الموّجه نتیجة التأخیر في التسل�م عن اإلخطار ال یختلف اإلخطار: في حالة التأخیر -ـج

 عالجت >ل من قواعد هامبورغقدو  تلف ال	ضائع إال من حیث م�عاده أوعن هالك  الناجم
   .)3(المشرع الجزائر�  أو 1924 لسنة >سلاتفاق�ة برو دون أن تتعرض لها مسألة الردام ترو و 

من قواعد هامبورغ  19من المادة  05عمال 	الفقرة ملك صاحب الحb في ال	ضاعة �       
تار�خ التسل�م،  منتبتد� من الیوم التالي  یوما إلخطار الناقل عن التأخیر )60(مهلة ستون 

�>ن هناك اتفاق على هذا الیوم، و�وم التسل�م هو الیوم المتفb عل�ه في عقد النقل وٕان لم 
 معف�>ون في حدود المهلة المعقولة التي �قتضي أن تتم خاللها الرحلة من طرف ناقل �ق¡ 

                                                           

ضد شر>ة ذات االسهم ت�>سیرادوغات " >نان"، شر>ة 03/02/2011المؤرخ في  694544قرار المح>مة العل�ا رقم  - 1
  .190، ص 2013 ،، الجزائر01المح>مة العل�ا، عدد هار� >ستر�>و، مجلة

فقرة  123والمادة ، من قواعد هامبورغ  02فقرة  19والمادة  ،1924لسنةب من اتفاق�ة برو>سل / 06فقرة  03المادة -2
  .ردامتمن قواعد رو  02
نصوصه حما�ة للشاحنین من عدم احترام مواعید التسل�م  إلى�فضل لو ان المشرع الجزائر� أضاف هذه الحالة  ن>ا -3

	ة 	التعو�ض عن التأخیر وما ینجر عنه، خصوصا تفو�ت الفرص، خاصة وأنه تعرض لموضوع التأخیر ولتسهیل المطال
  .والتعو�ض عنه وفقا لنظام المسؤول�ة المحدودة >ما رأینا
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واحد  إلىة ردام هذه المدّ ترو  صت قواعدلّ د قمراعاة الظروف التي تمت فیها هذه الرحلة، وق
  .)1(تسل�م ال	ضائع میو  من )مع حساب أ�ام العطل(دون انقطاع  ةیوما متتال� )21(وعشرون 

اآلجال هو التسل�م الفعلي  لحساب 	ه دمهور الفقهاء أن التسل�م الذ� �عتتفb جی         
   .)2( تم>ن المرسل إل�ه من الكشف عن ال	ضاعة وفحصهاحیث ی� الماد أولل	ضائع 

لتزام على طرفي العقد بتقد�م تسه�الت لفحص ال	ضائع والكشف عن أ�ة إ�قع   
 أوحالة الفقدان  أ� في 	سند الشحن الب�انات الواردةعدم مطا	قتها مع  أو ةحاصل أضرار

تقى ستقامة في المعامالت التجار�ة ار إلا المفترضین وهو تطبیb لقاعدة أوالضرر األكیدین 
  .)3(برو>سلر من اتفاق�ة یخاآللبند ا 06ةفقر  3نصت عل�ه المادة مرت	ة االلتزام القانوني إلى

  لثاالفرع الث
  ه للناقلالموجّ  خطارإل�ل والقوة الثبوت�ة لش 

ش>ل معین موجه للناقل من طرف صاحب المصلحة في اإلخطار ال �فرغن أیجب   
  ).ثان�ا(، حتى �حوز على حج�ة في اإلث	ات )الأو (

  : ش�ل اإلخطار -الأو 

>تاب�ا 	ش>ل الناقل  إلىاإلخطار  أوعلى صاحب المصلحة توج�ه التبل�غ یتوجب           
ت	اینت مواقفها من و  أنها لم تضع ش>ال محددا للكتا	ة رغموهو ما تتفb عل�ه >ل التشر�عات، 

  .)1(مضمون هذا اإلخطار

                                                           

الح>مة من اخطار الناقل 	التأخیر التكمن في اعالمه بذلك ألنه یتولى ادارة الرحلة ال	حر�ة لكن تكمن في توج�ه  -  1
  .	المسؤول�ة  عل�ه عزم المضرور الرجوععلى   اكیداخطار تأ

  .275وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص /د-2
  .144، صالمرجع السابb ،)أح>ام دعو[ مسؤول�ة للناقل ال	حر� (عدلي أمیر خالد، /د-3
 فيعد هامبورغ، من قوا  01فقرة  19، والمادة 1924من اتفاق�ة برو>سل لسنة  06فقرة  03ردته المادة أو شرC الكتا	ة  -1

نه أعتبر أنه من الطب�عي أمنها إال  23الكتا	ة في معرض تنظ�م أح>ام اإلشعار في المادة  إلىردام تلم تشر قواعد رو حین 
  .أن �>ون التبل�غ >تاب�ا
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بل �م>ن أن  توج�ه التبل�غ عن طر�b محرر رسميعلى لنصوص لم تشترC مختلف ا
ترد �م>ن أن >ما أنه  ،)1(التلكس أواكس فال أویتم عن طر�b البر�د مع إشعار 	الوصول 

ال	ضاعة  ون التسل�م التي تعاد للناقل عند تسلمذأ أوهذه التحفظات على سند الشحن ذاته 
  .)2( الهالك أوعلم الناقل األكید 	التلف  من قبل المرسل إل�ه، وال �غني عن الكتا	ة

         �Cشتر bش>ل واضح ودقی	ه  أن �>ون هذا التبل�غ محررا 	قدر المتاح حتى �عتد 
التلف من خالل إیراد  أویجب أن یتضمن تحدیدا للطب�عة العامة للهالك أمام القضاء، ف

اإلخطار محددا بدقة  نس	ة التلف، ف>لما >ان أوالتالفة مثال  أومقدار الطرود الناقصة 
ما إذا لمتضرر عمل�ة إث	ات الضرر أمام المحاكم ع>س لل ما سهّ >ل الحاصل لمقدار الضرر

  .أهمیته في اإلث	اتقل تدون تدقیb ووضوح ف ا>ان عام

ألسلوب ص�اغة اإلخطار >ما فعلت  حتى اتؤ>د 	عض النصوص التي تولي اعت	ار  
الهالك، على  أوردام حثها على أن �>ون متضمنا طب�عة التلف تقواعد هامبورغ وقواعد رو 

شدد على مضمون اإلخطار وقد ت	عها في ذلك أ� لم ت 1924 اتفاق�ة برو>سل لسنةع>س 
م>ن المتضرر تالجزء حتى ی خصوص هذاب ةمر�، وحبذا لو >ان أكثر صراائالمشرع الجز 
   .قدر المستطاع من هذه التحفظات >أداة إث	ات خاصة أمام القضاء من االستفادة

 أضرار 	ال	ضاعة أولة حصول خسائر في حا القانوني ممثله أوالمرسل إل�ه  یلتزم
، وعند أ�ام من تار�خ االستالم) 03(ثة تبل�غ الناقل ال	حر� >تاب�ا 	التحفظات خالل أجل ثال

  . تغني عن تبیلغ التحفظات >تاب�افهي استالم ال	ضائع  وقتالخبرة الحضور�ة  إجراء

  :القوة الثبوت�ة لإلخطار -ثان�ا 

  من خالل ما قررته جل النصوص التشر�ع�ة المتعلقة بتنظ�م أح>ام اإلخطار یتضح 

                                                           

" �ة�تا"�شمل مصطلح :" فجاء فیها 08لى منها و فردت قواعد هامبورغ بتحدید المقصود 	الكتا	ة من خالل المادة األإن -1
غ یتم 	موجب رسالة موصى علیها رغم عدم �لتباعتبرت أن الالجزائر�ة على ان المح>مة العل�ا " ف�ما �شمل البرق�ة والتلكس

  .25ص المرجع السابb، حسان بوعروج، ،نظرأ .النص على ذلك قانونا
لدول�ة، الم>تب العرVي الوجیز في التجارة ال	حر�ة ا سعید �حي،/دو  ،257المرجع السابb، ص  وجد� حاطوم، /د -2

  .62، ص 2007الحدیث،
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الناقل عندئذ تقوم قر�نة مفادها أن  إلىتحفظات  إذا حصل تسل�م لل	ضائع دون توج�ه أنه
وهي  ،تسل�مها للمرسل إل�ه ال	ضائع >انت سل�مة ومطا	قة لما هو وارد في سند الشحن عند

    .الشحن في سند قر�نة لصالح الناقل 	أنه سلم ال	ضائع >ما هي

ة لشروطه القانون�ة ینشئ قر�نة قانون� �الكن متى >ان اإلخطار صح�حا أ� مستوف
تلف لحb ال	ضاعة المشحونة عندما >انت في عهدة  أولصالح المرسل إل�ه 	أن ثمة هالك 

  .)1(الناقل، 	معنى أن المرسل إل�ه استلم ال	ضائع 	غیر الحالة الموصوفة فیها في سند الشحن

نقل عبء االث	ات على عاتb  إلى�عني مما تقدم ان توج�ه االخطار من عدمه یؤد� 
حالة ال	ضائع وقت استالمها من  نّ أقامة الدلیل على إذ یتعین عل�ه إ المدعي 	المسؤول�ة

  .)2(الناقل لم تكن مطا	قة لما تم ذ>ره في سند الشحن

الفها 	>افة طرق هذه القر�نة 	س�طة یجوز للطرفین اث	ات ما یخ في >لتا الحالتینتعد  
 حb 	ال	ضائع وٕانماالالّ التلف أو  الهالك ة القاطعة في إث	اتفاإلخطار ل�س 	الحجّ  اإلث	ات
  .)3( قلب قر�نة التسل�م المطا	قة من شأنهغ�اب اإلخطار أو فوجود  عمل�ة اإلث	ات،في �ساعد 

شرC لقبول دعو[ في ذات الس�اق مح>مة النقض المصر�ة ان هذا االخطار اعتبرت 
ن او  	حر� الملغى 274ط	قا لنص المادة التلف  أوالمسؤول�ة وال شأن له 	اث	ات العجز 

لذا >ان �عّد  ،ل�هإعدم رضا المرسل و  العوار أوالغرض منه هو احاطة الناقل علما 	العجز 
  .)1(التجارة ال	حر�  مع تعدیل قانون تم التراجع عنه من الدفوع 	عدم القبول، لكن هذا الموقف 

إذا أغفل المرسل إل�ه هذا اإلجراء تعتبر ال	ضاعة مستلمة >ما تم وصفها في سند 
نى ان عدم توج�ه االخطار یرتب قر�نة قانون�ة لصالح الناقل مؤداها ان المرسل 	مع الشحن،

نه �م>ن في هذه الحالة أن أ إالّ  ال�ه تسلم ال	ضاعة 	الحالة التي وصفت بها في سند الشحن،

                                                           

  .62ص  ،المرجع السابb ،)الوجیز في التجارة ال	حر�ة الدول�ة( سعید �حي،/د - 1

  .209المرجع السابb، ص  ...)إش>االت تسل�م ال	ضائع (هاني دمحم دو�دار،/ د -2

  .436وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص / د-3
قضاء النقض  (احمد محمود حسني،/ ، عن مح>مة النقض، نقال عن د16/11/1987الصادر في  602طعن رقم  - 4

   .97ص  ، المرجع السابb،)ال	حر� 
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	شهادة  أواألضرار المزعومة وذلك بواسطة محضر معاینة  أوسائل الخسائر و ثبت بجم�ع الی
قرار المح>مة  وهو ما �ستشف من، )1(محضر خبیر معین قضائ�ا أو عدم إنزال ال	ضائع

العل�ا حیث اعتبرت إجراء الخبرة ل�س إج	ار�ا إلث	ات حالة السلع عندما یتم االحتجاج لد[ 
 .حقة 	الحمولة و�	قى بدون جواب منهالناقل بخصوص األضرار الالّ 

 1995سبتمبر  12خ في مؤر الو  المذ>ور أعاله حیث قضت المح>مة العل�ا في قرارها
من  790حیث أن عدم تقد�م التحفظات في اآلجال المنصوص علیها في المادة : "	أنه

سقو: حقه في المطال�ة لكن  أوتقادم دعوe المرسل إل�ه  إلىالقانون ال�حر� ال یؤد� 
األضرار الالحقة �ال�ضائع حسب الطرق القانون�ة التي تنص  أو�سمح له بإث�ات الخسائر 

أن شهادة عدم التفر?غ المسلمة من قبل  ..."وأضاف نفس القرار"  790ا المادة علیه
  .)2("قانون �حر�  790لمنصوص عل�ه في المادة او�یل السفینة تش�ل الدلیل الع�سي 

 أومن ینوب عنه 	ما في ذلك رVان السفینة  أوالناقل  إلىه اإلخطار �ستو� أن یوجّ 
، >ما �>ون له نفس األثر إذا )من قواعد هامبورغ 8ة فقر  19المادة(الضا	^ المسؤول عنها 

من  6فقرة  19الفعلي فال ضرورة لتوجیهه لكالهما حسب المادة  أوه للناقل المتعاقد ما وجّ 
  .قواعد هامبورغ

ءا ایختلف أثر غ�اب اإلخطار في حالة التأخیر، حیث رتبت قواعد هامبورغ جز  
الشروC القانون�ة  يبدون أن �ستوف أوفي اآلجال  صارما للمرسل إل�ه إذا لم یوجه اإلخطار

إذا أثبت فعال وجود خسارة اقتصاد�ة وهو نفس الح>م الذ� قضت  	أن حرمته من التعو�ض
�عتبره >دفع لعدم قبول دعو[ المسؤول�ة عن الخسارة  ردام، و	عض من الفقهاءت	ه قواعد رو 
  .)1( االقتصاد�ة

 23رغ ومن قواعد هامبو  05فقرة  19 من نصي المادتینهذا الموقف  �ستخلص  
لتعو�ض 	الواجب الملقى على عاتقه تا إخالل طالب احیث اعتبر  من قواعد روتردام 04فقرة 

                                                           

  .le Lamy,op-cit,pp410-414و ،25حسان بوعروج، المرجع السابb، ص -1
  .180، ص 2009 ،، الجزائر01مجلة المح>مة العل�ا، عدد  ،16/01/2008المؤرخ في  478279قرار المح>مة العل�ا رقم  -2
  .ردامتمن قواعد رو  04فقرة  23والمادة ، من قواعد هامبورغ  05فقرة  19المادة -1
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فإنه ال �ستحb التعو�ض، و�>في للناقل إقامة الدلیل على عدم ق�ام المضرور بإخطاره 
من الوجهة  	التأخیر خالل المدة المشار إلیها عندئذ �ص	ح دون جدو[ سماع الدعو[ 

ذلك اعت	ار دفع الناقل دفعا 	عدم قبول دعو[ المسؤول�ة عن التأخیر  [الموضوع�ة، ومؤد
  .المرفوعة عل�ه

رور في ــسقوC حb المض ا آنفا هي مدة ــــة المشار إلیهیترتب على ذلك أن المد 
اع ـــــوقف واالنقطرد علیها قواعد الــــت 	مدة سقوC فهذا �عني أنه ال یـــــصفالتعو�ض، وألنها و 

 .)1( في المادة أعاله من قواعد هامبورغ" ستین یوما متصلة"و�تأكد ذلك مع ورود ع	ارة 

  المطلب الثاني

  أح�ام تقادم دعوe مسؤول�ة الناقل ال�حر� لل�ضائع
  

فمعظم  من الدراسة اوافر  الم �>ن لموضوع تقادم دعو[ مسؤول�ة الناقل ال	حر� نصی	
اكتفت 	أسطر قلیلة لدراسته رغم أهمیته لذلك نخصص له القدر الكاف  هلتأو المؤلفات إن تن

ما >من الدراسة 	ما یخدم الموضوع بدءا بتوض�ح المقصود 	التقادم وأساسه ومجال إعماله 
له في إطار االتفاق�ات الدول�ة التي و اتنثم ن، )لو األ الفرع(جاءت 	ه التشر�عات الوطن�ة 
  .)الفرع الثالث(و>�ف�ة احتسا	ه ،)الثاني الفرع(ئع نظمت عقد النقل ال	حر� لل	ضا

  لواأل  الفرع
  أســاس التقادم ومجاله

�عرف التقادم 	أنه وسیلة للتخلص من االلتزام 	مجرد مضي المدة التي عینها القانون،      
و�رتكز هذا النوع من التقادم على عدة اعت	ارات  د[ وسائل إنقضاء االلتزامات ــــــفهو إح

 ،)الأو (ل�ه إالّلجوء  ساس یبررإ إلىالتقادم  زإذن یرتكض منها حما�ة المصلحة العامة ،الغر 
أ� مد[ �م>ن  إلىنتساءل  حد >بیر على ف>رة التقادم إلىولما >ان استقرار التعامل �قوم 

  .)ثان�ا( تطب�قه
  

                                                           

  . 195، 194ص ص  المرجع السابb، ،...)إش>االت تسل�م ال	ضائع(هاني دمحم دو�دار، / د -  1
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  ساس التقادمأ -الأو 

ما �عبر  أو ون الوفاء بها،لتزامات دنقضاء اإل�عّد التقادم من األســـ	اب المؤد�ة إل 
، �عنى أن مضي مدة معینة من الزمن دون أن �طالب الدائن مدینه "	التقادم المسق^ "عنه 

	الدین الذ� له فى ذمة هذا المدین یترتب على مضى هذه المدة أن ینقضي التزام هذا 
bالوفاء لذلك الدائن وال �ح	ة المدین 	عد ذلكبهذا الدّ  له المطال	ین .   

b المصلحة االجتماع�ة العامة، أ� أن الحb ـــــاس التقادم هو تحقیـــــــل أن أســـاألص        
دم اأساس التق أما ،)1(وهي القاعدة العامة ال یجوز استعماله 	عد تر>ه مدة معینة من الزمن

بها عمل�ة  صفتالسنو� المنصوص عل�ه في القانون ال	حر� هو السرعة التي یجب أن ت
قل ال	حر� من احما�ة النلع دما حق�ق�ا شرّ تقال	حر� فهو على هذا النحو �عتبر النقل ا

ل	ات المتأخرة 	شأن تسل�م ال	ضاعة من أجل إنهاء النزاعات الناشئة عن عقد النقل اطمال
فهذا التقادم غیر قابل إلقامة  ،الدعاو[ ال	حر� خش�ة ض�اع معالم اإلث	ات ومنعا لتراكم 

  .)1(�قوم على قر�نة الوفاءال و  الدلیل على ع>سه

نظمت المعاهدات الدول�ة والتشر�عات ال	حر�ة الوطن�ة أح>اما خاصة 	التقادم في      
ق م ج فإنه ال یجوز النزول  322ووفقا لنص المادة ، الناشئة عن مسؤول�ة الناقل الدعاو[ 

عن تلك التي تختلف  مدةعن التقادم قبل ثبوت الحb ف�ه >ما ال یجوز أن یتم التقادم في 
  .)2(ها القانون ین�ع

                                                           

، 2016ث، اإلس>ندر�ة، إ�مان الجمیل، تقادم الدعو[ في عقد النقل ال	حر�، دراسة مقارنة، الم>تب الجامعي الحدی/ د -1
  . 18ص 

 المرجع السابb، معوض عبد التواب،/د، و 220ص  ،المرجع السابb) عقد النقل ال	حر� (أحمد محمود حسني / د -1
القسم ...النظام القانوني (،�عقوب یوسف صرخوة  /ود .288ص  المرجع السابb، عبد الحمید الشورابي،/دو  ،763ص

  .86المرجع السابb ص  ،) الثاني
ال یجوز االتفاق على أن یتم التقادم في مدة : " على ما یلي الف الذ>ر،السّ  58- 75 رقمأمر من  322نص المادة ت -2

  ."تختلف عن المدة التي عینها القانون 
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م>ن أن �الو  لطرفي العقد ةالتي حددها المشرع ملزمأن مدد التقادم ا تقدم مم�عني 
دها ـــــوز أن یترك تحدیــــــــام، ال یجــــــــــتقصیرا إذ هي من النظام الع أوإطالة ها ـــــیلعلى تعد یتفقا

  .خالف هذه األح>امذلك �عتبر 	اطال >ل شرC یل لمشیئة األفراد

	موجب  ةراحصز تمدید هذه المدة جیالقاعدة و�هذه لكن یخرج القانون ال	حر� عن          
فاق على تقصیر مدة تقادم تاإل اطال�قع 	 إال أنه، )ر[ نما س>(ق ب ج  02فقرة  743المادة 

أن  ته>ما یجوز لمن تقرر التقادم لمصلح، ل	ضائعال	حر� لالدعو[ الناشئة عن عقد نقل 
المادة ( منا 	عد ثبوت الحb ف�ه طالما أن له حb التصرف في حقوقه ضأو ینزل عنه صراحة 

  .)ق م مصر�  2فقرة  388ق م ج تقابلها المادة  2فقرة  322

فال یجوز  ،رغم >ون مدد التقادم من النظام العام إال أن الدفع 	التقادم ل�س >ذلك        
>ل من أو افع الدعو[ قاء نفسها بل یتوجب أن �قدم هذا الدفع ر هذا الدفع من تل ةلمح>مة إیثار ل

مرحلة تكون علیها  �ةوالدفع 	التقادم دفع موضوعي یجوز إثارته في أ ،له مصلحة ف�ه
   .)1( وال یجوز إثارته أمام المح>مة العل�ا ستئنافالدعو[ ولو أمام الجهة التي تنظر 	اال

  :مجال التقادم-ثان�ا
 دعاو[ على  جق ب  744و 743و 742تقادم الذ� نصت عل�ه المواد �سر� ال          

ین الحاالت حسب ما �جب التمییز بو  مة عن أ� ضرر قد یلحb 	األطرافجانول�ة الؤ المس
  :ن رده القانو أو 

الناتجة عن  الدعاو[ خلص أن التقادم �سر� على ق ب ج نست 742ح>ام المادة أل ت	عا -1
م المخالفة و هفم	و  ،الرجوع دعاو[ و  مسؤول�ة الناقل ال	حر�  و[ دعاماعدا  )1(عقد النقل ال	حر� 

  :  التال�ة الدعاو[ 	 یتعن هذه المادةنستنتج أن 

                                                           

بل یجب أن  ،تلقائ�ا �التقادم يضقال یجوز للمح�مة أن ت" :الّسالف الذ>ر،على األتي 58-75أمررقم  من 321لمادة تنص ا -1
   .أو أ� شخص له مصلحة ف�ه ولو لم یتمسك المدین �ه ائن�ه،د أحد أو منعلى طلب المدین  بناءان ذلك ��و

  ".و?جوز التمسك �التقادم في أ�ة حالة من الحاالت الدعوe ولو أمام المح�مة اإلستئناف�ة     
المذ�ور?ن  744و �743ام المادتین مع التحفظات ألح «: على ما یلي السالف الذ>ر، 80-76من أمر رقم  742تنص المادة 

الیوم الذ� �ان یجب أن تسلم ف�ه من الناتجة عن عقد النقل ال�حر� �مرور سنتین من یوم تسل�م ال�ضاعة أو  وe تقادم الدعتأدناه 
«.  
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  ).ق ب ج  797مادة ال( النقل  أجرةه 	تإل�ه لمطالب المرسل أون حدعو[ الناقل ضد الشا -

   أوء خطئه ا	السفینة من جرّ  أودعو[ مسؤول�ة الشاحن عن األضرار التي تلحb 	ال	ضائع  -
  ).ق ب ج  779المادة ( أخطاء مندو�Vه 

 أواء التأخیر ه من جرّ 	لحb تدعو[ الناقل ضد المرسل إل�ه 	التعو�ض عن الخسائر التي  -
  .)ق ب ج  794المادة ( رر لل	ضائع رفض التسل�م غیر المب

�ة را للمسئول�ة التضامنظدعو[ الناقل الذ� �>ون قد دفع تعو�ضا لصاحب ال	ضاعة ن -
           ). ق ب ج 766المادة ( لى الناقلین األخر�نعالناتجة عن وث�قة شحن م	اشرة وذلك 	الرجوع 

 أوى سنتین من یوم تسل�م ال	ضاعة ضم	تقادم تالناتجة عن عقد النقل ال	حر�  الدعاو[ هذه 
  .یوم الذ� >ان یجب أن تسلم ف�ه 

اشئة عن مسؤول�ة الناقل ال	حر� الن الدعاو[ ق ب ج >ل  744و 743 تینالماد تشمل  -2
  :اآلت�ة الدعاو[ عنها  نتجاألضرار الحاصلة لل	ضائع المنقولة و	التالي ی أو	سبب الفقدان 

حقة الالّ المرسل إل�ه ضد الناقل للمطال	ة 	التعو�ض عن األضرار أو دعو[ الشاحن  -
تبدأ من تار�خ التأخیر في تسل�مها وذلك خالل سنة واحدة >املة  أوتلفها  أو	ال	ضائع 

  .)ب جق  743المادة ( التسل�م 
مؤمن أن �حل محل المؤمن له لتحصیل حقوقه أ� للالتي تسمح  الحلول أوالرجوع  دعاو[  -

	عد انقضاء  حتى )أ� صاحب الحb في ال	ضاعة(في حدود المبلغ الذ� سدده المؤمن له 
من الیوم الذ� تم ف�ه تسدید مدة السنة المقررة في المادة أعاله ولكن في حدود ثالثة أشهر 

ع ــــفر >تعو�ض عن الخسائر، و ) المؤمن(فع دعو[ الرجوع االمبلغ المطالب 	ه من قبل ر 
في الجزء المخصص أمین ـــقانون الت من 118ها المادة تروC حددـــو[ الرجوع یخضع لشــــدع

  . )1(ق ب ج 744والمادة للتأمینات ال	حر�ة 

                                                           

والمتضمن قانون التأمینات، ج ر ج ج عدد  1995جانفي 25المؤرخ في  07 -95من األمر رقم  118تنص المادة  -1
اه ضد أو دعو  �حل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه: "،المعدل والمتمم،على مایلي1995مارس  08لصادر في، ا13

  .134ص  المرجع السابb، مروك جمیلة،، وانظر "الغیر المشؤول في حدود التعو�ض الذ� یدفعه للمؤمن له
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التقادم السالف الذ>ر سواء  إلىاشئة عن عقد النقل ال	حر� الن الدعاو[ تخضع          
الناشئة عن المسؤول�ة التقصیر�ة  الدعاو[ جهة تح>�م دون  أومام القضاء أرفعت الدعو[ 

 . )1(المرفوعة من الغیر على الناقل

نه �م>ن رفع دعو[ الرجوع حتى 	عد انقضاء المهلة أج 	 ق ب 744ذ>رت المادة 
تفاق على تمدید مدة تین في حالة اإلنة والسنج أ� مهلة الس ق ب 743 المحددة في المادة

ثالثة اشهر من الیوم الذ� تم ف�ه تسدید  03التقادم 	شرC أن ال یتعد[ هذا األجل مدة 
  :هنا نالح¡ أمر�ن هامینو  ،المبلغ المطالب 	ه من طرف رافع دعو[ الرجوع

ج  ق ب 743لسنة المحددة في المادة أشهر هي مدة مستقلة عن مدة ا 03أن مدة : لهماأو 
  .لرفع الدعو[ األصل�ة

من قام بوفاء دین  لالقاعدة أن حb الرجوع م>فول لك  ما المقصود بدعو[ الرجوع؟: ثانیهما
دین  ىفأو نائ	ا عن المدین ألنه �عتبر في هذه الحالة قد  أوغیره بدال عنه ل�س بوصفه و>�ال 

  .ق م ج  259وهي مستمدة من نص المادة  في ذمته

 766ذ>ر المشرع الجزائر� في نصوص متفرقة دعو[ الرجوع من خالل المادتین   
دعو[ الرجوع هي الدعو[  إحد[ قراراتها أن عتبرت المح>مة العل�ا فيأ و  ،ق ب ج  779و

قانون التأمین واضح  118حین أن النص المادة �ف ،)1(مینأالتي تمارسها شر>ة الت
ن عل�ه ودفع التعو�ض لصالح رفع 	عد تحقb الخطر المؤمتبخصوصها وهي دعو[ حلول 

ٕاذا و  ق ب ج 743إذا >انت دعو[ حلول فهي تخضع لمدة التقادم الواردة 	المادة ن، فالشاح
في نفس  مع مراعاة ما جاءج  ق ب 749اعتبرت دعو[ رجوع فتخضع ألح>ام المادة 

  .من قانون التأمینات 121بنص المادة  الموضوع

                                                           

  .236ص ، المرجع السابb،)مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع( >مال حمد�،/د -  1
�م�ن للمؤمن رفع دعوe الرجوع ضد الناقل ال�حر� حتى �عد انقضاء مهلة سنة : " حیث جاء في هذا القرار ما یلي -  1

 أوة رفع دعوe التعو�ض عن الخسائر مهلواحدة وفي غ�اب اتفاق مبرم بین المرسل إل�ه والناقل ال�حر� على تمدید 
ر من الیوم الذ� �سدد ف�ه المؤمن رافع الدعوe الرجوع الم�الغ ضرار الالحقة �ال�ضائع وذلك في مهلة ثالثة أشهألا

، مجلة اإلجتهاد 06/05/1997المؤرخ في151318قرار رقم ، "��ون استلم المؤمن تبل�غ الدعوe  أوالمطالب �ه 
  .1999القضائي، عدد خاص، 
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  يالثان الفرع
  اإلتفاق�اتالتقادم في 

لنا اإللمام و اوح ،موضوع التقادم 	ش>ل مفصل لتو اا تنفي >ونه اإلتفاق�اتتشترك 
	>ل الجوانب المرت	طة 	التقادم است	عادا أل� تفسیرات قد تبتعد عن مقصدها، لكن هذا لم 

من خالل منهاج >�ف�ة معالجة هذا الموضوع  لتوض�ح أكثرا و �منع وجود فروقات بینه
تفاق�ات من اال ردته >ل اتفاق�ةأو موضوع التقادم >ما ندرس  نقارن بینهاو  ختلف النصوصم

   :على النحو التالي محل الدراسة

  :1924لسنة اتفاق�ة برو�سل -الأو 

 1968لة ببروتو>ول سنة المعدّ  �1924سر� التقادم في اتفاق�ة برو>سل لسنة    
احب الحb في ال	ضاعة نتیجة تنفیذ عقد عن الضرر الذ� یلحb ص أالتي تنش الدعاو[ على 
التي ترفع على الناقل غیر خاضعة  الدعاو[ و�ستثنى من التقادم مجموعة من  ،)1(النقل

  : للتقادم وهي

الخاصة بنقل  الدعاو[ و  السفینة المتعلقة 	ال	ضائع المشحونة على سطح الدعاو[  -1
  .المست	عدة من نطاق تطبیb االتفاق�ة لح�ةا الحیوانات

  .أجرة نقل مدفوعة 	غیر وجه حb المتعلقة بردّ  الدعاو[  -2
  .دعو[ المساهمة في الخسارات ال	حر�ة المشتر>ة -3

                                                           

لفقه إلى اعت	ار أن التقادم هنا لخطأ الجس�م أو الغش فذهب 	عض ااإلى حالة  1924لم تشر اتفاق�ة برو>سل لسنة   -1
وهو موقف انتقد على  ،�>ون على أساس المسؤول�ة التقصیر�ة و	التالي �طبb التقادم الخاص بدعو[ المسؤول�ة التقصیر�ة

 ، وٕاذا س>تت االتفاق�ة عن ذلك فتردّ )أ� مسؤول�ة عقد�ة(أساس أنه ال مجال لألخذ 	المسؤول�ة التقصیر�ة مع وجود عقد 
إلى القواعد العامة في إطار القانون التجار� وأن التقادم القصیر المدة الممنوح هو 	مثا	ة امت�از ممنوح للناقل المسألة 

 .	مثا	ة تنازل عن هذا االمت�از الممنوح لتشج�ع االستثمار في المجال ال	حر�، وأ� غش أو خطأ جس�م یرتك	ه الناقل �عدّ 
  .202- 200المرجع السابb، ص ص  ،)ؤول�ة النااقل ال	حر� مس(لطیف جبر >وماني ،/للتفاصیل انظر، د  



 اللجوء للقضاء الوطني للفصل في منازعات مسؤولية الناقـل البحري للبضائع: ل  و الفصل األ               الباب الثاني
  

 

199 
 

الخاصة 	مسؤول�ة الناقل أ�ا >ان نوعها  الدعاو[ تطبb أح>ام التقادم على >ل  
  .)1(على أحد تا	ع�ه أوسواء >ان الرجوع على الناقل ) تقصیر�ة أوعقد�ة (

تغییرا في تقدیر مدة التقادم 	عد اإلضافة التي  1924>سل لسنة أحدثت اتفاق�ة برو 
ول المتعاقدة أمر حیث تر>ت للدّ  1968من بروتو>ول سنة  3لى فقرة و جاءت بها المادة األ

تحدید المدة التي یتوجب خاللها رفع دعو[ الرجوع في قوانینها الخاصة، 	شرC أن ال تقل 
من یوم  أورافع دعو[ الضمان بتسو�ة المطال	ة  هذه المدة عن ثالثة أشهر من یوم ق�ام

  .إقامة الدعو[ عل�ه

  :هامبورغ اتفاق�ة-ثان�ا

الناشئة عن عقد نقل ال	ضائع 	حرا 	ش>ل  الدعاو[ تقادم لتعرضت اتفاق�ة هامبورغ 
منها التي ضمت خمس  20المادة من خالل  تهانظیراوف�ه اختالف عن  صر�حدقیb و 

  : فقرات جاء فیها 

دعوe تتعلt بنقل ال�ضائع �موجب هذه اإلتفاق�ة إذا لم تتخذ إجراءات  ة} أ�تسق -1 
  . التح��م خالل سنتین  أوالتقاضي 

في  أوبتسل�م جزء منها،  أوتبدأ مدة التقادم من یوم ق�ام الناقل بتسل�م ال�ضاعة  -2
  .هها ف�حاالت عدم تسل�م ال�ضائع، من آخر یوم �ان ین�غي أن �سلم

  .لیوم الذ� یبدأ ف�ه مدة التقادم في حساب المدةال یدخل ا -3
یجوز في أ� وقت أثناء مدة التقادم أن �قوم الشخص الذ� تقوم في حقه مطال�ة �مد  -4

المطالب، و?جوز إعادة تمدید مدة التقادم بإعالن  إلىمدة التقادم بإعالن �تابي یوجهه 
 tإعالنات الحقة أوالح.  

أن �ق�م دعوe تعو�ض حتى وٕان إنقضت مدة  الشخص الذ� �حمل مسؤول�ة له-5
التقادم المنصوص علیها في الفقرات السا�قة، إذا أق�مت الدعوe في حدود المهلة 

ذ فیها اإلجراءات، على أنه یجب أال تقل المهلة تتخالمسموح بها في قانون الدولة التي 

                                                           

  .1924اتفاق�ة برو>سل  إلىالتي أضافت المادة الرا	عة م>رر  1968أنظر المادة الثالثة من بروتو>ول سنة  -1
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�م دعوe یوما تبدأ من الیوم الذ� قام ف�ه الشخص الذ� �ق 90المسموح بها عن 
الیوم الذ� أبلغ ف�ه بإعالن الدعوe المقامة  أوالتعو�ض المذ�ورة بتسو�ة المطال�ة 

  ".عل�ه

التي تنشأ عن  الدعاو[ یتضح من دراسة هذا النص أنه تقادم قصیر المدة �مس  
لم یتخذ أ�  و[ إذاــــــا الدعــــــــضي 	عدهـــــــــتنق نــــــــتنفیذ العقد وذلك دون تمییز وتقدر 	سنتی

  .التح>�م أوإجراءات التقاضي ن ـإجراء م

التقادم في مادة النقل هو تقادم مسق^، ومدته سنتان وعل�ه فإن قواعد هامبورغ قد 
سنتین عوضا عن سنة واحدة >ما هو الوضع في اتفاق�ة برو>سل  إلىأطالت مدة التقادم 

  )1(:، وغایتها من هذا التعدیل أمر�ن هامین1924لسنة 

  سنة غیر >اف�ة لحصول الشاحن على  ةتحقیb مصلحة الشاحن حیث ثبت عمل�ا أن مد -1

  .حقوقه 	سهولة

  تحقیb التوافb بین مدة التقادم في نقل ال	ضائع 	حرا والتقادم السار� في 	اقي أنواع النقل  -2

 أووتفاد�ا للتضارب في مدة التقادم، خصوصا عندما یتعلb األمر 	النقل المختل^  األخر[ 

  .النقل متعدد الوسائ^

منها تمدید مهلة التقادم في أ� وقت أثناء  4الفقرة في أجازت  نهاأ�ضا أنالح¡         

سر�انها 	شرC أن �قدم ذلك بإعالن >تابي �صدر من المدعي عل�ه لصالح المدعي، وهذه 

  .تتكرر بتوفر نفس الشروC عدة مراتاإلطالة قد 

 1924ف بین قواعد هامبورغ واتفاق�ة برو>سل لسنة جه االختالأو یتضح وجه من         

	عد وقوع  تم االتفاق على ذلكشرC أن ی	لتقادم إال مرة واحدة ة اإطال أوتمدید  یزتج تيلا

�م>ن اعت	ار أن قواعد هامبورغ تتمیز بنوع من المرونة مقارنة ، هناالمنشئ للمطال	ة الحادث

في  للشاحن لتحضیر دعواه ةتمنح فرصو  وحتى تعد�التها 1924	اتفاق�ة برو>سل لسنة 

                                                           

  . 136 -135ص ص  المرجع السابb،إ�مان الجمیل، / د -  1
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التقادم �قع 	اطال  ةتقصیر مد إلىاتفاق یهدف  أوعلى أنه اعتبر أ� شرC ، ظروف مقبولة

  .	طالنا مطلقا

هو قانون الدولة تر>ت و  تقادم دعو[ الرجوع لمسألة تعرضت الفقرة الخامسة منها 
تسعین یوما ) 90( تقل عن شر�طة أالالّالزمة تتخذ اإلجراءات  الفاصل في الموضوع >ي

من یوم إعالنه 	الدعو[ المقامة عل�ه إذا لم �>ن  أوین بدءا من الیوم الذ� قام ف�ه بوفاء الدّ 
إنقطاع التقادم ألح>ام القوانین  أوقد وفاه، وقد تر>ت هذه القواعد تنظم أح>ام وقف 

  .)1(الوطن�ة

  :روتردام اتفاق�ة-ثالثا

بنوع من التفصیل األح>ام الخاصة بتقادم تردام من قواعد رو  62المادة  لتو انت
  :المقامة نتیجة عدم احترام االلتزامات الناتجة عن عقد النقل ال	حر� جاء فیها الدعاو[ 

النزاعات  أوتح��م�ة ف�ما یتعلt �المطال�ات  أوال یجوز أن تقام إجراءات قضائ�ة  -1"
في هذه اإلتفاق�ة �عد إنقضاء  الناجمة عن اإلخالل بواجب من الواج�ات المنصوص علیها

  .فترة قدرها سنتان 

من هذه المادة في الیوم الذ� سلم ف�ه الناقل  1تبدأ الفترة المشار إلیها في الفقرة  -2
في الحاالت التي لم تسلم فیها ال�ضائع، وال �حتسب ضمن هذه الفترة الیوم  أوال�ضائع، 

  .الذ� تبدأ ف�ه
من هذه المادة ال یجوز ألحد  1المبینة في الفقرة  صرف النظر عن إنقضاء الفترة�-3

�غرض المقاطعة مقابل مطال�ة  أومطالبته على سبیل الدفاع  إلىالطرفین أن �ستند 
  " یتمسك بها الطرف اآلخر

                                                           

من ق ت  244أنه لم �أخذ عنها >ل األح>ام فمثال المادة  إال. رغم >ون المشروع المصر� قد تبنى قواعد هامبورغ  -  1
من قواعد هامبورغ وال البدء مدة التقادم من یوم تسل�م  4ب م تنص على حالة تمدید المهلة المنصوص علیها في العقو�ة 

     .جزء من ال	ضائع
  . 248ص ، المرجع السابb )مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع (>مال حسني،/ انظر في ذلك، د 
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تفسیر ما �فید أن  أو�ل أو قطعا لكل تو  منها على سبیل التحدید 63تضیف المادة 
مرور زمن  مهلةمدة اسقاC ول�ست  ذ>ورة أعاله هي بها المادة الم تمدة التقادم التي جاء

  .الوقف أولإلنقطاع بنصها على عدم خضوع هذه المهلة 

للشخص الذ� تسر� لصالحه هذه المدة إطالتها 	شرC أن یوجه  ،في المقابل،منحت  
المدعي، وهذه اإلطالة ال تتكرر لمرة واحدة فحسب، وهو خروج عما رأیناه في  إلىإعالن 
الشاحن  أوشر�عات، بل لمرات متتال�ة بذات الك�ف�ة سواء >ان التمدید لصالح الناقل 	اقي الت

  .)1(دون تمییز

إم>ان�ة تقصیر المهلة، لكن ط	قا للمبدأ ال یجوز  إلىهذه القواعد هي األخر[  لم تشر
من  فیخفالت إلىتؤد�  التي إلتفاقات ال	اطلةال یتقصیرها لصالح الناقل ألنها من قب

  .ته ولكن الع>س مقبولمسؤول�ا

قواعد روتردام 	أنها منحت للمدعي الذ� سق^ حقه 	التقادم أن یتمسك أ�ضا تتمیز  
ة بین ما یتوجب له ص	غرض إجراء المقا أواء مطالب خصمه، ز إ>دفع من الدفوع  bبهذا الح

  .)1(وما �ستحb عل�ه المطالب

أح>ام تتطابb هي رجوع و منها التقادم الذ� یلحb دعو[ ال 64لت المادة و ا>ما تن  
 أ� مع ما جاءت 	ه قواعد هامبورغ، أ� �حb للشخص رفع الدعو[ خالل أ	عد األجلین،

خالل  أو، تتخذ فیها اإلجراءات لرفع الدعو[ خالل المدة التي �سمح بها قانون الدولة التي 
 إلى یوما بدءا من یوم ق�ام المدعي بدعو[ الرجوع بتسو�ة المطال	ة 	الدفع) 90(تسعین 

من یوم تبل�غه بإجراءات الدعو[ المقامة عل�ه إذا لم  أوخصمه ما �ستحb من التعو�ض، 

                                                           

 62ال تخضع الفترة المنصوص علیها في المادة " :على ما یلي 2008لسنة  من قواعد روتردام 63تنص المادة  - 1 
 tأن �مدد تلك الفترة في أ� وقت أثناء سر?انها  القطع، ولكن یجوز للشخص الذ� تقدم للمطال�ة تجاهه أوللتعلی

ت نصهي بذلك توافb ما ، و "إعالنات أخرe  أورة مجددا بإعالن آخر المطالب، و?جوز تمدید هذه الفت إلىبتوج�ه إعالن 
  .منها 4فقرة  20ادة في الم 1978لسنة  عل�ه قواعد هامبورغ

وجد� حاطوم، المرجع السابb، /د ، وللتفاصیل أكثر أنظر، 2008من قواعد روتردام لسنة  03فقرة  63المادة  أنظر-  
.439ص   
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�>ن قد نفذ التسو�ة أیهما أسبb، وهذا 	غض النظر عما إذا >انت المهلة لرفع الدعو[ 
  .األصل�ة قد إنقضت أم ال

  الثالث الفرع
  بدء سر?ان مدة التقادم

جرائ�ا هو تحدید تار�خ إه یجب إدراك ن مامدة التقادم لك حددت معظم التشر�عات
ف�ظهر التماثل بین  النص المطبb،و  بدا�ة سر�ان التقادم الذ� ت	این حسب موضوع الدعو[ 

على ) ثان�ا(روتردامو  اإلختالف بین قواعد هامبورغو  )الأو (التشر�ع الجزائر� و  اتفاق�ة برو>سل
  ).ثالثا(هذا التقادم تعتر�ه عوارض نّ أ

 :ق�ة برو�سل والتشر?ع الجزائر� في إتفا -الأو 

على التقادم الحولي أ� منع سماع الدعو[  1924اعتمدت إتفاق�ة برو>سل لسنة       
سر�ان هذه المدة من  أ�بدو  مضي سنة واحدة	للمطال	ة 	األضرار الناشئة عن النقل ال	حر� 

 نصت التي 4د بن 06فقرة  03المادة  عمال 	اح>امالمرسل إل�ه  إلىتار�خ تسل�م ال	ضائع 
وفي جم�ع األقوال ترتفع عن الناقل والسفینة �ل مسؤول�ة ناشئة عن الهالك ...." :على

من التار?خ الذ� �ان أو التلف إذا لم ترفع الدعوe في خالل سنة من تسل�م ال�ضاعة  أو
  ".ین�غي تسل�مها ف�ه 

�ن رفع م� :"م>رر جاء فیها 06إلتفاق�ة فقرة لالمعدل  1968برتو>ول سنة  أدخل
الغیر ولو �عد إنقضاء السنة المنصوص علیها في الفقرة السا�قة إذا  ضددعوe الضمان 

ومع ذالك  e،رفعت هذه الدعوe خالل المدة التي �حددها قانون المح�مة التي تنظر الدعو 
فإن هذه المدة یجب أال تقل عن ثالثة أشهر من یوم ق�ام رافع دعوe الضمان بتسو�ة 

  . "تار?خ إقامة الدعوe عل�ه من أوالمطال�ة 

  :>ما یليضاع مختلفة أو وعل�ه یبدأ سر�ان مهلة التقادم حسب 
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لك من تار�خ تسل�م ال	ضاعة و�عني بذالهالك الجزئي فإن المدة تبدأ 	السر�ان حالة في  -1
االنتهاء ف�ه من وضع ال	ضاعة  مّ تأخر یوم  یوافbلل	ضاعة وهو � دامال أوالتسل�م الفعلي 

  .)1(في عهدة المرسل إل�ه وأثبت استالمها في وصل االستالم>املة 

یوم الذ� >ان یجب أن تسلم البدأ سر�ان أجل التقادم بدءا من یحالة الهالك الكلي ي ف -2
وٕاذا وصلت السفینة بدون  ،1924عل�ه اتفاق�ة برو>سل لسنة  نصتف�ه ال	ضاعة وهو ما 

وٕاذا غرقت  ،ٕاعالنها 	الفقدان لل	ضاعةال	ضاعة فإن التقادم �سر� من تار�خ وصولها و 
فإن التقادم �سر� من تار�خ الذ� �علم ف�ه صاحب ال	ضاعة  السفینة وهلكت ال	ضاعة

المواعید  حسابفي >نقطة انطالق التسل�م  إلىال �م>ن االستناد  في هذه االحوال ،	غرقها
  .	ضاعةللألنه 	>ل 	ساطة لم �حصل تسل�م 

قل من خالل اضد الن ةل موضوع تقادم الدعو[ المقامو اد تنأما المشرع الجزائر� فق   
ق ب ج أن دعو[ مسؤول�ة  743ق ب ج حیث قررت المادة  744و 743و 742المواد 

لكن  ،بإتفاق األطراف سنتین إلى�م>ن تمدیدها و  تتقادم 	مضي سنة واحدة الناقل ال	حر� 
الذ� ترتب عل�ه رفع دعو[ تم 	عد وقوع الحادث ی�>ون هذا اإلتفاق صح�حا یجب أن  حتى

  .المسؤول�ة

لذا دم اتار�خ بدء سر�ان التق دفي غ�اب ص�اغة دق�قة ألح>ام التقادم ایجا�صعب  
ر�خ تسل�م دم هو تااهذا الفراغ وقضت 	أن تار�خ سر�ان مهلة التق سدلت المح>مة العل�ا لتدخ

ل ال	حر� ینتهي نقن عقد الأل )لهثمم أو(المرسل إل�ه  إلى )ثلهمم أو(ال	ضاعة من قبل الناقل
أن  >ثیرةفي أح>ام  قررتو  ،ق ب ج 790و 739في هذا التار�خ عمال 	أح>ام المواد 

ة سا	قة على التسل�م ال ینقضي 	ه عقد النقل �فالتفر�غ عمل ،التسل�م یختلف عن التفر�غ
  .)>ما سبb شرحه(ب المواعیداحسنقطة انطالق لد 	التفر�غ >تو	التالي ال �ع

ل و لیوم األاسب تب التأكید على أن المواعید تحتسب >املة 	األ�ام فال �حیج أ�ضا
ق م ج  314 المادةالقواعد العامة الواردة 	وتكتمل المدة 	انقضاء أخر یوم فیها وهذا حسب 

                                                           

  .253المرجع السابb، ص  ،....)ي إجراءات التقاض(،بوعالم خلیل - 1
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 ،لووال �حسب الیوم األ  ،عاتاتحسب مدة التقادم �األ�ام ال �الس" :على األتي نصتالتي 
  ".یوم منها اء أخرضقنوتكمل المدة بإ

من دراسة معمقة لفرض�ات مختلفة منها ما هو مشا	ه لما ورد  ال بدّ  أكثرلتوض�ح   
انعدام  أوففي حالة وجود التسل�م  عمل�ا، ومنها ماهو مفروض 1924بإتفاق�ة برو>سل لسنة 

طبb نفس األح>ام المط	قة وفقا تهالك السفینة ف أوكلي لل	ضائع الهالك الحصوله 	سبب 
  .)1(1924ة برو>سل لسنة تفاق�إل

إلستالم 	ضاعته وٕاال ترتب عل�ه تعو�ض لصالح  ارور�ضحضور المرسل إل�ه  �عدّ 
ق ب ج  794و 793ن تیداحسب الم ءاینها 	مستودعات المعدا یالناقل زائد تحمل نفقات إ

من ف �م>ن حساب مواعید التقادم في حال حضور ورفض اإلستالم ی> هولكن المهم هنا ،
  .)2(هر عدم حضو  أول إل�ه طرف المرس

بتار�خ وصول  هلمععدم حضور المرسل إل�ه لتسلم ال	ضاعة بین  عند یجب التمییز –1
الوصول معلومة لد[ ظمة فإن مواعید تفإذا >ان النقل وفb خطوC من ،السفینة من عدمه

تار�خ أما إذا >ان  ،رد 	سند الشحن فإن مدة التقادم تسر� من ذلك التار�خاو  أوالمرسل إل�ه 
وصول السفینة غیر معلوم  یتوجب على الناقل إعالم المرسل إل�ه بتار�خ الوصول وٕاذا أغفل 

ودع ال	ضائع في تالستالمها ف) صاحب الحb في ال	ضاعة أو(ذلك ولم �حضر المرسل إل�ه 
حینئذ تار�خ  ال	ضاعة و�عتبرمستودعات المیناء و�قوم الناقل بإعالم المرسل إل�ه بإیداع 

 .مداداع هو تار�خ سر�ان مواعید التقی	اإل إعالمه

 نع ع الناقلمتن>ما قد � ،أل� سبب >ان حضور المرسل إل�ه ورفضه إستالم ال	ضاعة -2
المساهمة في  أودفع أجرة النقل المستحقة >تسل�مه إ�اها حتى ینفذ هذا األخیر التزاماته 

                                                           

 أوادم �ل دعوe ضد الناقل �سبب الفقدان تتق:"على ما یلي  السالف الذ>ر،80-76من أمر رقم  743تنص المادة  - 1
 .د�موجب ت�قة الشحن �مرور عام واح األضرار الحاصلة لل�ضائع المنقولة

  ."وقوع الحادث الذ� ترتب عل�ه رفع الدعوe  طراف �عدعامین بإتفاق بین األ إلىبید أنه �م�ن تمدید هذه المدة     
 منظمة تصدر عن( ة ة الحجّ جلم ،»م دعو[ مسؤول�ة النقل ال	حر� لل	ضائع في تشر�ع الجزائر� داقت «	سعید مراد،  - 2

  .30ص ،2007 جو�ل�ة، 01العدد  ،)المحامین لناح�ة تلمسان 
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 إلىواستنادا دون حل  قائماوحتى ال ی	قى الوضع ) ق ب ج 729المادة ( الخسائر المشتر>ة
جل غیر أ إلىال ی	قى الناقل مسؤوال و  المنطb في غ�اب إجا	ة في نصوص القانون ال	حر� 

b في حساب لمرهونا بإرادة المرسل ال�ه فإن رفض اإلستالم �م>ن إعت	اره المنط أومحدد 
  .)1(المواعید

   :روتردام و  قواعد هامبورغفي  -ثان�ا

الیوم  أومن تار�خ التسل�م �>ون مبدأ سر�ان مهلة التقادم أن اعتبرت قواعد هامبورغ  
  . ل في الم�عادو ال �حسب الیوم األ الذ� >ان یجب أن �حصل ف�ه التسل�م، وأنه

 بتسل�م جزء" 	س إذ وردت ع	ارة 	عض اللّ  20من المادة   الفقرة الثان�ةثیر تلكن  
الفعلي والتام لل	ضائع للمرسل إل�ه حتى التقادم �>ون 	التسل�م مدة ذلك أن بدء سر�ان " منها

أ�ضا �الح¡ أن القواعد هنا ال یتضح فیها آجال التقادم في حالة الهالك  ،یتسنى له معاینتها
 من آخر یوم �ان" �م>ن إعت	ار أن المقصودف  ،الجزئي 	ش>ل صر�ح وواضح أوالكلي 

ب هذه المدة توتحس التسل�م،التأخیر في  أو�قصد بها حالة الهالك الكلي " ین�غي أن �سلمها
   . 	اال�ام ول�س 	الساعات

ستغرق التسل�م عدة أ�ام عندما �وقفت قواعد هامبورغ على حالة شائعة عمل�ا هي  
ة من الیوم الذ� انتهى ف�ه وضع ال	ضاعة 	أكملها في عهد التقادم انطالقا ةب مدّ تتحسف

ل التفر�غ إال إذا >ان مو>ال أو وال مق المرسل إل�ه ول�س إدارة الجمارك ألنها ل�ست نائ	ا عنه
  .)1( في استالم ال	ضاعة

 الق على عمل�ة التسل�م >نقطة انطهي األخر[  2008تعتمد قواعد روتردام لسنة 
منها في فقرتها الثان�ة، حیث  62ضاع مختلفة ط	قا للمادة أو تمیز بین و  لحساب المواعید

ه ال	ضاعة في حالة التلف، وفي آخر یوم ــمت فیمن الیوم الذ� سل هابـــحس مهلة السنتین تبدأ

                                                           

  .142، ص المرجع السابb ،...)تقادم دعو[  ( 	سعید مراد، -1
  . 137، ص السابbإ�مان الجمیل، المرجع / د -1
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هذه المهلة  لي على أن ال �حتسب ضمنـــالهالك الك أوة التأخیر ـــین	غي التسل�م ف�ه في حال
  .الیوم الذ� تبدأ ف�ه

  )الوقف وٕانقطاع التقادم وتمدیده(عوارض التقادم  -الثثا

وقف وٕانقطاع التقادم وهذا س	اب أالمشرع الجزائر� في القانون ال	حر� على  لم ینص
  .ما یدفعنا لل	حث في القواعد العامة المنصوص علیها في اح>ام القانون المدني

ن �طالب 	حقه وهو أقف التقادم >لما وجد مانع یتعذر معه على الدائن و ی :وقف التقادم-1
ع مان دال �سر� التقادم �لما وج :" م ج >مایلي من ق 1فقرة  316عل�ه المادة  ما نصت

ومعنى ، "ائن من المطال�ة �حقه �ما ال �سر� ف�ما بین األصیل والنائبدال نعمبررا شرعا �م
 ،ستح�ال على المدعي إستحالة مطلقةم [ ذلك ان وقف التقادم یتطلب ان �>ون رفع الدعو 

قاعدة وهي ،)1( دد المانع مهما >ان عدد المرات خالل فترة التقادمجا تمو�تجدد وقف التقادم >ل
على الشاحن والمرسل ال�ه >لما تعذر على ا� منهما رفع الدعو[ على الناقل  تنطبb عامة

فیترتب على وقف التقادم عدم حساب المدة التي وفb سر�انها وتحسب المدة  ،)2(ال	حر� 
  .حقة على الوقفالسا	قة والمدة الالّ 

ار ر ضتعو�ض األ ل�ه حول >�ف�ةإضات الود�ة بین الناقل والمرسل و اذا >انت المفإ        
الحاصلة لل	ضاعة تجر[ قبل انقضاء مدة التقادم وتوحي 	اقرار الناقل 	مسؤولیته واستعداده 

ما اذا لم �>ن هناك اقرارا أمام انقطاع المدة ال توقفها، ألجبر الضرر ن>ون في هذه الحالة 
یجـوز النزول نه 	>ل 	ساطة ال ف مدة التقادم ألیقو 	المسؤول�ة من جانب الناقل فال �م>ن ت

ض و اال اعتبراتفاقا یخــالف ما نص عل�ه القانون، اما التفإ عن التقادم قبل ثبوت الحـــb ف�ه، و 
  .)1( 	عد انقضاء مدة التقادم مفاده تنازل الناقل عن حb ثبت له وهو جائز قانونا

                                                           

  75ص 74، المرجع السابb، ص)إجراءات التقاضي(بوعالم خلیل، / د -1
  .170ص  ، 1973مصر، المرجع السابb، ابراه�م م>ي ابراه�م، -2
یها فإذا زال سبب الوقوف عاد التقادم �قصد بوقف التقادم تعطیل وامتناع سر�ان التقادم 	حیث ال تحسب المدة التي >ان موقوفا ف - 1

  .حقة له، وال تدخل في حسابها المدة التي ظل التقادم موقوفا فیهاالالّ  المدةإلى السر�ان وتضم المدة السا	قة على الوقف إلى 
   35إ�مان الجمیل، المرجع السابb، ص / دو  ،173 -170، ص ص السابbانظر ابراه�م م>ي ابراه�م، المرجع 
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ج وما  ق م 317د انظم المشرع الجزائر� أح>ام إنقطاع التقادم في المو : إنقطاع التقادم -2
 ةالقضائ� ةل�اقطع التقادم �المطین" :ما یليعلى ج  م ق 317المادة  تنصحیث   ،	عدها

 318وتضیف المادة  ،..."الحجز  أومح�مة غیر مختصة �التنب�ه  إلى e الدعو  تولو رفع
  . ..."ضمن�ا  أورا صر?حا ینقطع التقادم إذا أقر المدین �حt الدائن إقرا" :ج م ق

 صادفولو  	عد لم تكتمل تيقطاع التقادم إلغاء ما مضى من مدة التقادم ال�قصد 	ان        
bقطع التقادم زوال >ل ، )1( آخر یوم قبل انقضاء المدة المقررة لتقادم الح	معنى آخر �قصد 	

اثر المدة التي انقضت منه 	حیث تعتبر هذه المدة >أنها لم تكن و�بدأ سر�ان مدة تقادم 
  :تبین ان اس	اب انقطاع التقادم هيلمادتین المذ>ورتین اعاله یجدیدة، ومن خالل نصي ا

رفع بادر الدائن 	یم عندما داقحیث قرر القانون انقطاع مدة الت :المطال�ة القضائ�ة  - أ
مام مح>مة غیر مختصة، وعل�ه إذا رفع المرسل ال�ه أالدعو[ ضد المدین لتسدید دینه 

غیر مختصة تعتبر سبب من اس	اب دعو[ قضائ�ة للمطال	ة 	التعو�ض امام مح>مة 
انقطاع التقادم المرت	^ برفع الدعو[ ضد النافل ال	حر� 	سبب الخسائر واألضرار 

  .)2( الحاصلة لل	ضائع المنقولة
في مادة النقل ال	حر� �فترض الحجز على السفینة وهو یخضع لقواعد خاصة  :الحجز  - ب

ة في �ون اإلجراءات المدن�ة واإلدار لها القانون ال	حر� وتستكمل 	ما هو وارد في قانأو تن
 .يحالة غ�اب نص قانون

     �>ون اإلقرار  أن یجب :مة الدین�ضمن�ا بدفع ق أواعترافه �صراحة  أواقرار المدین  -جـ
متضمنا اإلعتراف 	حb صاحب الحb في ال	ضاعة في التعو�ض والمسؤول�ة عن هالك 

 أوالناقل 	حb المرسل إل�ه إقرارا صر�حا � إقرار أتأخیر تسل�مها،  أوتلفها  أوال	ضاعة 
  . نقطاع التقادمإس	اب أسب	ا من  ضمن�ا، وهذا اإلقرار �عدّ 

التقادم بدء تقادم جدید �سر[ من وقت انتهاء األثر المترتب مدة یترتب على انقطاع  
من الیوم  أو� سنة من یوم التسل�م ألى و م األداقعلى سبب اإلنقطاع وتكون مدته مدة الت

                                                           

  .38، ص السابbمان الجمیل، المرجع إ�/ د -1
   .368ص  ،المرجع السابb ،...)عقد النفل ال	حر� (	سعید مراد،  -  2
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عد اتفقا الطرفان على تمدید المدة 	ذا إسنتان >حد اقصى  أوذ� >ان یجب ف�ه التسل�م، ال
 .)1(ج م ق 319المادة  بنصوهذا ط	قا للقاعدة العامة الواردة  [ المنشئ للدعو  دثالحا

ج .م.ق 743ل�ه فإن الفقرة الثان�ة من المادة إ>ما سبb اإلشارة  :ة التقادمتمدید مدّ  - 3
عامین بدال من سنة بدأ  إلىلى من نفس المادة و م المحددة في الفقرة األداقدة التأجازة تمدید م

من تار�خ تسل�م ال	ضاعة لكن هذا التمدید ال �>ون صح�حا إال اذا اتفb عل�ه األطراف 	عد 
فهذا �عد خروجا عن القاعدة، ذلك أن التقادم هو من النظام العام وال یجوز  نشوء النزاع

  .ج.م.ق 322ط	قا للمادة  دماقالت مدةعلى تغییر  اإلتفاقز التنازل وال یجو 

م عما هو مقرر داقالت مدةالمشرع الجزائر� قد سمح بتمدید  نّ أ إلىتجدر اإلشارة هنا         
ذا ؟ ألنه لو اتفb األطراف على التقل�ص من مدة التقادم اولكنه لم یجز التقل�ص منها، لم

إلتفاقات التي تعتبر 	اطلة عمال بنص المادة  قبیل امن وهذا  فهذا �عد تخف�فا عن الناقل
 1ج  وVهذا �>ون المشرع الجزائر� قد سایر ما جاءت 	ه قواعد فسبي في المادة ب  ق 811
  )1(03من المادة 6من الفقرة  4ت البند التي ألغ 2فقرة 

  الثالثمطلب لا
  أطراف دعوe مسؤول�ة الناقل ال�حر� 

یبرم أساسا بین الناقل والشاحن ومن ثم �>ون هذان لما >ان عقد النقل ال	حر� 
االمتناع  أوتنفیذ  سوء لمسؤول�ة العقد�ة 	سبباالشخصان هما الطرفان األص�الن في دعو[ 

  .المبرم بینهما عن تنفیذ العقد

                                                           

قادم بدأ تقادم جدید �سر� الت إذا انقطع ": على ما یلي  ،السالف الذ>ر، 58-75من أمر رقم  319تنـــص المادة  -  1
لى من و ضحت الفقرة األأو و، "...م األول دته هي مدة التفامن وقت إنتهاء األثر المترتب على سبب اإلنقطاع وتكون مدّ 

 .التح>�م أومن قواعد هامبورغ أن سبب انقطاع التقادم هو اتخاذ إجراءات التقاضي  20المادة 
م�رر �عفى الناقل  6مع عدم اإلخالل �اح�ام الفقرة " : من قواعد فسبي على ما یلي 4بند  6فقرة  3تنص المادة  -1

�انت ف�ما یتعلt �ال�ضائع، إذا لم ترفع الدعوe خالل سنة من تار?خ  اا� جم�ع األحوال من �ل مسؤول�ة والسفینة في
من التار?خ الذ� ین�غي تسل�مها ف�ه، ومع ذلك فیجوز إطالة هذه المدة �اتفاق الطرفین �عد ق�ام سبب  أوتسل�مها 

 eالدعو".  
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 ولما >ان عقد النقل ال	حر� ینطو� على خصوص�ة تجعله مختلف عن 	اقي العقود،
أن تنفیذ هذا العقد  إلىغیر أطرافه وأهمهم المرسل إل�ه، إضافة  أشخاص إلىمتد دائما تفآثره 

الشاحن في سبیل ذلك وأ� ضرر قد  أو�ستلزم تدخل عدة أشخاص �ستعین بهم الناقل 
   .�صیب ال	ضاعة �م>ن مسألتهم عنها على أساس المسؤول�ة غیر العقد�ة

جا	ة تكون من خالل إلا عو[، وضد من ترفع؟من لهم حb رفع الدّ : سؤال لذا نطرح      
  .في الدعو[ المرفوعة )الفرع الثاني(عل�ه  المدعىومن هو ،)لو الفرع األ(المدعيمن هو تحدید 

  لوالفرع األ 
  المدعي �مسؤول�ة الناقل ال�حر� 

القاعدة العامة أن صاحب الحb الذ� لم یتم>ن من الحصول على حقوقه تقضي 
مسؤوال عن أ�  علمنا سا	قا فإن الناقل �>ون القضاء ل�حقb هذا المطلب، و>ما  إلىجوء اللّ 

في مواجهة صاحب الحb  تأخیر في تسل�مها أوعة المنقولة تلف یلحb 	ال	ضا أوهالك 
بوصفه  المرسل إل�ه أو )الأو (صیلا ف>طر مدع�ا الشاحن �م>ن أن �>ون  فیها، ومن ثمّ 

یتم نقل ال	ضاعة 	حرا دون ا یندر ان واخیر  ،)ثالثا(الغیر أو )ثان�ا( المنقولةلل	ضاعة  � مشتر 
فهل �>ون لهذا  �قوم المؤمن بتعو�ض المؤمن له،فقدان لها  أو� ضرر أوعند وقوع  مینهاأت

  )را	عا(ساس؟أ� أوعلى  ن یرجع 	ما دفع،أالمؤمن 

 (chargeur, shipper): الشاحن -الأو 

ز عمل�ة النقل نجت أنلى في و الشاحن هو صاحب المصلحة األ نأغني عن الذ>ر 	
ومن �قدم له ال	ضاعة  مع الناقل الطرف الذ� یبرم عقد النقل ال	حر�  على أحسن وجه، وهو

صاحب الحb في  صیل في عقد النقل لذا فهوالطرف األو	التالي  ،)1(الشحن میناء في
رجوع الشاحن على الناقل �>ون على  نّ ال	حر� 	المسؤول�ة، والشك أالناقل الرجوع على 

                                                           

نفسه ف�>ون مرسال ومرسال إل�ه  إلىآخر، وقد یرسلها  إلىمن م>ان الشاحن هو الذ� �قدم ال	ضاعة للناقل >ي ینقلها  -1
�ل ": من قواعد هامبورغ 	أنه 3فقرة  1>ما عرفته المادة  أو،شخص آخر �سمى المرسل إل�ه إلىرسلها ی أوفي نفس الوقت 

�ل شخص  أوحر، ن�ا�ة عنه مع الناقل عقد لنقل ال�ضائع �طر?t ال� أوأبرم �اسمه  أوشخص أبرم مع الناقل عقدا 
  ". الناقل في إطار عقد النقل ال�حر�  إلىن�ا�ة عنه  أوتسلم �الفعل ال�ضائع �اسمه  أوالناقل  إلى�سلم ال�ضائع 
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التعو�ض  فیتقرر ،)1(ال لل	ضاعة أولكا ا	غض النظر عن >ونه م ةالمسؤول�ة العقد� أساس
الل 	االلتزامات التعاقد�ة من قبل الناقل وأهمها خاإلنتیجة عن الضرر الذ� یلحb الشاحن 

  .میناء التفر�غ إلىال	ضاعة سالمة وفي الم�عاد  االلتزام بتوصیل

سلم تال سواء >ان هو م�حb للشاحن الرجوع 	المسؤول�ة على الناقل في >ل األحو   
>ان قا	ال للتعیین على  أووال یهم إذا تم تعیینه  ،رشخص آخ أوغ في میناء التفر� ال	ضاعة

  .حسب ش>لها لأو ضوء قابل�ة وث�قة الشحن للتد

  bالتعو�ض عن الضررأ�ضا �ح	ة 	في غ�اب وث�قة الشحن التي  للشاحن المطال
ح>مة النقض الفرنس�ة في قرار رغم أن م حb،ل للمرسل إل�ه الذ� �منحه هذا ال>انت تحوّ 

فضت هذا ر  » « Mercandia Transporteurقض�ة  في 1985جوان  25ها في ل صدر
لكن ، تظهیر السند له من طرف من تمّ  الّ إالحل 	أن اعتبرت أن تحر�ك الدعو[ ال �>ون 

 .)1(لمخالفته النصوص القانون�ة هذا عن موقفها تراجعتما سرعان 

 :(Destinataire /Consignée)لمرسل إل�ه ا -ثان�ا 

وذلك دون أن �>ون  المرسل إل�ه الطرف المستفید من عقد النقل ال	حر� لل	ضائع �عدّ 
وتقع (صیل هذا الحb لتأقیلت  أوطرفا في إبرام العقد وٕان اختلفت األسس التي اعتمدت 

  .)2()عل�ه أح�انا التزامات >دفع أجرة النقل

                                                           

المبروك /، ود8-5ص ص المرجع السابb، وابراه�م م>ي ابراه�م، ،307المرجع السابb، ص، ...)عقد النقل ال	حر� (	سعید مراد، -1
، 2009م>ت	ة دار السالم، الرVاC، المغرب، -دراسة مقارنة-ؤول�ة الناشئة عن عقد النقل ال	حر� لل	ضائعاقر�رة عمران، دعو[ المس

  .28ص
1  -Antoine VIALARD : op-cit- p 475 

المرسل ال�ه دائنا للشاحن الذ� اشتر[ منه ال	ضاعة، ولكن ل�س  نّ أي وردت ما ذهب ال�ه 	عض الفقهاء تمن بین اهم النظر�ات ال -  2
نه ألكن ال	عض االخر یر[ الدعوe غیر الم�اشرة، راد م	اشرة الدعو[ فل�س امامه اال أذا إمبلغ النقود وانما بتسل�م ال	ضاعة و	التالي 	

الشاحن عندما یبرم عقد النقل مع الناقل  نّ أساس االشتراC لمصلحة الغیرذلك أعلى  �حb له رفع الدعو[ الم	اشرة في مواجهة الناقل
على  أو ل�ه، و	التالي رفع الدعو[ المترت	ة على ذلك،إل	ة بتسل�م ال	ضاعة اجعل له الحb في المطیل�ه اشتراطا إالمرسل ینشئ لصالح 

على أن هذا المرسل ال�ه �ستمد حقه من سند الشحن ذاته مصدر حقه وحدود التزاماته  نّ أساس أعلى  أوالن�ا	ة الناقصة، أساس 
  .الم�اشرة الدعوe ل�ه الحb في ممارسة إراضات للمرسل فتوفي هذه االالموقف هو السائد  
المبروك اقر�رة عمران، المرجع السابb، ص ص /، ود12- 30ابراه�م م>ي ابراه�م، المرجع السابb، ص ص ، للتفاصیل اكثر انظر

32 - 44.  
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لغیر لمصلحة ا ةرطالمشا أوالغیر ف>رة التعاقد لمصلحة  إلىنادا استللمرسل إل�ه  ینشأ
التأخیر  أوتلف  أوهالك � �سمح له 	الرجوع عل�ه في حالة حb م	اشر اتجاه الناقل ال	حر 

  .)1(ال	ضاعة المنقولة في تسل�م

وث�قة  ب ج أن �قدم ق 749إلث	ات صفة المرسل إل�ه عمال 	أح>ام المادة یتعین       
قرار  ها وقد صدر تأكیدا على هذا الح>مال	ضائع واستالم لتي تعتبر سند ا لح�ازةالشحن ا

قضى برفض دعو[ الشر>ة الجزائر�ة لتأمینات النقل و>ذا شر>ة المح>مة العل�ا  نع
 لــ>مرس ماــــلم تبررا صفته ماــــسوناطراك، والتي >انت تطالب 	التعو�ض عن الخسائر لكونه

  .)2(شحنبتقد�م وث�قة ال إل�ه

السند صادرا  ، وٕان >اناحدد هو�ة المرسل إل�ه 	االسم إذا صدر سند الشحن اسم�تت 
له عن و ا�م>ن تدو  هو اكثر انواع سندات الشحن استخداماو  )سند الشحن االذنيأو (ألمر

ه هو �لإهر ظ�>ون آخر مأو حرر لفائدته  مر یذ>ر اسم الشخص الذ�أل أو طر�b التظهیر،
  ص	ح الحامل �، و ّن التظهیر ینقل الحقوق الواردة 	السند للمظهر ال�هأار 	اعت	 المرسل إل�ه

  .)1(لحامله سند شحنصدور  هو المرسل إل�ه في حالةللسند الشرعي 

 (A. VIALARD)الناقل وأسند األستاذ  قاضاةالحامل األخیر للسند حb م�>تسب 
الوظائف  جانب إلىهذا الحb للحامل 	سبب وظ�فة السند وهي الوظ�فة التي أضافها 

           تحر�ك الدعو[ في  ل�هإهي منح الحb الحصر� للمرسل ا و الكالس�>�ة التي یؤدیه

                                                           

  .44ص ،نفسهمرجع ال المبروك اقر�رة عمران،/، ود 388المرجع السابb، ص ،...)عقد النقل ال	حر� (	سعید مراد،  -1
لطیف / وانظر د، 13ص المرجع السابb،حسان بوعروج،  ،نقالعن 1996 د�سمبر 17 المؤرخ في 145015رقم  قرار -2

  .165 - 164، المرجع السابb، ص ص )مسؤول�ة الناقل ال	حر� (جبر>وماني، 
حامل السند اّن " الزاهي"ستاذ یر[ األ في ذات الس�اق ،لف الذ>ر،المرجع السا80-76مر رقم أمن  784انظر المادة -1

 أول�س 	الضرورة هو المرسل إل�ه، و	التالي یجب ال	حث والتأكد من هو�ة المرسل إل�ه الحق�قي وهذا إذا ما >ان السند ألمر 
و>یل الشحنة وهم ال �ملكون حb مقاضاة الناقل إال  أو، (Transitaire)عبور للو>یل قد �>ون حامله مجرد  ألنهلحامله 
  .الشروC المحددة قانوناضمن 
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Droit D’action Exclusif) ( عد صدورخصوصا	ان لها االثر في في قض�ة  ح>م <
   .)1(� لم �صمد >ثیراأال انه ر إ، (Affaire Mercandia Transporteur )تكر�س هذا الرأ� 

أشارت محددة لهو�ة المرسل ال�ه  ةس ما ذ>ر من دور سند الشحن >وث�قعلى ع>
 نـــــــــb مــــــوث�قة أخر[ غیر سند الشحن للتحق إلىجوء إم>ان�ة اللّ  إلىج  ب ق 787المادة 

   .)2( وهنا یجب أن یتفقا الطرفان على ذلكشخص المرسل إل�ه 

ن، والتأكد من صفة حامل السند تعطیل العمل 	سند الشح إلىیؤد�  موقف  د أنهقاعت
ى السند حصل هذا األخیرعل في حالة الشك في شخص المرسل ال�ه  >أن �>ون قد>ون �

  .حنص صر�ي الخ، والقانون منح هذه الوظ�فة للسند ف...	طرق غیر قانون�ة >السرقة

ذا نجم إم>ان�ة رفع الدعو[ في مواجهة الناقل الفعلي إل�ه إ�ضا للمرسل أیترتب 
 بید أّن ذلك ال ،بتنفیذ المرحلة الخاصة 	ه من النقل هثناء ق�امأخیر أالت أوالتلف  أوك الهال

حb ال	ضاعة من یلذا اشترC عدم مسؤولیته عما إال إ جوع على الناقل المتعاقدر �منع من ال
   .)1(ثناء فترة وجودها في عهدة الناقل الفعلير أضر 

رفع دعو[ ضد الناقل عن األضرار الناتجة عن أجاز المشرع الجزائر� للمرسل إل�ه        
عندما یرفع دعواه في مواجهة  اعتبره عد�م الصفةفي المقابل سوء تنفیذ التزامه العقد�، 

مؤسسة مینائ�ة، وهذا ما أقرته المح>مة العل�ا حین اعتبرت أن الدعو[ ترفع من المرسل إل�ه 

                                                           

فرنسا 	غ�ة  إلىحد رجال االعمال من فرنسا قام 	شحن عتاد من دولة عر�Vة أتتلخص وقائع هذه القض�ة في >ون  -2
فرفع دعو[ ضد الناقل لمطالبته 	التعو�ض لكن مح>مة النقض الفرنس�ة ا ضرار أثناء الرحلة لحقته ألكن  عادتهأ صالحه ثم إ

جة انه لم �عد �ملك حb مقاضاة الناقل لوجود سند شحن سلم للمرسل ال�ه صاحب الحb رفضت طل	ه 	ح 1985سنة 
ب رفضه وانتقاده الشدید من الفقهاء >ما تراجعت عنه نفس ب�ال 	سو مل 	ه طعهو قرار لم �و  المطلb في هذه الحالة،

   .   المح>مة الحقا
Voir, Antoine VIALARD, op –cit , p 391 et René RODIERE ( traite générale) , op – cit, pp , 

323- 325 . 

  239هیب األسبر، المرجع السابb، ص و   /و د

یجب أن توضع طر?قة التحقt من المرسل "، المرجع السابb، على ما یلي، 80-76رقم من أمر  787تنص المادة  -2
  ."وث�قة الشحن ررe غیإل�ه في اتفاق�ة األطراف المتعلقة �النقل ال�حر� لل�ضائع وذلك �موجب وث�قة أخ

  181-180ص ص  جاسم، المرجع السابb،اسیل 	اقر  - 1
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لتي تدخل خدماتها ضمن عقد عند االقتضاء على الناقل ول�س على مؤسسة المیناء ا
                       .)1(ق ب ج 915 ه المادةتتضمن ما إلىلة القائم بینها وVین الناقل وهذا استنادا و االمن

دعو[ المسؤول�ة على الناقل حb ل�حجب ممارسة الشاحن في األخیر نذ>ر أنه        
[ الشاحن ودعو[ المرسل إل�ه هما إقامتها مرة ثان�ة ضد الناقل، ألن دعو في المرسل إل�ه 

    .منطقيو  � صائبأوهو ر   ،)2(ةفي الحق�قة دعو[ واحد

  :(L’Assureur)المؤمن - ثالثا 

المؤمن المتعاقد الذ� �أخذ على عاتقه تعو�ض المؤمن له عن األضرار التي 	 �قصد
  .تلحb 	الشيء المؤمن عل�ه نتیجة حدوث الخطر المؤمن منه

فإن أغلب  ل	حر�ة 	المح>مة العل�ا في مقالهلغرفة التجار�ة وارده رئ�س اأو ما  حسب 
القضا�ا المطروحة على مختلف الجهات القضائ�ة تكون فیها شر>ة التأمین بجانب المرسل 

حقة 	ال	ضائع و	التالي تحل إل�ه على أساس أنها عوضت لهذا األخیر ق�مة الخسائر الالّ 
  .)1(محله

وقد نصت " بدعوe الحلول">طرف مدعي تسمى دعو[ الفي تتأسس شر>ة التأمین  
 دعاوe �م�ن رفع " :جاء فیها، ق ب ج تحت تسم�ة دعو[ الرجوع 744علیها المادة 
أشهر من  عد انقضاء المدة المذ�ورة في المادة السا�قة على أال تتعدe ثالثة�الرجوع حتى 

ن استلم هو نفسه ��و أوالیوم الذ� �سدد ف�ه من رفع دعوe الرجوع المبلغ المطالب �ه 
 eتبل�غ الدعو."  

                                                           

قض�ة مؤسسة میناء وهران ضد الشر>ة ( 03/02/2011المؤرخ في  703843أنظر قرار المح>مة العل�ا رقم  1-

  .262، ص 2011، الجزائر، 02، مجلة المح>مة العل�ا، عدد ))ف.(م.م.ذ

ال تعتبر دعوe الشاحن ودعوe المرسل إل�ه مستقلتین تماما :"یروت حیث جاء فیهااستئناف ب ةوهو ما أكدته مح>م -2
هذه الدعوe واحدة ومن حt أ� من الشاحن والمرسل  ص�حعن �عضهما، �حیث �م�ن ممارستها معا، بل یجب أن 

ند هذه الدعوe واحد ل�ه، �معنى أنه إذا مارسها أحدهما ال �عود بإم�ان اآلخر أن �ق�م دعوe ثان�ة ضد الناقل ألن سإ
/ د: ،نقال عن 13/08/1956المؤرخ في 1455قرار رقم ،"المرسل إل�ه إلىهو عقد النقل الذ� یتحول من الشاحن 

  .255وجد� حاطوم، مرجع سابb، ص 
  .13 ص المرجع السابb، حسان بوعروج،-  1
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من  118المادة  نصت أ�ضا القوانین المتعلقة 	التأمین على دعو[ الحلول، ومنها
�ه وا�حل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودع: "ا یليورد فیهامالتي قانون التأمینات 

            .ضد األطراف األخرe المسؤولة في حدود التعو�ض الذ� یدفعه للمؤمن له
ل�ا من تقد�م أ� طعن حتى است�فائه التعو�ض الكلي حسب أو یجب أن �ستفید المؤمن له 

  ."المسؤول�ات المترت�ة

ردته المادتین أو حسب ما  ن والقانون ال	حر� انطالقا من مقتض�ات قانون التأمی  
احترامها من قبل الشر>ة  ضحت المح>مة العل�ا الشروC التي یجبأو المذ>ورتین أعاله، 

  : الحلول وهي أوالمؤمنة لرفع دعو[ الرجوع 

عو[ یوم رفع الدّ  (Acte du subrogation)ضرورة تقد�م عقد الحلول  :لوالشر: األ     
 امحدد حتى تكتسب صفة التقاضي جانب شر>ة التأمین إلىالمؤمن له موقعا عل�ه من قبل 

ا یجب أن �حمل هذا العقد أ�ض، )1( دفعها للمرسل إل�ه Vوضوح ق�مة الخسائر التي تمّ و  ف�ه
  .)2(عو[ إلث	ات صفة التقاضيرفع الدّ  سا	قا على تار�خ، تار�خا، وهو مهم

رقم  1997ا� ـــــم 06في  ؤرخــــالم  اـــــمة العلیـــــفي قرار المح> عالهأ  رCـــــــالش ورد  
م رفع حیث أنه �ان یتعین على شر�ة التأمین أن تقدم یو " :المتضمن التالي  151326

التقاضي و?تضمن  الدعوe أمام المح�مة المختصة عقد حلول صح�حا �عطي لها صفة
على وجه الخصوص تار?خ تحر?ره حیث أن التار?خ المذ�ور في عقد الحلول هو الذ� 

األطراف  �سمح لشر�ة التأمین �ممارسة دعوe الرجوع ابتداءا من ذلك التار?خ، وأن حقوق 

                                                           

1-  Cوهو  ،) ق ت ب م 371المادة(ه �ضا المشرع المصر� ضرورة دفع المؤمن التعو�ض للحلول بدل المؤمن لأاشتر
تبر�ر ذلك هو تم>ین المؤمن من اتجاذ جم�ع و  ع>س ما فعله المشرع المغرVي الذ� اجاز حلول المؤمن قبل دفع التعو�ض

  .اجال قصیرةو  ش>ل�ات محددةو  التدابیر الضرور�ة للمحافظة على حقوقه الخاضعة الجراءات
معاهدة برو>سل (منازعات ال	حر�ة في القانون الجزائر� والمعاهدات الدول�ةإجراءات التقاضي في ال«بوعالم خلیل،  انظر،
، السداسي 00األكاد�م�ة للدراسات االجتماع�ة واإلنسان�ة، العدد  مجلة، »)1978معاهدة هامبورغ لسنة و  1924لسنة 

  .235-233المرجع السابb، ص ص ، وحمود عبد اللطیف غزال، 59-58، ص ص 2008 جامعة الشلف، ،لو األ
على أساس عدم تجزئة دعو[ الخسائر  1997سبتمبر  23لها في  153499رقم  وهو ما قضت 	ه المح>مة العل�ا في قرار -2

  المشتر>ة
  .193-189ص  ص ،1999أنظر في ذلك، المجلة القضائ�ة، عدد خاص،  
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أ� تار?خ  إلىأن عقد الحلول في القض�ة الراهنة ال �شیر تقدر یوم رفع الدعوe، و�ما 
  ".فإنه ال �سمح �معرفة وقت التسدید للمرسل إل�ه وحt المؤمن في رفع دعوe الرجوع

من المفروض أن وجود النص القانوني الذ� �منح شر>ة التامین حb الحلول محل 
الحلول، لكن جر[ العمل على دعو[ 	عقد ال�غني عن إلزام�ة إرفاق عقد التأمین و  المؤمن له

السند القانوني الذ� �عطي صفة التقاضي لشر>ة  المؤمن له �عدّ  إلىاعت	ار أن العقد المسلم 
هالك  أوحصل على التعو�ض نتیجة ضرر المت یجوز للمرسل إل�ه >ما انه ال ،)1(التأمین

�>ون فاقدا من طرف شر>ة التأمین أن یرفع دعو[ بجانب المؤمن ألنه بتحصیله للتعو�ض 
  .)1(للمصلحة في رفع الدعو[ 

  �عني أن المؤمن له 	عد تسل�مه عقد الحلول للمؤمن �فقد صفته في التقاضيال 

وهو موقف ، �م>نه المطال	ة 	التعو�ض في الجزء الذ� لم �حصل عل�ه من المؤمن بل نهائ�ا

  .)2( قرار لها في ذات الموضوع>مة العل�ا الذ� ینع>س من خالل المح

على إخراج ناد� ) الغرفة التجار�ة وال	حر�ة(قر ا�ضا اجتهاد المح>مة العل�ا است

مؤمنه ضد الناقل  أوالحما�ة الذ� �عتبر مؤمنا للناقل ال	حر� من الخصام بین المرسل إل�ه 

أن هذا األخیر ل�س طرفا في عقد النقل ال	حر�  ال	حر� و>ذا ضد ناد� الحما�ة على أساس

                                                           

	الغرفة التجار�ة وال	حر�ة، عدد خاص،  ،مجلة االجتهاد القضائي 27/02/1996،المؤرخ في 138267قرار المح>مة العل�ا رقم  -1
  .183، 158ص ص 

من المقرر أن المؤمن �حل محل المؤمن له في حقوقه « :وقد أصدرت المح>مة العل�ا قرار في هذا الصدد، قضت ف�ه 	ما یلي -1
إن القضاء �ما یخالف ودعواه ضد الغیر، �ما أن رافع الدعوe أمام القضاء یجب أن تكون له الصفة وأهل�ة التقاضي، ومن ثم ف

  .هذا المبدأ �عد خرقا للقانون 
في قض�ة الحال أن الشر�ة الجزائر?ة لتأمینات النقل لم تقدم عقد الحلول الذ� �عطي لها الصفة في رفع الدعوe  –ولما تبین  - 

الدعوe ش�ال النعدام  ولما رفض قضاة الموضوع،الحصول على التعو�ضات عن الخسائر الالحقة �ال�ضائع المنقولة إلىالرام�ة 
        .»الصفة قد ط�قوا القانون تطب�قا سل�ما

مجلة االجتهاد القضائي 	الغرفة التجار�ة ، 27/02/1996، مؤرخ في 138267، رقم )الغرفة التجار�ة وال	حر�ة(قرار المح>مة العل�ا   
  .185،183، ص ص 1999وال	حر�ة، عدد خاص، 

، الحلول نقل 	حر�، صفة القاضین تأمین، عقد( 08/10/2009المؤرخ في  59444المح>مة العل�ا رقم  قرار -2

  .224، ص 2009، الجزائر، 02مجلة المح>مة العل�ا، عدد  ،)تعو�ض
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تقد�م أ�ة وث�قة من المرسل إل�ه تثبت العالقة التعاقد�ة بین الناقل  من جهة وعلى أساس عدم

وناد� الحما�ة ف�ما یخص تأمین ال	ضاعة المنقولة، وهو ما قضت 	ه المح>مة العل�ا في 

  .)1()غیر منشور( 151332،رقم  1997أفر�ل  08قرار مؤرخ في 

ق ب  744 و743 مادتینب احترام اآلجال المنصوص علیها في الیج :الشر: الثاني     
و�بدأ سر�ان هذه المدة من  ،دعو[ الرجوع فتكون مقبولة حیث منحت مدة سنة >ي ترفع )2(ج

یوم التسل�م وتحسب المواعید >املة ط	قا لقانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار�ة الجزائر� في 
علیها وتكون الدعو[ مقبولة أ�ضا حتى لو رفعت 	عد مضي السنة المنصوص ، 405مادته 

أشهر من یوم  ق ب ج أعاله ولكن 	شرC أن ترفع في أجل أقصاه ثالثة 743في المادة 
  .)1(ج.ب.ق744وذلك عمال 	أح>ام المادة تسدید المبلغ المطالب 	ه 

ته من خالل عدة قرارات منها على سبیل كدّ المح>مة العل�ا وأ 	الشرCعملت 
رفع دعوe الرجوع وفقا ألح�ام المادة �م�ن أ�ضا  «: التالي ستدالل ماجاء في القراراإل

حتى �عد انقضاء مهلة السنة المنصوص علیها في المادة  من القانون ال�حر�  744
من تار?خ استالم  أوأشهر ابتداءا من تار?خ تسدید ق�مة الدین  03وذلك في مهلة  743

 e2(»تبل�غ الدعو(.  

  :الغیر –را�عا 

 أوالتلف الذ� لحb 	ال	ضاعة  أو اء الهالكلحقه ضرر من جرّ  �م>ن أل� شخص 
 إلى	سبب التأخیر في تسل�مها الرجوع 	المسؤول�ة على الناقل ال	حر�، لكن هنا یجب العودة 

ألنه ال یوجد ما یرV^ هذا الغیر 	الناقل أ�ة عالقة تعاقد�ة وهذا  المسؤول�ة التقصیر�ة، قواعد

                                                           

  . 170ص  ،2006الجزائر، دار هومة، ادات المح>مة العل�ا،االقانون ال	حر� مدعما 	اجتهنقال عن، صخر� بو	>ر، -1

2- ،b17 -16ص ص  حسان بوعروج، المرجع الساب.  
مسیتر� فاطمة، عقد النقل ال	حر� لل	ضائع في القانون الجزائر�، االجتهاد القضائي للغرفة التجار�ة وال	حر�ة، عدد  -1

  .65، ص1999خاص، 
االجتهاد القضائي للغرفة التجار�ة وال	حر�ة، عدد خاص،  ،1998ما�  06المؤرخ في  151318المح>مة العل�ا رقم  قرار -2

  .30ص ،1999
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قل 	عقد النقل، و>ذلك المرسل إل�ه للشاحن الذ� یرت	^ مع النا	النس	ة  -لما رأیناه–خالفا 
  .)1(لغیرلصالح اة طینشأ له الحb بناءا على مبدأ المشار 

من إث	ات توفر إذن  التقصیر�ة، فال بدّ  	التعو�ض على أساس المسؤول�ة یرالغ �طالب
، الخطأ والضرر بین عناصرها وهي الخطأ والضرر وعالقة السبب�ة أوشروC هذه المسؤول�ة 

ید الغیر في هذه الحالة من قر�نة المسؤول�ة التي �قررها القانون ألنها ال أ�ضا ال �ستفو 
 .)1(تخص إال المسؤول�ة العقد�ة للناقل

  الفرع الثاني
  المدعى عل�ه

على  احb 	ال	ضائع المنقولة 	حر الالّ  و[ المطال	ة 	التعو�ض جبرا للضررترفع دع 
جاز أ>ما ،)الأو (صافأو الذ� �أخذ عدة و  الناقل ال	حر� الذ� >ان طرفا في عقد النقل ال	حر� 

 ّVطرف جدید تم و  ،)ثان�ا(عن الناقل ان بوصفه ممثالالقانون أن ترفع الدعو[ في مواجهة الر
  ).ثالثا(هو الطرف المنفذاستحداثه 	قواعد روتردام 

  :الناقل -ال أو 

ضد الناقل 	اعت	اره مسؤوال عن >ل ما یلحb  في غالب األحوال ترفع الدعو[ 
ق ب ج وتمتد هذه المسؤول�ة طیلة  802خسائر وذلك ط	قا للمادة  أوعة من أضرار ال	ضا

 الفترة التي تكون فیها ال	ضاعة 	حوزة الناقل أ� منذ تسلمه لل	ضاعة من طرف الشاحن
	قوة  مسؤوال تسل�مها للمرسل إل�ه في میناء التفر�غ، بذلك �>ون  غا�ة ٕالىمیناء الشحن و 	

  .ق ب ج 739المادة القانون وهذا وفقا لنص 

عو[ ال یثیر أ�ة صعو	ات عندما �>ون الناقل ورفع الدّ  الوضع 	س�طا وواضحا �>ون 

 أوعقد عندما یتفb الناقل مع ناقل آخر للتنفیذ تهو المنفذ ومصدر سند الشحن، لكن األمر ی
                                                           

  .62هاني دو�دار، المرجع السابb، ص  -1
  و. 309المرجع السابb، ص  ،...)عقد النقل ال	حر� (	سعید مراد، -1

 René RODIERE, ( Traité général de droit maritime), op cit ,p 321  
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هنا �ظهر أشخاص لهم صفة الناقل �م>ن  المتتا	ع، ناقلین آخر�ن في حالة النقل

  :و هم)1(مقاضاتهم

وقد  ،)1(الشخص الذ� ارت	^ مع الشاحن 	عقد النقل �عتبر الناقل المتعاقد :الناقل المتعاقد-1
فعبر عنه 	الناقل الذ� �ضع وث�قة   ق ب ج 764ع الجزائر� في المادة المشرّ إل�ه أشار 

عاقد هو الناقل المتف ،)2(المتعددین أووالناقل الفعلي 	الناقلین المتعاقبین  ،الشحن الم	اشر
غا�ة تسل�م ال	ضاعة مهما >انت مسافة الرحلة ولهذا السبب �حb للمتضرر رفع  إلىالملتزم 

 ال �حتجّ و  ،)3(عتداد 	من قام فعال بتنفیذ عمل�ة النقلدعو[ في مواجهة هذا األخیر دون اإل
  .ات والتحفظات المدرجة في وثائb الشحن المنفصلة إال بین الناقلین المتعاقدینطشترا	اإل

مع الناقل المتعاقد من أجل  )تعهد أو(الناقل الفعلي هو الناقل الذ� اتفb :الناقل الفعلي-2
	ه بإسهاب في قواعد  ألح>ام الخاصةجزء منها وقد تم تنظ�م ا أو>لها تنفیذ عمل�ة النقل 

لى من قواعد و فته المادة األ،وعرّ التشر�عات التي أخذت عنها >التشر�ع المصر� و  هامبورغ
�تحمل >افة المسؤول�ة في و  ،ق ت ب م 01فقرة  243المادة و  لىو ورغ في فقرتها األهامب

�ة عالقة عقد�ة و�خضع أ	ه لو لم ترVطهم و  صحاب الحb في ال	ضاعة حتىأمواجهة 
مرحلة النقل في  اح>ام القانون�ة الخاصة 	مسؤول�ة الناقل عن االضرار التي تسبب فیهلأل

اقل الذ� أبرم العقد مسؤوال عن جم�ع األضرار التي تحدث أثناء 	قاء الن هذ ال�منع ،المنجزة
، وهنا یجوز اعت	ار وجود ازدواج�ة في صفة ما لم یتفb على غیر ذلك ،تنفیذ عمل�ة النقل

الناقل احداهما تجد مصدرها في العقد واالخر[ في األح>ام القانون�ة نتیجة وجود عمل�ة نقل 
  . )la sous-traitance de transport()4(تمت من ال	اطن 

                                                           

من االمر رقم 754ب�قا لنص المادة التي بجب ان ترد في سند الشحن تحدید هو�ة الناقل ال	حر� تطو  �عتبر من الب�انات االلزام�ة- 1
76 -80، bالمرجع الساب .  
  .71، المرجع السابb، ص )القسم الثاني..... النظام القانوني لمسؤول�ة الناقل ال	حر� (�عقوب یوسف صرخوة / د -1
ناقلین المتعددین إذا وضعت وث�قة شحن م�اشرة، ال �م�ن لل: "، المرجع السابb، على ما یلي80-76من أمر  764تنص المادة  -2

أن ال�ضائع یتم  إلىإصدار وثائt منفصلة لمسافات النقل المتممة من طرفهم إال إذا احتوت هذه الوثائt على ع�ارة واضحة تشیر 

  ".ینقبات والتحفظات المدرجة في وثائt الشحن المنفصلة إال بین الناقلین المتعاطنقلها بوث�قة شحن م�اشرة، وال �حتج �االشترا

  .60، المرجع السابb، ص .....)إجراءات التقاضي(بوعالم خلیل،  /د -3
4 - pour plus de détail voir, KOZUBOUSKAYA-PELLÉ Anastasiya, pp 31-37. 
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إسوة بإتفاق�ة برو>سل لسنة المشرع الجزائر� على ذ>ر حالة الناقل الفعلي فلم �أت  
إال في موضع واحد وهي حالة توقف الرحلة لسبب ما، فیتوجب على الناقل تأمین  1924

 776هو ما نصت عل�ه المادة سفینة أخر[ إلتمام عمل�ة النقل وهذا تحت طائلة التعو�ض و 
لوف في المجال ال	حر� أخر وارد 	ش>ل مأاحتمال تسل�م عمل�ة النقل لناقل  نّ أرغم  ب ج ق

وقد سبb  2010خصوصا 	عد تعدیل سنة هذا النقص المشرع الجزائر� ذ لو تدارك وحبّ 
لت الموضوع 	ش>ل مفصل لسد النقائص المالحظة حول و اظهور قواعد روتردام التي تن

   .منها 65في المادة  المسألة

مر في نقل 	عض أنواع ال	ضائع أن یتولى تنفیذ عقد أل�ستلزم ا: حالة النقل المتتا�ع -3
 إلىالنقل عدة ناقلین، حین �قوم >ل واحد منهم بإنجاز جزء منه من میناء الشحن ووصوال 

ج، و�ثار اإلش>ال في تحدید صفة  ق ب 769 إلى 764لته المواد من أو میناء التفر�غ وقد تن
مسآلته عند وقوع ضرر لل	ضائع للناقلین المنفذین لعمل�ة النقل اهنا 	سبب تعدد  المدعي عل�ه

  . ر في تسل�مهایالتأخ أوالمنقولة 

 11ادة ـــــb المــــــد هامبورغ هذه النقطة ولو 	ش>ل غیر م	اشر عن طر�ـــــعالجت قواع
�>ن مم>نا إث	ات  أن الناقل المتعاقد ی	قى مسؤوال إذا لممن خاللها نستخلص  التي منها

  .مسؤول�ة الناقل الفعلي

ج  ق ب 765نص المادة خالل أما عن موقف المشرع الجزائر� فنستنتجه من 
ي الناقل الذ� اصدر هذا السند مسؤوال عن أ� 	قحیث ی ،)1(	صدد ذ>ر سند الشحن الم	اشر

  . ضرر یلحb 	ال	ضاعة عن >ل أجزاء الرحلة

ج للمرسل إل�ه رفع دعو[ ضد الناقل  ق ب 768نص المادة خالل من �م>ن   
أما مسؤول�ة 	اقي الناقلین فتكون 	التضامن مع الناقل  ،األخیر الذ� تسلم منه ال	ضاعة

على أساس أن القانون منحه حb المطال	ة 	حقوق وامت�ازات ) ب ج ق 765المادة (المتعاقد 
                                                           

، السابb ذ>ره �صدره الناقل المتعاقد عندما ن>ون 	صدد 80-76 رقم من أمر 764سند الشحن الم	اشر الذ� نصت عل�ه المادة  -1
اتفاق مع 	مراحل وهو �غطي جم�ع تلك المراحل و�تضمن جم�ع شروC النقل و	األخص احتوائه على ع	ارة تفیذ ذلك نقل یتم عبر 

مع علمه أن النقل تم عبر أجزاء وهنا التأكید على أن >ل األجزاء تكون 	حر�ة و	التالي ال مجال للحدیث عن النقل المختل^  أوالشاحن 
  ..)في ال	حر إلخ وأالجو  أوا� یتم جزء منه في البر (
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سند الشحن الم	اشر ی	قى صدر أل الذ� و � هذا ال �منع >ون الناقل األأالناقلین السا	قین 
  .)1(المغرVيو  مسؤوال، وهو ذات الح>م الذ� ط	قه المشرع المصر� 

طرفا في دعو[ مسؤول�ة الناقل  �>ون مجهز السفینة :(L’Armateur) مجهز السفینة -4
التعرف على الناقل من خالل سند الشحن، فاألصل أن  يمدعى عل�ه عندما �ستعص	صفته 

اعت	ار مجهز السفینة هو الناقل  ق ب ج 754، ولكن أجازت المادة الناقل هو محل المتا	عة
إذا ": >رعلى ما یلينصت المادة السا	قة الذّ  حیث عند ما ال یذ>ر 	سند الشحن هو�ة الناقل
مجهز السفینة التي تحمل ال�ضاعة هو الناقل،  لم یذ�ر اسم الناقل في وث�قة الشحن عدّ 

 ".غیر صح�ح أول في وث�قة الشحن �ش�ل غیر دقیt و�ذلك الحال عندما یذ�ر اسم الناق

من المقرر قانونا، أنه عند : " الح>م 	قرار من المح>مة العل�ا التي قضت 	أنهتأید    
عدم ذ�ر اسم الناقل بوضوح في وث�قة الشحن، فإن مجهز السفینة �عد هو الناقل و��ون 

  .)2("للقانون  خرقا مسؤوال عن النقل، ومن ثم فإن القضاء بخالف ذلك �عد

معنو� �قوم 	استغالل  أو>ل شخص طب�عي 	أنه مجهز ال المشرع الجزائر� ف عرّ �  
النص یوفر مزا�ا 	النس	ة للمتضرر ف�سهل عل�ه  وهذا، لهامستأجر  أوالسفینة 	اسمه >مالك 

ذ>ره 	ش>ل غیر دقیb وهو بذلك یخالف  تمّ  أومعرفة الناقل في حالة عدم ذ>ر اسم الناقل 
  .)3(لتشر�عات التي ال تعتبر مجهز السفینة طرفا مدعى عل�ه	اقي ا

في حالة نقل ال	ضائع من طرف مالك السفینة لمعرفة �طرح أ� إش>ال ال  :مالك السفینة -5
الناقل ال	حر�، إذ �>في االستعالم عن اسم السفینة لد[ مصالح التسجیل ال	حر� للتعرف 

  .)4(على مالكها

                                                           

المبروك اقر�رة /، ود91، المرجع السابb، ص )عقد النقل ال	حر� (عدلي أمیر خالد، / د ، وانظر،ق ت ب م 3فقرة 243المادة  -1
  . 101عمران، المرجع السابb، ص 

�س، اإلجتهاد الجزائر� في نقال عن، جمال سا، 09/07/1989بتار�خ  39957رقم  )الغرفة التجار�ة وال	حر�ة(قرار المح>مة العل�ا -2
  . 330-327، ص ص2013المادة التجار�ة وال	حر�ة، الجزء األول، منشورات >ل�ك، الجزائر،

  .المرجع السالف الذ>ر، 80-76من أمر رقم  572انظر المادة -3
هوم االنجلیز� یجعل هذا الحل  >ان یجعل من السفینة الوسیلة التي تحقb هذه الغا�ة رغم ان المف إلىجوء اللّ  نّ أعلى  -4

ن یهجر أاستقر هذا التوجه لفترة قبل وقد 	التالي تتحمل المسؤول�ة عن االضرار الناشئة و  منها شخصا مستقال عن الناقل



 اللجوء للقضاء الوطني للفصل في منازعات مسؤولية الناقـل البحري للبضائع: ل  و الفصل األ               الباب الثاني
  

 

222 
 

>ون طرفا مدعى عل�ه في هذه الدعو[ ل�س بنص اعت	ار أن مالك السفینة قد � 
ق ب ج التي اعتبرت أن مجهز  572عتماد على ما جاءت 	ه المادة االصر�ح وٕانما 	

  .)1(را	طة تعطي للشخص الحb في استغالل السفینة أ� أوالسفینة هو إما المالك لها 

ید ف�ه ق ب ج فإن لكل سفینة سجل تق 43و 35نصي المادتین  إلىأ�ضا استنادا   
ا السجل موضوع في ، وهذهمقر  أوجملة من الب�انات من بینها اسم مالك السفینة وعنوانه 

خالصات  أوطلب شهادات قید  أو�م>ن لكل من یهمه األمر االطالع عل�ه ل الجمهور أو متن
  .عن سجل السفینة من أمین السجل

 وعلى المرسل إل�ه ةجار السفینة في إحد[ الصور الثالثئاست یتم :مستأجر السفینة -6
والتي تحدده  الب�انات الواردة في سند الشحن إلىالرجوع 	هذه الحالة  لى الناقل فيـالتعرف ع

  :وفb إحد[ هذه الصور

في حالة استئجار السفینة 	الرحلة مهما >انت مدتها، هنا المؤجر �حتف¡ 	التسییر  -أ  
ج و	التالي تكون له صفة ق ب  651المالحي والتجار� للسفینة وفb مقتض�ات المادة 

  .)2(الناقل ال	حر� 

ج فإن الناقل ق ب  701هنا وٕاعماال للمادة : في حالة استئجار السفینة لمدة معینة  -ب   
 خیر �حتف¡ 	التسییر التجار� لها حیث جاء في المادةألن هذا األ هو مستأجر السفینة،

و��ون الرMان �ح�م ، السفینةلمستأجر  التجار� للسفینة التسییر �عود: "ما �أتيأعاله 
القانون ممثال عن المستأجر في هذا المجال و?جب عل�ه التقید بتعل�مات المستأجر وفي 

  ".حدود أح�ام عقد استئجار السفینة

                                                                                                                                                                                     

  .منها 37خاصة مع ظهور مفاه�م جدیدة 	موجب قواعد روتردام خصوصا ماتعلb بتحدید هو�ة الناقل ط	قا للمادة
 و               ،317ص  السابb، المرجع ،...)قد النقل ال	حر� ع(	سعید مراد،للتفاصیل انظر، 

KOZUBOUSKAYA-PELLÉ Anastasiya,pp 34-38et173-175                                                         
� �قوم معنو  أو�عتبر مجهزا �ل شخص طب�عي : "المرجع السابb على اآلتي ،80-76من أمر رقم  572تنص المادة  -1

  ".�استغالل السفینة على اسمه إما �صفته مالكا للسفینة وٕاما بناء على صفات أخرe تخوله الحt �استعمال السفینة
�حتف� المؤجر الذ� أبرم عقد استئجار : "على اآلتي ،الف الذ>رالمرجع الس ،80-76من أمر رقم  651تنص المادة  -2

  ".ر� للسفینةالتجاارحلة، �التسییر المالحي و لالسفینة �ا
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عند ال	حث عن الشخص الذ� �حتف¡  :)غیر مجهزة(في حالة استئجار السفینة به�>لها  -جـ
جر هنا أ�ضا هو الشخص المعني بذلك وهذا ما 	التسییر التجار� للسفینة نجد أن المستأ

الناقل في هذه الحالة مستأجر السفینة ال  ق ب ج و	التالي �عدّ  730قضت 	ه المادة 
  .)1(مؤجرها

أ� شخص له  أوجار السفینة یتوجب على المرسل إل�ه یفي حالة إ نهأ خلصنست     
من خالل ب�انات وث�قة مصلحة في رفع الدعو[ على الناقل ال	حر� ال	حث عن الناقل 

  .الشحن ومن المهم تحدید نوع اإلیجار ألنه ت	عا لذلك یتحدد من هو الناقل

  : لطرف المنفذ ال�حر� ا -ا ن�ثا

من قواعد روتردام للمدعي أن یرفع دعواه على الطرف المنفذ ط	عا  68أجازت المادة 
 أوناقل یؤد� والطرف المنفذ هو أ� شخص غیر ال، ضمن شروC تخص المح>مة المختصة

میناء الشحن  إلىیتعهد 	أن یؤد� أ�ا من واج	ات الناقل أثناء فترة ما بین وصول ال	ضائع 
میناء تفر�غ السفینة، 	ع	ارة أخر[ الطرف المنفذ ال	حر� من �قدم خدماته  إلىصولها لد[ و و 

 . )2(حصرا داخل منطقة المیناء

  : (le capitaine)انالرMّ - اثالث

عینه المجهز وهو من أهم �د رجال ال	حر، فهو قائد السفینة عمی	 الرVانیوصف  
 bحر، وهذا التعین �>ون وف	حر�ة عندما تكون السفینة في عرض ال	األشخاص في المالحة ال
شروC و>فاءة محددة تتناسب وخطورة المهام الم>لف بها، فیناC 	ه ق�ادة السفینة وٕادارة الرحلة 

التجار�ة لذا فهو یتمتع 	سلطات واسعة حیث ال سلطان  أو ال	حر�ة سواء من الناح�ة المالح�ة
للدولة على ظهر السفینة في عرض ال	حر، وترVطه 	المجهز عقد من نوع خاص یجعل منه 

                                                           

یتمتع المستأجر �التسییر المالحي " : على ما یلي الف الذ>ر،،المرجع الس 80-76من أمر رقم  730تنص المادة  -1

والتجار� للسفینة، ولهذا الغرض فإنه ��ون المسؤول الوحید عن جم�ع االلتزامات التي عقدها الرMان لخدمة السفینة، 

  ".ات الغیروهو �ضمن المؤجر �النس�ة لجم�ع طل�
رغم  )ب(و )أ( - 6  فقرةال فيمن قواعد روتردام الطرف المنفذ ال	حر� ومیزت بین الطرف المنفذ  07لى فقرة و فت المادة األعرّ  -2

  . المرسل إل�ه أو>ونهما في خدمة الناقل ال شخص آخر >الشاحن 



 اللجوء للقضاء الوطني للفصل في منازعات مسؤولية الناقـل البحري للبضائع: ل  و الفصل األ               الباب الثاني
  

 

224 
 

في المسائل ) و>�ال عنه أو(عمال العاد�ة وممثال عنه تا	عا وأجیرا للمجهز عند أداء األ
  .)1(القانون�ة

قل دون ألعلى ا أو >ر االصیلذمقضاة الو>یل دون  تقضي القاعدة العامة انه ال یجوز
فقها ان اّلرVان �مثل الناقل امام و  لكن المستقر عل�ه قضاءا، جراءات ال�ه بوصفه و>�الإلتوج�ه ا

	عقود و  ة لذ>ر صفته >ممثل للناقل ف�ما یتعلb 	السفینةجى عل�ه دون حاعمدو  القضاء مدع�ا
  )2(ألن هذا الحb مخول له قانونا النقل

  الم�حث الثاني
  االختصاص القضائي

اإلدار�ة قواعد االختصاص القضائي على و  نظمت أح>ام قانون اإلجراءات المدن�ة 
 غرار 	اقي التشر�عات، لكن وألننا 	صدد مسؤول�ة ناجمة عن اإلخالل 	عقد له طا	ع دولي

أخر[ وردت جانب القواعد الواردة 	القانون الوطني قواعد  إلىوجود  إلىاألمر الذ� أد[ 
فسحت المجال لألطراف في اخت�ار المح>مة  	االتفاق�ات الخاصة بتنظ�م النقل ال	حر� 

 Cالنظر في النزاع الذ� قد ینشأ في ش>ل شرو	النقل تردالمختصة  bالتحدید هنا سند و  بوثائ	
  .الشحن

 أو) لو المطلب األ(المح>مة المحددة قانونا  إلىختصاص القضائي إل	التالي ایؤول 
المح>مة  أو، )المطلب الثاني( بین األراف مح>مة التي یختارها األطراف 	موجب اتفاقال

  ). المطلب الثالث(	النقل ال	حر�  التي حددتها إحد[ االتفاق�ات الخاصة

  

                                                           

، 95علي ال	ارود�، المرجع السابb، ص ص  /ود ، 165، 159ي، المرجع السابb، ص ص هانصالح الدین عبد اللطیف ال/ د -1
  .32، ص1997د ب ن،  ، د د ن،1990لسنة  8الصادر 	ه القانون رقم علي حسن یونس، أصول القانون ال	حر� / ، وأ�ضا د104

 الرحلة خارج االم�نةو  أذا حصل نزاع یتعلt �السفینة:" على مایلي ،السالف الذ>ر 80-76من األمر رقم  588المادة  تنص -2
ام القضاء سواء اكان مدع�ا  أو �قوم الرMان بتمثیل المجهز أم �قع فیها فرع لها، أوالتي �قع فیها المؤسسة الرئ�س�ة للمجهز 

ابراه�م م>ي ابراه�م، المرجع السابb، ص ص  للتفاصیل انظر،و  ،"ى عل�ه،اال اذا عین المجهز لهذا الغرض ممثال اخر عنهمدع
75 -76.  
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  لوالمطلب األ 
  انونيققواعد االختصاص القضائي ال

وهي  ختصاص القضائي عموما وال�ة جهة قضائ�ة للنظر في النزاعات،إلنقصد 	ا 
االختصاص القضائي في المواد یت�ح ،حیث من األهم�ة >بیرمسألة عمل�ة على جانب 

ة جهات عدّ  إلىلجوء الّ  طراف عقد النقل ال	حر� أ أو ال	حر�ة لصاحب الحb في ال	ضاعة
  .االختصاص المنصوص عل�ه في القواعد العامة إلى	اإلضافة  قضائ�ة مختصة

وفقا لنصوص القانون ماكن معینة أفي و[ رفع الدع لصاحب المصلحة�حb وعل�ه  
أما مسألة االختصاص  ،)لو الفرع األ(االختصاص اإلقل�مي مع مراعاة قواعدال	حر� 	النظر 

>ما یجیز  ،)الفرع الثاني( جانبها مسألة االختصاص الدولي إلى النوعي فهي محسومة
ما �سمى  أولنزاع القانون في مواضع معینة لالطراف تحدید الجهة المختصة 	النظر في ا

  ).الفرع الثالث(القضائي 	شرC االختصاص

  لوالفرع األ 
  ختصاص اإلقل�مي إلاقواعد  

الفصل في الدعو[ ضوا	^ قانون�ة تتضح من و  یخضع تحدید الجهة المختصة 	النظر     
الضوا	^ التي تح>مه سواء حسب القواعد العامة و  )الأو (خالل التعرف على المقصود 	ه 

  ).ثالثا(القانون ال	حر� >خروج عن القاعدة ما تضمنه وأ ،)ثان�ا(

  : المقصود �اإلختصاص اإلقل�مي -الأو 

 في اإلقل�مي وال�ة جهة قضائ�ة لمح>مة >انت أم مجلسا النظر �قصد 	االختصاص      
أ� الحدود اإلقل�م�ة التي تمارس فیها المح>مة  ،)1(القضا�ا التي تقع على اإلقل�م التا	ع لها

  .ا في الح>مسلطته

  تسمح للمدعى برفع دعواه أمام أكثر صر�حة أح>اما هو األخر تضمن القانون ال	حر�     

                                                           

  20-09، ص ص2001دار الهــــــد[، الجزائر، قانون اإلجراءات المــدن�ة نصا وتعل�قا وشــرحا وتطب�قا،سـائح سنــقوقة،  -1
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ق  �745ستخلص من نص المادة  ت�سیرا له في التقاضي، وهو ما حسب اخت�اره، جهة من 
	ه  جاءتبین ما ، فإن المدعى �ملك خ�ار�ن مادةاعتمادا على ما جاءت 	ه هذه الو  ،ب ج 

فتح المجال �رده المشرع في القانون ال	حر�، و>ل منهما أو ختصاص وما لإلالعامة القواعد 
    .لخ�ارات أخر[ 

 لذا ،الدفوع غیر المتعلقة 	النظام العامضمن 	عدم اإلختصاص االقل�مي  فع یدخل  الدّ     
ق إ م إ ج  47دفع 	عدم القبول وهذا ط	قا للمادة  أوقبل أ� دفع في الموضوع ته یجب إثار 

في و  من طرف من له مصلحةیثار ن �جب أو  ،)1(تلقاء نفسهامن فال تنطb 	ه المح>مة 
تعرضت >ل من   .من ق إ م إ ج 02فقرة  51الغالب هو المدعى عل�ه عمال بنص المادة 

القانون ال	حر� و القواعد العامة المنصوص علیها في قانون االجراءات المدن�ة واالدار�ة 
 .نتولى شرحه أدناه 	التفصیلو  ل�هإ>ما أشیر ي إلختصاص االقل�ملة األمس

  :حسب القواعد العامة اإلختصاص اإلقل�مي -ثان�ا

م علینا القواعد العامة لتحدید الجهة القضائ�ة المختصة إقل�م�ا �حتّ  إلىحتكام إلإن ا 
یؤول االختصاص :" ق إ م إ ج والتي تتضمن اآلتي 37ما جاءت 	ه المادة  إلىاالستناد 

ي للجهة القضائ�ة التي تقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عل�ه، وٕان لم ��ن اإلقل�م
له موطن معروف، ف�عود االختصاص للجهة القضائ�ة التي �قع فیها آخر موطن له، وفي 
حالة اخت�ار موطن، یؤول االختصاص اإلقل�مي للجهة القضائ�ة التي �قع فیها الموطن 

اإلقل�مي هنا >قاعدة  ، �سند اإلختصاص)1("خالف ذلك المختار، ما لم ینص القانون على
    .مح>مة موطن المدعى عل�ه إلىعامة  

                                                           

الصادر في  21المتضمن قانون االجراءات المدن�ة واالدار�ة ، ج رج ج عدد  2008ف�فر�  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  - 1
03/04 /2008.  
 ج جالمتضمن قانون االجراءات المدن�ة، ج ر  1966/ 08/06المؤرخ في  154-66 من أمر رقم 08وقد >انت تنص المادة  -1

��ون االختصاص للجهة القضائ�ة التي �قع في :" على ما یلي2008سنة  الغائهعلى االختصاص اإلقل�مي قبل 1966/ 47 عدد
الشخص�ة العقار?ة، و�ذلك في جم�ع  دائرتها موطن المدعى عل�ه �النس�ة للدعاوe الخاصة �األموال المنقولة ودعاوe الحقوق 

الدعاوe التي لم ینص فیها على اختصاص محلي خاص، فإن لم ��ن للمدعى عل�ه موطن معروف �عود االختصاص للجهة 
القضائ�ة التي �قع في دائرتها محل إقامته، وٕان لم ��ن له محل إقامة معروف ف��ون االختصاص للجهة القضائ�ة الواقع بدائرتها 

  ...".طن لهآخر مو 
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خ�ارات أخر[ 	اعت	ار أن عقد النقل  ق إ ج إ ج 04فقرة  39منحت المادة     
في المواد "...: فنصت على أنه ال	حر� یدخل في إطار األعمال التجار�ة 	قوة القانون 

التسو�ة القضائ�ة، أمام الجهة القضائ�ة التي وقع في دائرة التجار?ة، غیر اإلفالس و 
أمام الجهة القضائ�ة التي یجب أن یتم الوفاء  أوتسل�م ال�ضاعة،  أواختصاصها الوعد، 

المرفوعة ضد شر�ة، أمام الجهة القضائ�ة التي �قع  الدعاوe في دائرة اختصاصها، وفي 
  ...".في دائرة اختصاصها أحد فروعها

 تصاص االقل�مي حسب القواعد العامة قاعدة تحمل استثناءات وسعت عندخإلاذن ل
  .إجتماع الطا	ع التجار� للعمل�ة المنجزة

  :حسب القانون ال�حر�  اإلختصاص اإلقل�مي - ثالثا

لى من المادة و نص الفقرة األ ترد األح>ام الخاصة 	اإلختصاص المحلي للمحاكم في    
القضا�ا التي تتعلt �عقد النقل ال�حر� أمام الجهات  ترفع": التي جاء فیهاق ب ج  745

القضائ�ة المختصة إقل�م�ا حسب قواعد القانون العام، �ما �م�ن أن ترفع أمام المح�مة 
أمام مح�مة میناء التفر?غ إذا �ان في التراب  أوالتي یوجد فیها میناء شحن ال�ضائع 

  .)1("الوطني

ل�ا، حعامة في تحدید الجهة القضائ�ة المختصة مإم>ان�ة إعمال القواعد الیتضح جل�ا  
لى فإنه >ثیرا ما تكون أطراف و 	الدرجة األ ةدول�ذو ص	غة ولكن لكون القانون ال	حر� قانون 

 أوالشاحن (عقد النقل ال	حر� من جنس�ات مختلفة ومن دول مختلفة �ستحیل للمدعي 
و�تكبد تكلفة إضاف�ة  ولة أخر[ من دولة أن �قاضي المدعى عل�ه الناقل في د) المرسل إل�ه

 )1(وأع	اء ثقیلة من أجل رفع وم	اشرة الدعو[، وحفاظا على التوازن بین مصالح المتقاضین

                                                           

المعدل والمتمم، السالف الذ>ر، لم ترد في النص العرVي،  80 - 76من أمر رقم  745إن الفقرة الثان�ة من المادة  -1
  :، وتتضمن الفقرة الثان�ة ما یلي2010وجاءت 	النص الفرنسي ولم �شملها حتى تعدیل سنة 

« Elles peuvent, en outre, être portées devant la juridiction du port de chargement ou 

devant la juridiction du port de déchargement, si ce lui ci est situé sur le territoire 

national ». 
  .70المرجع السابb، ص ،..)اجراءات التقاضي(بوعالم خلیل،/ د -1
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مح>مة - : على جهات قضائ�ة أخر[ مختصة وهي الفقرة الثان�ة في المادة أعاله نصت
  .میناء الشحن

  .في التراب الوطني امتواجد مح>مة میناء التفر�غ إذا >ان-

المح>مة  إلىالخ�ارات في التوجه  يقد وسع للمدعبهذه الفقرة  �>ون المشرع الجزائر�      
المختصة، هذا من جهة، ومن جهة أخر[ منح امت�از للطرف الوطني في القضا�ا الدول�ة 

ا ـــــ، فهذا النص شب�ه تقر�	ا لم)1(الــناق أوا ــــفي بلده سواء >ان شاحن حتى یتسنى له التقاضي
  .>ما سنر[  	ه قواعد هامبورغ في تنظ�مها االختصاص القضائيجاءت 

حیث ، 	س القائم حول هذه الخ�اراتإلزالة اللّ  العل�ا مح>مة للصدرت عدة قرارات  
ق ب ج قد  b745 هذه المادة أ� یالمجالس أن تطب أو>ان المنطلb عند 	عض المحاكم 

ي الممنوح 	الفقرة الثان�ة والذ� اعتبروه لو�ة للقواعد العامة على حساب الخ�ار الثانو أعطى األ
وهذا خطأ، فالمدعى له حb االخت�ار دون أن �>ون ملزما بتطبیb ما جاءت 	ه ، استثناءا
  .)2(ق ب ج 745لى من المادة و الفقرة األ

مقارنة بین النصین الخاصین بتحدید االختصاص االقل�مي و  أعتقد أنه 	قراءة معمقة
انه یوجد تداخل بین النصین  ق ب ج  نالح¡  745إ م إ ج و ق 04فقرة  39أ� المادتین 

  :األتيعلى النحو 

                                                           

دید االختصاص المحلي، فق^ أضاف المشرع أنه متقارVان في تح نالح¡	المقارنة مع قانون التجارة ال	حر�ة المصر� -1
ردته قواعد أو المصر� خ�ارا وهو المح>مة التي �قع في دائرتها میناء الحجز على السفینة وله مبررات وهو یتوافb مع ما 

  .هامبورغ وسیتم التفصیل في ذلك الحقا، وحسنا لو ات	ع المشرع الجزائر� نظیره المصر� 
إن قضاة الموضوع لما ألزموا الشر�تین المدعیتین برفع : ""جاء متضمنا مایلي 1997د�سمبر  16المؤرخ في 162697رقم قرار  -2

االخت�ار بین مح�مة للمدعى حt  من القانون ال�حر� تمنح  745دعواهما أمام مح�مة مقر إقامة المدعى عل�ه رغم أن المادة 
والشر>تین هما شر>ة الجزائر�ة  ،"ا في تطبیt القانون أو میناء التفر?غ ��ونون قد أخط ةمح�مأو مقر إقامة المدعي عل�ه 

، حیث رفعت الدعو[ أمام مح>مة الغزوات التي (CALTRAM) اللیب�ة للنقل ال	حر� -لتأمین النقل، وشر>ة الجزائر�ة
  .موطن الشر>ة والموجودة 	الجزائر العاصمة إلى اإلختصاص ح>مت 	عدم االختصاص ألنه یؤول

  .167 - 165، ص ص 1999، ال	حر�ة، عدد خاصو  التجار�ة جتهاد القضائي للغرفةقرار منشور 	مجلة اال   
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سل�م لل	ضائع المراد تالو  اقعة بها عمل�ة تسل�م ال	ضاعةالو مح>مة المام أ�م>ن رفع الدعو[  -
حسب مجال الزمني لمسؤول�ة (المشرع الجزائر�  حسبمیناء الشحن غال	ا ما یتم في  نقلها

 ).الناقل ال	حر� 
التفر�غ هي تقابل میناء و  مح>مة الواقعة بها عمل�ة الوفاء 	االلتزامالمام أم>ن رفع الدعو[ � -

ط	عا  التزامات الناقل تنقضي بتسل�م ال	ضاعة للمرسل ال�ه في میناء التفر�غ، نّ أساس أعلى 
ن في التراب الوطني وهو یتناسب مع تطبیb القانو  متواجدا مع اشتراC ان �>ون هذا المیناء

  .لوطنيا
  نيثاالفرع ال

  الدوليو  ختصاص النوعيإلاقواعد 

خر[ تحدد الجهة أال �>في مجرد معرفة م>ان رفع الدعو[ القضائ�ة بل هناك ضوا	^      
، )الأو (فیتحدد اإلختصـــاص النوعــــــــينوع النزاع المرفوع  إلىذا 	النظر ــــــذلك وهــــالمختصة ب

هو و  هـداد لـــــائه امتع 	قــــفي النزاع یتغیر هذا االختصاص مر اجنبي اح�انا ـــلوجود عنصو 
  ).ثان�ا(ولياإلختصاص الدّ 

  :   قواعد اإلختصاص النوعي –ال أو 

�قصد 	االختصاص النوعي أن تو>ل جهة قضائ�ة ما النظر في قضا�ا ذات نوع        
  .)1(ألخر[ دون سواها من الجهات القضائ�ة ا إلمحدد 	ما لها من أهل�ة قانون�ة

 لى من ق إ م جو المادة األ(ق إ م إ ج  32المادة ختصاص إلهذا اح>ام أت ننظم      
 إن المحاكم هي الجهات القضائ�ة الخاصة �القانون العام" :حیث نصت على )الملغى

  .�م�ن أن تتش�ل من اقطاب متخصصة .تتش�ل من أقسامو 

 ال�حر?ةو  لتجار?ةالمدن�ة وا تفصل المح�مة في جم�ع القضا�ا، الس�ما
  . "...بها اقل�م�االتي تختص و  ...واالجتماع�ة

                                                           

  .09سائح سنقوقة، المرجع السابb، ص -1
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تعلb 	النظام العام و	التالي �م>ن للمح>مة أن تفإن قواعد االختصاص النوعي  ا�ةبد 
ق إ م  36تثیرها من تلقاء نفسها في أ�ة مرحلة >انت علیها الدعو[ وهذا ط	قا لنص المادة 

نوعي من النظام العام، تقضي �ه الجهة عدم االختصاص ال " :على ج التي تنصإ
 eالقضائ�ة تلقائ�ا في أ� مرحلة �انت علیها الدعو."  

 هو عقد تجار� فذات الكییف المزدوج  ة االعمال مقائ إلىال	حر� عقد النقل �ضم  
ق ب ج  02، فحسب المادة ف�ه ةلكل األطراف المتدخل القانون التجار�  إلى ذلك استناداو 

 "االنتقال أولة الستغالل النقل أو �ل مق:"  08ب الموضوع في الفقرة فهو عمل تجار� 	حس
�ل الرحالت ""ون التجار� ـــللقان 1996تعدیل سنة بوحسب الفقرة األخیرة المضافة 

�ل عقد تجار� یتعلt �التجارة ال�حر?ة  "ا �عتبر عمال تجار�ا 	حسب الش>لــــــــ، >م)1("ال�حر?ة
  .)2("والجو�ة

لقسم التجار�، ثم الملغى لإ ج لى ق إ م و حسب المادة األ االختصاص لؤو ی لذا >ان 

	المحاكم الواقعة على الساحل قسم 	حر� یختص دون سواه 	القضا�ا  حدث	عد ذلك است

  .)3( ال	حر�ة

ت مسّ  العدید من التعد�الت االدار�ةو  انون اإلجراءات المدن�ةقتعدیل الجدید لالحمل 

أهمها استحداث األقطاب المتخصصة للفصل في القضا�ا  راالختصاص النوعي 	ش>ل م	اش

 تضمنته ما ، على أن یتم تنظ�مها الحقا وهذاةال	حر�ة وVتش>یلة جماع�ة من ثالثة قضا

 تختص األقطاب المتخصصة"...:  والتي نصت على التالي منهالفقرة السادسة  32المادة 

واإلفالس  ،زعات المتعلقة �التجارة الدول�ةفي �عض المحاكم �النظر دون سواها في المنا المنعقدة

                                                           

د�سمبر  11الصادر في  ،77عدد  ج جج ر  ، المعدل والمتمم للقانون التجار�،1996د�سمبر  09المؤرخ في  27 - 96أمر رقم  -1

1996.  
  .السالف الذ>ر، 27 - 96من أمر رقم  05فقرة  03المادة  -2

  .1995جوان  14تم استحداث هذه األقسام ال	حر�ة 	موجب قرار وزار� مؤرخ في -3
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 والمنازعات ال�حر?ةوالمنازعات المتعلقة �البنوك، ومنازعات الملك�ة الف�ر?ة،  ،والتسو�ة القضائ�ة

  .والنقل الجو�، ومنازعات التأمینات

  .والجهات القضائ�ة التا�عة لها عن طر?t التنظ�م ،تحدد مقرات األقطاب المتخصصة

تحدد ��ف�ات تطبیt ، ةب المتخصصة بتش�یلة جماع�ة من ثالثة قضاتفصل األقطا  
  ".هذه المادة، عند االقتضاء، عن طر?t التنظ�م

االقطاب و  المشرع الجزائر� منح االختصاص لكل من المح>مة نّ أیتضح إذن 
المتخصصة في المسائل المرت	طة 	النشاC ال	حر� دون تمییز بین أنواع القضا�ا المطروحة 

   .)1(�ا من الجهتینأمام أ

                                                   :وليدّ اإلختصاص القواعد  -ثان�ا

 bس إذعا من اللّ و نهذا النوع من اإلختصاص یخل	یتم في الخارج لذا انه یوحي  
  ). ثان�ا(تطب�قه و >یف یتم،) الأو (توجب الوقوف عند المقصود 	ه 

ر ظیراد 	ه إختصاص القضاء الوطني بن :وليالمقصود �اإلختصاص الدّ -1
ف�عد اإلختصاص الدولي من اهم ، )2(الطا	ع الدولي أوذات العنصر األجنبي  الدعاو[ 

لقة 	المنازعات الناشئة تعالم دعاو[ لقة 	القانون ال	حر� نظرا للتعأقسام اإلختصاصات الم
   .اب�جنأ فیها طرفحد األأما �>ون  غال	االتي عن عقد النقل ال	حر� 

یرها اإلختصاص القضائي الدولي بنظر یث�ة التي لوعلى الرغم من األهم�ة العم
وال  1924نة ــسل ــلن إتفاق�ة برو>سأإال  ر� ــئة عن تنفیذ عقد النقل ال	حــالناش الدعاو[ 

  .فاسحة المجال لقانون الدولة لتنظ�مها  ل المسألةأو لم تتن التها�تعدحتى 
                                                           

ق�مة التعو�ض  إلىتعتمد 	عض الدول على االختصاص الكمي والذ� �عد جزءا من االختصاص النوعي، حیث تنظر  -1
                                 .و�تحدد بذلك الجهة المختصة >ما هو عل�ه الحال في المملكة المغر�Vة

  . 123، 122 ص ص ،المرجع السابb ،المختار 	>ور/ د: أنظر
دراسة مقارنة بین النظام (� عقد النقل ال	حر� الدولي لل	ضائعأو عارف بن صالح العلي، اإلختصاص القضائي بدع/د -  2

  . 1246أسیوC ، ص 2008،  2 ج ،20عدد  ،شر�عة والقانون ، مجلة >ل�ة ال)االتفاق�ات الدول�ةو  السعود�
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 ،القانون الجزائر� غ�اب مثل هذا الموضوع في القانون ال	حر�  إلىالعودة 	 نالح¡     
 2008سنة لن 	األح>ام التي جاء بها قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار�ة ــــــلذا سوف نستعی

 .)1(منه 42و 41 ادتینالم 	الض	^ نصيو 

یجوز ان ��لف �الحضور �ل أجنبي  :"ق إ م إج على ما یلي 41حیث تنص المادة 
 التي زاماتتلتنفیذ اإلل، امام الجهات القضائ�ة الجزائر?ة و لم ��ن مق�ما في الجزائرحتى ول

  .تعاقد علیها في الجزائر مع جزائر� 

�ما یجوز ا�ضا تكل�فه �الحضور أمام الجهات القضائ�ة الجزائر?ة �شأن    
  ".علیها في بلد أجنبي مع جزائر?ین زامات تعاقدتإل

لى حیث �>ون المدعى عل�ه و أللالصورة الع>س�ة  انهق إم إج فإ 42أما المادة 
یجوز أن :"ورد فیهاجزائر� في بلد أجنبي 	حیث  أو جزائر� وأجر[ معامالت مع أجنبي

��لف �الحضور �ل جزائر� أمام الجهات القضائ�ة الجزائر?ة �شأن التزامات تعاقد علیها 
یتضح أنه لتطب�قه  النصین هذینإذن من خالل  ،"ولو �ان مع أجنبي تىح، في بلد أجنبي

   .یجب توفر شروC محددة

إلتزاما من وجود طرف أجنبي في العالقة التي أنشأت  مبدئ�ا ال بدّ  :آل�ة تطبیt النصین-2
من توفر  تكون الوال�ة للقضاء الجزائر� ال بدّ  تىوح ،ال 	الجزائرم أوال یهم إن >ان مق�ما 

  :ق إم إج وهما  41 شرطین حسب المادة

  .)2(�>ون الطرف األخر جزائر�  أن -أ
  .أن یتم اإلتفاق على األراضي الجزائر�ة  - ت
   ةمراعا ط	عا مع الجلسة عن طر�b إجراءات خاصة إلىیتم تكلیف األجنبي 	الحضور    
  

                                                           

بدون أن �مسها تغییر جوهو[، فق^ �>من السالف الذ>ر  154- 66األمر رقم من  11و 10>انت تقابلها المادتین  - 1
  .اإلختالف في الص�اغة

  .م>تس	ة  أوهذا 	غض النظر عن الجنس�ة أصل�ة >انت  -  2
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   .)1(جانب اإلختصاص المحلي

رC ف الشیف الفقرة الثان�ة إم>ان�ة مقاضاته أمام المحاكم الجزائر�ة حتى في حالة تخلّ ضت    

 .التعامل خارج األراضي الجزائر�ة � حتى لو تمّ أالثاني 

ولتطب�قها یجب  جزائر�  ةضاع أ� اجنبي یر�د مقاضاو ق إم إج األ 42المادة  تقلب   

 : إحترام الشروC األت�ة 

  .)3(بین جزائر� وأجنبي أو )2(أن �>ون اإلتفاق تم بین جزائر� وجزائر�  -أ

قواعد اإلختصاص النوعي  ةمراعاأ�ضا یجب د أجنبي هنا في بل أن �>ون التعاقد قد تمّ  -ب

 ماهي إال تطبیb لقواعد اإلختصاص وليالمنصوص علیها قانونا ألن قواعد اإلختصاص الدّ 

  .)4(المحلي الوطني

  لثالثا الفرع
  تفاقي إل االختصاص ا شر:

)Clause attributive de compétence( 

االختصاص القضائي و	التحدید  شرطا �فید 	عقد غال	ا تضمن سندات الشحنت
للدولة التي �قع فیها المقر الرئ�سي للناقل ح�ان معظم األفي و  ،مح>مة دولة محددةل اإلقل�مي

 Cله تأثیر >بیر في تحدید القانون " شر: االختصاص القضائي" المتعارف عل�ه بـوهذا الشر
  .)5(متعلقة 	النظام العامذا القواعد الــــــــالواجب التطبیb وعلى إجراءات التقاضي و>

                                                           

ق إم إج  416إلى  406إم إج والتي تحیلنا بدورها إلى المواد من  ق 19و 18یتم تكلیف الطرفین 	الحضور ط	قا للمادةتین  - 1
ما ط	قا لالتفاق�ات القضائ�ة ان وجدت إق إم إج التي تحدد >�ف�ة تبل�غ الطرف الذ� له موطن 	الخارج  415و 414ومنها المادتین 

  . 	الطرق الدیبلوماس�ة  أو
  .راتهالنص لم �>ن صر�حا بهذا الشأن ولكن �ستخلص من ع	ا - 2
  .یتم تكلیف هذا الجزائر� وفb اإلجراءات المحددة قانونا  - 3
دعو[ المسؤول�ة ضد الناقل ال	حر�، مذ>رة ماجستیر في قانون االعمال، >ل�ة الحقوق ،السان�ا، جامعة  سحولي صالح الدین، - 4

  .85ص، 2007-2006وهران، الجزائر، 
أوردت  التي تتعامل معها الجزائر >ثیرا )(CMA-CGM ال	حر�  لنقلسند الشحن الخاص 	الشر>ة الفرنس�ة ل نالح¡ في-5

 .المح>مة التجار�ة 	مرسیل�ا دون أ�ة مح>مة أخر[  محتمل إلىبإحالة أ� نزاع  بندا ف�ه �فید 
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تراف عإلول كثیر من الدّ ال	صفة عامة القول أن هناك اتجاها لد[ قضاء ن �م>  
انع ـالم أوالب ـاذه سواء من حیث أثره السـرC االختصاص القضائي ونفــ	صحة ش

   .)1(ةینلالختصاص ولكن مع قیود مع

ا دون اعت	ار شرC مع ذلك فقد >ان االتجاه من قبل لد[ 	عض الدول مثل فرنس  
أنها تراجعت عن هذا  إالّ  ،غیر نافذ االختصاص القضائي في أثره السالب لالختصاص

وأص	ح شرC االختصاص القضائي في  1966الموقف ط	قا للقانون ال	حر� الفرنسي لسنة 
تطبb ان ال الموجب 	شرC  أوعقود النقل ال	حر� شرطا صح�حا سواء في أثره السالب 

�ة التي تم اخت�ارها قانونا أقل حما�ة لمصالح الشاحنین والمرسل إلیهم من المح>مة األجنب
  .)2(القانون الفرنسي

طرح ثالثة أسئلة هامة،  إلىیدفع  أن مثل هذا الشرR.Rodière( C(العمید یر[  
 السؤالمشروع�ة هذا الشرC؟  مد[ما : اثانیههل مثل هذا الشرC موجود فعال؟ : لهاأو 
األسئلة الجوهر�ة التي  هيأ� مد[ �متد أثر هذا الشرC ؟ فعال  إلى :واألخیر هو لثالثا

  .یجب التعرض لها

  :العلم بوجود شر: االختصاص القضائي -الأو 

استنادا اتفاق األطراف على وضع مثل هذا الشرC  -مبدئ�ا-المشرع الجزائر�  أجاز
>ما منه   45 المادة منصوص عل�ه في الس القانون ال	حر� ـــــولی 2008لسنة ق إ م إ  إلى
�عتبر الغ�ا وعد�م األثر �ل شر: �منح االختصاص اإلقل�مي لجهة قضائ�ة غیر  " :یلي

 .)3("مختصة،إال إذا تم بین التجار

                                                           

   ،)دراسة مقارنة في القانون ال	حر� (إیجار السفینة اتتنازع القوانین في سندات الشحن ومشارط ، المقدمصالح دمحم/د -1
  .438ص  ن،. س.د، بیروت، لدار الجامع�ة للط	اعة والنشرا

2 - René RODIERE, (traité de droit maritime), op-cit, pp 349-350. 

 قل ال	حر� اأن القائم على األعمال التجار�ة ومنها الن المعلومالنص لم �>ن صر�ح 	شأن المعامالت ال	حر�ة لكن من  -3
، ألنها أعمال تجار�ة 	حسب الموضوع والش>ل في آن واحد حسب المشرع قل ال	حر� ا وأ� طرف في عقد النتاجر �عتبر 

  . الجزائر� 
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المرسل إل�ه بوجود مثل هذا  أوالتساؤل حول علم الشاحن في هذه الحالة ین	غي   
عدیدة على ظهر  اشروط الشرC في سند الشحن خاصة إذا علمنا أن >ل شر>ة نقل تضع

من بین هذه الشروC، شرC االختصاص القضائي، ا، سند توضح فیها قواعد التعامل معهال
أما المرسل إل�ه  ،وغال	ا ال یولي الشاحن أهم�ة لمثل هذا الشرC الوارد في سند الشحن

ند على الس له اجد توق�عنال و  السندصدور  فإنه لم �>ن موجودا لحظة حامل سند الشحن أو 
  .)1(رفضه لهذا الشرC أوإبداء قبوله  �>ن بوسعهو	التالي لم 

ة إیجار حیث �حیل طیزداد المش>ل حدة في حال صدور سند شحن بناء على مشار        
وقع نزاع ورفع المرسل إل�ه دعو[ في  فلوة اإلیجار طالشروC الواردة 	مشار  إلىسند الشحن 

ه 	شرC االختصاص القضائي الوارد �زام المرسل إلمواجهة مؤجر السفینة فهل لهذا األخیر إل
  ة؟رط	المشا

  :ختصاص القضائيإلمدe مشروع�ة شر: ا -ثان�ا

أثار ورود شرC االختصاص القضائي عدة خالفات على مستو[ النصوص  
التشر�ع�ة واألح>ام القضائ�ة، بین مؤ�د له ورافض لما ینطو� عل�ه من مساس 	اختصاص 

و السلطة القضائ�ة واعتبرته شرطا 	اطال >القانون المغرVي، لكن في أهم سلطة في الدولة وه
 Cالقانون الفرنسي الذ� اشتر< Cشرو	ه 	عماله في إ األخیر العدید من الدول أخذت 

من قانون اإلجراءات  48العالقات التجار�ة فق^ وأن یرد 	ش>ل محدد وواضح حسب المادة 

                                                                                                                                                                                     

اما في مصر ف�عتبر شرC االختصاص القضائي الذ� �سلب المحاكم المصر�ة اختصاصها مخالفا للنظام العام، اما في  
مح>مة من محاكم  إلىیل هذا الشرC ضاع ثالثة، اما ان �حأو عمال هذا الشرC یخضع لشروC تختلف حسب إ فرنسا فان 

ل، تطبb قواعد و دولة خارج دول االتحاد، ففي الفرض األ إلى�حیل  أومح>مة من محاكم فرنسا،  أودول االتحاد االروVي، 
اتفاق�ة االختصاص القضائي وتنفیذ االح>ام المدن�ة والتجار�ة الموقعة في برو>سل في (االتفاق�ات المبرمة في هذا الصدد 

من قانون االجراءات المدن�ة  48طبb قواعد المادة فت، اما في الفرض الثاني )منها  17و	التحدید المادة  27/09/1968
  .الجدید، وفي الفرض الثالث، فانه یراعى في ذلك ما هو متعارف عل�ه في مجال النقل الدولي) الفرنسي(

  و 433-435المرجع السابb، ص ص ،مالمقدّ  صالح دمحم/انظر د
René RODIERE, Emmanuel Du Pontavice, op-cit, pp 371,372. 
1 - René RODERE, (Traité, général de droit maritime ),op-cit, p350  
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�صعب قراءتها ضمن التي ترد 	>تا	ة مصغرة  C المدن�ة الجدید مستهدفا بذلك إ	طال الشرو 
  .)1(مجمل الشروC دون تمییز

عدة أح>ام قضائ�ة تقضي ب	طالن  على هذا األساس المحاكم الفرنس�ةأصدرت  
لكن سرعان  أعالهردتها المادة أو شرC االختصاص القضائي الذ� لم �ستجب للشروC التي 

  نطاق القانون الداخلي لعدم تناسبها مع  ما تم التخلي عن تطبیb هذه المواد وحصرها في

 .)1(ها على سندات الشحنطب�قالمعامالت الدول�ة و	الخصوص ت

	عدها المحاكم أن �>ون هذا الشرC محررا 	ش>ل دقیb بتحدید اسم اشترطت  
Cضاعة من تماطل الناقل  المح>مة محل هذا الشر	في ال bمن اجل حما�ة صاحب الح

رVي توض�حا و أعطت مح>مة قضاء اإلتحاد األو  ام الجهة الخطأ،رفع الدعو[ أم أوال	حر� 
إلحد[ المواد الخاصة 	اتفاق�ة اهتمت 	شرC االختصاص القضائي  2000نوفمبر  09في 

 إلىالمح>مة المختصة من خالل >�ف�ة ص�اغتها استنادا  	أنه یجب تحدید 	ش>ل واضح
 .)2(المحاكم أومة خت�ار المح>إالمعط�ات الموضوع�ة التي بناء علیها تم 

مثل هذا الشرC مقبوال دون إش>ال في القانون الوطني وأ�ضا 	القانون  ،عموما،أص	ح 
  .)3(الدولي

 :مدe إلزام�ة شر: االختصاص القضائي -ثالثا

  توق�ع الشاحن على سند الشحن 	مثا	ة موافقة على الشروC الواردة ف�ه �عتبر         

                                                           

1 - Art 48 du C.P.C.F dispose ce qui suit: «toute clause doit-étre spécifié de façon très 

apparente l’engagement de la partie à qui elle est opposée» 
1- Pierre Bonassies , Christain Scapel , op-cit , pp 744.745 
2 -« La CJCE n’exige pas qu’une clause attributive de juridiction soit formulée de telle 

façon qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé , Il suffit 

que la clause identifie les éléments objectifs sur les quels elles entendent soumettre leurs 

différends nés ou à naitre ». voir, Pierre Bonassies, Christain Scapel, Ibid, p745. 

صة في عالقتها مع فرنسا ألنه >ان في الخمسینات رفضت الدول اإلفر�ق�ة التي >انت مستعمرة مثل هذا الشرC خا -3
وشّ>ل هذا  أمام المحاكم 	فرنسا الدعاو[ شترC أن ترفع إمصالح الناقل التا	ع للدولة الفرنس�ة 	أن  إلى�میل >فة المیزان 

Cهذه الدول إجحافا >بیرا  الشر bهفي ح	الحدود خاصة الجزائر آنذاك حیث تعاملت  bفي أضی.  
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>ل حامل  ٕالىو  عنهلمرسل إل�ه على أساس أنه من ینوب >ل من ا إلىوتمتد هذه الموافقة 
ي میناء التفر�غ على أساس قبوله تسلم ال	ضاعة ف أول أو للسند 	عد ذلك إذا >ان قا	ال للتد

 أولكن هذا الحل ل�س بهذه ال	ساطة، فالتمییز بین الشاحن والمرسل إل�ه ، من قبل الناقل
م�ة هذا الشرC في مواجهة یث عن مد[ إلزاصاحب الحb في ال	ضاعة الزال قائما عند الحد

                               .أحدهما

  ( L’arrêt Nagasaki)ـالقضاء الفرنسي قرار معروف ب ،على سبیل المثال،أصدر     
ل 	الشرC عند إبرام بققد أعتبر أن الشاحن  1994نوفمبر  29عن مح>مة النقض في 

على أن االتجاه القضائي في اإلتحاد  ،)1(ى سند الشحنو�فترض موافقته 	التوق�ع عل العقد
ما تبناه االتجاه القضائي الفرنسي وهذا من خالل قض�ة صدر ل مخالفارVي أبد[ رأ�ا و األ

حیث اعتبر الشاحن ملزما  1999مارس  16في  ) L’arrêt castelleti (ـعنها قرار معروف ب
ر المعامالت التجار�ة الدول�ة التي �فترض األعراف المط	قة في إطا إلى ابهذا الشرC استناد

 : العلم بها من قبل الشاحن حتى ولو لم یوقع على الوث�قة حیث جاء في القرار

« Le consentement des parties contractantes à la clause attributive de 

juridiction est présumé exister dès lors que leur comportement correspond à 

un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel elles 
opèrent et dont elles ont ou sont censées avoir connaissance »(2) 

ا في مواجهة المرسل إل�ه فاألمر یت	این حسب األح>ام القضائ�ة فالبدا�ة >انت أمّ 
رد قبوله للشروC الواردة في سند الشحن �عني قبول و	مج 	اعت	ار الشاحن ممثال للمرسل إل�ه

 .)3(ضمني للمرسل إل�ه

	أن المرسل إل�ه ملتزم 	شرC االختصاص 	عدها لتح>م  است	عاد هذا االساستم 
أد[ 	القول  وهذا العقد إلىالقضائي الوارد 	السند على أساس تسلمه لل	ضاعة و	التالي ینضم 

                                                           

1 - S’agissant du chargeur , « La clause doit avoir été acceptée au plus tard au moment de la 

conclusion de contrat ».Voir, Pierre Bonassies, Christain Scapel, op-cit, p 745. 
2 - Pierre Bonassies, Christain Scapel, ibid, p746, et le Lamy,op-cit,p 492. 
3 -René Rodiere, (Traité général de droit maritime), op-cit, p351 et Pierre Bonassies , Christain scapel 
, op-cit , p 747 
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حتى هذا ، )1(الناقل �عني قبوله 	الشرC إلىد الشحن أن مجرد تسل�م المرسل إل�ه لسن إلى
عن مح>مة النقض  1996جانفي 16في قرار صدر في  االساس لم �عتمد طو�ال وانتقد 

السند أنه ال �م>ن اعت	ار مجرد >ون من منطلb  (Arrêt chang ping)الفرنس�ة 	قرار �عرف بـ
 .)1(ییر الصر�ح عن هذا القبولعالتمن  بل البدّ  للشرC في ح�ازة المرسل إل�ه �عني قبوله

 دتر[ في ورو  CJCEدون الوقوف عند أساس واحد على أن	قي االختالف قائما   
حتى   ذه العقود و�م>ن مواجهةـــــن اقتصاد هــــــــــزء مــــــذا الشرC في العقود الدول�ة جـــــــمثل ه

   .)2(الذ� �حل محل المرسل إل�ه في حقوقه	ه  المؤمن 

  انيلمطلب الثا
  ول�ةالدّ  تفاق�اتإل ختصاص حسب اإلواعد اق

هتمت مختلف االتفاق�ات الدول�ة المنظمة لعمل�ة النقل ال	حر� 	موجب سند الشحن إ 
بإرساء قواعد خاصة بتحدید الجهة القضائ�ة المختصة 	الفصل في المنازعات الناشئة عن 

  . مسؤول�ة الناقل ال	حر� 

لم تنظم هذه المسألة األمر الذ�  1924ة برو>سل لسنة الجدیر 	الذ>ر أن اتفاق�   
لم �>ن هناك و  ظاهرة إدراج شروC تحدید االختصاص القضائي في سندات الشحن إلىأد[ 

 1978مر الذ� تجنبته قواعد هامبرغ لسنة ألوهو ا ،)3(ا� تعارض في ذلك حتى مع تطب�قها

                                                           

 :السابb ذ>ره أ�ضا ( NAGASAKI)قرار تضمن  -  1
« S’agissant du destinataire, La clause de juridiction doit avoir été acceptée, au plus tard, au 

moment où, recevant la livraison de la marchandise, Il a adhéré au contrat de transport ». 
 Pierre Bonassies, Christain Scapel ,ibid, p749. 

صالح دمحم السعید المقدم، تنازع القوانین في سندات الشحن، ومشارطات اإلیجار، رسالة للحصول على درجة  ر،وانظ

  .229- 227، ص ص 1980مصر،  اإلس>ندر�ة، >ل�ة الحقوق، جامعة د>توراه في الحقوق،
1 - Pierre Bonassies, Christain Scapel, op-cit, p747. 
2 - le Lamy, op-cit, pp 492-493. 

ص ص المرجع السابb، )رسالة …تنازع القوانین في سندات الشحن (صالح دمحم السعید المقدم، انظر، أكثر للتفاصیل -3
211 -218.  
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	ش>ل تظهر و  روتردام 	الموضوع، >ما اهتمت قواعد )لو الفرع األ(بتنظ�م مفصل  شملتهو 
 ).الفرع الثاني(معه خصوص�ة المعالجة لمسألة االختصاص القضائي 

  لوالفرع األ 
  :االختصاص القضائي حسب قواعد هامبورغ

الناشئة عن عقد النقل  الدعاو[ 	 نظمت قواعد هامبورغ مسألة االختصاص القضائي 
رفع یجوز  المح>مة التين خاللها م تحدد صلةمف	أح>ام  21في المادة  ال	حر� لل	ضائع

األطراف تفاق تاحت المجال لإلأ، >ما )ثان�ا( الدعاو[ ومنعت تعدد  ،)الأو (مامهاأالدعو[ 
  .)ثالثا(االختصاص وفb شروC صارمة على تحدید 

  :ختصة مالمح�مة ال -الأو 

أعاله عدة خ�ارات للمدعى لیختار من بینها  21 لى من المادةو رة األقمنحت الف  
لتوازن المنشود بین مصالح الناقلین ومصالح ل حق�قاتمح>مة التي �م>نه رفع الدعو[ أمامها ال

وهذا وفقا لقواعد االختصاص النوعي والمحلي الواردة في قانون الدولة التي تقع )1(الشاحنین
  :الموانئ اآلت�ة أواألماكن  فیها هذه المح>مة والتي تقع في دائرتها أحد

 .مل المدعى عل�ه، وٕاذا لم �>ن له مقر عمل فالم>ان المعتاد إلقامتهالمقر الرئ�سي لع-1

أبرم العقد عن  و>الة أوفرع  أو محل إبرام العقد، 	شرC أن �>ون للمدعى عل�ه ف�ه مقر -2
 .)2( طر�قها

 .الشحن میناء -3
 میناء التفر�غ  -4
  .أ� م>ان غیر ذلك �عین لهذا الغرض في عقد النقل ال	حر�  -5

                                                           

  . 181المرجع السابb، ص  ،)النقل ال	حر� لل	ضائع(قي، عاطف دمحم الف/ د-1
  .رام العقد ول�س 	م>ان إصدار سند الشحنالعبرة 	م>ان إبهنا  -2
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إقامة مؤداه جواز  فقرة الثان�ة من نفس المادة خ�ارا آخر للمدعى>ما أضافت ال 
الدعو[ أمام محاكم أ� میناء �قع في دولة متعاقدة �>ون قد وقع ف�ه الحجز على السفینة 

وذلك  Sister ship)-الشق�قة السفینة(على أ�ة سفینة أخر[ مملو>ة لنفس المالك  أوالناقلة 
   .في تلك الدولة والقانون الدولي ط	قا للقواعد القانون�ة المط	قة

على سند تنفیذ�  تم>ین المضرور من الحصول فيالح>مة من ذلك تكمن  
وهذه اإلم>ان�ة  ،	التعو�ض �سمح له 	االشتراك في توز�ع ناتج السفینة المحجوز علیها

إحد[ المحاكم المشار  إلىنقل الدعو[ باألخیرة مقیدة تجبر المدعى عل�ه بناءا على طلب 
لى، على أن �قدم المدعى عل�ه ضمانا >اف�ا �سمح بدفع المستحقات التي و لیها في الفقرة األإ

ستح>م بها للمدعى الحقا، وتقدیر >فا�ة الضمان �عود للسلطة التقدیر�ة للمح>مة التا	عة 
  .)1(لم>ان وقوع الحجز

 أو رة اعالهالمذ>و قواعد االختصاص القضائي حول مد[ الزام�ة المطروح هو السؤال       
  م>ملة ؟ أومرة آهل هي ، تحدید طب�عة هذه القواعد 	ع	ارة اخر[ 

مقابل الخ�ارات التي منحتها هذه االتفاق�ة للمدعى في تحر�ك دعو[ المسؤول�ة  
جعلت منها مجاال مغلقا ال یجوز م	اشرة الدعو[ أمام أ�ة مح>مة أخر[ غیر تلك التي وردت 

االختصاص  منحطالن >ل اتفاق �		التالي ب وقضت ،سا	قتینلى والثان�ة الو في الفقرتین األ
هو ما جاء و ا أح>امه إ	طال االتفاق�ة لكل شرC یخالف إلىلمح>مة أخر[ وهذا استنادا 

 دعاوe ال یجوز إقامة أ�ة "" :تيالتي نصت على األ أعاله 21لثالثة من المادة ا	الفقرة 
 2 أو 1في أ� م�ان لم تحدده الفقرة قضائ�ة متعلقة بنقل �ضائع �موجب هذه االتفاق�ة 

من هذه المادة، وال تحول أح�ام هذه الفقرة دون اختصاص الدول المتعاقدة في اتخاذ 
   ".وقائ�ة أوتدابیر مؤقتة 

                                                           

القانون الخاص  ،عبد الفضیل دمحم أحمد/ ود. 188ص ، المرجع السابb، ...)اتفاق�ة األمم المتحدة(>مال حمد�، / د - 1
  .364ص ،2011مصر،القانون، المنصورة،و  ال	حر�، دار الف>ر
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 أوالوقت�ة االختصاص 	اتخاذ اإلجراءات تملك محاكم الدول المتعاقدة أن  �عني 
  .بنظر الدعو[ مختصة   التحفظ�ة ولو لم تكن

  :الدعاوe منع تعدد :  ثان�ا 

 اجدیدة على نفس المدعى عل�ه مستند المدعى من إقامة دعو[ نص صر�ح منع ب تمّ  
 ،�حول دون ذلك األس	اب أمام مح>مة أخر[ 	اعت	ار أن حج�ة الح>م الصادر فیها ذات إلى

بین ذات  الدعاو[ لمنع تعدد  إلزام�ة	ع	ارة أخر[، فإن قواعد هامبورغ وضعت ضوا	^ 
على أنه یرد ،عنه تعدد األح>ام التي تصدر فیها ما ینجرّ  واحد خصوص نزاعب ألطرافا

على هذا المبدأ، حیث یجوز للمدعى م	اشرة دعو[ جدیدة أمام مح>مة مختصة في  استثناء
  :)1(حاالت محددة وهي

س�صدر  أوإذا تبین له أن الح>م الذ� �صدر من المح>مة التي أقام أمامها الدعو[ -)1
وال الناقل في ملتنفیذ فیها، والغا�ة من ذلك هو تم>ین المضرور من التنفیذ على أغیر قابل ل

  .ألح>ام األجنب�ةلى التي ال تنفذ او في الدولة األ عل�ههذه الدولة إذا استعصى األمر 
للحصول على  ال تعتبر دعو[ جدیدة اإلجراءات المتخذة والتي یراد بها تنفیذ الح>م-)2

  .لقانون تلك الدولة حتى ولو استدعى األمر إقامة دعو[ أخر[ لذلك الص�غة التنفیذ�ة وفقا
تقع مح>مة أخر[  إلى�عد أ�ضا دعو[ جدیدة إذا طلب المدعى عل�ه نقل الدعو[ ال  -)3

الحجز على فیها  عند إقامة دعو[ ابتداءا في الدولة التي وقعدولة اخر[  أوفي نفس الدولة 
  .السفینة

  :تحدید االختصاص اتفاق األطراف على-ثالثا 

االختصاص القضائي واعتبرته من  لىو في فقراتها األرVعة األ 21فرضت المادة   
النظام العام وهذا في سبیل حما�ة الطرف الضعیف في عقد النقل وغال	ا ما �>ون الشاحن 

  .هو المدعى خاصة قبل نشوء النزاع

                                                           

عارف بن / د: وانظر  ،)ج( و)ب(و>ذا الفقرات  من قواعد هامبورغ 21من المادة ) أ(-04وهو ما نصت عل�ه الفقرة  -1
  .1272صالح العلي، المرجع السابb، ص 
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فیجوز حینها  شوء النزاع،الوضع عندما �>ون تحدید االختصاص الحقا على ن ع>ست       
لألطراف االتفاق 	محض إرادتهم في تحدید جهة معینة للنظر في النزاع حتى ولو جاء هذا 

وحتى ولو سلب من المدعى إم>ان�ة اخت�ار ، الفقرة الرا	عة لما نصت عل�ه الخ�ار مخالفا
الفا وهذا المح>مة المختصة وهو ما �ستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة المذ>ورة س

 مح>مةر اخت�احb  المرافعات والتي تعطي ألطراف العقدفي  القاعدة العالم�ة الخ�ار یتفb مع
  .)1( عمعینة لنظر النزا 

لها لذات النزاع وتكون نافذة و اطبb أح>ام االتفاق�ات متعددة األطراف عقد تنت على أنه
الرئ�س�ة  ال عملهاحاف تقع مفي تار�خ نفاذ هذه االتفاق�ة وأن �>ون النزاع مقصورا على أطر 

  .)1(في دول أعضاء في هذه االتفاق�ة

  الفرع الثاني                              
  االختصاص القضائي �موجب قواعد روتردام

أمامها  الدعاو[ رفع بالمحاكم المختصة  إلىجوء نظمت قواعد روتردام لك�ف�ة اللّ 
طائلة یئ لعقد النقل ال	حر� الذ� �قع تحت الناشئة عن التنفیذ الس الدعاو[ وشملت جم�ع 

أح>امها و�ش>ل إخالال 	أحد الواج	ات المفروضة فیها، ابتداءا من تحدید المح>مة المختصة 
  . صدور الح>م وتنفیذه إلىوصوال 

تظهر حصر�ة وخصوص�ة هذا التنظ�م في >�ف�ة معالجة هذه المواض�ع فمیزت بین  
  . )ثان�ا(عن تلك المرفوقة ضد المنفذ ال	حر�  ،)الأو (حر� المرفوعة على الناقل ال	 الدعاو[ 

   )2(:المرفوعة على الناقل الدعاوe المح�مة المختصة �-ال أو 

  من قواعد روتردام فإن المدعي الذ�  72و 67و 66نصي المادتین  إلىاستنادا 
                                                           

  .187طالب حسن موسى، المرجع السابb،ص/، ود1268عارف بن صالح العلي، المرجع السابb، ص / د -1
  .من قواعد هامبورغ 02فقرة  25و 05فقرة  21اد تین أنظر الم - 1
منذ البدا�ة حددت قواعد روتردام المقصود 	المح>مة المختصة وهذا في الفصل األول الخاص 	األح>ام العامة، المادة األولى،  -2

لة متعاقدة و?جوز لها وفقا تعني المح�مة التي توجد في دو " المح�مة المختصة": منها ما یلي) 30(التعار�ف حیث جاء في الفقرة 
  ". لقواعد التوز?ع الداخلي لالختصاص بین محاكم تلك الدولة أن تمارس وال�ة على النزاع
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یرغب في رفع دعو[ ضد الناقل أن �حترم ما جاءت 	ه هذه القواعد في تحدید االختصاص 
   :في حالة غ�اب اتفاق مسبb على ذلك وعل�ه ترفع الدعو[ 

  : أمام مح>مة مختصة �قع ضمن نطاق والیتها أحد األماكن التال�ة -أ
  أومقر الناقل،  .1
  أوم>ان التسلم المتفb عل�ه في عقد النقل،  .2
 أوم>ان التسل�م المتفb عل�ه في عقد النقل،  .3
   أوفي النها�ة، المیناء الذ� تحمل ف�ه ال	ضائع من السفینة  .4

ف�ما  ثمحاكم مختصة یت	عها اتفاق مبرم بین الشاحن والناقل لغرض الب أوأمام مح>مة  -ب
المالح¡ هنا أن تحدید المح>مة و  ،فاق�ة من مطال	ات اتجاه الناقلقد ینشأ 	مقتضى هذه االت

   .طرافاأل بناء على اتفاق أوالمختصة إما �>ون بناءا على ما تقرره القواعد 	ش>ل حصر�، 

  :االخت�ار الحصر� للمح�مة المختصة -1

من منها  66مفروض من قبل قواعد روتردام حسب المادة 	ش>ل یتم اخت�ار المح>مة 
  : 	الش>ل التاليأحد األماكن الموضحة في نص المادة  بین 

  .)2( تسل�م ال	ضائع المتفb عل�ه في عقد النقل أوم>ان تسلم  أو ،)1(مقر الناقل -
آخر میناء تفرغ ف�ه  أول ف�ه ال	ضائع على السفینة ل میناء شحن تحمّ أو ن م>ا أو - 

الرحلة ال	حر�ة قد ال أن  رض �فترض واضعي االتفاق�ةفال	ضائع من السفینة، في هذا ال

                                                           

الم�ان الذ� یوجد ) أ(المقر تعني :" من قواعد روتردام المقصود 	المقر فنصت على 29لى فقرة و حددت المادة األ - 1
اإلدارة المر�ز?ة،  -)2( أوالم�تب المسجل المر�ز�، أیها �ان منط�قا،  أوم�ان التأس�س  أوالمقر القانوني  -)1(ف�ه 

الم�ان  -)ب(اعت�ار?ین،  أواتحاد أشخاص طب�عیین  أو� آخر ر ا�شخص اعت أوم�ان العمل الرئ�سي للشر�ة  -)3( أو
  ". الذ� یوجد ف�ه محل اإلقامة المعتاد لشخص طب�عي

 إلىمجال تطب�قها من ال	اب  إلىتردام یختلف عن 	اقي التشر�عات 	النظر تسل�م ال	ضاعة 	موجب قواعد رو  أوتسلم  -2
  . التفر�غالشحن أو ال	اب >ما تم شرحه، لذا غال	ا ما �>ون خارج میناء 
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	المرور 	أكثر  وذلك المحطات ةمیناء التفر�غ، إنما متعدد إلىتكون م	اشرة من میناء الشحن 
  .)1( تل^	صدد نقل مخ أومن میناء، 

من قبل  ق علیهااتفاال تمّ یف هذه المادة خ�ارا آخر هو رفع الدعو[ أمام مح>مة ضت
، وأ� شرC مخالف لذلك �قع 	اطال حتى ال یؤد� ا، على أن هذا الخ�ار ل�س إلزام�األطراف

  . من حb الخ�ار المتاح له يحرمان المدع إلى

  :المح�مة المختصة اتفاقا -2

تفb على رفع بین وضعین حیث تكون فیهما المح>مة المأ�ضا التمییز یجب هنا 
   :هماو  الفصل في الدعو[ و  	النظر النزاع أمامها ملزمة

نشوء  قبل، حیث یتم تعیین المح>مة المختصة مس	قا ا� 67وردت 	المادة : لىو الحالة األ 
  : النزاع، وفb الشروC التال�ة

طراف حر�ة لألألنه تت�ح (ي أن یرد االتفاق على المح>مة المختصة في عقد >م -)1
  . 	ش>ل واضح) نصوص قواعدها االتفاق حتى 	ما یخالف 

 أولمح>مة المختصة اض 	ش>ل منفرد بین األطراف �حدد أو أن یوضح أ�ضا وجود تف -)2
 ما جاءت 	ه امست	عدالمختصة  	أن هناك اتفاق 	صدد المح>مة" جل�ا"أن یتضمن ب�انان 

المحاكم المختصة شرC أن تكون واقعة في إحد[  أوح>مة القواعد من خ�ارات، ف�حدد الم
تحدید المح>مة المختصة 	االسم مس	قا  یتمرض الثاني ففال أمااالتفاق�ة،  إلىمة ضول المنالدّ 

   .االتفاق�ة إلىط	عا مع >ونها واقعة في دولة منضمة 

بb عل�ه �لتزم 	ه أطرافه، أما في حالة شخص من الغیر �طو  االتفاق �سر� هذا       
وجب أن یبلغ في وقت مناسب 	المح>مة یت اذ التي تقتضي ات	اع اجراءات مغایرة،ح>ام األ

مسجل النقل  أووأن �>ون هذا االخت�ار واردا في مستند النقل  الدعاو[ التي ترفع فیها 
المحاكم، تجیز  أوااللكتروني وأن �>ون القانون الوطني للدولة المختارة الواقع فیها المح>مة 

                                                           

  . 424وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص / د -  1
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 Cاالتفاق االخت�ار الحصر� للمح>مة وهي الشرو	العقد الكمي 	إلزام شخص غیر طرف 
  .)1(من قواعد روتردام 02فقرة  67الواردة 	المادة 

رض الذ� فنشوء النزاع، وهو ال �عدید المح>مة المختصة داالتفاق على تح: الحالة الثان�ة
  : من القواعد والتي نصت على اآلتي 72لته المادة أو تن

في ا� مح�مة  تهأن یتفقا على تسو? عد نشوء النزاع یجوز لطرفي النزاع� -)1  
  . مختصة

تكون المح�مة المختصة التي �مثل أمامها المدعى عل�ه جون أن �طعن في  -)2  
  "وال�ة قضائ�ة،والیتها وفقا لقواعد تلك المح�مة 

 من �قوم مقامه أوللشاحن  خ�اراتة عدت أن قواعد روتردام منح إلىأخیرا خلص ن
من تعسف الناقل، وهي  تهبنظر النزاع وهذا لحمایمن مدعین في إخت�ار المح>مة المختصة 

محاكم تقع  أوخ�ارات عدیدة متشا	>ة ومحددة في آن واحد، حیث ال �سمح بتعیین مح>مة 
تفاق 	عد نشوء النزاع على لإلو�فسح المجال  ،هذه االتفاق�ة  إلىمة ضفي دول غیر من

  . 	شروC الناقل قبولللن الشاحن لم �عد مضطرا أساس أ

ل، على أن ص�اغة هذه و تقارب مع قواعد هامبورغ في جزئیها األال نالح¡ ا�ضا مد[
أخر[ وأ	س^ من تلك التي جاءت بها قواعد روتردام التي أضافت خ�ارات  حضأو القواعد 

   .	ح>م طب�عة العقود المضافة خاصة العقد الكمي

   .�الدعوe المرفوعة على الطرف المنفذ ال�حر�  مختصةالمح�مة ال-ثان�ا

�حt للمدعي أن یرفع دعوe ": من قواعد روتردام على اآلتي 68نصت المادة  
قضائ�ة �مقتضى هذه االتفاق�ة على الطرف المنفذ ال�حر� أمام مح�مة مختصة �قع ضمن 

  : أحد الم�انین التالیین نطاق والیتها

  أو،ر� المنفذ ال�ح مقر الطرف -أ 
                                                           

   .2008عد روتردام لسنةا قو  من 66المادة انظر   -1
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 هالمیناء الذ� �سلم ف� أو،المیناء الذ� یتسلم ف�ه الطرف المنفذ ال�حر� ال�ضائع - ب

المیناء الذ� �قوم ف�ه الطرف المنفذ ال�حر� �أنشطته  أوالطرف المنفذ ال�حر� ال�ضائع، 

  ". یتعلt �ال�ضائع ف�ما

اج	ات الطرف المنفذ ال	حر� الشخص الذ� ینحصر نشاطه بتنفیذ أ�ا من الو �عتبر 
 bالواقعة على الناقل بتكلیف من هذا األخیر، وأ� ضرر ینتج عن سوء تنفیذ التزاماته �ح

  : للمضرور رفع دعو[ ضده أمام

  .)1(� ال	حر  المح>مة المختصة التي �قع فیها مقر الطرف المنفذ -1
 میناء أوالشحن حتى تم تسلم ال	ضاعة  میناءالمح>مة المختصة التي �قع ضمن والیتها  -2

  . إلخ...حزمها أو� میناء یؤد� ف�ه نشاC مرت	^ 	ال	ضائع المنقولة >تست�فها أ أوالتفر�غ، 

مسؤول�ة  	سببرفوعة مال الدعاو[ نظر بالمحاكم المختصة هذه 	صفة عامة  تعدّ 
ها قواعد روتردام على أنه یجوز الخروج عن هذه تلو ا	ش>ل حصر� >ما تن ال	حر�  الناقل

 أومؤقتة  أومنها عند اتخاذ إحد[ المحاكم تدابیر وقائ�ة  70 االختصاصات وفقا للمادة
فرت الشروC الواردة 	قواعد ااحت�اط�ة دون أن �>ون لها أن تفصل في موضوع الدعو[ إذا تو 

وجود اتفاق�ة دول�ة نافذة في تلك الدولة التي تتخذ فیها التدابیر �عطیها الحb  أوروتردام 
  .	الفصل في الدعو[ 

                                                           

  .ر حسب قواعد روتردام عند تعرضنا لمقر الناقل ونفس المقصود ینطبb هناسبb وأن شرحنا ما المقصود 	المق -1



 

 

  

  

  

  ثانيالفصل ال
لحل  ل�ةآ� التح��م الدولي ال�حر� 

منازعات مسؤول�ة الناقل ال�حر� 
�ضائعلل
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التح>�م م>انة مرموقة على الصعید الدولي 	صورة عامة >طر�b لفض  احتل
	سبب و  التح>�م ال	حر� خاصة 	النظر ألهم�ة المعامالت التجار�ة ال	حر�ةو  المنازعات،

منازعات النقل و  ت التجار�ة الدول�ة 	صفة عامةالمنازعا تتطلباإلعت	ارات العمل�ة حیث 
لهذا یختص غال	ا في الفصل فیها  ،سرعة الفصل فیها وتسو�تها 	سبب ال	حر� 	صفة خاصة

  .>ونهم محل ثقة 	النس	ة للخصوم إلىإضافة في المجال أشخاص ذو� خبرة واسعة ودرا�ة 

تم خارج ساحة أّن حّلها یي مثل هذه األنواع من المنازعات الفعل�ة ف الممارسات تأثبت
جوء اللّ الفصل فیها عن طر�b  تفضیلو  اةأو الذ� ال یوفر ضمانات للمتقاضین ومس القضاء

تضمین مثل هذه العقود الدول�ة شرC التح>�م 	ما  إلىولي األمر الذ� أد[ التح>�م الدّ  إلى
دین �>ون في اتفاق مستقل بین المتعاق أوفي سندات الشحن،  أوات اإلیجار طفیها مشار 

  ."مشارطة التح>�م"الحقا لوقوع النزاع، و�درج عادة في وث�قة تعرف 	اسم 

ل العالقات جاله المتعاملون في مفّض �التح>�م حال�ا القضاء الطب�عي الذ�  �عتبر
تنظ�م التح>�م التجار� بالمعاهدات الدول�ة التي تعنى  إلىول نضمت غالب�ة الدّ فأالدول�ة 

  . ومنها الجزائر>وسیلة بدیلة لحل الخالفات عنه  الصادرح>ام الدولي واالعتراف 	األ

بل  ل�ة لتسو�ة المنازعاتآالذ� الذ� القى رواجا > ^ الضوء على التح>�م ال	حر� سلن
وقد تم تطو�ره من اجل دفع عجلة التجارة  ، أص	ح ال غنى عنه في تسو�ة المنازعات ال	حر�ة

 منهاخصوص�ات ى 	عض الینطو� علفأضحى  رالمز�د من اإلزدها إلىالدول�ة  ال	حر�ة
 في عقد المشارطة داخل سند الشحن ةاإلحالة وشروC عمل�ة دمج شرC التح>�م الموجود

دون التغاضي عن >ونه �ستمد  ،ن �>ون طرفا یلتزم 	شرC التح>�مو>یف �م>ن للمرسل إل�ه أ
 ،)لو 	حث األمال(ه من خالل 	حث ماهیتالدولي  قواعده من الم	اد� المط	قة على التح>�م

تماش�ا مع المستجدات النقل ال	حر�  في تخصصةماالتفاق�ات الدول�ة ال 	عض و>یف نضمته
  ).الم	حث الثاني(سع�ا إلرساء قواعد خاصة 	التح>�م ال	حر� تكون معلومة مس	قاو  العمل�ة
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  لوالم�حث األ 
  الدوليال�حر� التح��م  ماه�ة

 اقوامه على قاعدة م قانوني لحل المنازعات ال	حر�ةنظا>التح>�م ال	حر� ینطو�          
ومما الشك ف�ه أن التح>�م أص	ح یلقى قبوال واسعا في ، الخروج عن طرق التقاضي العاد�ة

القضائي  	شدة لمنافسته النظامغالب�ة الدول >وسیلة فعالة لفض المنازعات 	عدما >ان منتقدا 
الدولة عن تقد�م العدالة  ز فیها محاكمالوطني ل�ص	ح م>مال له في الحاالت التي تعج

 نیالوسیلة المثلى لد[ المتعاملو  المتخصصة في المجال التجار� األح>ام و  طرافلأل
  .االقتصادیین

أ� نزاع و  مهمة في التجارة الدول�ة تواصلو  رV^ النقل ال	حر� حلقة نّ أال خالف في و 
لناقل الذ� قد یواجه خصمه أمام ینجم عن عدم تنفیذ العقد على وجه األكمل یثیر مسؤول�ة ا

من االطالع على ماه�ة  من هنا البدّ و  ة التح>�م المتخصصة في المجال ال	حر�،ئهی
أننا نتحدث 	ما و  ،)لو المطلب األ(مفهومه  إلىولي من خالل التعرض التح>�م ال	حر� الدّ 

ك لمؤسسات المختصة في ذلا أو>ذا الجهات و  عن تح>�م متخصص فیجب تحدید أنواعه
المطلب (ٕاجراءاته و  >ذلك التعرف على شروC صحة التح>�م ال	حر� و  )المطلب الثاني(

ة معرفة القواعد العامة �ذلك على الطا	ع ال	حر� للتح>�م على خلففي مرتكز�ن ) الثالث
  .للتح>�م الدولي التجار� 

  لوالمطلب األ 
  الدولي ال�حر�  مفهوم التح��م

قانون�ة بدیلة عن القضاء الوطني لحل النزاعات �عتبر التح>�م ال	حر� الدولي آل�ة  
قد نظمت أح>امه مختلف الدول مسایرة لما هو معمول 	ه رغم أنه ل�س و  القائمة في المجال،

خر[ خاصة بتسو�ة أجوء إلیها فهو �قترب من مفاه�م الوسیلة الوحیدة التي �م>ن اللّ 	
>یف و  ،)لو الفرع األ(األنظمة  	اقيما �میزه عن و  الخالفات، فما هو التح>�م ال	حر� الدولي

�م>ن ص�اغة شرC  فجوء إل�ه 	معنى >یجوء إل�ه أ� ما هي اآلل�ة المستعملة للّ �م>ن اللّ 
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الفرع (مد[ مشروعیته في مواجهة الغیرو  على إلزامیته لنتعرف) الفرع الثاني(التح>�م 
  ).الثالث

  لواأل فرع ال

  له النظم المشابهة وتمییزه عن �عض ال�حر� الدولي تعر?ف التح��م

تتقارب في و  تتعدد الوسائل القانون�ة المتاحة لتسو�ة الخالفات على الصعید الدولي
من هنا >ان لزاما التعرض للتعر�ف 	ه  همها التح>�م الدولي،أ ن >ان إ اجراءاتها و و  مفهومها

  .)ثان�ا(لتسو�ة المنازعات  ل االخر[ بمن ثم تمییزه عن السو  )الأو (

   :ال�حر� الدولي التح��م  تعر?ف -ال أو 

في  الفقه والقضاء والقانون  >ل من ما جاء 	ه إلىالنظر 	التعر�ف 	التح>�م  �حتاج
جوء الفرق بینه وVین اللّ  –ولو مبدئ�ا –الغا�ة من ذلك هي ادراك و  ،غ�اب تعر�ف موحد له

 أوه 	الطرق الود�ة � خالف استعصى حلألد[ الجم�ع لحل لوف أالقضاء >سبیل م إلى
  .على الصعید القانوني  التعر�ف إلىمن ثم الوصول و المصالحة 

اقامة قضاء خاص یتواله افراد مزودون بوال�ة الفصل " )1(یراد 	التح>�م:  تعر?فه فقها -1
العدالة مجتازا  مالءمتها ألداءحیث �قدر ، صل الخاصألوذلك خروجا عن ا، في المنازعات

 ونهعینهم الذین �، االطراف في المنازعةو  االشخاصو ، والیته من وال�ة المحاكم القضائ�ة
  .)2("حددون اختصاصه�و

أشخاص معنیین،  أواتفاق على طرح النزاع على شخص معین " :	أنه �ضاأ ف�عرّ 
الطر?t ":فه جانب آخر من الفقه 	أنه >ما عرّ  أو،)3("�فصلوا ف�ه دون المح�مة المختصة �ه

                                                           

إل�ه، و�سمى الح>م 	فتح الحاء  ماالحتكا یتموح>م بتشدید الكاف، تعني طلب الح>م من " ح>م"التح>�م لغة من مادة  -1
  . المح>م �ضم الم�م وفتح الحاء والكاف مشددة أووالكاف 

عقود المفتاح واالنتاج في في (قتصاد�ة الدول�ة في التجرVة الجزائر�ة نات في العقود االمعاشو عمار، الضما: نقال عن-2
  321ص ،1999اطروحة لنیل درجة د>توراه في القانون الدولي والعالقات الدول�ة، جامعة الجزائر،  ،)الید
 عمان، االردن، التوز�ع،و  نشردار الثقافة لل دور التح>�م في فض نزاعات عقود االستثمار،ع>اشة، >مال خالد / د -3

  . 41، ص 2014
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بواسطة الغیر بدال عن الطر?t القضائي معین  اإلجرائي الخصوصي للفصل في نزاع
  .)1("العام

لجوء واخت�ار برضاء تام وٕارادة �مثا�ة تنازل �امل من حt المواطن في الّ "هو  أو
  . )2("حرة، للتح��م دون المح�مة المختصة �فض النزاع

نظام للقضاء الخاص �سمح بإخراج �عض المنازعات عن وال�ة القضاء " هو أو 
لیهم مهمة القضاء إأفراد یختارهم الخصوم، و�سندون  أوواسطة فرد العاد� لكي تحل ب

  .)3("�النس�ة لهذه المنازعات

في مرجعه بإعطاء تعر�فا للتح>�م ال	حر� على وجه التحدید " عاطف دمحم الفقي/د"تم اه
التح��م ال�حر� نظام قانوني لحل المنازعات ال�حر?ة على أن �عهدوا �المنازعات : "جاء ف�ه

مح�مین خصوصیین من  إلىالتي ستنشأ عن هذه العالقات  أوالمستقبلة الناشئة  أولة الحا
اخت�ارهم من المشهود لهم �الكفاءة والخبرة في المجال ال�حر� ل�فصلوا فیها �أح�ام تح��م�ة 

  .)4("ةملزم

د مصدره في إتفاق األطراف معترف �ه من جقضاء خاص ی : "ه	أن AFA اعتبرت
سسات الدول�ة و?لبي حاجة األطراف في نظر النزاع خارج المحاكم الوطن�ة قبل الدول والمؤ 

 .)5("لما یوفره من سر?ة ومالئمة إجراءاته

                                                           

، 2012ر>ان االتفاق على التح>�م وشروC صحته، دار الف>ر الجامعي ،اإلس>ندر�ة، أمحمود السید عمر التحیو�، / د -1
  . 37ص 

b السودان�ة لألح>ام والسواب الموسوعة، »شرC التح>�م ال	حر� في س�اق التح>�م الدولي «عثمان دمحم الشر�ف،  -2
 http:/sjsudan.org/index.phpمتاح على الموقع  ،01القضائ�ة، ص 

  . 41خالد >مال ع>اشة، المرجع السابb، ص / د -3
  . 369المرجع السابb، ص  ،)قانون التجارة ال	حر�ة(عاطف دمحم الفقي، / د -4

5 - la définition de la notion d’arbitrage donnée par l’association française d’arbitrage 
(AFA)est la suivante : « l’arbitrage est une justice privée, mise en place par la volonté des 

parties, reconnue par les états et les institutions internationales, qui répond au besoin 

d’être juge en dehors des tribunaux en raison notamment de la confidentialité et de 

l’adaptation de sa procédure au litige », l’arbitrage : mode de résolution des conflits de la vie 
des affaires. 
Article disponible en ligne à l’adresse du site : http:// articledroit.blogpot.com/search.  
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التي تنطبb على و  ولي عمومانخلص من مختلف التعار�ف المقدمة للتح>�م الدّ          
عقد النقل منها و  عن العقود الدول�ة نه نظام لحل الخالفات التي تنشأأالتح>�م ال	حر� 

اخت�ار من س�فصل في و  ل�هإجوء رادتها االخت�ار للّ إف 	ملء اطر ال	حر� لل	ضائع وتكون لأل
هم 	النس	ة لنشاC دولي هو الحفا� على سر�ة الخصومة ألاو  جراءات محددةإالموضوع ب

  .السمعة التجار�ةو  حفاظا على المصالح

  :مایلي نذ>ر و[ القضائيبین التعر�فات الواردة على المستمن : تعر?فه قضاءا -2

 من قانون التح>�م 20ردته المادة أو ما  إلىف القضاء المصر� التح>�م مستند عرّ -  
قد ینشأ بینهم من  ماالتح��م لنظر  إلىحt المتعاقدین في االلتجاء "	أنه  المصر� الجدید

  . )1("نزاع جواز االتفاق على أن یتم �الخارج على ید غیر مصر?ین

إنه طر?t استثنائي یلجأ إل�ه الخصوم لفض : "مییز األردن�ة فقد عرفتهأما مح>مة الت
ما ینشأ بینهم من منازعات �موجب اتفاق بینهم �قصد الخروج عن طر?t التقاضي 

  . )2("العاد�ة

رض نزاع معین بین طرفین ع"... :عرفت المح>مة الدستور�ة المصر�ة التح>�م 	أنه 
نها داعلى ضوء شرو: �حد أوتفو�ض منهما ب أوهما على مح�م من األغ�ار �عین �اخت�ار 

الة مجردا من التحامل ال�فصل المح�م في ذلك النزاع �قرار ��ون نائ�ا عن شبهة المم
ة في جوانبها التي أحالها الطرفان إل�ه �عد أن یدلي �ل منهما مو خصوقاطعا لدابر ال

  .)3("...بوجهة نظره تفص�ال من خالل ضمانات التقاضي الرئ�س�ة

یر>ز التعر�ف القضائي على >ون التح>�م طر�b یواز� القضاء الوطني >جهة لحل         
  .بلوغ حل للنزاع م>فول 	ضمانات لألطراف إلىخالف و�لتق�ان في >ونها �سع�ان 

                                                           

  .  >مة النقض المصر�ةمحالصادر عن  30/01/2001المؤرخ في  1466طعن رقم  -1
  . 43خالد >مال ع>اشة، المرجع السابb، ص / د -2
  .عن المح>مة الدستور�ة العل�ا المصر�ة 17/12/1994الصادر في  14لسنة  13قرار رقم  -3

تي والقانون المصر� لحمید دمحم الحوسني، التح>�م ال	حر� وفقا لقانون اإلجراءات المدن�ة اإلماراعبد ا:نقال عن   
  . 18، ص 2007واالتفاق�ات الدول�ة،  دار الجامعة الجدیدة، اإلس>ندر�ة، 
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: بنصها 1994المادة الرا	عة من قانون التح>�م المصر� لسنة  هفتعرّ  :تعر?فه قانونا  -3
ل�ه طرفا النزاع التح��م الذ� یتفt ع إلىتح��م في ح�م هذا القانون ال تفاقینصرف لف� إ"

ظمة منإجراءات التح��م �مقتضى الطرفین  لىو تت، سواء �انت الجهة التي ةبإرادتهما الحر 
  ". لم ��ن �ذلك أوأم مر�زا دائما للتح��م 

الدولي لعام  ن�سترال النموذجي للتح>�م التجار� و فقرة أ من قانون األ 2فته المادة عرّ   
نه تعر�ف أ�الح¡ ، )1("أ� تح��م، سواء تولته مؤسسة تح��م دائمة أم ال": على انه 1985

  .�عتمد على مع�ار الجهة التي تنظر في النزاع مع مراعاة انه یتم بإتفاق األطراف

إلعطاء تعر�ف له � اهتمام أل المشرع الجزائر� موضوع التح>�م لكن لم یول أو تن  
في مواض�ع محددة ال تمس ل�ه 	النس	ة لكل األشخاص إجوء ص على ام>ان�ة اللّ اكتفى 	النو 

شخاص أإذا تعلb األمر 	 أو أهلیتهم، أوحالة األشخاص أو 	مسائل متعلقة 	النظام العام  
معنو�ة عامة فالیجوز لها طلب التح>�م إال اذا >ان الموضوع في إطار العالقات االقتصاد�ة 

  .)2(فقات العموم�ةفي اطار الصأو الدول�ة 

  :لهالمشابهة لنظم عن �عض االتح��م ال�حر�  تمییز -ثان�ا  

حتى ال �قع ل	س في  یجب التمییز بین التح>�م و	عض النظم التي تتشا	ه معه 
لیها المتخاصمون لحل الخالفات إ أل�ات یلجآالمفاه�م المتقارVة ف�ما بینها وما بین التح>�م >

  .)3(الو>الة، و الصلح، والخبرة، و القضاء، و الطرافبینهم، وهي التوفیb بین ا
1-  bالتوفی(conciliation) :الموفّ لة الوساطة في إجراء تسو�ة ودّ و اهي مح bة عن طر�� b

  ب بین األطراف وهي إیجاد حل �قرّ أجل الذ� �قدم مقترحات 	عد دراسة أس	اب النزاع من 
  . قرارات التح>�م ثلل�ست إلزام�ة م

                                                           

موقع ال، متاح على 2006مع تعد�الت  1985قانون األونسیترال النموذجي للتح>�م التجار� الدولي لعام  -1
www.uncitral.org .  

  .السالف الذ>ر 09-08من قانون رقم  1006المادة  أنظر-  2

، 2001 لسنة) 31(ت حسن، وال�ة القضاء على ح>م التح>�م في ظل القانون التح>�م األردني رقم أنش: نقال عن - 3
  .28-26ص  ، ص 2011/2012س^، >ل�ة الحقوق، األردن، و جامعة الشرق األ ،رسالة ماجستیر، قانون خاص
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المنازعات في ختص 	الفصل تسلطة رسم�ة من سلطات الدولة : (juridiction)القضاء  -2
 االمثارة على إقل�مها وفb قانونها السار�، عن طر�b موظف هو القاضي الذ� �صدر أح>ام

  . مثل قرار التح>�م لكنها تختلف عن 	عضها �ةإلزام
القائمة عن  اتفاق بین المتنازعین على وضع حد للمش>لة: (transaction)الصلح  -3

ممثلیهم، دون تدخل طرف ثالث >ما هو الحال في  أوطر�b الحوار الم	اشر بین األطراف 
  . التح>�م

المح>م للفصل في نزاع ذو طا	ع فني  أووسیلة تساعد القاضي : (expertise)الخبرة  -4
 ام�ه ملز أر  ورأ� الخبیر غیر ملزم، لكن إذا اتفb الطرفان على تعیین خبیر محدد وجعال

  . و�فصل في الخالف أخذ هذا الخبیر دور المح>م
نقطة التشا	ه بین الو>یل والمح>م أن >الهما : (mandat ou representatif)الو>الة  -5

  . >ال له مهمة الفصل ف�ه من خالل تطبیb القانون المتفb عل�هأو و  �مثل طرفي النزاع

  الفرع الثاني
  ال�حر�  االتفاق على التح��م صور

ألطراف المحتكمون على االلتجاء لاتفاق  >ل ال	حر�  التفاق على التح>�ما�قصد 	 
ال	عض من المنازعات التي قد تنشأ بینهم في  أونظام التح>�م، للفصل في >ل نزاع  إلى

نشأت فعال بینهم منازعة لحظة إبرام االتفاق  أوالمستقبل، 	مناس	ة عالقة قانون�ة معینة، 
لى 	شرC و ن الوضعین اصطلح الفقهاء على تسم�ة الحالة األ، وللتمییز بی)1(على التح>�م

خر[ أنه توجد صورة أ، على )ثان�ا(، أما الثان�ة معروفة 	اسم مشارطة التح>�م)الأو (التح>�م
جانب المفهوم الجدید  إلى،)ثالثا(حالةإلخذ حیزا واسعا في المجال ال	حر� وهي التح>�م 	اأت

   .)	عارا(هو التح>�م االلكترونيو  للتح>�م

  
                                                           

نموذجي للتح>�م التجار� الدولي المقصود 	اتفاق من الفصل الثاني من الئحة الیونسترال ال 01فقرة  07عرفت المادة  - 1
تنشأ بینهما  أو�عض النزاعات التي نشأت  أوهو اتفاق بین الطرفین على ان �ح�ال على التح��م جم�ع :"التح>�م بنصها

  .غیر تعاقد�ة أو�شأن عالقة قانون�ة محددة،سواء اكانت تعاقد�ة 
  "في ش�ل اتفاق منفصل أووارد في عقد  و?جوز ان ��ون افاق التح��م في ش�ل بند تح��م 
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   :شر: التح��م -ال أو 

اتفاق الطرفین على إنهاء ما قد یدور بینهم من منازعات مستق	ال عن طر�b  �عني
أكثر ل�قضي ف�ه 	ح>م ملزم 	عیدا عن المح>مة المختصة أصال  أوعرضها على مح>م 

        .)1(	النزاع

حb 	العقد شرطا في اتفاق مستقل یل أوهذا االتفاق 	الشرC الذ� یرد >بند �سمى 

ك أن شرC التح>�م قد �>ون قائما بذاته ومنفصال عن العقد األصلي لاألصلي، و�قصد بذ

وال یؤثر بذلك في وصفه 	أنه شرطا للتح>�م،  -مصدر الرا	طة القانون�ة –المبرم بین أطرافه 

على أن ورود مثل هذا  ،)2( فهذا الشرC موضوع قبل وقوع أ� نزاع فالنزاع قد �قع مستق	ال

�ستط�ع األطراف تعدیل شرC التح>�م 	عد وقوع ، الشرC �غني عن توق�ع مشارطة التح>�م

  .أ� مانع في القانون ما دام ال یوجد  النزاع 	موجب مشارطة جدیدة 

  :ممشارطة التح�� -ثان�ا 

لتح>�م طراف على عرض النزاع على ابین اال اقتف�قصد 	مشارطة التح>�م ذلك اإل      
فان مشارطة خر[ أ	ع	ارة  أو وهو األسبb لكن هنا �>ون هذا االتفاق الحقا لوقوع النزاع،

موجودا ع>س شرC التح>�م الذ� یواجه نزاعا محتمال قد و  قائماو  التح>�م تواجه نزاعا حاال
  .)3(�قع في المستقبل

                                                           

شر: التح��م هو االتفاق الذ� ": 	أنه  ، السالف الذ>ر،09-08 رقم من قانون  1007وقد عّرفه المشرع الجزائر� في المادة  -1
العقد  أعاله، لعرض النزاعات التي قد تثار �شأن هذا 1006یلتزم �موج�ه األطراف في عقد متصل �حقوق متاحة �مفهوم المادة 

  :والتي جاء فیها) مرافعات( 1442فه المشرع الفرنسي في المادة أ�ضا عرّ . "على التح��م
« la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à 

soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient maitre relativement à ce contrat » 

نشأ تتحدید قد وفتح المجال أل� نوع من النزاعات دون  (convention)�الح¡ أن هذا التعر�ف نزع عنه صفة الشرC بل اعتبره اتفاق 
  . عن العقد

، 2009قاهرة، لنقض واالستئناف والمح>مة اإلدار�ة العل�ا، دار الكتاب الحدیث، الفي االتح>�م، الم	اد� القانون�ة  ،غالي الفقي/  د -2
  . 66محمود السید عمر التحیو�، المرجع السابb، ص / ، ود32ص 
 ،نون >ل�ة القا ،مجلة الشر�عة والقانون  ،»"دراسة مقارنة"شرC الكتا	ة والتح>�م اإللكتروني« إبراه�م صبر� األرناؤوC،/ د - 3

  .144، ص  2012،جامعة األمارات العر�Vة المتحدة ،49عدد 
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م�ة اتفاق التح>�م أعطى المشرع الجزائر� تعر�فا لمشارطة التح>�م لكن تحت تس          
اتفاق التح��م :"ج والتي تنص على إ ق إ م  1011وهذا من خالل المادة ) سهوا أوخطأ (

  ".هو االتفاق الذ� �قبل األطراف �موج�ه عرض نزاع سبt نشوؤه على التح��م

�شترC لصحة هذا االتفاق أن �حدد و	ش>ل دقیb المسائل التي �شملها اتفاق           
تفسیر وٕاال  أو�ل أو � تألن �>ون موضوع النزاع محددا 	ش>ل ال یترك مجاال التح>�م أ� أ

االتفاق 	اطال وهو أمر مم>ن في هذه الحالة وغیر مطالب 	ه في حالة شرC التح>�م  عدّ 
 القانون الواجب التطبیb على النزاع،و  ، >ذلك تحدد ف�ه الهیئة التح>�م�ةألن النزاع لم �قع

   .)1(زمةالالّ ل االجرائ�ة ئ>ل المساو 

  :إلحالة �االتح��م  شر: -لثا اث

صاحب و  حد وسائل اث	ات عقد النقل ال	حر� ذاته بین الناقلأسند الشحن  �عدّ         
اعة بها كثر النزاعات تنجم عنه سواء تعلb االمر بوصول 	ضأ فإن و	التالي ضاعة	ال

 لغیر صاحب الحb فیها،تسل�مها  أوعدم وقوع تسل�م لها  أو خرةأمت أوخسائر ومتضررة 
المشتملة على و  جبها	مو  الصادرمشارطة اإلیجار  إلىوهنا قد تثار مش>لة إحالة سند الشحن 

ندماج السند إل>اف�ة  فهل هي نصوص المشارطة إلىحالة عامة إل>انت ا إذاف ،شرC التح>�م
ة عن 	جااال حالة خاصة لشرC التح>�م الوارد بها؟إمر ورود ألم �ستدعي اأشارطة مفي ال

  :)2(حتمالینإهذا التساؤل تفترض 

 نّ إ، وعل�ه فتضمنة لشرC التح>�ممث�قة الو ال إلىصر�حة و  ن تكون االحالة واضحةأما إ-
و	موجب هذه  ،یجار السفینة �سر� على سند الشحن�م الموجود في مشارطة ا>شرC التح

 .متضمنا اتفاق التح>�م سند الشحن االحالة �عدّ 

  .غیر صر�حة فهذا ال �>في لإلحالةو  ر یتعلb بإشارة عامةمألذا >ان اإما أ -
                                                           

- 144، ص ص السابbالمرجع  إبراه�م صبر� األرناؤوC،/ دو  ،376و 32، المرجع السابb، ص غالي الفقي/ د -1
145.   

    16 السنة ،50العدد ،14مجلة الرافدین للحقوق ،المجلد  ،»نازعات ال	حر�ة مالتح>�م في ال« افراح عبد الكر�م خلیل،  -  2
  .145- 144ص ص  ، العراق ،2010،
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سر�ان شروC وث�قة تتضمن  إلىحالة ترد في العقد إتفاق على التح>�م أ� إ�عتبر 
شرC التح>�م 	شرC أن تكون اإلحالة واضحة ال غموض فیها في اعت	ار شرC التح>�م جزءا 

مشارطة إیجار السفینة، فال  من العقد، وهو الوضع ذاته في حالة صدور سند شحن نتیجة
�م>ن االعتداد 	اإلحالة ف�ما یخص االتفاق على التح>�م ما لم تكن اإلحالة واضحة ول�ست 
إحالة عامة 	اعت	ار أن سند الشحن من المفروض أن یتضمن >افة الشروC الخاصة 	النقل 

ه لم �>ن ال الشاحن 	اعت	اره وسیلة إث	ات 	النس	ة للشاحن والمرسل إل�ه في مواجهة الناقل ألن
وال المرسل إل�ه طرفا في مشارطة اإلیجار وهذا ما ذهبت إل�ه مح>مة النقض المصر�ة في 

  .)1(13/07/1992قرارها الصادر بتار�خ 

  :التح��م االلكتروني -را�عا

�شهد العالم تطورا تكنولوج�ا مذهال وسر�عا ومن مزا�اه اختصار المسافات وتوفیر  
 داءجم التجارة االلكترون�ة وما تنطو� عل�ه من خصوص�ة وسرعة في أالوقت ومعه تزاید ح

 (l’arbitrage électronique)نيااللكترو أن وصل الحدیث عن التح>�م  إلى والتنفیذ إلجراءاتا

 .في التح>�م )االلكترون�ة (الذ� الیختلف عن التح>�م العاد� إال في الوسیلة المستخدمة 

م التح>�م التقلید� فهو وسیلة رضائ�ة بدیلة لفض �أخذ التح>�م اإللكتروني ح>
 bلكتروني مبرم بین إتفاق تح>�م إالمنازعات الناجمة عن المعامالت اإللكترون�ة عن طر�

عیئة التح��م �حسم النزاع المرفوع إلیها من  أوق�ام المح�م " :فقد عرف 	أنهطرفي النزاع 
 البر?دو  في استخدام الحواسیبالمتخاصمین من خالل المسائل اإللكترون�ة تتمثل 

  قرار إلى�طر?قة الكترون�ة للوصول و جم�ع التقن�ات الحدیثة في االتصاالتو  االلكتروني

                                                           

التح��م طر?t استثنائي لفض " :تضمن االتي 13/07/1992لمؤرخ في ا 54لسنة  2267الطعن رقم  -1
و�ان سند الشحن �مثل االصل دلیل الشاحن أو قوامه الخروج عن الطرق العاد�ة �ما تكفله من ضمانات ،.الخصومات

 tبین طرفي عقد المرسل ال�ه قبل الناقل ،فانه یتعین ان �فرغ ف�ه �افة الشرو: الخاصة �عمل�ة النقل �حیث اذا ما اتف
النقل على االلتجاء إلى التح��م في شان ما یثور من منازعات یتعین ان ینص عل�ه صراحة في ذلك السند وال محل 

إلى مشارطة ایجار السفینة ال س�ما وان الشاحن أو المرسل ال�ه لم  -طورتهخ�النظر إلى -لالحالة المجهلة في أمره 
   .236، صالسابbالمرجع غالي الفقي ،/ دنقال عن  ،..."��ن ا�ا منهما في تلك المشارطة
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  .)1("حسم النزاع نهائ�او  تح��م الكتروني 

ر والمرونة حیث ال یلزم حضور األطراف �سلكتروني هو اآلخر 	الإلیتمیز التح>�م ا
  ماع المتخاصمین عبر المحادثات التل�فون�ةماد�ا أ� االنتقال بل �>في مجرد س

(vidéoconférence) مار الصناع�ة، أ�ضا سرعة إصدار واالتصاالت االلكترون�ة عبر األق
ح>ام نظرا لسرعة اإلجراءات وسهولتها العتمادها على م	ادالت المستندات عن طر�b األ

 نه یتم فيأما �میزه  نّ أ� أ ،البر�د االلكتروني واستشارة الخبراء م	اشرة عن طر�b األنترنت
  .)2( فتراضيإ عالم

عنه ام>ان�ة خرق  �نجرّ و  �عاب عل�ه عدم القدرة على الس�طرة على التقدم التكنولوجي
ن من التأكد 	ش>ل قاطع من �ضا عدم التم>ّ أو  ،	التالي المساس 	ضمانة السر�ةو  الش�فرة

تنفیذ األح>ام و  اسة الدولة لرقابتهجانب صعو	ة ممار  إلىالمستتدات المرسلة و  هو�ة األطراف
  .)3(س	اب تعیb انتشاره خاصة في البلدان النام�ةأوهي 

  الفرع الثالث
  واستقاللیته ال�حر� الدولي طب�عة التح��م

ٕان صنف ضمن التح>�م و  حتى ولي 	طب�عة خاصة 	هینفرد التح>�م ال	حر� الدّ   
، تجعله یتمتع )الأو (المعط�ات التجار� الدولي أو >نوع منه >ونه ینطو� على جملة من

  ).ثان�ا(بإستقالل�ة مقارنة ب	اقي أنواع التح>�م 

  

                                                           

دراسة قانون�ة مقارنة ومعمقة في نظام (مصطفى ناطb صالح الناصر�، التطورات الحدیثة في التح>�م التجار� /د -  1
  .16، ص 2015اإلمارات، - مصر دار الكتب القانون�ة، ،)التح>�م

، و   أحمد 482 -480ص ص  ،2006 الجدیدة، االس>ندر�ة،دار الجامعة  العقود الدول�ة،دمحم حسین منصور، / د -2
 جامعة >ل�ة الحقوق، ،02العدد اإلقتصاد�ة،، مجلة الحقوق لل	حوث القانون�ة و »ح>م التح>�م االلكتروني« هند�،عوض 

  .148-147ص ص  المرجع السابb، إبراه�م صبر� األرناؤوC،/ دو  ،53-48ص ص ،2009 اإلس>ندر�ة،
، المرجع نفسه، ص دمحم حسین منصور/ د، و 18- 17، المرجع نفسه، ص صb صالح الناصر� مصطفى ناط/ د - 3

481.  
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  :ال�حر�  طب�عة التح��م -ال أو 

یز عنه بنوع النشاC الذ� ن >ان یتمإ یتفرع التح>�م ال	حر� عن التح>�م التجار� و           
أن ر�ة �م>ن وهو النشاC ال	حر� وعلى ذلك فان >ل مایتعلb 	المعامالت ال	ح یختص 	ه

  . شرC التح>�م في العقددراج إتخضع للتح>�م ال	حر� متى اتفb أطراف العالقة على 

 ا	طاله إلىیبدأ التح>�م 	عقد یخضع للقواعد العامة من حیث انعقاده وما قد یؤد�        
ام>ان�ة الطعن ف�ه حسب التشر�عات و  اثارهو  نفاذهو  �نتهي 	ح>م یخضع من حیث اجراءاتهو 

  .)1(االدار�ةو  قانون اإلجراءات المدن�ة إلى�ة الوطن

من طب�عة  أووقع خالف حول تحدید طب�عة التح>�م، فهل هو ذو طب�عة تعاقد�ة      
   .أنه ذو طب�عة مختلطة أوما یترتب على ذلك من آثار و  قضائ�ة

كاملة عت	ار التح>�م ذو طب�عة تعاقد�ة �عني 	الضرورة منح أطراف النزاع الحر�ة الإ       
الخت�ار من یتولى الفصل بینهم حتى یتسنى لهم الخضوع طواع�ة لما �صدر من أح>ام 

�نحصر بذلك تدخل الدولة في و  نظام الدولة،و  نتیجة حر�ة اخت�ارهم ف�ما ال �مس 	أمن
تقد�م أ�ة و  العمل�ة التح>�م�ة في أضیb الحدود، >ما لها أن تقف على السیر الحسن للعمل�ة

  . من هیئة التح>�م مساعدة مطلو	ة

 التح>�م �عني أنّ  إلىجوء ح الطب�عة القضائ�ة التفاق التح>�م، فیر[ أن اللّ أما من یرجّ 
	التالي و  عن القضاء العاد� ةالصادر األح>ام التح>�م�ة التي تصدر عنها تواز� تلك األح>ام 

  .للخصوم امملز  اإج	ار� اهذا االتجاه قضاء فالتح>�م �ص	ح حسب ال �م>ن التملص منها، 

مختلطة، فهو نظام  أوأما التوجه الثالث فقد >ان وسطا، فهو یر[ ف�ه طب�عة مزدوجة 

، )مح>مال أو(تعاقد� �ظهر من خالل الحر�ة المتاحة لألطراف في تحدید الهیئة التح>�م�ة 

                                                           

 حقوق الرسالة لنیل الد>توراه في  ،)دراسة مقارنة(التح>�م في المنازعات ال	حر�ة  الولید بن دمحم بن علي البرماني، - 1
  .109-108ص ص ،2010، مصر ،امعة عین شمس،ج
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 �>تسب الطب�عة القضائ�ة عند تدخل قضاء الدولة لالعترافو  اإلجراءات المت	عة،و 

  .)1( التح>�مي الصادر بناءا على طلب صاحب المصلحة لتنفیذ الح>مالح>م ذتنفیو 

   :ال�حر�   مبدأ استقالل�ة اتفاق التح��م -ان�ا ث

عن العقد األصلي نتیجة ضرورة عمل�ة،  استقالل�ة اتفاق التح>�م	حث لة أمسظهرت 
رت	ة تظهر لة العالقة بین العقد األصلي واتفاق التح>�م واآلثار المتأ	حث مس إلىفالحاجة 

   :)2(في فرضیتین

ه فهنا یثور التساؤل ائإنقض أوفسخه  أوعند التمسك ب	طالن العقد األصلي : لىو األ     
 أوالفسخ  أوحول مد[ تأثر اتفاق التح>�م 	ما قد یلحb العقد األصلي من أس	اب ال	طالن 

  . االنقضاء

	طالنه، وهي  أوم ذاته عندما یتمسك أحد األطراف 	عدم صحة اتفاق التح>� :الثان�ة    
لى، حین نتسائل عن مد[ تأثر العقد األصلي 	ما لحb اتفاق و الصورة المعاكسة للفرض�ة األ

   .التح>�م من 	طالن

هل یت	ع شرC التح>�م العقد الذ� اندرج ف�ه صحة : 	اختصار السؤال التالينطرح  -   
  ؟أم ال ،>حال أ� شرC من الشروC المعروفة او	طالن

b عل�ه أن شرC التح>�م مستقل تمام االستقالل عن االتفاق الوارد ف�ه سواء من المتف
التأثیر  إلىإنهاء هذا االتفاق  أوفسخ  أوالداخل�ة، فال یؤد� 	طالن  أوفي العالقات الدول�ة 

على شرC التح>�م، فالشرC �ظل صح�حا طالما استوفى شروC صحته الخاصة 	ه فهو 
  . عقد آخر تصرف قانوني مستقل وٕان تضمنه

                                                           

، المغرب، ص 2002، 1لعدد، مجلة القصر، ا»)غرفة التح>�م ال	حر� 	المغرب(م ال	حر� التح>�«دمحم أخ�اC، / د -1
  .139- 131،المرجع السابb، ص ص الولید بن دمحم بن علي البرماني ،و12- 10ص، 

هومة،  ، دارC ،2)وفقا لقانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار�ة والقوانین المقارنة(لزهر بن سعید، التح>�م التجار� الدولي  -2
  . 79، 77، ص ص2014الجزائر، 
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د ــــــم و	طالن العقد الوارد 	ه إال إذا امتـــــــــور صحة شرC التح>یتصه من المــــــــــــلذا فإن
ستقل عن االتفاق شرC التح>�م >أمر م إلىجوء األمر�ن معا ومن ثم یجوز اللّ  إلىال	طالن 

ة التح>�م هیئأمام ك أ� دعو[ �وعل�ه، فإن شرC التح>�م �>في لذاته لتحر ، األصلي ال	اطل
إنهاء العقد األصلي، و�تمتع  أو فسخ أوالتي تملك النظر في أ� منازعات تنشأ عن 	طالن 

المنازعات الناشئة عن تنفیذ العقد المدرج  لىتطب�قه ع إلىالشرC بنفس الفعال�ة التي تؤد� 
  .)1( ف�ه وٕاعماله على األطراف المعن�ة م	اشرة بهذا التنفیذ

متى >ان  التح>�مهذا اإلستقالل أّن مصیر شرC ترتب على ستخلص أّن ما ی�
ال یرت	^ 	مصیر العقد الذ� یتضمنه، فال یترتب على 	طالن هذا األخیر  صح�حا في ذاته

  .)2(إنهائه أ� أثر على شرC التح>�م الوارد 	ه أوفسخه  أو

  :تقر?ر مبدأ استقالل اتفاق التح��م -1

أ استقالل�ة اتفاق التح>�م 	النس	ة للعقد األصلي أخذت معظم التشر�عات الحدیثة 	مبد 
   .	ش>ل غیر م	اشر أو>ان ذلك 	أسلوب م	اشر  سواء

بهذا المبدأ بنص صر�ح �صرف أ� ل	س في مجال التح>�م  المشرع الجزائر�  رّ قأ 
ال �م�ن :  " بنصها 2008لسنة  إ ق إ م 1040وذلك من خالل الفقرة الرا	عة من المادة 

  ". صحة اتفاق�ة التح��م �سبب عدم صحة العقد األصلي االحتجاج �عدم

 23المشرع المصر� األمر 	النص الصر�ح على ذلك من خالل المادة  نظیرهحسم 
�عتبر شر: التح��م اتفاقا : "والتي نصت على 1994سنة  27من قانون التح>�م رقم 

 eإنهائه اثر على  وأفسخه  أووال یترتب على �طالن العقد  مستقال عن شرو: العقد األخر
  ". شر: التح��م الذ� یتضمنه إذا �ان هذا الشر: صح�حا في ذاته

                                                           

/ دو  ،328، 327المرجع السابb، ص ص، ...)عقد النقل ال	حر� (	سعید مراد ،و  ،487دمحم حسین منصور، المرجع السابb، ص  -1
  . 230-229ص  ،2008قافة للنشر والتوز�ع، عمان، قانون التجارة الدول�ة، دار الث طالب حسن موسى،

، 2007،  02انون�ة االقتصاد�ة،عدد مجلة الحقوق لل	حوث الق ،»التح>�م في المنازعات ال	حر�ة « ،دمحم فر�د العر�ني/د -2
   .160-159مصر، ص ص 
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المبدأ  بهذا إعترفالفرق بین المشرع الجزائر� والمصر� هو أن هذا األخیر قد �>من 

الدولي، على خالف المشرع الجزائر� الذ� لم �شر  أومر 	التح>�م الداخلي ألإذا ما تعلb ا

واألفضل لو طبb هذا المبدأ  ،)داخلي أو(>ون 	صدد تح>�م محلي ن هذا المبدأ عندما إلى

   .)1(على التح>�م الداخلي أ�ضا

وني بل ـــــص قانــــبهذا المبدأ في أ� ن على خالف سا	ق�هرع الفرنسي ــــــالمشلم �قر         
 وضعسي في القضاء الفرن إلىل �عود فضجده، فالأو رك األمر للقضاء الذ� أقره وا�ضا ــــــت

  .)2(1963سنة 	ه منذ والذ� استقر العمل  هذا المبدأ

  : ال�حر� الدولي فاق التح��متاألثر المانع إل -2

مشارطة یلزم أطرافه بتنفیذ  أوإن االتفاق على التح>�م أ�ا >انت صورته شرطا 
ع مضمونه أ� الخضوع إلجراءات التح>�م، وهو األثر اإلیجابي وقبول الح>م الصادر ف�ه وم

  . التنازل عن اتفاق التح>�م أوذلك �>ون لألطراف حر�ة العدول 

التح>�م من أجل حل أ� نزاع عدم  إلىجوء اللّ على یترتب على اتفاق األطراف 
 إلىاختصاص القضاء بنظر هذا النزاع وهو األثر السلبي و	التالي تنتقل سلطة الفصل ف�ه 

یتعین التمسك ف ا االختصاص من النظام العامهیئة التح>�م المتفb علیها، على أنه ال �عد هذ
  .)3( عو[ وال تقضي 	ه من تلقاء نفسها	ه أمام المح>مة قبل الخوض في موضوع الدّ 

ع األمر ــــحاج	ا أمام األطراف من دف أوداء مانعا ـــــــاق التح>�م �عتبر ابتــــــوجود اتف 
  زاع أمام قضاء الدولة تعین عل�ه التخلي وٕاذا رفع الن،)4( أمام قضاء الدولة للفصل في النزاع

                                                           

وفي مضمون مادتها الثان�ة >رست هذا المبدأ ولو 	ش>ل غیر صر�ح حیث أعطته قوة  1958أما اتفاق�ة نیو�ورك لسنة  - 1
المادة و  من الئحة التح>�م لغرفة التح>�م ال	حر� ب	ار�س، 13ت 	ه المادة قرّ أضا �أ، فأص	ح مبدءا مستقرا وثابتا في التجارة

  .من الئحة الیونسترال للتح>�م التجار� الدولي 2فقرة 21

 دار الثقافة للنشر التح>�م التجار� ال	حر�،علي طاهر الب�اتي، / ود ،78-77لزهر بن سعید، المرجع السابb، ص  -2
   .232-230ص المرجع السابb، ،)قانون التجارة الدول�ة(طالب حسن موسى،/ دو  ،199ص  ،2006،االردن ،عمان التوز�ع،و 
  . 486دمحم حسین منصور، المرجع السابb، ص  -3
  . 81لزهر بن سعید، المرجع السابb، ص  -4
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وهو ما ذهبت إل�ه  ،عنه احتراما لوجود اتفاق التح>�م في أ� وقت >انت عل�ه اإلجراءات
أن الح>م 	عدم قبول دعو[ ال تصدره  اعتبر م 13نصوص قانون التح>�م المصر� في مادته 

التأكید على وجود اتفاق و لألطراف إثارة الموضوع  ، بل البدّ )1(المح>مة من تلقاء نفسها
تخلیهم عن اتفاق التح>�م مما �فتح  مفادهالتح>�م، وس>وت األطراف عن إثارة مثل هذا الدفع 

المجال للقاضي للتصد� لموضوع النزاع، أما إذا تمسك الطرف اآلخر 	اتفاق التح>�م هنا 
  . قاضي إصدار ح>م 	عدم قبول الدعو[ للحb � فق^

 إلىما �فید أن اللجوء  2مة عندما �ضیف 	موجب الفقرة یزداد المشرع المصر� صرا 
القضاء الوطني ال اثر له على إ�قاف إجراءات التح>�م التي تم 	الفعل م	اشرتها، و	التالي 

 إلىلون التهرب والتنصل من اتفاق التح>�م 	اللجوء و ا�>ون قد أغلb ال	اب أمام من �ح
   .القضاء الوطني

تفاق التح>�م حیث قضت المادة إلبنى مبدأ األثر المانع المشرع الجزائر� ت نّ أ�ظهر 
��ون القاضي غیر مختص �الفصل في موضوع النزاع إذ �انت " :ق إ م إ ج 	أنه 1045

اتفاق�ة تح��م على أن تثار من أحد  إذا تبین له وجود أوالخصومة التح��م�ة قائمة، 
   ".األطراف

التفاق التح>�م حصانة  منح	اقي التشر�عات و قد سایر بهذا �>ون المشرع الجزائر�        
ل�م ش>ال وموضوعا حسب ما هو منصوص ـــتفاق التح>�م السالمبدأ األثر المانع 	 	أن أقرّ 

وجب على القاضي یتف، )2(�حجب قضاء الدولة عن نظر النزاع) االتفاق(وجوده و عل�ه قانونا، 
بدء فعال 	ات	اع إجراءات التح>�م  أو الح>م 	عدم قبول الدعو[ إذا علم بوجود اتفاق التح>�م

  مفاده وجود  افع>تش>یل هیئة التح>�م، لكن 	شرC وهو أن یثیر احد أطراف النزاع دّ 

                                                           

فع إلیها یجب على المح�مة التي یر  -1: " على ما یلي 1994من قانون التح>�م المصر� لسنة  13تنص المادة  -1
دفاع في  أونزاع یوجد �شانه اتفاق تح��م أن تح�م �عدم قبول الدعوe إذ دفع المدعى عل�ه بذلك قبل إبدائه أ� طلب 

 eالدعو .  
إصدار  أواالستمرار فیها  أووال �حول رفع الدعوe المشار إلیها في الفقرة السا�قة دون البدء في إجراءات التح��م  -2

  ". ح�م التح��م
  . 83بن سعید، المرجع السابb، ص  لزهر -2
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   .تلقاء نفسه ته منإثار قاضي للاتفاق التح>�م فال �م>ن 

  المطلب الثاني
  والمؤسسات التي تتواله أنواع التح��م

الدولي والداخلي، وتأكیدا لرغ	ة األفراد نظام التح>�م على الصعیدین  أهم�ةتزایدت  
في انتشار هذا النظام 	اعت	اره الوسیلة المثلى لحل المنازعات 	الطرق السلم�ة، و>ذا رغ	ة 

خ�ارات منح و  رت عدة أنواع للتح>�م لتغطي >افة المنازعاتظه ل في تشج�ع االستثمارالدو 
 مؤسسات متخصصة تكفل اجرائهور ظه،صاحب هذا التنوع في التح>�م )لو الفرع األ( فرادلأل

  ).الفرع الثاني(وفb نظام معین
  لوالفرع األ 

  انواع التح��م

مد[ وجود  إلى�ة التي ینظر منها إل�ه، 	النظر و ایتحدد نوع التح>�م 	حسب الز  
مد[ توفر إرادة األطراف في  إلى	النظر  أو ،)الأو (الفصل في النزاع  ىولتمراكز دائمة ت

وهي أهم  ،)ثالثا(الداخل�ة للتح>�م أوالطب�عة الدول�ة  إلى	النظر  أو، )ثان�ا(مالتح>� إلىاللجوء 
  . )1(أنواع التح>�م أوتقس�مات 

                                                           

علما أنه یوجد تقس�مات أخر[ ألنواع التح>�م وهي 	حسب مداه، فنجد التح>�م الكلي والجزئي، و�قصد 	التح>�م الكلي هو ذلك  -1
تفاق �قتصر تفسیر أحد شروطه و�عرض على التح>�م، أما التح>�م الجزئي فهو ا أواالتفاق الذ� �شمل >ل نزاع ینشأ عن تطبیb العقد 

  . ال �فسح الح>م التح>�ميإ زه و أو على جزء معین من النزاع ال یجوز تج
 إلىتح>�م دائم وتح>�م مؤقت، فأما التح>�م الدائم فهو اتفاق ی	قى دائما ما دامت إرادة األطراف متجهة  إلىأ�ضا 	حسب المدة، فینقسم 

التح>�م المؤقت و>ما تدل عل�ه تسمیته فإنه یبدأ مع  حین المح>مة، في 	موافقة أول عنه إال 	اتفاق األطراف ال عدو اإل	قاء عل�ه و 
                           . نشوء النزاع و�نتهي 	صدور قرار التح>�م

مد[ التقید 	اإلجراءات القضائ�ة،  إلىو�ضیف 	عض الفقهاء نوع آخر من التح>�م وهو التح>�م 	القضاء والتح>�م 	الصلح وهذا 	النظر 
التح>�م العاد� یلتزم 	موج	ه المح>م بتطبیb قواعد القانون الموضوعي واحترام اإلجراءات المتفb علیها، إال أنه  أوتح>�م 	القضاء فال

على ع>س التح>�م 	الصلح، حیث �>ون دور المح>م إیجاد حل  ،�م>ن إعفاؤه منها 	اتفاق الطرفین ما لم تمس 	قواعد النظام العام
ل هو تطبیb قواعد العدالة و بل مرجعه األ عینة إجراءات م أوبین أطراف النزاع دون التقید 	قانون محدد لة صلح أو مح أووس^ 

وتقس�م آخر �عتد 	موضوع النزاع، وأهمها التح>�م التجار� وهو مرت	^ 	المنازعات الناشئة عن التجارة الدول�ة،  التح>�م  ،واإلنصاف
  . جانب التح>�م العمالي إلىال	حر�، 

 أح>ام عقد التح>�م أسعد فاضل مندیل،، و 61 -53خالد >مال ع>اشة، المرجع السابb، ص ص / د : اصیل أكثر انظرلتف
  . 103-94ص ص  ،2011لبنان، األدب�ة،و  م>ت	ة ز�ن الحقوق�ة ،)دراسة مقارنة(اجلراءاتهو 
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  :  وجود مراكز التح��محسب  -ال أو 

عدم وجود مؤسسة تتكفل 	ه  أومع�ار وجود  إلىالتح>�م ال	حر� الدولي استنادا ینقسم       
  :هم�ة عمل�ا أ  وهذا التقس�م هو األكثر نوعین، إلى

  :  (Arbitrage Institutionnel)التح��م المؤسساتي -1 

 أو لجان أوتم من خالل هیئات ی ئحيالال أو�طلb عل�ه أ�ضا التح>�م النظامي  

مراكز منظمة ودائمة تفصل في المنازعات المعروضة علیها وفقا لإلجراءات واللوائح 

احدهم حسب  أوقوم المر>ز بتعیین المح>مین >ما � ،التي نص علیها القانون  أوالخاصة بها 

   .)1(حسب ما تنص عل�ه الالئحة >ل�قوم 	مراجعة ح>م التح>�م  أواتفاق األطراف 

داخلي وهو التح>�م الذ� �فرض في  إلى تح>�مح>�م تذا النوع من الـه ینقسم   

التح>�م أمام دولي مثل ٕالى تح>�م و  ب ما ینظمه المشرع الوطني،ـــــة حســــمجاالت معین

   .)2(المنازعات الناشئة عن االستثمار ي لحلــــالمر>ز الدول

المؤسسة الخاصة 	التح>�م بجم�ع  أوفي هذا النوع من التح>�م المر>ز �قوم           
  . إلخ... اإلجراءات اإلدار�ة المترVطة 	العمل�ة التح>�م�ة >إرسال الملفات االتصال 	األطراف

 سسي 	فعل ممیزاته الوسیلة المثلى في حل المنازعات ال	حر�ة التح>�م المؤ  �عدّ  
لما یوفره لألطراف المتخاصمة من الثقة والخبرة والتخصص في النزاع من الدافع للجوء إل�ه و 

طرف مراكز دائمة ذائعة الصیت في هذا المجال و�ز�ل الكثیر من المعوقات والصعو	ات 
ب األطراف عناء االتفاق على مختلف تفاصیلها التي قد تعترض العمل�ة التح>�م�ة بتجنی

   .)3( و	التالي السرعة في حسم المنازعة وهو توفیر للوقت والمصار�ف

                                                           

  . 56 -55سابb، ص ص >اشة، المرجع ال>مال خالد ع/ ، ود 478دمحم حسین منصور، المرجع السابb، ص / د -1
  . 478، ص نفسهدمحم حسین منصور، المرجع / د -2
، 2، مجلة دفاتر الس�اسة والقانون، عدد»التح>�م المؤسسي ودوره في تحقیb الذات�ة الخاصة للمنازعات ال	حر�ة«رق�ة عواشر�ة، / د -3

  .130سابb، ص مصطفى ناطb صالح الناصر�، المرجع ال/ ، ود92، المغرب، ص 2009ل، و >انون األ
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قصد 	ه ذلك التح>�م الذ� �قوم ف�ه األطراف أنفسهم 	اخت�ار � :التح��م الحر-2

مؤسسة  أوز دائم المح>مین وأ�ضا اخت�ار قواعد التح>�م وٕاجراءاته 	عیدا عن أ� مر>

  . )1(خت�ار م>فولة ما لم ینص القانون على خالف ذلكإلهذه الحر�ة في ا ،دائمة التح>�م

التح>�م الحر األقدم ظهورا من الناح�ة التار�خ�ة مقارنة 	التح>�م المؤسسي، إال  تبر�ع       

ما �میزه عن التح>�م المؤسسي و  ،يأنه ولعدة عوامل انحصر نطاقه لصالح التح>�م المؤسس

جانب غ�اب مر>ز  إلىاإلجرائ�ة المعتمد علیها،  ^ التفرقة بینما �>من في القواعدأ� ضا	

تح>�م دائم به�>له العضو� والتنظ�مي من مقر مجلس إدارة وقائمة مح>مین، والئحة تح>�م 

وفي التح>�م الحراإلجراءات  ،)2(األساسیین الممیز�ن للتح>�م المؤسسي �نأ� تخلف العنصر 

  .)3( من الغیر بهذه المهام اف شخص�>لّ  أوذاته  م في حدّ المح>ّ  اإلدار�ة �قوم بها

  :التح��م حسب حر?ة األطراف -ثان�ا

نوعین اعتمادا على مد[ توفر حر�ة األطراف في المثول  إلى�م>ن تقس�م التح>�م  
التح>�م هو أن �>ون  إلىجوء غم من أن األصل في اللّ أمام هذه الجهة لحل النزاع على الرّ 

  : ر�اإخت�ا

یتحقb عندما یتفb األطراف 	مأل حر�تهم على عرض النزاع على : التح��م االخت�ار�  -1
 إلى أوالتح>�م  إلىالتح>�م لكي �فصل ف�ه، 	معنى أن تمنح لألطراف الحb في اللجوء 

  . لزامإ أوالقضاء دون أ� قید 

اخت�ار  حbاألفراد  لى حیث ال �ملكو الصورة الع>س�ة للحالة األ �مثل :التح��م اإلج�ار� -2
الجهة التي �فضلون عرض النزاع علیها لكي تفصل ف�ه، وهو األمر الذ� �حدث عندما یلزم 

                                                           

  . 55خالد >مال ع>اشة، المرجع السابb، ص / د -1
  .94رق�ة عواشر�ة، المرجع السابb، ص / د -2

3 - SN : (qu’est que c’est l’arbitrage) op-cit. p 01.  
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تظهر هذه الصورة عندما �>ون ، القانون صراحة األطراف على عرض النزاع على التح>�م
   .)1(هیئات عامة تا	عة للدولة  أوأطراف النزاع فیها هم شر>ات 

  : ي والوطنيالتح��م الدول -ثالثا

 أومقوماته  إلىوطن�ا استنادا  أویتحدد المع�ار الفاصل بین إذ ما >ان التح>�م دول�ا 
جنس�ة ومحل إقامة طرفي النزاع والمح>مین والقانون الواجب  إلىع النزاع و عناصره من موض

  . ال في دولة معینة أو>لها منحصرة  التطبیb وم>ان انعقاد التح>�م إذا >انت

دولة واحدة  إلى�عتبر دول�ا إذا >انت عناصر التح>�م ال تنتمي جم�عها : الدولي التح��م-1
 إلىتستند ) المرافعات أو(لكن حسب النصوص القانون�ة المتعلقة 	اإلجراءات المدن�ة ، معینة

مع�ار إقل�م الدولة في تحدید إذ >نا 	صدد تح>�م دولي، وهو أن یتم خارج إقل�م الدولة و�راد 
  .ه داخل إقل�مهاتطبیb ح>م

	المصالح االقتصاد�ة لدولتین على  لمشرع الجزائر� التح>�م دول�ا إذا ما مّس ااعتبر     

التي تنص ، السالف الذ>ر 09 – 08قانون رقم من ال 1039األقل وهذا ما جاء في المادة 

متعلقة التح��م دول�ا، �مفهوم هذا القانون التح��م الذ� یخص النزاعات ال �عدّ ": تيألعلى ا

والمالح¡ أن المشرع الجزائر� لم �عتمد على  "�المصالح االقتصاد�ة لدولتین على األقل

س�ة وجعله یرV^ مصالح الدول، فهل �قصد بذلك نمع�ار الج إلىمع�ار اإلقل�م وٕانما استند 

  .)2(تمارس نشاطات تجار�ة دول�ة التيعاد األشخاص الطب�ع�ة والمعنو�ة 	است

ة نجد أن التح>�م �>ون وطن�ا عندما �قع داخل إقل�م فالمخال 	مفهوم  :التح��م الوطني-2
  . الدولة وVین رعا�اها

  
 

                                                           

    . 53خالد >مال ع>اشة، المرجع السابb، ص / ، ود96اسعد فاضل مندیل، المرجع السابb، ص  -1
   .مصر� والفرنسي إلعت	ار التح>�م دول�ا م>ان اجرائه والذ� �>ون خارج اقل�م الدولة لتطب�قه 	عدها داخلهاعتمد المشرع ال-2
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  الفرع الثاني
  الدولي ال�حر�  مؤسسات التح��م

التح>�م � أمؤسسات التح>�م الخاصة 	المجال ال	حر� بنوع�ه في هذا الفرع  لو انتن
  ).ثان�ا(تح>�م ال	حر� الحرجهات ال إلىننتقل ل، )الأو ( الدولي ال	حر� المؤسساتي

  :المؤسساتيال�حر� ولي الدّ التح��م  -ال أو 

�تعهده اشخاص و  التح>�م ال	حر� المؤسساتي على انه عمل احترافي منظم إلىینظر        
لذا یلجأ ال�ه غال	ا عند وقوع نزاع بین اطراف ، ذو� اختصاص والس�ما في الشb االدار� 

هو ذلك التح>�م الذ� یجر[  أو،المدفوعة مرتفعة والمصار�ففه ال�العقود ال	حر�ة رغم تكال
توض�ح  إلىمن هنا ظهرت الحاجة ، )1(	حسب ارادة االطراف 	معرفة هیئة دائمة للتح>�م

في حل مجال  صصةخت المتاوالتعر�ف 	اهم المؤسس، جوء ال�هاللّ  إلىالمبررات المؤد�ة 
  . المنازعات ال	حر�ة

  :ي في المنازعات ال�حر?ةاتم المؤسسالتح�� إلىمبررات اللجوء -1

التح>�م المؤسسي في المنازعة  إلىجوء تب�ان مبررات اللّ  لىو یهمنا 	الدرجة األ  
ثیر العدید من المنازعات المختلفة عن 	اقي یال	حر�ة، فالتعامل في مجال المالحة ال	حر�ة 

یجعل من المنازعة المنازعات المألوفة في المعامالت البر�ة، وهذا االختالف هو الذ� 
، لذا وجب تفعیل آل�ة حل البیئة ال	حر�ة المختلفةطب�عة ال	حر�ة ذات طا	ع خاص مستمد من 

تلك المنازعات 	ما یناسب وخصوص�اتها، وال یتسنى ذلك إال عن طر�b التح>�م المؤسسي 
   .لها و	األخص السر�ة والكفاءةو االذ� یوفر مزا�ا وضمانات سبb تن

	ع الفني الذ� االمنازعة ال	حر�ة 	التعقید والصعو	ة 	فعل الط ذلك تمیز إلىأضف 
 األمر �غلب علیها، >ما أن موضوعها غال	ا ما �>ون ذو ق�مة >بیرة، و	التالي یتطلب

ل مناسب حجز القضاء الوطني على توفیر عمعط�ات قانون�ة وفن�ة وتجار�ة �اإلرتكاز على 

                                                           

 رق�ة عواشر�ة، /دو  ،254ص  ،2016لبنان، ،منشورات الحلبي الحقوق�ة التح>�م التجار� ال	حر� ، ،غسان رVاح/ د  -1
 .93المرجع السابb، ص 
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مثل هذه المنازعات على أید�  فضنسب لالتح>�م الوسیلة األ ىضحأوعادل للمنازعات ف
  .)1(وهذا 	اعث للطمأنینة لد[ المتخاصمین ةمح>مین من ذو� االختصاص والخبر 

أنها  أ� ،رض 	شأنهاعالتخص�ص في تحدید نوع العالقات ال	حر�ة التي ت �ظهر
ات تنظر في المنازعات المتعلقة 	التجارة ال	حر�ة والتح>�مات المتعلقة 	الفصل في المنازع

الخاصة 	مشارطات إیجار السفن وعقود النقل ال	حر�، وعقود التأمین واإلنقاذ ال	حر�، 
  .)2(والخسائر ال	حر�ة المشتر>ة وعمل�ات ب�ع السفن وٕاصالحها

یجد المبرر الثاني مرجعه في مرونة التح>�م المؤسسي وسرعة الفصل في النزاع وهو 
تقوم 	اإلجراءات  دارةإ نفس الدرجة لغ�ابمیزة متوفرة أ�ضا في التح>�م الحر لكن ل�س ب

   .زمةالالّ 

  المؤسساتي ال�حر� الدولي التح��م  جهات-2 

دولي عدة مؤسسات تختص في الفصل في المنازعات الناشئة ینتشر على المستو[ ال
لكن اهم هذه المؤسسات التي تلقى صد[ ، عن العقود ال	حر�ة 	ما فیها عقد النقل ال	حر� 

  :نجدعالمي 

تم تأس�س : )la chambre arbitrale maritime de paris(سغرفة التح��م ال�حر� ب�ار? - أ
جنة المر>ز�ة الفرنس�ة لمجهز� السفن، وتم بواسطة اللّ  1929سنة  (CAMP)هذه الغرفة

نوفمبر  08تجمید نشاطها 	سبب الحرب العالم�ة الثان�ة، لكن عادت لمهامها مجددا في 
لي الشحن و افة التخصصات في مجال النشاC ال	حر� من مق، وتضم هذه الغرفة >ا1966

  .)1(جانب شر>ات بناء السفن والتأمین إلىنة السفن والو>الء ال	حر�ین بورVا

                                                           

  . 98بb، ص رق�ة عواشر�ة، المرجع السا/ د - 1
  . 419، المرجع السابb، ص )التح>�م ال	حر� (دمحم عبد الفتاح ترك، / د -2
دمحم / ود ،112، وسحولي صالح الدین، المرجع السابb، ص 413، ص نفسه، المرجع )التح>�م ال	حر� (دمحم عبد الفتاح ترك، / د -1

 DECET                                         ,                                          و156فر�د العر�ني، المرجع السابb،ص 

BERTAIN  Cécile,  Introduction au droit maritime, édition Ellipses, PARIS, 2008, pp 38-39.     
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) 16(ح>م هذه الغرفة الئحة تح>�م من وضع مجلس إدارة هذه األخیرة والمتكون من �
�ت السر� و	أغلب�ة عضوا یتم اخت�ارهم بواسطة الجمع�ة العامة للغرفة عن طر�b التصو 

األصوات و�تم تجدید نصفهم >ل عام، >ما یتم انتخاب رئ�س الغرفة من قبل المجلس مع 
   . )1(نائبین له لمدة عامین

ة �یوجد على مستو[ هذه الغرفة س>رتار�ة تهتم 	الشؤون اإلدار�ة المرت	طة 	عمل
زمة للتقر�ب بین صاالت الالّ بتلقي الطل	ات وٕاجراء االت التح>�م، حیث تقوم 	التحضیر لها بدءً 

حلقة وصل بین األطراف والمح>مین، >ما تقوم بتحدید الرسوم  أطراف العمل�ة التح>�م�ة فهي
  .الخصوم واألتعاب والق�ام بتوز�عها على

على تعیین المح>مین إذا اتفقا األطراف دور هذه الغرفة في مساعدة  �ظهر >ذلك 
من  هیئة تح>�م أو س، وفي حال عدم تعیین مح>متعیین المح>م الثالث >رئ�أو ،على ذلك 

 لها صالح�ة النظر في طلب ردّ  تلك المهمة، >ماقبل أصحاب المصلحة تتولى تعین 
المح>مین، أ�ضا تقوم 	مناقشة ح>م التح>�م قبل إعالنه من هیئة المح>مین وتبد� 

أحد  أوق�ع رئ�سها مالحظاتها إذا اقتضى األمر، و�تم إصدار هذا الح>م 	اسم الغرفة 	عد تو 
  .)2(نوا	ه

غا�ة ممارسة الرقا	ة على الح>م  إلى�متد تدخل هذه الغرفة في العمل�ة التح>�م�ة 
التح>�مي وٕام>ان�ة طلب تعدیله بواسطة لجنة الغرفة، وهو 	مثا	ة تدخل صارخ للغرفة 

  .)1(التح>�م�ة ل�س له نظیر لد[ 	اقي مراكز التح>�م

	االشتراك مع  (CCI)لقد وضعت غرفة التجارة الدول�ة : ال�حر� المنظمة الدول�ة للتح��م _ب
على ید  (CCI- CMI)الئحة تح>�م 	حر� عرفت 	الئحة  (CMI)جنة ال	حر�ة الدول�ة اللّ 

>لت مهمة أو ازدادت المنازعات ال	حر�ة وتعقدت، و  ماوهذا 	عد 1978ها في مارس ائخبر 
                                                           

  . من الئحة تح>�م غرفة التح>�م ال	حر� ب	ار�س 13و 5و 4وهذا ط	قا للمواد  -1
 االس>ندر�ة، اساس التزام المرسل ال�ه 	شرC التح>�م، دار الجامعة الجدیدة للنشر، شرC التح>�م 	اإلحالةدمحم عبد الفتاح ترك، / د -2

ص  المرجع السابb، افراح عبد الكر�م خلیل،و  ،20-19ص ص  المرجع السابb، زروالي سهام،و  ،174 -173ص ص  ،2006
   .154- 153ص 

1- ،b62ص  عبد الحمید دمحم الحوسني، المرجع الساب .  
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للتح>�م   ائمةجنة الدّ اللّ ال	حر� المتكونة من  المنظمة الدول�ة للتح>�م إلىتنفیذ هذه الالئحة 
  . )CCIفي نفس بنا�ة (ب	ار�سالمتواجد مقرهما   وس>رتار�ة المنظمة )CPMA(ال	حر� 

عضوا، یتم تعیینهم مناصفة بین غرفة التجارة ) 12(من  )CPMA(جنة تتألف اللّ 
تنعقد اللجنة لجنة ونائب�ه،سنوات، و�عینون رئ�س ال) 03(الدول�ة واللجنة ال	حر�ة الدول�ة لمدة 

مقدم من احد االطراف المعن�ة 	النزاع الدائر حول عقد یتضمن و  بناء على طلب م>توب
  .)1(التح>�م  و�تم ایداع الطلب لد[ الس>ر�تار�ة إلىجوء لشرC ال

	الغرفة، وهي ) الس>رتار�ة(الس>رتار�ة من قبل غرفة التجارة الدول�ة و�وجد مقرها تعین 
ٕاجراء >افة اإلتصاالت مابین و  الملفاتو  مستنداتو  الطل	ات الخاصة 	التح>�م لقيتتقوم ب

  . مستشار�هم ومح>میهماألطراف و 

جنة الدائمة بتحدید أتعاب ونفقات >ل عمل�ة تح>�م�ة، و	التالي �ظهر جل�ا تقوم اللّ 
 جنة 	الفصل في المسائلالمؤسسي لهذه المنظمة >ما تقوم هذه اللّ  أوالطا	ع النظامي 

  . )2(استبدالهم أو المح>مین المتعلقة بردّ 

تدخل المنظمة الدول�ة للتح>�م ال	حر� في العمل�ة التح>�م�ة من خالل المساعدة في ت
اذا تعذر على االطراف ذلك وا�ضا تحدید القانون المطبb اذا  هیئة التح>�م أوتعیین المح>م 

   .)1(لم یتم تحدیده 	>ل حر�ة من قبل االطراف

مح>مین 	اتخاذ >افة االجراءات الضرور�ة للفصل في النزاع من تحقیb في یلتزم ال
مر، فالمح>م له صالح�ات ألتعیین خبیر اذا لزم او  اس	اب الخالف واستدعاء للمتنازعین

                                                           

1  - ،bالمرجع الساب ،C18ص  دمحم اخ�ا.  
حل مختلف النزاعات المرت	طة  1923التي تأسست سنة  (CCI)تولت مح>مة التح>�م التا	عة لغرفة التجارة الدول�ة لفترة طو�لة  -  2

یتالءم مع خصوص�ات  	التجارة ومنها التجار�ة ال	حر�ة، إال أنه اتضح ف�ما 	عد أن التح>�م الممارس من قبل هذه المؤسسة ال
زمة لحل المنازعات الالّ  المح>مین التا	عین لها لم �>ونوا من أهل االختصاص فلم تتوفر لدیهم الكفاءات حتىالمنازعات ال	حر�ة و 

 المتصلة 	المعامالت ال	حر�ة، لذا >ان من الضرور� >فالة مبدأ االستقالل�ة والتخصص في مجال التح>�م ال	حر� وٕایجاد مؤسسة تؤمن
  .المطلوب، وفعال تم تحقیb ذلك بإنشاء المنظمة الدول�ة للتح>�م ال	حر� 

  .18-16، ص ص، نفسهالمرجع دمحم أخ�اC، / د انظر،
ن مع الغرفة و أع غرفة التجارة الدول�ة 	التعوضالمنظمة 	استقالل�ة >املة وتامة، >ما أنها تتوفر على نظام التح>�م من تتمتع  -2

  .19 ص ،نفسهالمرجع دمحم أخ�اC، / د. 1978لك سنة ال	حر�ة الدول�ة و>ان ذ
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عضاء الهیئة في غضون أ غلب�ة أ	ح>ام التح>�م�ة ألر ادوتص واسعة في سبیل انجاز مهامه،
  .محددة لق�مة المصار�فو  �م�ة فاصلة في الموضوعس�س المح>مة التح>أشهر من تأستة 

الغرفة من  أوتعتبر هذه الهیئة  :(The commission of Lioyd’s)هیئة اللو?دز بلندن  -ـج
أعرق وأهم مؤسسات التح>�م ال	حر� وتضم عددا >بیرا من أشهر المح>مین المعروفین 

عمل�ات و اعدات ال	حر�ة وٕانقاذ والمشهود لهم 	الكفاءة في مجال النشاطات ال	حر�ة من المس
  .)1( النقل ال	حر� 

تتكفل هذه الغرفة بجم�ع المراحل التي تمر بها العمل�ة التح>�م�ة منذ تلقي الطل	ات 
عن طر�b الس>رتار�ة التي تتولى الق�ام 	االتصاالت الضرور�ة بین األطراف والمستشار�ن 

  . والمح>مین وتحدید ق�مة الرسوم واألتعاب

المح>مین الذین �شرفون على عمل�ة التح>�م من  أوه الغرفة بتعیین المح>م تقوم هذ  
  .بین قائمة المح>مین المتوفرة لدیها، على أن تطبb القانون اإلنجلیز� على عمل�ة التح>�م

>ل من  دّ �ع ):فرع التح��م ال�حر� �اإلس�ندر?ة(مر�ز القاهرة اإلقل�مي التجار� الدولي  -د
�مي للتح>�م التجار� الدولي وفرعه للتح>�م ال	حر� 	اإلس>ندر�ة الوحیدان مر>ز القاهرة اإلقل

ن للجنة القانون�ة یة في المنطقة وأن المر>ز�ن تا	ع�ولاللذین �صدق علیهما وصف الدّ 
  . )1(ار�ة لدول آس�ا وٕافر�ق�ا وال یت	ع هذا المر>ز جامعة الدول العر�Vةشاالست

قواعد التح>�م الخاصة بلجنة األمم  1979ه سنة �طبb هذا المر>ز منذ إنشائ        
التي  2010الجدیدة في ص�غتها المعدلة عام  )نسیترالو األ(المتحدة للقانون التجار� الدولي 

  .)2( وافقت علیها الجمع�ة العامة لألمم المتحدة مع 	عض التعد�الت الطف�فة

                                                           

  . 65عبد الحمید دمحم الحوسني، المرجع السابb، ص  -1
  . 375المرجع السابb، ص  )قانون التجارة ال	حر�ة( عاطف دمحم الفقي،/ ، ود298المرجع السابb، ص  لي الفقي،غا/د -1
، مجلة التح>�م »>ز القاهرة اإلقل�مي للتح>�م التجار� الدوليضواء على النظام الجدید لمر أ «دمحم عبد الرؤوف، / د -2

دار  التح>�م طر�b بدیل لحل النزاعات،مناني فرح، ، و 107ص ، بیروت،2011ة الثالثة، ابر�ل ، السن10العالم�ة، عدد 
  . 209، ص 2010الهد[، عین ملیلة، الجزائر، 
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من سمو الشیخ حمدان بن دمحم أنشئ هذا المر>ز 	م	ادرة  :مر�ز اإلمارات للتح��م ال�حر� _ه
لى تأتي لتسو�ة المنازعات ال	حر�ة في أو بن راشد آل م>توم ولي عهد دبي، وهي م	ادرة 

و�مثل هذا  ،وضوا	^ تنظ�م�ة مدروسة ومستقلةس^ وفb أطر قانون�ة و منطقة الشرق األ
لنهوض وا  إیجاد م>انة لها على الخر�طة ال	حر�ة العالم�ة إلىالمر>ز سعي هذه الدولة 

  . )1(	القطاع ال	حر� واستقطاب مالك السفن

نظام قانوني یوفر الحر�ة  إلىند مر>ز اإلمارات للتح>�م ال	حر� في مضمونه ت�س
المطلقة في اخت�ار قانون التقاضي وآل�ات التح>�م تؤمن السر�ة والفعال�ة، و�سعى هذا 

عمل�ات نقل ال	ضائع بین السفن بنود التنظ�م�ة للعقود المتعلقة 	للص�اغة مسودة  إلىالمر>ز 
  . )2(وتجزئة الحمولة والتزود 	الوقود

  :برزهاأمن : جهات التح��م ال�حر� الحر -ثان�ا

                                       : (Society Of Maritime Arbitrators, INC)جمع�ة المح�مین ال�حر?ین بنیو?ورك  -1

� وو>الء السفن 	حر مرخص لهم 	العمل في المجال التتكون هذه الجمع�ة من السماسرة ال
 �ملكون الخبرة والدرا�ة في مجال التجار�ة وهي 	التالي توفر مجموعة من المح>مین ممن

  . )1(ال	حر� 

من لب ط	الجمع�ة الئحة للتح>�م 	أفضل القواعد رغم أنها غیر ملزمة إال  وضعت
تدر�	ات دور�ة وغایتها ل�س ها ب>نفو�حظى المح>مون في  ،ستعانة بهالإلأطراف الخالف 

  .مهن�ةالرVح بل هي جمع�ة 

مبدئ�ا ل�س لها دور في تنظ�م وٕادارة  ل الجمع�ة في العمل�ة التح>�م�ة؟>یف تتدخ
ف>ل االتصاالت تجر[ م	اشرة بین  ر،تحدث عن تح>�م حنا نالعمل�ة التح>�م�ة 	ما أن

                                                           

 www.alkhaleej.ae,economics,page.: لموقععلى ا 17/09/2014لیوم " الخلیج"مقال منشور بجر�دة  -1
المغر�Vة مؤسسة متخصصة في حل النزاعات المرت	طة 	النشاC ال	حر� وهي غرفة التح>�م ال	حر� والتي یوجد 	المملكة -2

  . التح>�م ال	حر� 	شق�ه الوطني والدولي إلىتنم�ة اللجوء  إلىیوجد مقرها 	مدینة الدار الب�ضاء تهدف  1980تأسست سنة 
  . 24، 19دمحم أخ�اC، المرجع السابb، ص ص / لالطالع أكثر عن إجراءات عمل هذه الغرفة، أنظر د

  . 70ي، المرجع السابb، ص نعبد الحمید دمحم الحوس -1
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ف�ه طب�عة النزاع وق�مته  یوضحالثاني  المعنیین حیث �قوم طالب التح>�م بتقد�م طلب للطرف
مع ) 	الكتا	ة أوفاهة ش(النقد�ة ومد[ التعو�ض المطالب 	ه، >ما یتصل األطراف م	اشرة 

تم تعیینها �قوم رئ�س هیئة یمستشار�هم والمح>مین قصد تش>یل هیئة التح>�م، وما إن 
ل الجمع�ة في وال تتدخ ،)1(لتح>�م بإعالم األطراف بذلك استعدادا للبدء في إجراءات التح>�ما

وال تشرف على تطبیb الئحتها التي یؤخذ بها على سبیل االسترشاد،  سیر عمل�ة التح>�م،
وتدخلها �>ون محصورا في طلب المح>مة األمر�>�ة المختصة مساعدتها في ذلك بناءا على 

مة في المح> ههدتبث مستشار�هم، أ�ضا  أوالمح>مین  أوطلب قدم لها من أحد األطراف 
  .)2(استبدال المح>م أوالمسائل الخاصة برد 

 :(The London maritime arbitrators association)ن ال�حر?ین بلندن یجمع�ة المح�م-2

العاملین  تضم هذه الجمع�ة نخ	ة >بیرة من المحامین والمستشار�ن القانونیین و>افة
 ،المشهود لهمرة والكفاءة المهن�ة رVان�ة السفن ذو� الخب إلىإضافة  في مجال النقل ال	حر�،

 ةجمع�قواعد "ـالجمع�ة الئحة تخص >ل األح>ام واإلجراءات الخاصة بها والمعروفة ب تملك
  .)1( وقد عدلت عدة مرات "1987لندن للمح�مین ال�حر?ین لسنة 

 تنظ�م�ا بل أوالتح>�م�ة إدار�ا  إال أن هذه الجمع�ة ل�س لها دور في تسییر العمل�ة
مجال النشاC ال	حر� تسهل على الخصوم عمل�ة في ئمة من المح>مین ذو� الخبرة تضم قا

منها  تالمشورة إذ طلب قد�متقوم أ�ضا بتال طلب ذلك منها و اخت�ار مح>م من بینهم في ح
م	اشر في إجراءات التح>�م وال في  بتدخل�عني أن الجمع�ة ال تقوم ، ذلك هیئة التح>�م

قوم بنشر األح>ام التح>�م�ة إال بناءا على طلب األطراف فدورها وال ت  تحدید م>ان التح>�م
  . )2(وتقد�م النص�حة إذا طلب ذلك منها) مح>مین أو(�قتصر على توفیر مح>م 

                                                           

  . 70، ص السابbالمرجع  ،ينعبد الحمید دمحم الحوس -1
  . 72، 71ه، ص صنفسالمرجع  -2
  . 177ص  ، المرجع السابb،.. ).	اإلحالةشرC التح>�م (دمحم عبد الفتاح ترك، / د -1

  .105- 100ص ص المرجع السابb،  الولید بن دمحم بن علي البرماني، -  2
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ت لجنة األمم المتحدة ـقام: الئحة تح��م لجنة األمم المتحدة للقانون التجار� الدولي -3
ذج�ة وهي اخت�ار�ة وهي شاملة ومعروفة للقانون التجار� الدولي بوضع الئحة تح>�م نمو 

ل الجم�ع و�م>ن االطالع علیها من و ائحة في متنهذه الالّ  ،)1("1976الئحة الیونسترال "بـ
  .المح>مین أوقبل األطراف 

ب	عض القواعد  أواألخذ بها اتفاق األطراف فلهم  أوإلرادة تطبیb قواعدها یخضع           
غ�اب مؤسسة  ومع، )2(تح>م�ةالیر العمل�ة ی>ن أن تسوهي قواعد تشمل نصوص �م منها،

ئحة دلیل على >ونه للال قادائمة تشرف على تطبیb وٕادارة وتسییر العمل�ة التح>�م�ة وف
، فهي تح>�م حر، ووجود هذه الالئحة على مستو[ س>رتار�ة مح>مة التح>�م الدائمة 	الها�

تح>�م عند عدم تعیین األطراف لها، هیئة ال أوح>م ممساعدة على تعیین للإال ال تتدخل 
  . وتقدیر ق�مة النفقات الخاصة 	التح>�م

  لثالمطلب الثا
  شرو: صحة اتفاق التح��م وتعیین هیئة التح��م 

ا تر عن إرادتین تراضیی، فهو تعباخر اتفاق التح>�م شأنه شان أ� اتفاق ال یختلف
ر� أن ثار فعال، لذا من الضرو  أوور على اخت�ار التح>�م >وسیلة بدیلة لتسو�ة أ� نزاع قد یث

Cاحترام >ما البد أن یتم ، )لو الفرع األ( >ا� التزام لصحته تتوفر في هذا االتفاق شرو
وتحضع العمل�ة التح>�م�ة ، )الفرع الثاني(هیئة التح>�م  أوتعیین المح>م لجراءات معینة إ
   ).الفرع الثالث(ي تنفیذ الح>م التح>�مو  صدورمنها �ضا لشروC واجراءات الغا�ة أ

  لوالفرع األ 
  شرو: صحة اتفاق التح��م

وألنه من  ،)الأو (شروC موضوع�ة �عد إتفاق التح>�م >أ� عقد  یجب أن تتوفر ف�ه 
  ).ثان�ا(شروC ش>ل�ة ش>ل معین وجب توفر  العقود التي یجب تفرغ في

                                                           

 « United nations conférence of international trade Law »: وهي اختصار لع	ارة -1
  . 72لحوسني، المرجع السابb، ص عبد الحمید دمحم ا -2
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  : الشرو: الموضوع�ة -ال أو 

 القانون الخاص �ح>مه مبدأ سلطان االتفاق على التح>�م عقدا من عقود�عتبر   
عل�ه القواعد العامة المألوفة في العقود، و>غیره من العقود یلزم لصحته أن  اإلرادة وتسر� 

  . زمة إلبرامه المرت	طة 	أطراف هذه العالقة العقد�ة ورضا ومحلهل�ة الالّ األتتوافر ف�ه 

ین متوافقتین إلحداث أثر تطابt إرادت"صد 	الرضاء حسب الفق�ه السنهور� �ق :الرضا -1
والرضا وحده غیر >اف بل یجب أن تكون هناك إرادة صح�حة غیر  ،)1("قانوني معین

قة تامة، 	الطرف اآلخر مطا مع إرادة معی	ة 	عیب من عیوب اإلرادة، وأن تتطابb هذه اإلرادة
  .)2( هذا إال 	االتفاق على جم�ع المسائل الجوهر�ة التي �شتمل علیها العقد ن وال �>و 

أساس�ة هي أنه یجب أن قاعدة  إلىأطراف اتفاق التح>�م تراضي یجب أن �ستند 
الذ�  أوإرادة طرفي االتفاق على اتخاذ التح>�م وسیلة لفض النزاع الناشئ بینهم  قابلتت

  .)1( سینشأ بینهم في المستقبل وأن �قع التعبیر عن اإلرادة 	ش>ل صر�ح

ج أن المشرع الجزائر� منح مجاال واسعا إإ م ق  1040المادة  إلىالرجوع 	نالح¡ 
إلرادة األطراف، إذ �عتبر اتفاق التح>�م صح�حا إذ استجاب للشروC المقررة في القانون 
الذ� اتفb هؤالء األطراف أن یخضع له التح>�م، وأمام عموم النص، فإن لألطراف الحر�ة 

القضاة التهرب من إعماله  أو في اخت�ار القانون الذ� یرغبون في تطب�قه ول�س للمح>مین
  .)2( وهذا ات	عا للفقرة الثالثة من المادة المذ>ورة أعاله

                                                           

  . 183، 182، المرجع السابb، ص ص )الوس�^ في شرح القانون المدني الجدید(عبد الرزاق السنهور�،  -1

  . 85أسعد فاضل مندیل، المرجع السابb، ص  -2
  . 55إ�مان فتحي حسن الجمیل، المرجع السابb، ص  -1
تكون اتفاق�ة التح��م صح�حة من حیث : " ، السالف الذ>ر ،على ما یلي09 – 08من القانون رقم  03فقرة  1040تنص المادة  -2

 أوالقانون المنظم لموضوع النزاع  أوالموضوع، إذا استجابت للشرو: التي �ضعها إما القانون الذ� اتفt األطراف على اخت�اره، 
  "القانون الذ� یراه المح�م مالئما
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فراد ألخص حر�ة األ	االمشرع الجزائر� خ�ارات مرت	طة 	الشروC الموضوع�ة  منح  
تتمثل  جإ ق إ م  1040ردها في الفقرة الثالثة من المادة أو من أجل صحة اتفاق التح>�م 

  :في

  .ار القانون المراد تطب�قه على النزاع�ألطراف حر�ة اختلفتح 	موج	ه  لو الخ�ار األ-

أما الخ�ار الثاني ف�فرض احترام الشروC التي �ضعها القانون المنظم لموضوع  -
  .التح>�م  إلىالنزاع الذ� >ان سب	ا للجوء 

استجاب للشروC التي یتطلبها  ذار �>ون اتفاق التح>�م صح�حا إالخ�اراألخی -
ون الذ� یراه المح>م مالئما، أ� أنه یرجع هنا للمح>م حر�ة اخت�ار القانون الذ� �ح>م القان

  .)1( اتفاق التح>�م وهو الخ�ار الثالث والذ� �حتكم إل�ه في غ�اب اتفاق لألطراف

نه على وجه صالح�ة الشخص لصدور العمل القانوني م" بـاألهل�ة  تعرف: األهل�ة -2
 أوالمطلو	ة هنا صالح�ة الشخص على إحالة النزاع قائما >ان األهل�ة و  ،"�عتد �ه شرعا

هیئة التح>�م، أ� یجب أن تتوفر أهل�ة التصرف 	النس	ة للشخص الذ� یر�د  إلىمحتمال 
 اعارض من عوارضها >أن �>ون قاصر 	 شو	ةوأن ال تكون هذه األهل�ة م إبرام عقد التح>�م

  .)1( محجورا عل�ه أو

یتم>ن من الفصل  حتىأ�ضا  )المح>مینأو (المح>مفر األهل�ة في جانب ضرورة تو  إلى     
>ل التشر�عات أن �>ون المح>م 	الغا سن الرشد وأن ال  شترطتفي النزاع المعروض عل�ه، وا

  .)2(ا عل�هر محجو  أو�>ون محروما من حقوقه المدن�ة 

  

                                                           

  . 329 - 328المرجع السابb، ص ص ، ...)عقد نقل ال	حر� (سعید مراد، 	 -1
  .88، 84أسعد فاضل مندیل، المرجع السابb، ص ص  -1
سند مهمة التح��م لشخص طب�عي إال إذا �ان ممتعا ت ال"  :على االتيفقرة األولى الج إ ق إ م  1014المادة  تنص -2

	سبب عدم أو تع 	حقوقه المدن�ة ته في شخص غیر متمثقأن المشرع الجزائر� ال �ضع  حومن الواض، "�حقوقه المدن�ة
  . بلوغه للسن القانوني أو 	سبب ح>م صدر ضده في جر�مة معینة أو 	سبب إفالسه ولم یرد اعت	اره مثال
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على سند  التح>�م عموما والتح>�م ال	حر� على وجه الخصوص�قوم  :)1( محل التح��م-3
هو عدم مخالفته للنظام العام وهو السند المعمول 	ه في مختلف التشر�عات الوطن�ة اساسي 

ق إ م إ ج ما  1006من بینها التشر�ع الجزائر�، حیث جاء في نص الفقرة الثان�ة من المادة 
�فید ذلك، وتضیف أنه ال یجوز عرض النزاع على التح>�م إذا >ان یخص مسائل مرت	طة 

   .)1( األشخاص وأهلیتهم 	حالة

من مع�ار نسبي یختلف من مرنة ضا	^ محدد فهي ف>رة لف>رة النظام العام د نتستال 
آخر داخل دولة ما، فلكل دولة الحر�ة وفقا لس�استها  إلىأخر[، ومن زمن  إلىدولة 

   .)2( االقتصاد�ة واالجتماع�ة تحدید المسائل التي �م>ن حلها عن طر�b التح>�م

 یتم مجاال معینا عدا أن ال  إذا تعلb األمر 	التح>�م الدوليالمشرع الجزائر�  لم �حدد
 أوجاء 	ه القانون الواجب التطبیb سواء الذ� اختاره األطراف  التح>�م في مسائل تخالف ما

   .)3(القانون الذ� یراه المح>م مالئما أوالقانون المنظم لموضوع النزاع 

                                                           

للمحل 	صورة عامة في >ل العقود شروC، �م>ن تطب�قها على و  حسب القواعد العامة یجب ان �>ون محل العقد مم>نا، -1
   :يوه عقد التح>�م ت	عا لخصوصیته

الوجود، فهذا الشرC متحقb في حال ثار فعال نزاع بین األطراف، ف�م>نهم عندئذ إبرام  اأو مم>ن اأن �>ون المحل موجود - أ
رد في ص�غة شرC ضمن بنود عقد معین، فإن شرC الوجود �>ون متحققا یعقد التح>�م، أما في حالة >ون اتفاق التح>�م 

  . ى نزاع مم>ن وجوده مستق	ال عند تنفیذ ذلك العقدأ�ضا في ر>ن المحل ألن الشرC سیرد عل
أن �>ون المحل معینا أو قا	ال للتعیین، فمن واجب الطرفین أن �حددا 	ش>ل واضح ودقیb أ	عاد النزاع وهذا أمر مم>نا  -ب

   .وسهال في حالة مشارطة التح>�م، أما في حالة شرC التح>�م، فالمشرع أراد أن �>ون النزاع قا	ال للتعیین
أن �>ون المحل مما یجوز التعامل ف�ه، وهذا الشرC �حدد مجال اتفاق التح>�م من حیث نوع المنازعات الجائز عرضها  -ج

  ). >ما تم شرحه(على التح>�م وهو متفb عل�ه أنه ال یجوز أن تمس 	النظام العام أو اآلداب العامة أو مسائل معینة 
 ،)التح>�م ال	حر� ( ،دمحم عبد الفتاح ترك/ ، ود91-90ص ص  السابb،المرجع اسعد فاضل مندیل، : للتفاصیل أنظر

  .401 - 400المرجع السابb، ص ص 
ال یجوز التح��م في المسائل : " على ما یلي، ، السالف الذ>ر09 – 08قانون رقم من ال 2فقرة  1006تنص المادة  -1

ئل است	عدها المشرع المصر� من مجال التح>�م من خالل ونفس المسا" المتعلقة �النظام العام أو حالة األشخاص وأهلیتهم
  . ق م م 551من قانون المرافعات و 11المادة 

  . 63ص   ،المرجع السابbلزهر بن سعید،  -2
  .، السالف الذ>ر09 – 08من القانون رقم  1040المادة  ، أنظر -3
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، وغال	ا ما یتم تحدید عدد في اتفاق التح>�م ینال �شترC تعیین أشخاص المح>م 
المح>مین وأسلوب اخت�ارهم ومواجهة االحتماالت المتوقعة، و>ذا ب�ان القانون الواجب 

  .)1(مر>ز تح>�م دائم أولوائح هیئة  إلىالتطبیb، وموضوع النزاع، وقد یتم اإلحالة 

 إلىهو ال	اعث الدافع  أوید�ة القصد الم	اشر حسب النظر�ة التقل أوهو الغا�ة  :السبب -4
ففي الحالة  ،التعاقد وهو أمر نفسي یختلف من شخص آلخر حسب المفهوم الحدیث للسبب

القضاء، أما  إلىرض النزاع على هیئة التح>�م دون اللجوء على �عتبر السبب االلتزام 	و األ
السرعة التح>�م >	المفهوم الحدیث، فالسبب قد �>ون رغ	ة األطراف في االستفادة من مزا�ا 

  .)2( قلة النفقاتأو في الفصل في النزاع 

 السبب أحد عناصر الشروC الموضوع�ة أل� عقد، وتتمثل مشروع�ة عموما�مثل         
ست	عاد طرح النزاع على القضاء وإ التح>�م  إلىجوء اللّ  اتفاق األطراف على هنا فيالسبب 

وال �>ون سبب االتفاق على التح>�م  ،)1( وتفو�ض األمر للمح>مین، وهو سبب مشروع دائما
� أ	سبب صرامة القانون المطبb  غیر مشروع إال إذا ثبت أن الهدف منه هو التهرب منه

  .)2(حالة شبیهة 	الغش نحو القانون 

  الشرو: الش�ل�ة: اثان�

ردته جل التشر�عات والمتمثل في أو في شرC واحد  الشروC الش>ل�ة المطلو	ةتلخص ت
  . یجب أن �>ون اتفاق التح>�م م>تو	ا �أشرC الكتا	ة 

  : المقصود �الكتا�ة-1

ال یجوز إث	ات االتفاق على التح>�م إال 	الكتا	ة حتى ولو >نا في إطار معامالت 
اإلقرار وال�مین  أو	>افة الوسائل من قرائن وشهادة الشهود  فیها اإلث	ات یجوزتجار�ة التي 

                                                           

  . 486دمحم حسین منصور، المرجع السابb، ص  -1
   93 -92لمرجع السابb، ص ص اسعد فاضل مندیل، ا -2
  . 401، المرجع السابb، ص )التح>�م ال	حر� (الفتاح ترك،  عبددمحم  -1

  .64ص  المرجع السابb، لزهر بن سعید، -  2



 التحكيم الدولي البحري كآلية لحل منازعات مسؤولية الناقـل البحري للبضائع: الثاني  الفصل            الباب الثاني
 

280 
 

ٕالزام�ة مثل هذا الشرC ال تجعل من اتفاق و  ث	اتالحاسمة، إذ ال بدیل عن الكتا	ة في اإل
    .)1( التح>�م عقدا ش>ل�ا

التشر�عات ش>ال معینا یجب 	موج	ه احترامه في تحر�ر اتفاق التح>�م أ�ضا لم تحدد 
یف العقد 	حق�قة مقصود المتعاقدین ومراعاة دقة التفرقة یوال ألفا� معینة، و�	قى للمح>مة تك

  .)2(التوفیb أوالو>الة  أوالصلح  وأبین التح>�م والخبرة 

التح>�م دون >تا	ة اتفاق  إلىجوء وهنا نتساءل عن مصیر إرادة األطراف في اللّ 
  . التح>�م، وأ�ضا نتساءل عن ق�مة المحرر االلكتروني في إث	ات اتفاق التح>�م

 القاعدة هي أن اتفاق التح>�م ل�س عقدا ش>ل�ا :مصیر اتفاق التح��م غیر الم�توب-2

وهذا نظرا ألهم�ة وخطورة مثل هذا  لصحة االتفاقإلث	ات ول�ست ر>نا لوالكتا	ة إنما فرضت 

ختصاص القضاء الوطني واحتراما إلرادة األطراف الذین إلاالتفاق خاصة في وضع حد 

فت	اینت  ،نزاع قائم فعال أولفض أ� نزاع قد یثور مستق	ال ) التح>�م(فضلوا هذا السبیل 

ز بین شرC التح>�م الدول�ة في دور الكتا	ة ومنهم من میّ  أوالوطن�ة  مواقف التشر�عات

   .)1( ومشارطة التح>�م وآثر غ�اب الكتا	ة

	طالن التح>�م هذا ف�ما  إلىالمشرع الفرنسي شرC الكتا	ة إلزام�ا وتخلفه یؤد� ر اعتب

ف، حیث لم یخص التح>�م الداخلي، لكن عندما یتعلb األمر 	التح>�م الدولي، فاألمر مختل

تم االتفاق شفاهة، ی نأوٕان >ان نادر الوقوع حتى �شترC الكتا	ة في حالة شرC التح>�م 

أن یتم في ش>ل معین ف�>في ما �فید ذلك وما یثبت وجود اتفاق  إلىوأضاف أنه ال حاجة 

 سمحاالعتماد على األعراف التجار�ة التي ت جازأ	عد من ذلك حیث أ إلىللتح>�م، وذهب 

                                                           

  . 78اسعد فاضل مندیل، المرجع السابb، ص  -1
  . 401المرجع السابb، ص  ،)التح>�م ال	حر� (دمحم عبد الفتاح ترك، / د -2
 الكتا	ة النعقاد 02فقرة  07 افي مادته 1958قانون الیون�سترال النموذجي للتح>�م التجار� الدولي لعام اشترطت قواعد  -1
و�عتبر شرC الكتا	ة متحققا إذا تم النص في العقد األصلي على اإلحالة على وث�قة تضمن شرC  صحة اتفاق التح>�م ،و 

  . �ست إحالة عامةفید بوجود شرC التح>�م ولتالتح>�م على أن تكون اإلحالة 
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وVذلك �>ون المشرع  التح>�م في أنواع من المنازعات في غ�اب اتفاق >تابي إلى جوءاللّ 	

   .)1( الفرنسي ترك حر�ة معتبرة لألطراف في مجال التح>�م الدولي

الكتا	ة شرطا النعقاد اتفاق التح>�م ول�ست شرطا  أن بدوره المشرع المصر�  أكدّ      

والموقعة من الطرفین مثل مشارطة  ،1994لإلث	ات حسب قانون التح>�م المصر� لسنة 

  .)2( البرق�ات الم>تو	ة أوشرC التح>�م  إیجار متضمنة

الفرنسي وهو الموقف الذ� �ظهر من خالل  نظیرهالمشرع الجزائر� موقف  خالف      
 أو(حیث اعتبر أن الكتا	ة شرطا لوجود اتفاق  ج إ ق إ م 1040و 1012و 1008المواد 
Cیؤد�  التح>�م وتخلف هذا) شر Cطالن االتفاق إلىالشر	واعتبر أن مشارطة التح>�م في ، 
أسماء  أوا إذا لم تتضمن على وجه التحدید موضوع النزاع �ضأال	اطلة إذا لم تكتب و ح>م 

  .)1(>�ف�ة تعیینهم أوالمح>مین 

 اة شرطا	و�غیر من توجهه و�ؤ>د أن الكتإ ق إ م  �1040عود في المادة لكن  
في القسم المخصص للتح>�م ) مشارطة أوشرC (ر التح>�م بین صوّ  دون تمییز اضرور�

وهنا �ظهر جل�ا جعل من  ،)2(التجار� الدولي على خالف ما قرره 	صدد التح>�م الداخلي
  . لف¡ معین أوالكتا	ة وسیلة إث	ات دون أن �قیدها 	ش>ل 

                                                           

1 - Abdul Hamid ELAHDAB, l’arbitrage dans les pays arabes, ed. Economica, 1988, pp 79- 
80.  

  . 50 -49إ�مان فتحي حسن الجمیل، المرجع السابb، ص ص  -2
م �تاب�ا ل االتفاق على التح��ص�ح: "ما یليعلى ، السالف الذ>ر، 09 – 08من القانون رقم  1012المادة  تنص -1

المقصود ..."(��ف�ة تعیینهم أویجب أن یتضمن اتفاق التح��م، تحت طائلة ال�طالن، موضوع النواع وأسماء المح�مین، 
  ) هنا 	اتفاق التح>�م مشارطة التح>�م

تسر� اتفاق�ة التح��م على النزاعات : "، السالف الذ>ر ،على ما یلي09 – 08من القانون رقم  1040تنص المادة  -2
  . لقائمة والمستقبل�ةا

�أ�ة وسیلة اتصال أخرe تجیز اإلث�ات  أویجب من حیث الش�ل، وتحت طائلة ال�طالن، ان تبرم اتفاق�ة التح��م �تا�ة 
  ..."�الكتا�ة 
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شروC لت جاهدة وضع إطار منظم للو اأما لو استعنا 	اتفاق�ة نیو�ورك والتي ح 
لى والثان�ة من و الش>ل�ة التي یجب أن تستجیب لها اتفاق�ة التح>�م من خالل الفقرتین األ

سواء (لى الدول 	االعتراف بهذه االتفاق�ة و المادة الثان�ة منها، حیث ألزمت مبدئ�ا الفقرة األ
 Cالتح>�م ) مشارطة تح>�م أوشر Cشر	ة، وشرحت في المادة الثان�ة المقصود 	الم>تو

مشارطة التح>�م والموقعة من قبل األطراف في م	ادلة  أو>توب الوارد في العقد الم
وهذا الشرC خلb عدة مشاكل على الصعید الدولي ألن ، )1(للمراسالت بینهم الفقرة الثان�ة

  . أغلب التشر�عات لم تفرض الكتا	ة 	النس	ة للتح>�م الدولي

تخزن  أوتسند  أوتتضمن معلومات تنشأ رسالة ب�انات  >ل ه�قصد 	: المحرر االلكتروني-3
ة ـــــــــة وسیلـــــــــ	أی أوضوئ�ة،  أورقم�ة  أوجزئ�ا بوسیلة الكترون�ة  أو�ا ـــــــــتستقبل >ل أوترسل  أو

  :هيو  )2(�فته القانون�ة ان تتوفر ف�ه عدة شروCظحتى یؤد� و  ه�شترC ف� ،)1(أخر[ 

  .دراكلإل قا	الو  ن �>ون مضمون الكتا	ة مقروءاأ -
        حتى ة على دعائم تضمن ث	ات هذه الكتا	ة 	�ن الكتاو � یجب تدأ ،ن �>ون الدلیل مستمراأ -

  .یتسنى الرجوع الیها عند الضرورة
  .عدم قابل�ة الكتا	ة للتعدیل  -

لتقر�ب بین الكتا	ة االلكترون�ة والكتا	ة التقلید�ة على للة و امح فيذهب ال	عض   
Vلذدعامات ورق�ة، و Cالبر�د االلكتروني استوفى الشرو	ك فإن االتفاق على التح>�م الوارد 

  .التلكس أووهذا ق�اسا على الفاكس  االش>ل�ة المنصوص علیها قانون

ة مثل هذا المحرر غیر منته�ة ومحل خالف، فال	عض یر[ أنها �لة حجأ	قى مست  
�ة الحجّ  إلىو	التالي تفتقد  مالتح>� تفاقالكتا	ة التقلید�ة في إث	ات صحة إ إلىال ترقى 

                                                           

1 - Art 2-Alinéa 1 de la convention de new york dispose ce qui suit : « on entend par convention 

écrite une clouse compromissoire insérée dans un contrat ou un compromis, signés par les parties 

ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes ». 

 ,DAVID René, L’arbitrage dans le commerce international, éd Economica: للتفاصیل أكثر أنظر

Paris, 1982, pp 287 -289.  

  . 101، ص 2008دمحم أمین الرومي، النظام القانوني للتح>�م االلكتروني، دار الكتب القانون�ة، مصر،  -1
  .152- 150المرجع السابb، ص ص  إبراه�م صبر� األرناؤوC،/ للتفاصیل انظر، د -2
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المطلقة إذا ما تم النزاع ف�ه، وال	عض یر[ انه یجب التمییز ین الكتا	ة 	اعت	ارها ش>ال 
مستو[  إلىف	النس	ة لإلث	ات ال یرقى  ،ق وVین اعت	ارها وسیلة إلث	اتهمطلو	ا لوجود االتفا

یتمسك بها أن  لمنفإنه �>ون  الدلیل الكامل إال إذا أقر مرسلها صدورها منه، لكن إذا أن>رها
   .)1(مصدرها إلى�ق�م الدلیل على نسبتها 

  الفرع الثاني
  هیئة التح��م أوتعیین المح�م 

مبدئ�ا 	اتفاق ) مح>مة التح>�م أو(هیئة التح>�م  أوتعیین المح>م  أویتم تش>یل  
نة وهو األمر القضاء وهذا في حاالت معی إلى، ومع ذلك فقد تسند هذه المهمة )الأو (الطرفین

و>ما �حb لألطراف  ،)ثان�ا(المتعارف لد[ أغلب التشر�عات الوطن�ة ومنها التشر�ع الجزائر� 
  . هم وهذا متى توافرت شروC محددةردّ  أوتعین هذه الهیئة �حb لهم أ�ضا استبدالهم 

  :اتفاق األطراف على تعیین هیئة التح��م- الأو 

 أو، و�م>ن أن تتكون من شخص واحد یخضع تش>یل هیئة التح>�م إلرادة األطراف
>نقیب (	الصفة  أوعدة أشخاص 	شرC أن �>ون العدد وترا، و�م>ن أن یتم التعیین 	االسم 

  .)1(في اتفاق الحb أوفي االتفاق األصلي ...) عمید >ل�ة معینة أوالمحامین، 

ة �ا >انت ثالثاة بین األطراف في اخت�ار هیئة التح>�م، فإذو ا�سود مبدأ الحر�ة والمس      
  . �>ون لكل طرف اخت�ار مح>مه الخاص و�تولى المح>مان المختاران اخت�ار ثالث

الخصوم الحb في  أو ج لألطرافإ ق إ م  1041لى من المادة و أجازت الفقرة األ
 أوتحدید شروC هذا التعیین و�تم تعیین هذا المح>م  أو مح>مین، أود حتعیین مح>م وا

   :المح>مین وفb أسلوVین

                                                           

  . 102، ص المرجع السابb ،دمحم أمین الرومي -1
  . 479دمحم حسین منصور، المرجع السابb، ص  -1
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المح>مین  أو) فردا واحدا(، حیث �عین األطراف المح>م م�اشرال �>ون و األسلوب األ -
  .)1( مشارطة التح>�م أو	صورة م	اشرة في شرC التح>�م 

نظام  إلىحیث یتفb هؤالء األطراف على الرجوع  غیر م�اشرأما األسلوب الثاني، وهو  -
طر�قة التعیین المقررة في هذا النظام  تح>�مي مقرر من قبل هیئة تح>�م دائمة فتكون بذلك

  .)2(التح>�مي مقبولة من قبل األطراف

إن المح>م من أهم عناصر التح>�م وهو 	مثا	ة القاضي :  (l’arbitre)المح�م  تعیین -1
لح>م افي المح>مة، و	قدر دقة المح>م ومهاراته تكون سالمة إجراءات التح>�م وصحة 

هي الشروC التي یجب أن تتوفر ف�ه حتى یتولى العمل�ة  وما) أ(فمن هو المح>م  ،الصادر
  ). ب(التح>�م�ة 

�ه المتخاصمان  � ین�}الشخص �ه الذ: " 	عض الفقهاء �عرف المح>م 	أنه :هتعر?ف -أ   
من تعینه المح�مة استنادا إلرادة  أومحتمل الوقوع بینهما،  أوحال  مهمة فصل نزاع

ا المنصوص علیها في قانون التح��م، و?تمتع األطراف لذات المهمة �حدود صالحیته
معنى الكلمة و?خضع حتما لكل ما ینص  �لقاض �" :	انه أو، "�الصفات الواج�ة قانونا

ح�مه ولعل�ه القانون من م�ادئ وقواعد، فالمح�م �القاضي ی�اشر مهمته �حر?ة تامة 
  . )1("عن القضاء العاد� للدولة الصادرخصائص األح�ام القضائ�ة 

الشخص الطب�عي الذ� یتم اخت�اره " :	أنه مالمح>ّ  مح>مة استئناف القاهرة تفرّ ع 
ح�م القانون، و�شارك في نظر منازعة التح��م والح�م فیها،  أووفقا إلرادة األطراف 

ة، اما ـــلة، والتوق�ع على الح�م الذ� �صدر بهذه الصفو داي المـــــ�صوت معدود ف
 لذ� ـخص اـــالش

                                                           

المح>مین في الجزء الخاص 	التح>�م الدولي، لكن هنا �م>ن هیئة المالح¡ أن المشرع الجزائر� لم �حدد عدد  -1
التح>�م مش>لة من عدد فرد� من المح>مین  هیئةكون تاالستعانة 	الجزء الخاص 	األح>ام المشتر>ة، فنجد أنه ال بد أن 

  . ق إ م ج 1017حسب المادة 
  . 330المرجع السابb، ص ،)النقل ال	حر�  عقد(سعید مراد، 	 -  2
رسالة ماجستیر في القانون الخاص، جامعة الشرق ،ة، دور المح>م في خصومة التح>�م نأو ع�سى 	اد� سالم الطر  -1
  . 20، ص 2011س^، >ل�ة الحقوق، األردن، و األ
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  . )1("مح�ما المح�مین في عملهم ال �عدّ  نةو عا��لف �م

اختیر من قبل الخصوم لحل خالفهم في  م شخصالمح>ّ  نّ أات تعر�فال تتفb هذه 
تختلف عن  مهمة شبیهة 	مهام القاضي تتضح 	ش>ل مفصل في التعر�ف القضائي إال أنها

 مهمة 	عض األشخاص في تأد�ة مهامهم، ومنهم القاضي والخبیر والوس�^ في الصلح
    .)2(والو>یل

ن المح>م أثناء تأد�ة المهام إ :الشرو: الواجب توفرها في المح�م وٕام�ان�ة رده-ب 
، )1(المسندة إل�ه یتشا	ه مع القاضي، لذا یجب أن تتوافر ف�ه 	عض الشروC ابتداءا و	قاءا

   .فاخت�اره ال �>ون عشوائ�ا هردّ  أو تنحیتهوٕاذا تخلفت إحداها >ان جائزا 

تتفb جل التشر�عات الوطن�ة والدول�ة على ضرورة : الواجب توفرها في المح�مالشرو: -)1(
راف ـدالة واإلنصاف لألطـالشروC لتضمن قدرا من الع أو أن یتحلى المح>م ب	عض الصفات

   .)2(واألهم هي توفر األهل�ة االستقالل�ة والح�ادالمتنازعة وهي 

مفهوم االستقالل�ة لكن �م>ن اعت	ارها أنه لمن الصعب وضع تعر�ف ل: االستقالل�ة -1-)1(
الغیر، وعدم وجود  أوالدولة  أو را	طة ت	ع�ة خصوصا 	أطراف النزاع ة�أعدم ارت	اC المح>م 	

 أوشراك�ة  أوأن تكون له مصالح ماد�ة  أوروا	^ ماد�ة وذهن�ة تتنافى مع استقالل المح>م 
 أوأن �>ون خاضعا لتأثیره،  وأارت	اطات مال�ة مع أ� من طرفي الخصومة المعروضة عل�ه 

  .)3(ینتظر أ� مقابل منه أوتوجیهه 

                                                           

السابb، ص  غالي الفقي، المرجع/ د: نقال عن 29/10/2003ح>م مح>مة استئناف القاهرة، الدائرة التجار�ة بتار�خ  -1
433 .  

  . 33 -21، ص صالسابbنة، المرجع و اع�سى 	اد� سالم الطر  انظر،للتفاصیل أكثر  -2
  . 38، ص نفسهالمرجع  ة،نو اع�سى 	اد� سالم الطر  -1
ي المح>م المشرع الجزائر� في النصوص الخاصة 	التح>�م الدولي أ�ة شروC �حب أن تتوفر ف ضعهنا أنه لم � �الح¡ -2
ق إ م إ ج بخصوص التح>�م الداخلي،  1014لكن �م>ن االستعانة 	ما ورد ذ>ره في المادة  ،لى خالف التح>�م الداخليع

و	التالي �م>ن إسقاC هذه الشروC من مجال التح>�م الداخلي على مجال ) أح>ام مشتر>ة(ب ألنها وردت في القسم المعنون 
  . التح>�م الدولي

  . 440 - 439المرجع السابb، ص ص  غالي الفقي، -3
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�سهل إث	ات عدم استقالل المح>م في أداء مهامه ذلك أن عدم االستقالل�ة تتخذ    
 مظاهر ماد�ة خارج�ة إلث	ات وجود أ� نوع من أنواع الروا	^ الت	ع�ة أل� طرف في النزاع

مرت	ة عدم ح�اد المح>م ولكن  إلىترقى  وأولو >انت ل�ست على درجة من األهم�ة  حتى
  . ق�ام ش>وك حول استقاللیته إلى�>في أن تؤد� 

ع	ارة عن میل نفسي وذهني ونادرا ما تكون له إشارات خارج�ة تدل : الح�اد - 2-)1(
هو حالة نفس�ة ذات طا	ع شخصي تخضع لن�ة المح>م وتف>یره ومن ثم �صعب  أو ،)1(عل�ه

ح معه الدولة 	حیث یرجّ  أوالغیر  أوضد أحد أطراف النزاع  أولصالح إث	اته �>ون هذا المیل 
  .)1(عدم استطاعته الح>م 	غیر میل ألحد

�فترض فیهما أن ال �>ون للمح>م أدنى ) دةالحی أو( دفشرطي االستقالل�ة والح�ا
ف ـــــاشتراC أن تكون جنس�ة المح>م تختل إلىما دفع ب	عض التشر�عات ــــــمصلحة في النزاع م
  .)2( عن جنس�ة األطراف

ق إ  )أ(فقرة  1014من نص المادة هذا الشـرC تفاد ــ�س :أن ��ون شخصا طب�ع�ا - 3-)1(
إذا عینت اتفاق�ة : "من نفس المادة ما یلي 2لها وتضیف الفقرة و اج والتي سبb تنإم 

، "مأكثر من أعضائه �صفة مح� أوضو التح��م شخصا معنو�ا تولى هذا األخیر تعیین ع
ل فإنه من الواضح أنه 	النس	ة للمشرع الجزائر� ال �م>ن أن تستند مهمة و فأما عن الشb األ

  . عاد الشخص المعنو� 	التح>�م إال لشخص طب�عي و	التالي است

تلزم الشخص المعنو� إذا  یتأكد هذا الموقف من خالل الشb الثاني لهذه المادة والتي
ال	حر� خصوصا فإنه  أومراكز التح>�م الدولي عموما > �هإلجوء ما اتفb األطراف على اللّ 

أكثر من بین أعضائه >مح>م،  أو�قوم بتعیین عضو  نأیتوجب على هذا الشخص المعنو� 
  .)3(وهذا لتفاد� صدور قرار التح>�م من شخص معنو� 

                                                           

   l’indépendance d’esperitما �صطلح على تسم�ة عنصر الح�اد 	االستقالل�ة الذهن�ة  اإن القضاء الفرنسي >ثیر  -1
  . 447غالي الفقي، المرجع السابb، ص /د -1
  . من االتفاق�ة العر�Vة للتح>�م التجار�  18وهو ما نصت عل�ه صراحة المادة  -2
  .247ص،المرجع السابb، )قانون التجارة الدول�ة(طالب حسن موسى،/، ود36ص المرجع السابb، ونة،اسالم الطر  	اد� ع�سى-3
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تجیز مختلف القوانین تعدد عدد المح>مین الذین  :تعدد المح�مین وقاعدة الوتر?ة - 4-)1(
فردا ال شفعا أ� نم أون في موضوع النزاع، ولكنها تعود وتشترC أن �>ون هذا العدد وترا یبثو 

مزدوجا، لماذا؟ األمر المقصود من وراء ذلك هو تحاشي أن �صدر >ل مح>م أمرا یختلف 
رد أو قد و  ،ا هو مرجو من العمل�ة التح>�م�ةلة وال یجد لها حال >مأعن اآلخر مما �عقد المس

  .)1(جإق إ م  1017المادة لمثل هذا الشرC في ئر� نصا صر�حا لمشرع الجزاا

ة تح>�م مجال اتفاق األطراف على تعیین هیئ المشرع الجزائر� حال فيلم �ضع  
ما هو األثر المترتب على ذلك، وهو خالفا لما جاء و ، مح>مینم>ونة من عدد زوجي من ال

لصادر عن مثل هذه التش>یلة �>ون 	ه المشرع األردني، حیث اعتبر أن القرار التح>�مي ا
م الذ� یتضمن هذا العدد ولتفاد� مثل هذا الوضع، �اتفاق التح> إلى	اطال دون أن یتعد[ 

یز 	موج	ه إضافة مح>م لهذه الهیئة حتى تص	ح یجاحت�اط�ا  الأقر المشرع األردني ح
األردن�ة في ح>م وهو الحل الذ� ات	عته مح>مة التمییز ) وتر(التش>یلة م>ونة من عدد فرد� 

  .)1( 19/02/2004صدر عنها في 

المشرع الجزائر� في الجزء الخاص 	التح>�م الدولي المنظم 	موجب قانون فتح لكن 
القرار التح>�مي الصادر عن ضد الستئناف لاإلجراءات المدن�ة واإلدار�ة المجال لألطراف 

  .)2(قانونالم تحترم الشروC التش>یل�ة المنصوص علیها التي هیئة تح>�م 

تش>یل هیئة التح>�م في حالة  ب	طالن المح>م تتعلb مسألة ردّ  :إم�ان�ة رد المح�م -)2(
    .استقاللیتها أوأس	اب حول ح�ادها  أوورود ش>وك جد�ة 

رد المح>م  إلىج فإن األس	اب التي تؤد� إ ق إ م  1016نص المادة  إلىاستنادا و 
   .ت المتفt علیها بین األطرافعندما ال تتوفر ف�ه المؤهال -1"...  :هي

                                                           

عدة  أوتتش�ل مح�مة التح��م من مح�م "«: السالف الذ>ر،على ما یلي ،09 –08من القانون رقم 1017المادة تنص-1
  .»مح�مین �عدد فرد�

  37السابb، ص  نة، المرجعو اع�سى 	اد� سالم الطر  -1
ال یجوز " «: التي ورد فیها ، السالف الذ>ر،09 – 08من القانون رقم  2فقرة  1056وهذا حسب نص المادة  -2

تعیین  أوإذا �ان تش�یل مح�مة التح��م  -2....: ...�التنفیذ إال في الحاالت اآلت�ة أواستئناف أمر القاضي �االعتراف 
  . »المح�م الوحید مخالفا للقانون 
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عندما یوجد سبب رد منصوص عل�ه في نظام التح��م الموافt عل�ه من قبل  -2
  . األطراف

عندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في استقاللیته، الس�ما �سبب وجود  -3
  . عن طر?t وس�} أوعائل�ة مع أحد األطراف م�اشرة  أوعالقة اقتصاد�ة  أومصلحة 

شارك في تعیینه، إال  أووز طلب رد المح�م من الطرف الذ� �ان قد عینه، ال یج
  "...عد التعیین �لسبب علم �ه 

المح>م وهي  لردّ  اكون مبرر تنها أن أمن شالتي س	اب ألد المشرع الجزائر� اعدّ 
تین ال غنى عنهما لم	اشرة السلطة القضائ�ة ي الحیدة واالستقالل اللّ تأس	اب مرت	طة 	ضمان

ن رد هذا ــــث �م>ــــــه 	القاضي حی�ما، ومن ثم فالمح>م شبــــــ>ان مصدرها، و�تعین توافره أ�ا
  .)1(ما ینطبb على القاضي �سر� على المح>مفاألخیر عن نظر نزاع معین 

 برد رد المح>م عن تلك الخاصة إلىالمبررات التي تؤد�  أوس	اب األتختلف         
على خالف المشرع الفرنسي الذ� اعتبر أن ذات  ،)2(لجزائر� القاضي >ما حددها المشرع ا

و�جب التنو�ه اّن أس	اب الّرد ال تخضع السالیب ، رد القاضي والمح>م إلىاألس	اب تؤد� 
وانما �فترض منح الجهة المنوطة بها ، محددةو  نصوص ملزمة أومحتو�ات جامدة  أو

                                                           

 إلىله لموضوع التح>�م الدولي، ولكن 	العودة و ارد المح>م الدولي لم یذ>رها المشرع الجزائر� عند تن إلىإن األس	اب التي تؤد�  -1
�م>ن و  عددت هذه األس	اب ،السالف الذ>ر، 09 – 08من القانون رقم  1016الجزء المخصص لألح>ام المشتر>ة تجد المادة 

  . دول�ا أوتكون أس	اب رد المح>م واحدة سواء أكان التح>�م وطن�ا تطب�قها على التح>�م الدولي ف
بین حالة التعیین وحالة العزل واالستبدال لتعطیهما نفس  ،،السالف الذ>ر 09 – 08من القانون رقم  1041و قد جمعت المادة 

 أوبدال، وت	قى إرادة األطراف في العزل االست أوالح>م، وهذا ما �عني أن ما قیل 	شأن تعیین المح>مین ینطبb أ�ضا بخصوص العزل 
القضاء  إلىاللجوء  أوو�ل على القواعد الخاصة بنظام تح>�مي محدد عاالستبدال هي الح>م وفي غ�اب اتفاق األطراف �م>ن الت

  . المح>م أووفb ما درس في موضوع تعیین هیئة التح>�م  ألمرالوطني من طرف من یهمه ا
  . ، السالف الذ>ر، على حاالت رد القضاة09- 08ون رقم من القان 241نصت المادة  -2
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، تقی�م مد[ جد�ة تلك الش>وك من اجل، الفصل في موضوع الّرد سلطات تقدیر�ة واسعة
  .)1(المتضارVة أوالمصالح المشتر>ة و  على ضوء االعت	ارات المح�طة 	المح>م

  : القاضي إلىالتعیین �الرجوع  - ثان�ا

رفض أحدهم تعیین ی أوقد �حدث أن ال یتفb األطراف على تعیین هیئة التح>�م  
ف الذ� یهمه التعجیل الحb في المح>م، في مثل هذا الفرض أعطى المشرع الجزائر� للطر 
  . الهیئة التح>�م�ة أواالستعانة 	القضاء لحل هذا المش>ل و�قوم بتعیین المح>م 

دخل القاضي لتأد�ة هذه المهمة ما هو إال سبیل احت�اطي �عتمد عل�ه في حال تو 
ت >لأو � قاض التدخل وٕانما ألاستحالة اتفاق األطراف ف�ما بینهم، إضافة ال یجوز  أوغ�اب 

ج، أ�ضا إق إ م  1041من المادة  2الفقرة حسب رئ�س المح>مة  إلىهذه المهمة حصر�ا 
  : حالتین بینحددت المح>مة التي یؤول لها االختصاص اإلقل�مي، وهنا �حب التمییز 

 1042و 1040إذا >ان مقر التح>�م 	الجزائر هنا تطبb أح>ام المادتین : لىو الحالة األ  -
  : )1(وفb الفرض�ات التال�ة ج  ف�>ون الحلإق إ م 

ا من قبل األطراف في رهت�اخرئ�س المح>مة التي تم ا إلىدم الطلب ـــ�ق :لىو الفرض�ة األ -أ
. جإ ق إ م 1042ش>ال وهو ما �ستخلص من نص المادةإ اتفاق�ة التح>�م وهي ال تثیر أ� 

الجهة القضائ�ة في الحالة التي ال یتفb فیها األطراف على تحدید  :الفرض�ة الثان�ة-ب

                                                           

>لت مهمة النظر في أو من قواعد مر>ز القاهرة االقل�مي للتح>�م التجار� نجد انها  06فقرة 13لو اخذنا على سبیل المثال المادة  -  1
س بواسطة هیئة ل�و  االستشار�ة جهة  معینة داخل المؤسسة التح>�م�ة  من بین اعضاء اللجنة إلىمسألة طلب رد احد المح>مین 

  .110دمحم عبد الرؤوف، المرجع السابb، ص /دو  ،50ص  المرجع السابb ، غسان رVاح،/ د: انظر .التح>�م ذاتها
في غ�اب التعیین وفي حالة : " السالف الذ>ر،على ما یلي ، 09-08من القانون رقم  2الفقرة  1041تنص المادة  -1

 إلىرفع أمر  -1: استبدالهم، یجوز للطرف الذ� یهمه التعجیل الق�ام �ما �أتي أوزلهم ع أوصعو�ة تعیین المح�مین 
  ..."في الجزائر �ان التح��م یجر�  اذإرئ�س المح�مة التي �قع في دائرة اختصاصها التح��م، 

المختصة في إذا لم تحدد الجهة القضائ�ة : " ،السالف الذ>ر،انه  09-08من القانون رقم  1042وتضیف المادة  -
  ". م�ان التنفیذ أوالمح�مة التي �قع في دائرة اختصاصها م�ان إبرام العقد  إلىاتفاق�ة التح��م، یؤول االختصاص 

، حیث �صعب فهم ما جاءت 	ه الغائهضح الوضع 	ش>ل مفصل ع>س ما >ان عل�ه قبل أو وهنا حسنا فعل المشرع 	أن 
  . هیئة التح>�م أولة أ� عندما تمنح للقاضي سلطة تعیین المح>م أسلت نفس المو اوالتي تن 39م>رر ) 458(المادة 
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 وم>ان تنفیذه، وه أورئ�س مح>مة م>ان إبرام العقد  إلىالمختصة فیرفع الطلب عندئذ 
ن منازعة أالذ� یرد 	ش ج، وهو مرت	^ 	التح>�مإ ق إ م  1042الوضع الذ� ذ>رته المادة 

المادة (رئ�س المح>مة التي �قع في دائرة اختصاصها التح>�م  إلى أو ،اتخص عقدا محدد
  ). جم إ ق إ  1041

رئ�س  إلىیجر� خارج الجزائر، فهنا س�عقد االختصاص  إذا >ان التح>�م: الحالة الثان�ة -
الهیئة التح>�م�ة، لكن البد  أومح>مة الجزائر العاصمة الذ� ینظر في طلب تعیین المح>م 

اإلجراءات المقررة في  أن یتحقb شرC وهو وجوب أن یتفb األطراف على اخت�ار قواعد
   .)1(لتطبb على التح>�م ولم �طرأ أ� تعدیل 	شأن هذه الحالة � قانون الجزائر ال

تحدید  >�ف�ة فيغ�اب نص �فصل الجدیدجه االختالف بین القانون القد�م و أو من و 
لقاضي لجازت أالتي  4م>رر  458ع>س القانون القد�م عن طر�b المادة ، حالمح>م المرجّ 

  .الطرفینأن ال �>ون من جنس�ة أحد  في غ�اب اتفاق األطراف 	شرC یینهتع

 

  الم�حث الثاني
 ال�حر� الدولي  خصوص�ة التح��م

ٕان و  لت مختلف التشر�عات الوطن�ة أح>ام التح>�م ال	حر� على وجه التحدیدو اتن 
قد اقت	ست قواعدها من االتفاق�ات الدول�ة التي اهتمت 	موضوع النقل و  >انت قلیلة،

لعل محل و  القضاء، إلىواضحة للجوء و  قواعد موحدة لة إرساءو امح ال	حر� لل	ضائع
الخالفات الناجمة عن مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع أخذت حصة األسد ألنها محرك 

 المرفوعة أمام الجهات القضائ�ة التي تفتقر أح�انا لخبرته الدعاو[ و  أغلب الخالفات
  .السرعة للبث في النزاعو 

                                                           

المتضمن قانون  1966یونیو  08المؤرخ في  454- 66األمر رقم  من)ب(فقرة  2م>رر 458المادة هذا 	عد عقد مقارنة 	 - 1
  ).الملغى(09/06/1966في  الصادر 47االجراءات المدن�ة ، ج ر ج ج عدد 
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ل الموضوع لكنها تؤ>د و اروتردام في تنو  هامبورغهي قواعد و  وٕان اختلفت االتفاق�ة
 المهم لموضوع التح>�م في هذا الشb الناجم عن الطب�عة الخاصةو  الطا	ع الخاص

روتردام و  أحاطت >ل من قواعد هامبورغو  ،)لو المطلب األ(للمنازعة الدول�ة ال	حر�ة 
ا منها لتأطیر ذلك سع�و  الموضوع 	التفصیل یتضح من خالله خصوص�ة التح>�م ال	حر�،

، ل�س هذا )المطلب الثاني(حر�ة األطراف الغیر متكافئة عند وضع شروC التح>�م 
الوثائb المستعملة في مجال  ةأخر[ ناجمة عن >ثر  فحسب، فهو ینطو� على خصوص�ة

التح>�م ال	حر� لكن ل�س  إلىجوء ید اللّ �فوضع شرC  إلىالنشاC ال	حر� األمر الذ� أد[ 
  ).المطلب الثالث(ٕانما في ش>ل إحالة و  الكالس�>�ة أوة في الصورة العاد�

  لوالمطلب األ 
  ال�حر?ة ات الّدول�ةخصائص المنازعو  ال�حر� الدولي التح��م  ممیزات

و>ل نوع ینطو� على جملة من الخصائص تجعله ، عدة انواع إلىینقسم التح>�م 
الفرع (الطراف المتنازعة االفضل التخاذه وسیلة لحل الخالف لما یوفره من مزا�ا 	النسة ل

و�عتمد الفصل في المنازعة المعروضة على التح>�م ال	حر� توفر خصائص في  ،)لو األ
یختلف  - وهو میدان متخصص- ن المنازعة في المجال ال	حر� المنازعة في حد ذاتها أل

  ) الفرع الثاني(عن 	اقي انواع المنازعات 

  لوالفرع األ 
 الدولي التح��م ال�حر�  ممیزات

 یخرج التح>�م ال	حر� الدولي عن >ونه جزء من التح>�م التجار� الدولي، لكنه ال
 ٕالىو  من جهة) الأو (خصائصه  إلىذلك 	النظر و  ینفرد 	مواصفات تجعله �ستقل عنه

 إلى، وان اثر اتفاق التح>�م �متد )ثان�ا(المزا�ا التي یوفرها للمتقاضین من جهة أخر[ 
لغة اجراء التح>�م أو ه یخرج عن المألوف في تحدید م>ان انو  ،)ثالثا(اشخاص غیر اطرافه

  .)را	عا(القانون المطبb على العمل�ة التح>�م�ة أو
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  خصائصه:ال أو 

جانب المزا�ا التي تجعل منه خ�ار أغلب  إلىبجملة من الخصائص ح>�م یتمیز الت
  : )1(الخصوم من أجل حل خالفاتهم وتتمثل في

التح>�م التجار� 	صفة عامة یتمیز بنوع النشاC التح>�م ال	حر� هو فرع من فروع  -1
التعاقد�ة في مقدمتها والمعامالت الذ� یتولى حل منازعاته وهي النشاطات ال	حر�ة 

 . النقل ال	حر� 
اشخاص تختلف و  ة دولنه یرV^ بین عدّ أل >�م ال	حر� غال	ا ما �>ون دول�االتح -2

 .لهو اسبb تن>ما  االقتصاد�ة حهممصالو  جنس�اتهم

  .حر اح�اناو  في الغالب مؤسساتي�م ال	حر� تح>�م التح> -3

عالقات متداخلة ومتشا	>ة  ینشأ عنلتح>�م ال	حر� تح>�م متعدد األطراف غال	ا ألنه ا -4

 أوجد الناقل �>ون إما مجهزا نوهذا ما نالحظه 	النس	ة لعمل�ات النقل ال	حر�، حیث 

لشاحن هو اآلخر یتعدد أن ا إلىبین ناقل متعاقد وناقل فعلي 	اإلضافة  أوناقل، 

 . مل شرعي لسند الشحناح أوضاعه ف�>ون شاحن ومرسل إل�ه أو 

س	اب جغراف�ة وتار�خ�ة الكبر[ وذلك أل ةالتح>�م ال	حر� یرتكز في 	عض الدول ال	حر� -5
ل للتح>�م و هذه الدول لندن التي تعد المر>ز العالمي األ نجد في مقدمةواقتصاد�ة، و 

  .)1(س، وغ�اب 	اقي الدول عن المواجهة	ار�ال	حر� ثم نیو�ورك تلیها 

لتح>�م ال	حر� تح>�م مستقل 	قواعده اإلجرائ�ة المستمدة من لوائح التح>�م ال	حر� ا -6
الملزمة لألطراف عند تحدید اخت�ارهم وأ�ضا یلتزم بها المح>مون، أ�ضا مستقل 	قواعده 

	أشواC  النزاع حیث مرّ  الموضوع�ة والمتمثلة في القانون الواجب التطبیb عن موضوع

                                                           

     .32-29ص ص  ،ع السابbالمرجغسان رVاح، /د - 1

1- ROGER JAMBU-MERLIN, L’arbitrage maritime, études offertes à RENÉ  RODIÈRE, 
Dalloz ,Paris, 1981 ,p 403 
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دره في االتفاق�ات الدول�ة والعقود النموذج�ة د مصجأن أص	ح قانونا مهن�ا ی إلى>بیرة 
 . السوابb التح>�م�ة ال	حر�ة إلىواألعراف والتقالید ال	حر�ة إضافة 

  :مزا�ا التح��م ال�حر�  -ثان�ا  

ارة ـــــارة س�ما التجــــــالتج ى التح>�م الدولي رواجا على مستو[ أسواقـــــد القــــــلق
مختلف الدول في ر�ة >أسلوب لحل منازعاتها واخت�اره >بدیل عن القضاء الوطني ـــــال	ح

  :في وقتنا الراهن ألنه �ع>س رغ	ات األطراف المتنازعة في توفیر عدة مزا�ا نذ>ر أهمها

مجال في خصص 	ما أنه ین	ع من مح�^ مهني مت حل النزاعات ال	حر�ة حال عادال -1
التجارة ال	حر�ة حیث یتمیز هذا المجال 	اإلفراC في الخصوص�ة والتعقید، وذلك 	سبب 

ممارسة مثل هذا  هجال الذ� �ظهر من خالل الظروف التي تتم ف�مال اخصوص�ة هذ
  .	سبب البیئة ال	حر�ة  النشاC واألخطار التي تهدده

نها ما هو قد�م ومنها الحدیث أ�ضا >ثرة العادات واألعراف مالظروف  إلى�ضاف        
یجب التر>یز على أن المنازعات الناشئة عن مثل هذه النشاطات تشمل على  واألهم

معط�ات فن�ة ال �م>ن أن �طلع علیها إال أهل  إلىمعط�ات قانون�ة وتجار�ة 	اإلضافة 
 االختصاص و	التالي �>ون من الصعب اإللمام بها من طرف القاضي الوطني، هذا ما
جعل المح>مون الذین یبثون في مثل هذه النزاعات من أصحاب االختصاص، فمنهم 

من مالك ومستأجر� السفن، و>ل له دور في نشاC التجارة  أوها، ؤو مجهز� السفن وVنا
 bحر� خصوصا فهم اكتسبوا خبرة في مجالهم عن طر�	حر�ة عموما والنقل ال	ال

  .)1(الممارسة

ر� حل النزاعات حال سر�ا هو مبتغى >ل األطراف �>فل التح>�م الدولي ال	ح -2
الذ� �عتمد على مبدأ العلن�ة  المتنازعة وهو ما ال توفره المحاكم القضائ�ة للمتقاضین

  .إجراءات التح>�م ع>س
                                                           

ص  دمحم فر�د العر�ني، المرجع السابb،/ ،و د270، المرجع السابb، ص )قانون التجارة ال	حر�ة(عاطف دمحم الفقي، / د -1
155.  
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أ�ضا سر�ة  ر،الجمهو  أو	سر�ة عن الغیر  في العمل�ة التح>�م�ة  الجلسات تتم      
لعدم  للكافة حفاظا على سر�ة معامالتهم) لح>ما(الح>م الصادر عنها فال یتم نشره 

وعلى عدم الكشف عن رؤوس أموالهم وعموما  دق تفاصیل الخالف أالكشف على 
حصر الجلسة بین األطراف المتنازعة ومستشار�هم أ� أن الجلسات ل�ست  إلى�سعون 

التجار�  ن و ااستمرار التعانع>اساته السلب�ة في سبیل و  ا	عاد التشهیر بهمعلن�ة من اجل 
  .)1(بینهم و	اقي العاملین في المجال ال	حر� 

إجراءات التح>�م تسمح بتوفیر الوقت والمصار�ف أ� أن الحل �>ون سر�عا، ع>س  -3
ل جلساتها 	أعداد هائلة من القضا�ا و اما هو معمول 	ه في المحاكم الوطن�ة التي تعج جد

خصوصا وان ، سنوات عدیدة  لىإالتأخر في الفصل فیها حتى  إلىمما یؤد� فیها نظر لل
ل المتقاضین خسائر >بیرة في المصالح و	التالي تحمّ جال في مسائل عدیدة آالقضاء �منح 

  .                                                                   موال وٕاهدار الوقتواأل

سفینة ساكنة ن ت	قى >ألفترة  عالقالوضع ای	قى حیث  مام القضاءأ بتصور 	س�^       
وما یترتب عل�ه من اثار تمس  في میناء لمدة طو�لة في انتظار صدور ح>م قضائي

Cاستمرار�ة النشا	ه الّلجوء  االستثمار >>لو  	حر�  التح>�م إلى، وهذا ما ال �صطدم 	ال
حیث ال �ّقر المح>مین 	طل	ات التأخیر التي �قدمها األطراف تقدیرا منهم لظروف  الدولي

      .)1(تجارةال

 ألنهاید والش>ل�ات واإلجراءات المألوفة، قأما إجراءات التح>�م فهي 	عیدة عن التع
 إلىتعتمد على الوثائb والمستندات المقدمة والمرافعات الشفو�ة عند الضرورة، 	اإلضافة 

ألطراف حر�ة لیز جالمراجعة، وت أوعنها غیر قابلة لالستئناف  ةالصادر أن األح>ام 

                                                           

 افراح عبد الكر�م خلیل، المرجع السابb،و  371، ص  السابb، المرجع )قانون التجارة ال	حر�ة( الفقي، عاطف دمحم/ د -1
 و .147ص 

SN :qu’est ce que c’est l’arbitrage, op-cit.p2  disponible sur le site www.wipo.int. 

   156لمرجع السابb،ص دمحم فر�د العر�ني،ا/دو  ،371عاطف دمحم الفقي، المرجع نفسه، ص / د -1
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ترجمة وم>ان قر�ب من األطراف ف�>ونون في  إلىلة �عني ال حاجة و الغة متد اخت�ار
  .)1(غنى عن السفر وهي أمور توفر مصار�ف إضاف�ة للمتنازعین

واألطراف ف�ما یخص   ولي یوفر الحر�ة والمرونة 	النس	ة للمح>مالتح>�م الدّ  -4
  اإلجراءات المت	عة، >یف ذلك؟ 

المح>مین الذین یرغبون فیهم للفصل في  أو�ار المح>م فلألطراف الحر�ة في اخت      
غة المت	عة أثناء سیر إجراءات أ�ضا االتفاق على اللّ ، )2(وتحدید م>ان إجرائه  النزاع

  . )3(التح>�م، ولهم حر�ة أ�ضا في االتفاق على >�ف�ة سیر هذه اإلجراءات

اتفb  ماإال في إطار  أما 	النس	ة للمح>م فهو غیر مقید في أداء مهامه 	قانون محدد

أخر[ و�الح¡ وخاصة في  أوعل�ه، أ� أنه غیر ملزم 	قانون اختصاص دولة معینة 

است	عاد منهج تنازع القوانین المقرر في القانون الدولي الخاص، فیتمتع  المجال ال	حر� 

المح>م ال	حر� 	حر�ة >املة، عند عدم اخت�ار األطراف لقانون معین، حینئذ �حb له 

غیر أن هذه الحر�ة ل�ست مطلقة بل نسب�ة فیجب أن ، )1( لقانون الذ� یراه مناس	ااخت�ار ا

  . اة والحصول على ممثل قانونيو اتخضع لم	اد� العدالة والمس

                                                           

1 - SN , « qu’est ce que »… op-cit, p01.  

تعد مدینة هامبورغ األلمان�ة مقرا للعدید من مؤسسات التح>�م المعروفة، ومنها من اهتم 	التح>�م ال	حر� مثل اللجنة  -2
  (GMAA)األلمان�ة للتح>�م ال	حر� 

حقیb ت إلىاشر على اقتصاد الدول،س�ما الدول النام�ة التي تسعى م	و  ازدهاره اثر واضحو  ان إلزد�اد النشاC ال	حر�  -  3
قاض وانما اص	حت تتدخل لتمارس مختلف االنشطة  أوالتخلي تدر�ج�ا عن دورها >حارس  إلىالتنم�ة الشاملة دفعها 
دولة في المثول  ولعدم رغ	ة ا�ة مؤسساتها 	ابرام العقود،و  مجهزة عن طر�b اشخاصها أوشاحنة  أوالتجار�ة >دولة ناقلة 

اص	ح التح>�م ال	حر� هو الملجأ  ،س�اد�ةو  ولوجود اعت	ارات س�اس�ة امام القضاء الوطني لدولة اخر[ عند وقوع نزاع ،
  .مام القضاء الوطني لدولة اخر[ أالذ� �عفیها من الوقوف 

   .49ص  لمرجع السابb،ا و عبد الحمید دمحم الحوسني،.147ص  المرجع السابb، انظر، افراح عبد الكر�م خلیل، 
من  أومن شروC العقود ال	حر�ة النموذج�ة  أو�م>ن للمح>م ال	حر� أن �ستمد القانون المطبb من المعاهدات ال	حر�ة الدول�ة  -1

  . لمالمن السوابb التح>�م�ة ال	حر�ة، وأن �ست	عد أ� قانون وطني وهذا یوفر الكثیر من الوقت والجهد وا أوالعادات واألعراف ال	حر�ة 
  . 372، المرجع السابb، ص )قانون التجارة ال	حر�ة(عاطف دمحم الفقي، / د: أنظر
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إجراءاته ل�ست علن�ة بل  إذا من إیجاب�ات التح>�م و	األخص التح>�م ال	حر� أنّ  

قوة اإللزام�ة وهي واج	ة التطبیb �ح�طها قدر >بیر من السر�ة وأن أح>ام التح>�م لها ال

ة على >ون و عال، )1(1958وهذا 	فضل اتفاق�ة نیو�ورك لتنفیذ أح>ام التح>�م لسنة 

  .المح>مین من أهل االختصاص والخبرة و�جب أن تتوفر فیهم شروC الح�اد واالستقالل�ة

  :التزام المرسل إل�ه �شر: التح��م الوارد �سند الشحن -ثالثا   

تجاه الفقه التقلید� الفرنسي ال �عترف 	أن �>ون هناك أ� آثار للعقد لقد >ان ا 
خارج نطاق األطراف، لذا >انت تفسر مواد القانون المدني من منطلb الحما�ة والدفاع 

ص�غة  إلىعن حر�ة الفرد وضمان مبدأ سلطان اإلرادة، وهذا التفسیر الضیb انتهى 
تفرض أ� التزام على الغیر أ�ا >ان نوع هذا  االتفاقات ال �م>ن أن" جامدة مضمونها أن 

  . )1("االلتزام

التساؤل حول مد[ التزام المرسل إل�ه 	شرC التح>�م  إلىد� بنا یؤ وهو األمر الذ� 
ت�ح سند یل�ه ف�ستفید منه مثلما إحb المرسل  ه فيذا الشرC أثر ــــــالوارد 	السند، فهل ینتج ه

  الشحن أثره في حb المرسل إل�ه؟

  :اتجاهین إلىبب هذا السؤال انقسم الفقه و	س

الل شرC التح>�م عن العقد األصلي  قوهو االتجاه الذ� �أخذ 	مبدأ است: لواالتجاه األ  - 
	اعت	ار  المرسل إل�ه إلىسند الشحن  إلىوالذ� �حول دون امتداد شرC التح>�م المضاف 
تزم إال 	الشروC الواردة 	العقد 	التالي الیلو  ان هذا األخیر من الغیر في عقد النقل ال	حر� 

                                                           

، والخاصة 	اعتماد 1958جوان  10اتفاق�ة نیو�ورك التي صادق علیها مؤتمر األمم المتحدة في نیو�ورك بتار�خ  - 1
 05المؤرخ في  233 - 88موجب المرسوم رقم القرارات التح>�م�ة األجنب�ة وتنفیذها، والتي انضمت بتحف¡ الیها الجزائر 	

  .23/11/1988الصادر في  48، ج رج ج عدد 1988نوفمیر 
  . 78، 77عبد الحمید دمحم الحوسني، المرجع السابb، ص ص -1
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، وهو نفس موقف مح>مة النقض الفرنس�ة، التي أكدت 	أن شرC التح>�م )1(دون سواه
ضمنا  أول�ه إال إذا علم 	ه مس	قا وقبله صراحة إالمدرج في سند الشحن ال یلزم المرسل 

  .)2(عند تسلم ال	ضاعة

التجاه السابb، معتبر�ن أن شرC االتجاه الذ� یخالف ما جاء 	ه اهو  :االتجاه الثاني
ل�ه مفسر�ن أن المقصود إالتح>�م الوارد في سند الشحن ینتج أثره في مواجهة المرسل 

الل�ة شرC التح>�م عن العقد األصلي في وجوده وعدمه، 	حیث ال یتوقف وجوده ق	است
هما وهذا االستقالل ال ینفي االرت	اC الحتمي بین ه،على وجود العقد األصلي في صحت

  . لكون محل شرC التح>�م هو المنازعات الناشئة عن العقد األصلي

ل�ه وهو الموقف إالمرسل  إلىثار سند اشحن آمتداد إهذا االرت	اC >فیل بتبر�ر   
إل�ه مح>مة النقض المصر�ة، فقضت 	أن قانون التجارة ال	حر�ة المصر�  نحازتإالذ� 

تكافأ مر>زه عند تنفیذ العقد مع مر>ز یحن ن في سند الشأوشذإل�ه طرفا  یجعل من المرسل
ما هو مسلم 	ه في عقد النقل 	أنه عقد ثالثي  وهو موقف یتماشى مع)1(الشاحن

   .)2(األطراف

  : والقانون الواجب التطبیt م�ان ولغة التح��م -را�عا

  : ��مــ�ان التحــم-1
تنظ�مه حسب یتمتع األطراف في إطار اتفاق التح>�م 	>امل الحر�ة من أجل      

فلهم االتفاق على م>ان التح>�م  ،منها تحدید م>ان إجراء التح>�م م،الظروف التي تالئمه
مة الم>ان ءفإذا لم یوجد اتفاق عینت هیئة التح>�م م>انه مع مراعاة ظروف الدعو[ ومال

                                                           

، ص  2010، مصر، فبرایر 15، مجلة الحb، العدد»تفاق التح>�مإلالنطاق الشخصي «أحمد ابراه�م عبد التواب،  -1
  .149ص 

 المرجع نفسه، ،أحمد ابراه�م عبد التواب ،نقال عن،20/06/1995وآخر في  26/05/1992ر صادر في جلسة قرا -2
  . 150-149ص ص

  . 112إ�مان فتحي حسن جمیل، المرجع السابb، ص / د -1
  . 111، ص نفسهإ�مان فتحي حسن جمیل، المرجع / د -2
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ألطرافها وهو مبدأ أكدته اللوائح التنظ�م�ة الخاصة 	التح>�م، >الئحة التح>�م التجار� 
وأ�ضا المادة  1فقرة  20 الدولي للجنة األمم المتحدة للقانون التجار� الدولي في مادتها

من قواعد الیونسترال، >ذلك ات	ع نظام مر>ز القاهرة اإلقل�مي للتح>�م التجار�  1فقرة  16
   .منه 16في المادة  الدولي نفس المبدأ

أن تجتمع في أ�  ورةر ضالتح>�م  هیئةال �>ون مساسا 	المبدأ اعاله عندما تر[ 
الخبراء  أوالشهود  أوم>ان تراه مناس	ا للق�ام بإجراء من اإلجراءات، >سماع أطراف النزاع 

 أولة بین أعضائها و اجراء مدا أوأموال  أومعاینة 	ضاعة  أواالطالع على مستندات   أو
مالئما حتى ولو >ان خارج  ام أن تختار م>ان�و�م>ن أل� مؤسسة تح>  غیر ذلك

  . )1(رهامق

دید م>ان التح>�م في إم>ان�ة إعطاء اختصاص لمحاكم تلك الدولة حتكمن أهم�ة ت

>ي تتدخل في المساعدة على تش>یل هیئة التح>�م وات	اع 	عض القواعد اإلجرائ�ة عند 

  . الوطن�ة للتح>�م أوالضرورة >ما أنه �ساعد في تحدید الطب�عة الدول�ة 

  : لغة التح��م-2

 بلغة التح>�م، لغة إجراءات التح>�م والمرافعات وتقد�م المستندات والوثائb  قصد�          
قد تكون لغة واحدة في >افة المراحل، وقد تتعدد لغات األطراف، وال تأثیر لهذه  ،والح>م

غیر  أوغة في تحدید طب�عة الح>م، أ� ل�ست 	المع�ار المحدد إذ ما >ان الح>م أجنب�ا اللّ 
لك األطراف حر�ة اخت�ار لغة التح>�م، وفي م� ،)1(غة التي >تب بهالّ أجنبي بناءا على ال

 أوغ�اب اتفاق على ذلك، تتدخل لجنة التح>�م وتحدد لغة معینة، و�سر� ح>م االتفاق 
القرار على لغة الب�انات والمذ>رات وعلى المرافعات الشفه�ة وعلى >ل قرار تتخذه الهیئة 

                                                           

، ودحالب 263 - 261المرجع السابb، ص ص ، ید، ولزهر بن سع490جع السابb، ص دمحم حسین منصور، المر  -1
أشواق، أثار خطأ الناقل ال	حر� وتا	ع�ه على حb الضح�ة في طلب التعو�ض، مذ>رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون 

  . 120، ص 2010/2011جامعة وهران،  >ل�ة الحقوق، الخاص،
  . 265لزهر بن سعید، المرجع السابb، ص  -1
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قرار للهیئة �قضي  أو األطرافمن طرف قاف مراسالت توجهها، ما لم �صدر إ� أو
  .) 1(بخالف ذلك

3-tالقانون الواجب التطبی:  

القانون  إلىستند المح>مة التح>�م�ة في 	حثها عن قواعد تنازع القوانین لتصل ت     
 ةمحل إقام ،وهي، م>ان التح>�م، م>ان توق�ع العقد خمسة معط�ات إلىواجب التطبیb ال

لغة التح>�م إذا أختیر للعقد لغة والتح>�م لغة  أوفیذ العقد، لغة العقد أطراف العقد، بلد تن
  .)2( أخر[ 

لكن الممارسات التح>�م�ة ال	حر�ة الحال�ة تقضي تخو�ل األطراف حر�ة اخت�ار 
 ،ضمنا في اتفاق التح>�م أوالقانون الواجب التطبیb على النزاع وذلك بتحدیده صراحة 

له أن یختار القانون الذ� یراه ف، خل المح>م ال	حر� في ذلكتد هٕاذا أهمل األطراف تحدیدو 
قانونا وطن�ا �حدده ت	عا لمنهج تنازع القوانین المقرر في القانون الدولي  أ� أومناس	ا 
 . )1(الخاص

على أنه غال	ا ما یتم تطبیb قواعد قانون�ة تجد مصدرها في المعاهدات ال	حر�ة  
عادات وأعراف التجارة ال	حر�ة والسوابb  أوموذج�ة، الدول�ة وشروC العقود ال	حر�ة الن

إرادة  إلىإذن، القاعدة أنه س�عود اخت�ار القانون الواجب التطبیb ، التح>�م�ة ال	حر�ة
  الخت�اره دون أ� ) هیئة التح>�م أو(تدخل المح>م یال، وفي حالة عدم اتفاقهم أو األطراف 

                                                           

غة العر�Vة في غ�اب للغة العر�Vة الم>انة التي تستحb نص المشرع المصر� على ان یتم التح>�م 	اللّ ومن أجل إعطاء ا -1
من قانون  األولىفقرة  29لمادة ط	قا ل غة العر�Vةعاد اللّ 	اتفاق لألطراف على تحدید اللغة، على أنه �م>ن للجنة التح>�م است

  .لة لغة التح>�مأمسأت على ذ>ر � لم �لى أن المشرع الجزائر ع ،1994التح>�م المصر� لسنة 
  . 229غالي الفقي، المرجع السابb، ص  /د -2
   .382، المرجع السابb، ص )قانون التجارة ال	حر�ة(عاطف دمحم الفقي، / د -1
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  .)1(لهم 	ه إلزام

�عرف في المعامالت  ثیر ورود شرC أتو  الق�مة القانون�ة ال �م>ن هنا تجاهل        
في ا� عقد للنقل  الشرC الجوهر�  أو)  Clause Paramount( برامونتشر: ال	حر�ة بـ 

االتفاق�ة المط	قة على العقد  أو	ملء ارادتهم مس	قا القانون  ألطرافال	حر� 	موج	ه �قرر ا
اتفاق�ة برو>سل  إلىفي الغالب 	غیر القانون الذ� �فترض ان �طبb، وهي تحیل 

 عدم توفر شروC تطب�قهارغم  )قبل أن �شملها أ� تعدیل ا� النسخة االصل�ة(1924لسنة
قواعد  إلى ن �حیل أ�م>ن  أو، و	التالي ال �م>ن است	عاد أ�ة قاعدة في تطب�قها

 أو ،1978لسنة قواعد هامبورغ  إلى، >ما �م>ن ان تحیل )1968برتو>ول سنة (فسبي
لن یجد مثل هذا  2008وأمام اتساع نطاق تطبیb قواعد روتردام  لقانون دولة ما حتى

القانون المراد تطب�قه عند  إلىت	قى للقاضي دالئل تشیر و  ،الشرC مجاال للعمل 	ه مستق	ال
  .)1(عدم وضوحه في العقد

  الفرع الثاني
  الدولي منازعات التح��م ال�حر�  خصائص

ئة عن العقود التجار�ة ال	حر�ة بثالثة خصائص فهي الناشمنازعات التح>�م تتمیز 
نها ذات أو ، )ثان�ا(هي دول�ة بدون أدنى شك و  ،)الأو (لى و ذات طب�عة 	حر�ة 	الدرجة األ

  ).ثالثا(طا	ع تجار� في الغالب

                                                           

مقتضى 	المح>م ال	حر� 	الفصل في النزاع  247على خالف ذلك ألزم قانون التجارة ال	حر�ة المصر� في مادته  -1
الواردة في هذا القانون دون سواه على موضوع النزاع و�برر 	عض الفقهاء المصر�ین هذا التوج�ه، بتحلیل إرادة  األح>ام

المشرع في فرض حما�ة الشاحن 	اعت	اره الطرف الضعیف في مواجهة تعسف الناقل >طرف اقتصاد� قو� على أساس أن 
أكثر من ذلك فقد أ	طل >ل اتفاق سابb على ق�ام النزاع ،ن >ونه من عقود اإلذعا إلىعقد النقل ال	حر� لل	ضائع �میل 

و	المخالفة فقد أجاز للشاحن والناقل االتفاق على ، )ق ت ب م 247المادة (�قضي بإعفاء المح>م من التقید بهذه األح>ام 
المصر� حما�ة الشاحن  است	عاد هذا القانون من التطبیb 	عد ق�ام النزاع النتفاء شبهة اإلذعان التي أراد المشرع ال	حر� 

  .منها
  . 382،  ص السابbالمرجع ، ) قانون التجارة ال	حر�ة(عاطف دمحم الفقي، / دأنظر،

   le Lamy,op-cit,p p 336-337  .و ،179-177المرجع السابb، ص ص ، هشام علي صادق -  1
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  :الطب�عة ال�حر?ة لمنازعات التح��م ال�حر�  -الأو 

عدیدة ت	عا لتعدد أنواع  تشتمل المنازعات الناشئة عن المعامالت ال	حر�ة أنواعا 
لة في هذا المجال فنذ>ر منها المنازعات الناشئة عن بناء السفن، وتلك و االعقود المتد

الخاصة 	عقود إیجار السفن 	مختلف أنواعها، أ�ضا المنازعات الناشئة عن الخسارات 
زء الذ� ال	حر�ة المشتر>ة، و>ذلك المنازعات الناشئة عن تنفیذ عقد النقل ال	حر�، وهو الج

  . یهمنا في دراستنا هذه

�ضا هناك مراكز للتح>�م قامت بتحدید العالقات ال	حر�ة التي �م>ن أن تعرض أ
علیها من أجل البث فیها، فمثال غرفة التح>�م ال	حر� ب	ار�س حددت مجال المنازعات 

لى من الئحتها وتضم و ال	حر�ة التي �م>ن أن تختص 	النظر فیها حسب المادة األ
األنزعة الناشئة عن و  والمساعدة ال	حر�ة،والنقل ال	حر�  ات المالحة ال	حر�ةمنازع

  .)1( إلخ... التصادم

من أكثر األنزعة ال	حر�ة ذیوعا خاصة في عقد النقل ال	حر� 	سند الشحن، تلك 
مشارطة اإلیجار الصادر 	موجبها والمشتملة على شرC  إلىالخاصة بإحالة سند الشحن 

  .)1( بb نتیجة اخالل الناقل 	التزاماته فیترتب على ذلك مسؤولیتهوالذ� ینط التح>�م

  :الطا�ع الدولي لمنازعات التح��م ال�حر�  - :ثان�ا

 �هجوء إلارت	^ التح>�م ال	حر� 	التجارة الدول�ة ونمو المعامالت الدول�ة فازداد اللّ 
ال شك ف�ه أن مما و ، عن العالقات ذات العنصر األجنبي>وسیلة لحل المنازعات الناشئة 

                                                           

1  -Réglement de la  C.A.M.P., Disponible sur le site : www.arbitrage-maritime.org. 
.345- 344ص ص المرجع السابb، ،)التح>�م ال	حر� ( وللتفاصیل انظر، دمحم عبد الفتاح ترك،  

، ومن بین أس	اب 1950التح>�م 	مقتضى قانون التح>�م الصادر عام  إلىلقد >انت بر�طان�ا الس	اقة في تقر�ر اللجوء  -1
تمتع المح>مین اإلنجلیز 	سمعة عال�ة 	سبب جدیتهم  إلىالتشر�ع إضافة ا تح>�م التجار� في بر�طان�ا هو وجود هذنجاح ال

 تعرف بـ 1960 وقد تم تأس�س را	طة المح>مین بلندن عامفي مجال ال	حر� وح�ادهم واتساع خبرتهم واختصاصاتهم 
« London maritime arbitrators association »   

  . 105ص  المرجع السابb،ولي صالح الدین، سح: أنظر
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لى، 	حیث یتم نقل أغلب ال	ضائع بین و مجال النشاC ال	حر� هو میدان دولي 	الدرجة األ
 . )1(ومیناء التفر�غ ببلد آخر  مینائین لدولتین مختلفتین أ� هناك میناء شحن ببلد

المجهز والشاحن  أووهم الناقل  ا عدیدة أطرافعقد النقل ال	حر� یجمع غال	ا      
 تضممما سبb أن العالقات ال	حر�ة  فیتضح ،دول مختلفة إلىینتمون الذین ه والمرسل إل�

األطراف  جنس�ة> ذو ص	غة دول�ةاعت	ار التح>�م  إلىدائما عنصرا أجنب�ا یؤد� 
 . تنفیذه أوم>ان إبرام العقد أو م>ان تنفیذ الح>م  أوالموطن  اختالفأو 

   ون الواجب التطبیـــbالقان الوقوع في متاهات إلىهذا الطا	ع الدولي  د[أ
أثیر >ل �ختلف تو ، تحتلف جنسیته عن جنس�ة األطراف مد[ تأثر الح>م الذ�و  تعقیداتهو 

التقلید�  أو، وهذا هو التوجه القد�م في تحدید دول�ة المنازعة عنصر من هذه العناصر
 .)1( 	ال	عض منها أوالذ� إما أن �أخذ بإحد[ هذه المعاییر 

ث على مع�ار مخالف لما تقدم في تحدید الطب�عة الدول�ة یالفقه الحداعتمد      
ة �التح>�م دول�ا إذ >انت المعاملة تجار  طب�عة النزاع حیث �عدّ  إلىللتح>�م وهو 	النظر 

دول�ة حتى ولو تمت بین شخصین من نفس الجنس�ة وهو ما �عرف لدیهم 	المع�ار 
 .)2( مع�ار المصالح التجار�ة الدول�ة أواالقتصاد� 

ب	اقي المعاییر، والمنطلb هو مقارنة هذا المع�ار المستحدث جدید نسب�ا  �عدّ  
اعت	ار أن التح>�م الدولي إنما وضع ل�حل أنزعة التجارة الدول�ة و�سهل حر>تها و�ضمن 

  . درجة أنه ال یبرم العقود إال إذا >ان التح>�م الدولي مقبوال إلىحد أقصى لحقوق الجم�ع 

                                                           

حتى أنظمة و  الشاحنین أوتتشا	ه رغم اختالف جنس�ة السفینة و  تتفb قواعده 	طب�عته، حیث�عتبر القانون ال	حر� دول�ا  -  1
 .ألن ظروف المالحة ال	حر�ة هي ذاتها في مختلف الدول المجتمع،

اثر تطبیb اتفاق�ة و  التح>�م الدولي التجار� في النقل ال	حر�  « مروان عبد الهاد� 	شیر الدوسر�، للتفاصیل انظر،
  العراق، ،2015سنة ،13العدد ،07المجلد  االدار�ة،معة األن	ار للعلوم االقتصاد�ة و مجلة جا، » 1978هامبورغ لسنة 

  .531ص 

  .349 -347، المرجع السابb، ص ص )ال	حر�  التح>�م(، دمحم عبد الفتاح ترك/ د -1
   .99المرجع السابb، ص  رق�ة عواشر�ة،/ دو  ،358ع نفسه، ص المرج -2
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یزه عن یمع�ار الحدیث العت	ار التح>�م دول�ا وتمالرع الفرنسي على اعتمد المش         

من قانون اإلجراءات المدن�ة الفرنس�ة  1492التح>�م الداخلي وهذا من خالل المادة 

  .)1( المتعلb 	التح>�م الدولي

المقصود 	المع�ار  نّ 	أضحتا و م رت المحاكم الفرنس�ة النص السابbفسّ  
وقد اهتم المجتمع الدولي بهذا  ول،ال أموال عبر حدود الدّ ني انتق�ع هو االقتصاد�

لت لجنة ذسترال، لكن لم �>ن هذا >اف�ا وVنو ل تنظ�مه عن طر�b قواعد الیو اار وحالمع�
ذلك  تحقbو للتح>�م التجار� الدولي من أجل وضع قانون نموذجي  ااألمم المتحدة جهود

  .)Model law ")2"  والمعروف 	اسم 21/06/1985في 

جزء >بیر حیث ي أما القانون المصر� فقد ظهر واضحا تأثره 	القانون النموذجي ف 

وهذا ما دون االكتفاء 	أحدهما جمع بین مع�ار�ن في إضفاء الطا	ع الدولي على التح>�م 

هما المع�ار و  1994من قانون التح>�م المصر� لسنة  �27ستشف من نص المادة 

م>ان إجراء  أوالرئ�سي ألعمال >ل من طرفي التح>�م المر>ز  إلىالقانوني  هذا 	النظر 

                                                           

1 - Art 1492 du CPCF dispose ce qui suit : « est international l’arbitrage qui met en cause 

les intérêts de commerce international » 
  : على اآلتي النموذجيمن القانون  03لى فقرة و نصت المادة األ -2

  : ون ا� التح��م دول�ا��"... 
  أوعقد ذلك االتفاق واقعین في دولتین مختلفتین  تإذا �ان مقر عمل طرفي اتفاق التح��م وق -أ

  :إذا �ان أحد األماكن التال�ة واقعا خارج الدولة التي �قع فیها مقر عمل الطرفین -ب

                                            ط�قا له   أوم�ان التح��م إذا �ان محددا في اتفاق التح��م  -1
ثt أو الم�ان الذ� ��ون لموضوع النزاع  أوأ� م�ان ینفذ ف�ه جزء هام من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجار?ة  -2

   أوالصلة �ه ،
  "إذا اتفt الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التح��م متصال �أكثر من دولة واحدة" -ج

) ج(الفقرة المذ>ور في في جزء منه 	عض االنتقادات 	سبب المع�ار الذ� �حدد صفة دول�ة للتح>�م  هذا النصله وجّ    
نه ال �م>ن إلرادة األطراف أن تحدد الطا	ع الدولي، فقد �>ون طرفا النزاع مواطنین لنفس الدولة، ولكن اختارا بلدا آخر أل

ولو 	أسلوب غیر ) 2/ب (ت	قى الفقرة ، وني لمفهوم دول�ة التح>�مفهي تع>س المع�ار القان) أ(إلجراء التح>�م أما الفقرة 
  . مع�ار المصالح التجار�ة ال	حر�ة ٕالىم	اشر تشیر 
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مع�ار المصالح التجار�ة الدول�ة و  إذا >ان عنصر النزاع یرت	^ 	أكثر من دولة أوالتح>�م 

، وهو صورة طبb األصل لما جاء 	ه )1(السابb ذ>رها 27من المادة ) 4/ب(الوارد 	الفقرة 

من ذات المادة وهو اتفاق  02وارد 	الفقرة القانون النموذجي لكنه أدخل مع�ار جدید وهو ال

داخل  مقرهمر>ز تح>�م یوجد  أومنظمة تح>�م دائمة  إلىجوء بین األطراف على اللّ 

  . خارجها أوجمهور�ة مصر 

بb ذ>رها، اسالج إق إ م  1039موقف المشرع الجزائر� من خالل المادة یتضح  
لدول�ة إلضفاء الطا	ع الدولي على مع�ار المصالح االقتصاد�ة ا إلىأن الجزائر تستند 

التح��م دول�ا، �مفهوم هذا  �عدّ " :في نص المادة أعاله ما یلي وردیث ح ،التح>�م الدولي
القانون، التح��م الذ� یخص النزاعات المتعلقة �المصالح االقتصاد�ة لدولتین على 

ین اعتبر أن التح>�م ج ح إ هو المع�ار تقر�	ا ذاته الذ� اعتمده قبل تعدیل ق إ مو ،"األقل
  : الدولي هو التح>�م الذ� �ستلزم توفر شرطین ف�ه وهما

  أن یتعلb 	المصالح التجار�ة  -     
  موطنه في الخارج أوأن �>ون أحد أطراف النزاع مقره  -     

والمالح¡ أن  ،)1(2008سنة  الغائهام>رر قبل  458هو ما جاءت 	ه المادة و 
المادة  جاء بنصرC واحد ـــبهذه المادة في ش ینرطین الواردـــج الشرع الجزائر� قد دمــــالمش

ق إ م ج 	عد تعدیلها وهو ما �ستفاد من ص�اغتها 	حیث اشترC الكتساب التح>�م  1039
ستوجب توفر عنصر أجنبي �الطا	ع الدولي أن �مس 	المصالح االقتصاد�ة لدولتین مما 

 .ومع�ار الجنس�ة

  
                                                           

  . 366 - 360، المرجع السابb، ص ص )التح>�م ال	حر� ( عبد الفتاح ترك،دمحم / د - 1
ر دول�ا �مفهوم هذا ال�اب �عتب: " على ما یلي،السالف الذ>ر، 454-66األمر رقم م>ررمن  458تنص المادة  -1

التح��م الذ� یخص النزاعات المتعلقة �مصالح التجارة الدول�ة، والذ� ��ون ف�ه مقر أو موطن أحد الطرفین على األقل 
  "في الخارج
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 لمنازعات التح��م ال�حر� الطا�ع التجار�  - ثالثا

هو منظم و  ،)1(التح>�م ال	حر� 	طب�عته الخاصة من التح>�م التجار� الدولي یتفرع
ح>ام ألاالتفاق�ات الدول�ة الخاصة 	التح>�م التجار� الدولي مع وجود 	عض او  	القوانین

     ا ـــوفرنسمر�>�ة أل>الوال�ات المتحدة ا حر� ـــلباصة في 	عض القوانین تنظم التح>�م اــالخ
  . )2(الجزائر�  ال	حر�  حتى مصروهو غیر وارد في التشر�عو  انجلتراو 

وهو مع�ار  قضائ�ا لتحدید تجار�ة التح>�م،و  فقه�او  �سود العالم حال�ا مع�ارا قانون�ا
االنشطة و  الم	ادالت التجار�ة >لواسع �ضم فضال عن التجارة 	المفهوم التقلید� 

م الخدمات وغیرها من االنشطة ذات الصفة االقتصاد�ة وهو عمل�ات تقد�و  االستثمار�ة
  . 1985لسنة ذجيو القانون النم اعتمده رمع�ا

توس�ع مفهوم التجار�ة في التح>�م غایته التنسیb مع ما هو سائد  في العالقات   
	التالي و  التجار�ة الدول�ة لتشمل ا�ضا العالقات ال	حر�ة  المعروضة  نزاعاتها للتح>�م

    .)1(اعات ال	حر�ة في اطار التح>�م الدولي العامز النو  ت الداخل�ةاد التح>�مااست	ع

 أح>ام المادة الثان�ةموقف المشرع الجزائر� من مفهوم التجار�ة من خالل  یتضح
ان�ة في ثنجد أن المادة ال حیث الثالثة من القانون التجار� التي صنفت األعمال التجار�ةو 

                                                           

ف التح>�م التجار� الدولي لم یهتم بإعطاء مفهوم لما �عن�ه بتجار� واكتفى المالح¡ أن المشرع الجزائر� عندما عرّ  -1
سع من مصطلح التجار� وهو ما أو مع�ار المصالح االقتصاد�ة وهو مفهوم  إلىح المقصود 	الطا	ع الدولي مستندا 	شر 

ه رها لهذمصطلح التجار� 	مدلوله الواسع في تفسی إلىحین لجأت  1لى فقرةو ذهبت إل�ه الئحة الیونسترال في مادتها األ
غیر تعاقد�ة أ� ارت	طت ف>رة التجار�ة 	المدلول االقتصاد�  أوعاقد�ة الفقرة فیدخل ضمن التح>�م التجار� >ل العالقات الت

  . أ�ضا القانون المصر� عرف تجار�ة التح>�م أ� نزاع ینشأ 	صدد عالقة قانون�ة ذات طا	ع اقتصاد�
المع�ار الخاص 	التح>�م الدولي، فقد تبنى  ئهفي جز ) 1981 سنة مرسوم(أما قانون اإلجراءات المدن�ة الفرنس�ة المعدل 

رده المشرع الجزائر�، واستقرت المحاكم الفرنس�ة على اعت	ار أن مصطلح أو ا لما شبیهاالقتصاد� للتجار�ة والنص >ان 
  . التجار�ة المستعمل في النص إنما �قصد 	ه >ل نشاC إقتصاد� دولي

  . 378 - 372ص المرجع السابb، ص ، )التح>�م ال	حر� (دمحم عبد الفتاح ترك، / د: للتفاصیل أكثر أنظر
  .531المرجع السابb، ص  الدوسر�، مروان عبد الهاد� 	شیر -  2

المرجع  ،الدوسر�  مروان عبد الهاد� 	شیرو  ،369، ص السابbالمرجع  ،)التح>�م ال	حر� (دمحم عبد الفتاح ترك، / د -1
b532ص ،الساب.   
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مجموعة من األعمال المرت	طة 	النشاC أحصت  )وما	عد 15قرة من الف(عدة فقرات م	عثرة 
أما المادة الثالثة في فقرتها األخیرة فقد  ي تعد عمال تجار�ا 	حسب الموضوع ،التو  ال	حر� 

  .)1(اعتبرت >ل عقد متعلb 	التجارة ال	حر�ة عمال تجار�ا 	حسب الش>ل

ن ــــــة من ضمـــــأغلب األنشطة ال	حر�ر ــــج أن المشرع الجزائر� اعتبـــــــ	التالي نستنتو 
لو 	طر�قة غیر م	اشرة وهذا 	االستدالل لما و  من بینها النقل ال	حر� و  األعمال التجار�ة

 03من المادة  5الفقرة  أو) الرحالت ال	حر�ة(جاءت 	ه الفقرة األخیرة من المادة الثان�ة 
  ). >ل عقود التي تتعلb 	التجارة ال	حر�ة(

  نيالمطلب الثا
  التح��م ال�حر� في االتفاق�ات الدول�ة المنظمة ألح�ام النقل ال�حر� 

لها لموضوع التح>�م و ات	اینت مواقف الدول وحتى التشر�عات الدول�ة في تن         
الدولي ال	حر� رغم انتشاره الواسع وخصوصیته، فلو 	حثنا في >�ف�ة معالجة االتفاق�ات 

لم تتعرض له  1924التضح لنا أن اتفاق�ة برو>سل لسنة الدول�ة المتعلقة 	النقل ال	حر� 
لت تفاد� النقص الذ� شاب اتفاق�ة و االتي ح �عود الفضل الكبیر لقواعد هامبورغو )1(بتاتا

                                                           

�ل .... �عد عمال تجار?ا �حسب ش�له : "فیهاالسالف الذ>ر، فقد جاء  27- 96من أمر  05أما المادة الثالثة فقرة  -1
  ".عقد تجار� یتعلt �التجارة ال�حر?ة والجو�ة

تعدیلها مرتین، و>ان ذلك 	عد تنظ�مه وهذا حتى  أوخال�ة من االعتراف 	التح>�م ال	حر�  1924جاءت معاهدة برو>سل لسنة  - 1
تطبیb المعاهدة عند  أویخص تفسیر  1968من البرتكول 08على ان التح>�م المشار ال�ه في المادة -،1979وسنة  1968سنة 

الوطن�ة في مختلف الدول التي تطبb  مر للقوانیناألتار>ة ضات عن ایجاد الحل او وقوع خالف بین الدول االعضاء وعجز المف
ناجمة عن خصوص�ة ح>ام العامة الخاصة 	التح>�م التجار� الدولي، دون األخذ 	عین االعت	ار خصوص�ة التح>�م ال	حر� الألا

أمام هذا الوضع فتحت هذه االتفاق�ة المجال واسعا لحر�ة األطراف في ذلك، حیث و  ،المعامالت التجار�ة ال	حر�ةأو موضوع النزاع 
تقضي 	حل  ابنودتتضمن استغل الناقلون في الدول ال	حر�ة الكبر[ هذا الفراغ لصالحهم عن طر�b وضع عقود 	حر�ة نموذج�ة 

على اخت�ار القانون  رمن تأثیو طر�b التح>�م في 	الدهم مع ما یترتب على ذلك من اخت�ار م>ان التح>�م عن اشئة عنها المنازعات الن
المیل ناح�ة الناقلین وتر>یز التح>�مات ال	حر�ة في  إلىمما أد[ في النها�ة  التح>�م�ةالواجب التطبیb وعلى جم�ع مراحل العمل�ة 

  .مر�>�ة وفرنسا وغ�اب تدخل فّعال ل	اقي الدولاأل>إنجلترا والوال�ات المتحدة 	عض األقطاب ال	حر�ة الكبر[ 
مروان عبد الهاد� 	شیر و  ،185، المرجع السابb، ص )النقل ال	حر� لل	ضائع(عاطف دمحم الفقي، / د:للتفاصیل اكثر انظر

ح>ام التح>�م الدولي في مجال منازعات رقا	ة القضاء الوطني على ا «دمحم مجبر،و ،527-526ص ص المرجع السابb، الدوسر�،
 الدوحة، المؤتمر الرا	ع لرؤساء المحاكم العل�ا 	الدول العر�Vة، ،»"حتى تنفیذ ح>م التح>�مو  بدءا من اجراءات التح>�م"االستثمار
  .1ص ،26/09/2013-24قطر،ا�ام 
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	عض المسائل المرت	طة 	التح>�م ال	حر� فنظمت  تعد�التهاو  1924برو>سل لسنة 
 نظام قانونيـــ�عترف 	ه >و  التح>�م ال	حر� 	 تمــیهل نص دولي متخصص أو لتكون بذلك 

اعتماد هذه  إلىأ�ضا اتجه المشرع الدولي في معاهدة روتردام ، )لو الفرع األ( صراحة
الفرع (الوسیلة لحل النزاعات التي قد تنشأ 	شأن تنفیذ عقد النقل الدولي لل	ضائع 

هما في نوع من التح>�م وهو التح>�م 	اإلحالة الذ� اخذ حیزا م إلى،و تم اإلشارة )الثاني
   ).الفرع الثالث(المجال ال	حر� 

  لواأل الفرع 
  أح�ام التح��م في اتفاق�ة هامبورغ

في  وردت التح>�م ال	حر�  إلى الّلجوءتت�ح صر�حة  اح>امأتضمنت هذه االتفاق�ة 
ومنحت لألطراف حر�ة  >وسیلة بدیلة لفض النزاعات د هامبورغ من قواع 22المادة نص 

لم تؤسس له نظام خاص وٕانما خصت 	عض المسائل 	التنظ�م  لكنها ،)الأو (جوء ال�هاللّ 
 اخت�ار م>ان التح>�م	 یلحb 	أحد األطراف س�ما ما یتعلbإجحاف قد  ا�قصد است	عاد 

 ،)را	عا(لت موضوع التقادمو ا،>ما تن)ثالثا(	القانون المطبb على موضوع النزاع ،و )ثان�ا(
  . 	ما ترتض�ه إرادتهمتار>ة مسائل التح>�م األخر[ لألطراف ینظمونها 

  : التح��م إلىجوء اللّ  االتفاق على -ال أو 

للطرفین االتفاق على  22لى من المادة و أجازت اتفاق�ة هامبورغ في فقرتها األ
و�>ون ذلك في وث�قة  إحالة النزاع على التح>�م 	شرC أن �>ون هذا االتفاق م>تو	ا

   .)1(ب، لكن الكتا	ة هنا لإلث	ات فحسالشحن

شرC التح>�م  إلىاالستناد  منها 22في فقرتها الثان�ة من المادة ا�ضا زت أجا  
مشارطة اإلیجار في مواجهة الحامل حسن الن�ة 	شرC  إلى	اإلحالة الوارد في سند الشحن 

عامل بهذا تتفید إلزام ال ةد ع	ار و ور  عأن ترد مالحظة خاصة حول هذه المسالة أ� م
                                                           

 إلىق مبین �تا�ة على ان �حال یجوز للطرفین النص �اتفا:"من قواعد هامبورغ على ما یلي 22/1تنص المادة  -1
 tال�ضائع �موجب هذه االتفاق�ة  بنقلالتح��م ا� نزاع قد ینشأ ف�ما یتعل".  
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تضمنت مشارطة اإلیجار نصا على إحالة  اإذ"" :الشرC والتي جاءت متضمنة ما یلي
مشارطة إیجار  إلىالتح��م وصدر سند شحن استنادا  إلىالمنازعات الناشئة �موجبها 

دون أن یتضمن مالحظة خاصة تفید أن هذا النص ملزم لحامل سند الشحن، ال یجوز 
  ". للناقل االحتجاج بهذا النص اتجاه حامل السند الحائز له �حسن الن�ة

  :التح��م إنعقاد هیئة  م�ان - ثان�ا

راف ـــــة األطـــــخت�ار م>ان التح>�م، رأینا أن المبدأ هو حر�إلنا مسألة و اد تنـــــــــعن
ي تحدیده، ثم إذا تدخلت هیئة التح>�م في ذلك، یجب أن یتم اخت�ارها وفb ما یناسب ـــــــف

حددت األم>نة التي  22ة من المادة ، لكن قواعد هامبورغ في فقرتها الثالث)1(األطراف
ذاتها التي تقر�	ا م>نة ألوهي ا يخت�ار المدعإلیتم فیها إجراء التح>�م وفقا ن أ�م>ن 

التي تتضح 	عد و مام جهة محددة أمنحت للمدعي 	صدد رفع الدعو[ القضائ�ة 
  :عالهأ استعراضها >ما تضمنتها المادة 

  : م>ان في دولة �قع في أراضیها -أ
فالمحل  وٕان لم یوجد له محل عمل رئ�سي ه،حل الرئ�سي لعمل المدعى عل�الم -1

  أواالعت�اد� إلقامة المدعى عل�ه، 
و>الة، ابرم  أوفرع  أوم>ان إبرام العقد 	شرC أن �>ون للمدعى عل�ه ف�ه محل عمل  -2

   أوالعقد عن طر�b أ� منها، 
   أومیناء التفر�غ،  أومیناء الشحن  -3
     .تفاق الخاص 	هإلا أولهذا الغرض في شرC التح>�م  أ� م>ان �عین - ب

ط	قا للنص  الخ�ار في تحدید الم>ان الذ� یراه مناس	ا ي�الح¡ أنه تم منح المدع        

فه نفقات أكثر مما یجن�ه من الدعو[ بین ما قبل نشوء النزاع أ� م>ان ال �>لّ  اعاله لكن

االتفاق  أو) الوارد في سند الشحن(تح>�م والم>ان المعین في شرC ال) أ(تقرره الفقرة 

                                                           

عبد الفضیل دمحم أحمد، / ود. 194، 193المرجع السابb، ص ص  ،...)اتفاق�ة األمم المتحدة(>مال حمد�، / د -1
  . 3-2ص  ص المرجع السابb، دمحم مجبر، ،363، 362المرجع السابb، ص ص 
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في طر�قة  منعرج جدیدهذا النص  ك �عدّ لالخاص 	ه وهو خ�ار إضافي للمدعى، وVذ

   . ةالمألوفلممارسات التح>�م�ة  تعیین الم>ان خالفا

مر مدروس هدفه قطع الطر�b أتوس�ع الخ�ارات امام المدعي  إلىافع الدّ  >ان        

المرسل  أون استغالل مر>زه القو� عند ابرام العقد الج	ار الشاحن منعه مو  على الناقل

وهو  ، )1(تها�نم>اإ أوال�ه على قبول م>ان معین الجراء عمل�ة التح>�م ال �الئم ظروفه 

تجنب مجهزوا  إلىاألمر الذ� وجهت له عدة انتقادات أهمها أنه من المم>ن أن یؤد� 

ه لن �>ون في صالحهم تحدید م>ان الشحن ألن إدراج شرC التح>�م في سندات إلىالسفن 

   .)2(تقاضيلل

واضحة، وقد و  حسب قولعد هامیرغ متعددة واعد اخت�ار م>ان التح>�ماذن ق          

في قض�ة على ضوء تلك القواعد ) الدائرة التجار�ة(النقض المصر�ة  ةفصلت مح>م

 إلىالمحال د الشحن ثار شرC التح>�م الوارد في سنأحیث " سوسور>ار�ر"السفینة 

م>ان إجراء التح>�م هو نیو�ورك  نّ أمشارطة اإلیجار والتي >انت تنص بدورها على 

للخسارات  1974وأن القانون المطبb هو القانون األمر�>ي وقواعد أنقرس و�ورك لعام 

       .المشتر>ة

ا عجز و به)شحوم حیوان�ة(ه الشحنة المرسلة ض المرسل إل�ه الذ� وصلتفر           

ن مصر تطبb اتفاق�ة أ	 الوارد 	السند مبررا ذلك الشرC في قض�ة الحال  >بیر

هامبورغ، و	التالي فهو غیر ملزم 	أن یجر� التح>�م في نیو�ورك وأن �طبb القانون 

من اتفاق�ة هامبورغ التي أخذت عنها  23و 22األمر�>ي وهذا إعماال لنصي المادتین 

  .)1990لسنة  08قانون رقم (م ب  ت من ق 247و 246المادتین 
                                                           

  .125الفي دراد>ة ومؤ�د عبیدات،المرجع السابb،ص و  ،164دمحم فر�د العر�ني، المرجع السابb، ص / د -  1
  . 206، 201المرجع السابb، ص ص )قانون التجارة ال	حر�ة(عاطف دمحم الفقي،/ د: للمز�د من التفاصیل، أنظر -2
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ه حقه في اخت�ار ــــــهذا الشرC ألنه �سلب المرسل إلیطالن ـــقضت المح>مة بب
  .بتطبیb القانون المصر�  االستعانةم>ان التح>�م و 

في تعل�قه على الح>م أنه جانب الصواب، فالبدائل " نادر ابراه�م"المحامي  عّقب 
التح>�م واضحة، وأنها سمحت له االتفاق  ءراجید م>ان إالتي منحتها اتفاق�ة هامبورغ لتحد

على م>ان آخر وتطبیb القانون الذ� یرونه مناس	ا، ذلك أن عقد النقل ال	حر� في 
  .)1(غالبیته �أخذ الطا	ع الدولي و�ست	عد عندئذ األخذ 	القانون الداخلي

 قواعد هامبورغ  من 23و 22دتین ااعتقد أنه لو ر>زنا على الغا�ة من وضع الم        

، لكان المرسل ال�ه على صواب المرسل ال�ه من تعسف الناقل أوهي حما�ة الشاحن و 

ومسألة القانون الواجب  فلما �حرم من استعمال حقه في اخت�ار م>ان اجراء التح>�م،

لكن اإلش>ال الحق�قي هو ان  ،)>ما سنر[ (التطبیb مردود علیها ط	قا لقواعد هامبورغ 

فالخ�ارات الممنوحة  .لشحن وانما ورد 	مشارطة اإلیجارلم یرد في سند ا شرC التح>�م

    .ال �م>ن الح�اد عنها بتطبیb القانون الداخليو  ان >انت متعددة لكن تخضع للقواعدو  حتى

  ع االنز موضوع القانون الواجب التطبیt على  - ثالثا

حر�ة لتطبیb على المنازعة القانون الواجب ا تحدید 	صدد قواعد هامبورغ لم تمنح        
رادة إلل�ه من تعر�ضهم للرضوخ إالمرسل  أوهذا لتجنیب الشاحن و  خت�ارهإ طراف في لأل

فحددت القانون سلفا ،  ،ف�طبb قانونا أقل حما�ة للمدعى الناقل >ونه الطرف االقو[ 
منعا   هیئة التح>�م أوواعتبرت ان قواعد االتفاق�ة هي الواج	ة التطبیb من طرف المح>م 

وهي أح>ام تق�م توازنا بین المصالح  ورد ذلك في نص صر�ح و  ال� تهرب من اح>امها،

                                                           

ل	حر� لل	ضائع 	موجب سند الشحن نتیجة االتفاق على حرمان 	طالن شرC التح>�م في عقد النقل ا «نادر ابراه�م،  -1

و>ذلك ال	طالن عند النص ) معاهدة هامبورج(المدعي من إجراء التح>�م في أحد األماكن البدیلة التي نص علیها القانون 

 bقانون آخر غیر الواجب التطبی bبیروت ،2009 ،03، عدد العالم�ة ، مجلة التح>�م»)و غیر معاهدة هامبورغ(عن تطبی 

  ، .164دمحم فر�د العر�ني، المرجع السابb، ص / دو  ،588 - 585،و ص ص575 -573ص ص
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على أنه ،)1(ا	عةر فقرتها ال  في 22تضمنتها المادة  طراف وقت إبرام العقدلألالمتعارضة 
مجاال واسعا من  هیئة التح>�م أو>�م �فتح للمح>م فالتحلهذا النص نتقادات ت إوجه

  . عند تطبیb هذا النص الخ�ارات �فتقده

  :من النظام العام 22أح�ام المادة -1

معانا في حما�ة الطرف الضعیف في عقد النقل ال	حر� الخاضع لقواعد هامبورغ إ      
 معتبرتالزام�ة ألح>ام هذه المادة أضافت الفقرة الخامسة منها اإلقوة الوفي سبیل إعطاء ،

بخصوص م>ان التح>�م والقواعد التي تطبb على  الفقرتین الثالثة والرا	عة في أن ما جاء
 أوالنظام العام، وذلك بتقر�رها أن تلك أح>ام تعتبر جزءا من أ� شرC  منموضوع النزاع 

  . )1( طال والغ�اااتفاق تح>�م وأن أ� اتفاق مخالف لها �عتبر 	

�م�ة ما جاءت 	ه اللوائح التنظ أوعاد حر�ة األطراف في هذه المسائل 		التالي استو 
الخاصة 	التح>�م ألنها تعرض للتح>�م عامة، بید أن اتفاق�ة هامبورغ تعرض لحالة خاصة 

لم  التيو  األنزعة الناشئة عن نقل ال	ضائع 	ال	حر الذ� �فصل فيوهي حالة التح>�م 
المقرر أن الح>م العام یتقید  نعرض لها القانون النموذجي للتح>�م التجار� الدولي، ومتی

  .)2(ص	الح>م الخا

  :22المادة أح�ام حالة جواز مخالفة -2

من قواعد هامبورغ، حیث  22هي الحالة التي ذ>رتها الفقرة السادسة من المادة        
راف حر�ة اخت�ار م>ان التح>�م والقانون الذ� �طبb على موضوع النزاع، ـألطلأجازت 

                                                           

  "هیئة المح�مین قواعد هذه االتفاق�ة أو�طبt المح�م : "من قواعد هامبورغ على مایلي  4فقرة 22تنص المادة  -  1
من هذه المادة جزءا من  4و 3أح�ام الفقرتین تعتبر : "من قواعد هامبورغ على ما یلي 22من المادة  5تنص الفقرة  -1

االتفاق ل��ون متعارضا مع هذه  أواتفاق تح��م، و�عتبر �اطال والغ�ا أ� نص في هذا الشر:  أو�ل شر: تح��م 
  ". األح�ام

وجد� حاطوم، المرجع السابb، / ود. 217و 195المرجع السابb، ص ...) اتفاق�ة األمم المتحدة(>مال حمد�، / د -2
المرجع السابb،  مروان عبد الهاد� الدوسر�،و  ،165- 164دمحم فر�د العر�ني، المرجع السابb ، ص ص /، ود270 ص

 ROGER JAMBU-MERLIN,op-cit  ,p 408و .528- 527ص ص 
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 ،رالطرف األخطرف القو[ على الحینها ینفي عامل الضغ^ المفترض والممارس من 
>ذا و  �حدث ذلك 	عد نشوء النزاع ، ا� تعود لالطراف حر�ة اخت�ار م>ان اجراء التح>�مو 

  .)1(القانون الواجب التطبیb اذا تم االتفاق 	عد نشوء النزاع

منها  4و 3عاد أح>ام قواعد هامبورغ س�ما الفقرتین 	است ما سبb  إلىاضافة  �م>ن
ألطراف تكون نافذة 	الفعل في تار�خ نفاذ هذه القواعد >انت هناك اتفاق�ة متعددة ا اإذ

	شرC ان �>ون النزاع مقصورا على أطراف تقع مجال عملها الرئ�س�ة في دول أعضاء في 
  .)1(هذه االتفاق�ة

  : التقادم -را�عا

اعتبرت قواعد هامبورغ ان صاحب الحb اذا لم �طالب 	حقه في جبر  الضرر عن 
من اخر یوم  �فترض وقوعه في حال  أومن وقوع التسل�م طر�b التح>�م خالل سنتین 

وهي اح>ام مشتر>ة مع تقادم  عدم التسل�م �سق^ حقه ا� �سق^ شرC التح>�م 	التقادم
  .)2(الدعو[ القضائ�ة للمطال	ة 	التعو�ض

  نيالفرع الثا
  أح�ام التح��م في قواعد روتردام

زعات التي قد تنشأ عند تنفیذ اعتمد واضعوا قواعد روتردام على التح>�م لحل المنا
الدولي السائد في االتفاق�ات الدول�ة  لما یوفره  للتوجهمسایرة عقد النقل ال	حر� لل	ضائع 

، ومن نفس المطلb الذ� >رسته قواعد هامبورغ، نظمت قواعد )الأو (>مبدأ عام من مزا�ا
،على )ثان�ا(ئه لت اهم�ة لم>ان اجر أو و  روتردام 	عض الجوانب الخاصة 	التح>�م ال	حر� 

                                                           

ل�س من أح�ام هذه المادة ما یؤثر على صحة أ� اتفاق متعلt �التح��م : "على ما یلي 06فقرة  22تنص المادة  -1
  ". ل�ه الطرفان �عد نشوء المطال�ة �موجب عقد النقل ال�حر� یتوصل إ

  .1978لسنة  من قواعد هامبورغ 2فقرة  25أنظر المادة  -1
  .1978لسنة من قواعد هامیورغ  2فقرة  20انظر المادة  -  2
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، 	حیث ال �>ون التح>�م وسیلة للتهرب من القواعد وذلك )ثالثا(ان االمر غیر حصر� 
  ، قواعدح>ام الألعلى النزاع مغایرة  ةعبر فرض الطرف األقو[ تطبیb قواعد قانون�

   :المبدأ العام-الأو 

لطرف اا حما�ة هدفها أ�ض)1(من هذه االتفاق�ة 15إن قواعد التح>�م الواردة 	الفصل      
إال  تفاق�ةاإل إلىة المنضمّ  ولال تطبb على الدّ  لكن ،)2(الضعیف في هذا النوع من العقود

وهو ما  ،إذا أعلنت هذه الدولة في أ� وقت 	أن قواعد هذا الفصل من االتفاق�ة ملزمة لها
ال تلزم أح�ام هذا الفصل سوe الدول : " فیها وردمنها والذ�  87نصت عل�ه المادة 

كید على خصوص�ة أوهو ت"أنها ستكون ملزمة بها 91المتعاقدة التي تعلن وفقا للمادة 
  . ما جاءت 	ه 	صددهو  التح>�م ال	حر� 

ك أ� اتفاق تح>�مي یتفb األطراف 	مقتضاه أن �طبb المح>م قواعد قانون لبذ�>ون      
اطال لمخالفة المادة قواعد العدالة �>ون اتفاقا 	 أواتفاق�ة روتردام  إلىدولة غیر منضمة 

  .)1(من القواعد 	طر�b غیر م	اشر 79

ن یتفقا على أیتضح أنها سمحت للطرفین 	 01فقرة  75أح>ام المادة  إلى	العودة  
 أونقل ال	ضائع الذ� �سر� عل�ه أح>ام االتفاق�ة  عقد 	صدد أنشیأن �حال أ� نزاع قد 
ي فات التح>�م 	التنظ�م اجراءوقد خصت قصد فض ا� نزاع القواعد على التح>�م 

  .م>ان اجراء التح>�متحدید مقدمتها 

   :م�ان إجراء التح��م- ثان�ا

أن اتفاق�ة روتردام قد میزت بین النقل المالحي المنتظم وغیر لفت اإلنت	اه بدا�ة یجب     
 75المنتظم، وما یهمنا في هذه الدراسة هو النقل المنتظم، والذ� عرضت 	صدده المادة 

                                                           

  . 18دمحم أخ�اC، المرجع السابb، ص / دانظر ،و  من قواعد روتردام 78 إلى 75وذلك من خالل المواد من  -1
  . 441وجد� حاطوم، المرجع السابb، ص / د -2
  . 442، ص نفسهوجد� حاطوم، المرجع / د -1
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وهو المرسل ال�ه في الغالب الذ�  ،الخ�ارات المتاحة للمدعىقائمة من ها الثالث في فقرات
 4، 3، 2في تحدید م>ان إجراء التح>�م وهي حسب الفقرات  ،ل	ه اتجاه الناقلایتمسك 	مط

، وهذا طالما أ	قینا في أذهاننا هدف القواعد المتمثلة في ایجاد توازن بین  من المادة أعاله
  . الشاحنینو  مصالح الناقلین

  : في فإنه تقام إجراءات التح>�م حسب اخت�ار المدعى: 02فحسب الفقرة 

  أوم>ان �حدد 	موجب اتفاق التح>�م  أ� -أ
  : أ� م>ان في دولة یوجد فیها أ� من األم>نة التال�ة - ب
   أو )1(مقر الناقل  -1
   أوم>ان تسلم المتفb عل�ه في عقد النقل،  -2
   أوb عل�ه في عقد النقل، م>ان التسل�م المتف -3
  .)2(میناء التفر�غ النهائي أول، و األ میناء الشحن -6

ماكن انطالقا من >ون عقد النقل في ظل قواعد روتردام قد یبدأ ألالفقرة ب احددت     
 إلى�صل و  مصانعه  	میناء الشحن أوتنفیذه من استالم ال	ضائع من مخازن الشاحن 

  .)3(في مخازن المرسل ال�ه �تم التسل�م اخیراو  میناء تفر�غ

الذ� �متاز ف�ه والتي عنیت 	العقد الكمي  من المادة أعاله، 03تضیف الفقرة       
ض حول >ل بنود العقد و ا�سمح لهما 	التف ذ�الطرفان 	قدر >بیر من الحر�ة التعاقد�ة و	ال

افه األصلیین 	ما فیها شرC التح>�م وتحدید الم>ان المراد اجراء التح>�م ف�ه الملزم ألطر 
  :والذ� �>ون إمابدقة إسمي الطرفین وعنوانیهما وتوض�ح الموقعین عل�ه 

                                                           

  . 442، ص  المرجع نفسه، وجد� حاطوم/ د -1
  .�فترض أن الرحلة ال	حر�ة تمر 	عدة محطات -2
قة 	عقود النقل الدولي لل	ضائع التح>�م ال	حر�،قواعد التح>�م وفقا التفاق�ة االمم المتحدة المتعل« میناس ختشادور�ان،/ د - 3

 ص  ،، بیروت2011،افر�ل 10عالم�ة، عدد ، مجلة التح>�م ال»)2008قواعد روتردام (جزئ�ا عن طر�b ال	حر  أو>ل�ا 
93.  
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   أو، )	صفة خاصة أو(	صورة منفردة ض عل�هو االم>ان الذ� جر[ التف -أ
  . )1(�حدد بنود العقد الكمي اتفاق التح>�مو  ورود ب�ان واضح بوجود اتفاق - ب

� ألشخاص أتداد اتفاق التح>�م للغیر مسألة ام إلىقواعد روتردام تطرقت  نّ أ إالّ 
ردته الفقرة الثالثة وحددت أو م>ملة لما  04الفقرة فجاءت  ،بخالف األطراف األصلیین

 أووهو المرسل ال�ه  م>ان التح>�م 	النس	ة للشخص الذ� لم �>ن طرفا في العقد الكمي
 أو� ضرر ال	ضاعة أصاب أاذا  صاحب المصلحة في رفع دعو[ تح>�م ضد الناقل

بتوفر وال �>ون ملزما بتعیین م>ان التح>�م إال  وصلت متأخرة عن الم�عاد المتفb عل�ه،
   :الشروC االت�ة

   .ب من االتفاق�ة - 2الم>ان المتفb عل�ه محدد حسب الفقرة  -أ
  .>ان االتفاق واردا في سند النقل وسجل النقل االلكتروني  - ب
  .ومناسب التوقیت 	م>ان التح>�م للشخص الملزم 	االتفاق إشعار واف  هوجّ  -ج
  .و>ان القانون المطبb �سمح 	أن �>ون ذلك الشخص ملزما 	اتفاق التح>�م -د

 Cالذ� لم �>ن ) صاحب المصلحة أو( ل�ه إن المرسل أ�ستفاد من هذه الشرو
 یجوز مواجهته 	ه إال بتحقb الشروC التي ال في اتفاق التح>�م  محل اعت	ار طرفا

 أوفي مستند النقل الورقي الشرC ن یرد أهمها أ  75الرا	عة من المادة  تضمنتها الفقرة
وأن یوجه له اشعار بذلك في أجل مناسب لمنع ا� إخالل 	حقوق الدفاع أل�  لكتروني،إلا

من الطرفین في الدعو[ التح>�م�ة، أما الشرC االخیر فهو �فسر 	النس	ة لالشخاص 
   .)1(القانون المطبb إلىالتح>�م علیها 	النظر  ٕام>ان�ة انط	اق شرCو  اإلعت	ار�ة العامة

                                                           

ض عل�ه وأشیر إل�ه أو �قصد بهذا الشرC، إبداء و	ش>ل واضح االهتمام الخاص من الجانبین 	أن اتفاق التح>�م تم التف -1
  .الخاصة 	العقد الكمي حیث یتمتع الطرفان 	قدر >بیر من الحر�ة التعاقد�ة ةي العقد تأكیدا لمیز 	ش>ل خاص ف

  .442،ص وجد� حاطوم، المرجع السابb /ود.94-93، المرجع السابb،ص ص میناس ختشادور�ان/ د - - 1
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�الح¡ 	شأن تحدید م>ان إجراء التح>�م أنه متقارب مع ما جاء 	صدد اخت�ار 
مح>مة مختصة 	النظر في النزاع، و	عض االخت�ارات المشابهة لما جاءت 	ه قواعد 

  .هامبورغ

  :75المادة مدe الزام�ة أح�ام - ثالثا

لواردة 	شأن التح>�م >آل�ة لتسو�ة المنازعات من شأنها ایجاد إّن طب�عة النصوص ا      
لیهم والطرف إمن 	عدهم المرسل و  حد 	عید بین مصالح الناقل والشاحن إلىل و توازن مقب

�حدد � شرC أدراج إالحائز حسب ما جاءت 	ه القواعد 	منع الناقل من  أور المس�ط
الذ� قد یجد نفسه یتكبد  لحه على حساب خصمهایخدم مصلم>ان اجراء التح>�م 

  .المطال	ة بإجرائه أو>�م حم>ان اجراء الت إلىمصار�ف 	اهضة للتنقل 

غا�ة  إلى 1أح>ام الفقرات من  75من المادة  05في هذا الس�اق الفقرة اعتبرت        
مرة آیجوز االتفاق على مخالفتها، فهي قواعد  ال التيمن القواعد  ها السابb شرحهامن 04

اتفاق خاص 	التح>�م یخالف ما جاءت  أوقضت ب	طالن أ� بند و  لنظام العام،ا � منأ
 ن �>ون النزاع الذ� سوف �طرح أمام هیئة التح>�مأ	شرC  تطبb اح>ام قواعد روتردامو  	ه

عقود أو ) قواعد روتردام(عقود النقل الخاضعة لالتفاق�ة  إلىوهذا 	النس	ة  ،)1(لم ینشأ �عد
  .)2(اإلیجار وعقود استخدام السفنلنقل الكم�ة ومشارطات ا

في >ل عقود  �عد نشوء النزاعاالتفاق على م>ان التح>�م الوضع الثاني ،ا� أما 
وز االتفاق فیها على تحدید ج�و  النقل المذ>ورة سلفا فإنها تخضع لإلرادة الحرة لألطراف

  .أ� م>ان مالئم إلجراء التح>�م 	حسب األحوال

هي و  من قواعد روتردام 78المادة  	هجب التنو�ه 	ما جاءت 	قیت نقطة أخیرة ی         

 (opting-in)بـالمسمى و  لالتفاق�ة مةضالمن أوول الموقعة للدّ  نظام الخضوع االخت�ار� 
                                                           

من هذه المادة جزءا  4و 3و 2و 1تعتبر أح�ام الفقرات ": "من قواعد روتردام على ما یلي 5فقرة  75تنص المادة  -1
  "االتفاق �اطال متى تضارب معها أواتفاق خاص �التح��م، و��ون أ� ح�م في ذلك البند  أومن �ل بند 

  .96 ص  ،المرجع السابbمیناس ختشادور�ان، / د -2
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حیث ال یلزم األح>ام الخاصة 	التح>�م سو[ الدول المتعاقدة التي تعلن أنها ستكون ملزمة 

   .)1(بها

  ما ط	قت هذه االتفاق�ة فإنها 	ادرة جدیدة لصالح الدول في االخیر نستنتج انه إذا      
دولة المرسل إلیهم  أوالشاحنة حیث ستمنح لهم فرصة إجراء التح>�م في میناء الشحن 

میناء التفر�غ، وما لهذا االخت�ار من مزا�ا حیث �عد م>ان  أوحیث �قع م>ان التسل�م 
ة التح>�م وVتقد�م الخبراء والذ� یجوز إجراء التح>�م هو الم>ان الذ� یتم ف�ه اخت�ار هیئ

	معنى اخر ان واضعي قواعد  من المحتمل أن ترفع ف�ه دعو[ ال	طالن في ح>م التح>�م،
منحوا خ�ارات للدول الشاحنة و  همیتهألهو م>ان التح>�م و  ر>زوا على جانب مهمروتردام 

  .موجودة في الدول الشاحنةالمما قد یرتد على اخت�ار مراكز تح>�م 
  الثالث  فرعال

  شر: التح��م �اإلحالة

یتضمن سند الشحن شرC التح>�م بین ال ع في عقود النقل ال	حر� أن �ش�       
، ألنه في الغالب �صدر هذا السند 	موجب مشارطة إیجار تشتمل 	ش>ل م	اشر نصوصه

�سمى 	شرC التح>�م 	اإلحالة الذ�  على شرC التح>�م بین شروطها وفي هذه الحالة
 ومتى، )الأو (لها ما المقصود 	اإلحالة على وجه التحدیدأو 	صدده عدة تساؤالت، ت طرح

  ).اثالث( ما مد[ التزام الغیر بهذا الشرCو ،)ثان�ا(	اإلحالة اإلحتجاج�م>ن 

  clause arbitrale par réfèrence)  المقصود �شر: التح��م �اإلحالة -الأو 

>ال اتفاق التح>�م التقلید�ة  ـــأش من آخر ات العمل�ة الدول�ة ش>السأظهرت الممار 
 إلىجوء ارطة التح>�م ما �عرف 	شرC التح>�م 	اإلشارة و�>ثر اللّ ــــمشأو  شروC التح>�م>

التح>�م في حالة العقود الدول�ة التي تبرم عن طر�b التلكس  اتفاقهذا النوع من صور 
 إلىیتم عادة اإلحالة  وٕانما ،والفاكس دون أن تتضمن بین بنودها شرطا خاصا 	التح>�م

                                                           

  .96 نفسه، صالمرجع میناس ختشادور�ان، / د -  1
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قواعد خاصة ومجهزة مس	قا،  إلىاإلحالة  أووثائb أخر[ تلحb بها >العقود النموذج�ة 
  ،)1(وتسر� على جم�ع العقود المبرمة بواسطته

في العقود الدول�ة المتشا	>ة مثل عقود مشارطة اإلیجار هذا >ثیرا  �حدث      
عقد مرت	^ 	ه �حتو�  إلىن شرC التح>�م وسندات الشحن، فتتم اإلحالة من عقد ال یتضم

  .)1(على شرC التح>�م، ف�قال أن شرC التح>�م تم دمجه في العقد الثاني

الدمج  أو (شرC التح>�م 	اإلحالة الوطن�ة و  الدول�ةتشر�عات ال 	عضنظمت  
	عد ما >ان محال للعدید من األح>ام القضائ�ة المت	اینة ومن أهم التشر�عات ) 	اإلشارة

المشرع المصر� عند وضعه   أ�ضا اعترف 	ه ،الیونسترال ئحةالمستو[ الدولي ال على
  .ئحةلالّ ا خذا 	ماحملته قواعدأ )03فقرة  10المادة (جار� الدولي لقانون التح>�م الت

التح>�م >سبیل لحل الحتى تعد�التها و 1924لم تنضم إتفاق�ة برو>سل لسنة 
التي  قواعد هامبورغ لتح>�م 	االحالة ع>س ل موضوع او امنه اكید لم تتنو  الخالفات

من خالل خصت التح>�م 	االحالة و  خصت جزءا منها لموضوع التح>�م ال	حر� عموما
، والغر�ب ا�ضا ان قواعد روتردام لم تشر هي االخر[ له منها 02فقرة  22نص المادة 

   .نموذج�ة للنقلالعقود الل عل�ه في رغم >ونه عمل�ا معوّ 

 ال �حتو�  الصادر 	موجب مشارطة ایجار سفینةسند الشحن  نّ أة �قصد 	اإلحال 
تطبیb شروC عقد اخر قائم  إلىاتفاق التح>�م في حین اشار سند الشحن  إلىال �شیر و 

  .)2(هو مشارطة اإلیجار لوجود ارت	اC ف�ما بینهماو  بید االطراف

                                                           

لى و عند وضع االسس األ CNUDCIمن وضع  1996وذجي لسنةل ظهور لهذا المصطلح  >ان في القانون النمأو  -1

   -، و231 -229، ص ص المرجع السابb ،)شرC التح>�م 	اإلحالة(دمحم عبد الفتاح ترك، / دلقواعد التجارة االلكترون�ة 

GARO Philippe, L’adaptation du droit des transports maritimes au droit du commerce 
éléctronique, presse universitaires d’aix- Marseille, 2012,pp 220-222. 

  . 231، ص نفسهالمرجع ، دمحم عبد الفتاح ترك/ د -1
، دار النهضة العر�Vة ،القاهرة )دراسة مقارنة(طالل عبد المنعم الشورابي، دمحم طالل الشورابي، التح>�م في المنازعات ال	حر�ة /د -  2
  .90، ص 2016،
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اؤوالت الكثیرة التي قضائ�ا 	سبب التسو  اثار هذا االسلوب من التح>�م جدال فقه�ا      
ا� حامل لسند الشحن  أوالمرسل ال�ه و  حول مد[ الزامیته في مواجهة الشاحنطرحت 

شخاص �متد اثر عقد النقل ال	حر� إلیهم ممثال في سند الشحن أوحتى المؤمن 	اعت	ارهم 
  لیها،لماذا؟      إن �>ونوا طرفا في مشارطة ایجار السفینة المحال أدون 

زمة لصحة اتفاق التح>�م، ن أهم الشروC الموضوع�ة الالّ مر شرC الرضا �عتب          
غموض، فإرادة طرفي  أوواضحا ال یوجد 	ه خفاء  رضىوقد �>ون التعبیر عن هذا ال

اتفاق التح>�م تتقابل 	ش>ل واضح وصر�ح على اتخاذ التح>�م وسیلة لفض المنازعات 
عندما تمت  ابداء رضاهمفرصة راف فهل ات�حت لالط ،)1( التي قد تنشأ أوالناشئة 
  ؟االحالة

  :شرو: نفاذ اإلحالة - ان�ثا

أساسي العت	ار اإلحالة >اف�ة للقول بوجود  �ارمع�ستند التح>�م 	اإلحالة إلى  
شروC معینة على یجب أن تتوفر  التيهو طر�قة ص�اغة هذه اإلحالة و و اتفاق تح>�م 

  : لخدمة هذا الغرض وهي

ضمن�ة في العقد الذ� نشأ النزاع  أوإشارة صر�حة  أوهناك إحالة  أن تكون : لوالشر: األ 
إدماج هذه  إلىعلى نحو یؤد� ، )2(وثائb أخر[ تشتمل على شرC للتح>�م إلىحوله 

  .الوثائb في العقد ذاته محل النزاع

  و	ة وواضحة في اعت	ار ــــحالة م>تإلن تكون اأال بّد من  �عني مما ذ>ر أعاله أنه        

  
                                                           

  . 145دمحم الحوسني، المرجع السابb، ص عبد الحمید  -  1
مر في ذلك للقضاء األنماذج لسندات شحن ال تنص على التح>�م >وسیلة لحل المنازعات وترك لألنه توجد ص�غ  -2
وتنازع القوانین وهذا نظرا لوجود ) إیجاب�ا أو سلب�ا سواء(تولي حل النزاع، وهي تثیر مشاكل أهمها مش>لة التنازع القضائي ی

  . ر أجنبي في العالقة القانون�ةعنص
  . 212 -209علي طاهر الب�اتي، المرجع السابb، ص ص/ د: لتفاصیل أكثر أنظر
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  .)1( صليألا من العقدال یتجزأ  لیها جزءا إقة المحال ــ�م الذ� تتضمنه الوثیـــرC التح>ـــش

شرC  إلىمج واضحة ومالئمة وتشمل صراحة إشارة أن تكون >لمات الدّ : الشر: الثاني
التح>�م، لهذا فإنه إذا أحال  إلىالتح>�م، أ� أن تكون إرادة الطرفین واضحة في االلتجاء 

إیجار السفینة التي تتضمن شرC التح>�م، و>انت  أووث�قة مشارطة  إلى سند الشحن
الشرC الموجود في المشارطة، فإن هذا الشرC �سر� على سند ان  إلىاإلحالة واضحة 

 إلى تحیل >ون 	صدد إحالة خاصة ع>س اإلحالة العامة وهي إحالة مجملةنالشحن، وهنا 
شرC  إلىجعلها غیر >اف�ة لإلحالة تكون غیر واضحة مما ت حیث رمشارطة اإلیجا

  . )1(التح>�م

وجود شرC  إلىاإلحالة في العقد األصلي مصحو	ة 	اإلشارة یجب أن تكون 
    .)2(التح>�م في الوث�قة المحال إلیها

خاصة ال ال ان االحالة المعتد بها هيمعتبرة هذا الشرC  قواعد هامبورغ تضمنت 
ل�س ضمن الشروC و  ود هذا الشرC 	ش>ل واضحو�فسر ذلك 	ضرورة ور  االحالة العامة،

 Cمثل هذا الشر	ما �فید العلم 	التأشیر في سند الشحن 	العامة المطبوعة في سند الشحن 
  .)3(	صورة واضحة >ایراد الشرC على وجه السند

الناشئة عن عقد النقل  الدعاو[ االتفاق على إحالة  لقد اجاز المشرع المصر� 
من قانون التجارة  247و 246>�م وذلك حسب أح>ام المادتین التح إلىال	حر� لل	ضائع 

ضرورة  إلىأسوة 	قواعد هامبورغ، إال أنه لم �شر  1990لسنة  8رقم المصر� ال	حر�ة 

                                                           

المرجع السابb، ص  ابراه�م صبر� االرناؤوC،/،و د243، المرجع السابb، ص )شرC التح>�م 	اإلحالة(دمحم عبد الفتاح ترك، / د -1
  .143- 142ص 
 .145-144ص ص  لمرجع السابb،افراح عبد الكر�م خلیل، ا -  1
  .02فقرة  07ل�ه الئحة الیونسترال في مادتها إهذا ما ذهبت   -  2
دراسة (مد[ جواز التح>�م في منازعات عقد النقل ال	حر� في القانون األردني«الفي دراد>ة ومؤ�د عبیدات، -3

  125-124، ص ص2011، االردن، 3، العدد17،مجلة المنارة لل	حوث والدراسات،المجلد»)یل�ةتحل
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 1994لسنة  27توفر الكتا	ة أم ال لذا �طبb في هذا الصدد أح>ام قانون التح>�م رقم 
  .وبعلى اتفاق التح>�م غیر الم>ت والتي ح>مت 	ال	طالن

  :لتزام الغیر �شر: االحالةإمدe  - ثالثا

الوارد 	سند الشحن القضاء الفرنسي االعتراف 	شرC االحالة  لفترة طو�لةرفض        
ف>رة انه مجرد حمل  احامل السند مست	عد أوفي مواجهة المرسل ال�ه  الخاص 	التح>�م 

ا شرC التح>�م 	االحالة العلم 	الشروC الواردة 	ه ومنهو  ملك�ة سند الشحن تعني القبول
  .)1(وث�قة النقل النه لم �عاد ص�اغته في

تقبل الف>رة لكن ضمن یمع >ل التطورات الحاصلة ل القضاء الفرنسي تغیر موقف      
 Cحالة خاصة إلوهي ضرورة ان تكون اشرو Cواذا >انت عامة فانه ال �م>ن اعمال شر

 أوحقb ذلك إال اذا >انت الص�غة واضحة ال یتو  لیهاإالتح>�م الوارد 	المشارطة المحال 
الس>وت أو إلیهم من االطالع عى شرC االحالة عند ابرام العقد  أوام>ان�ة المرسل ال�ه 

  .) 2(الذ� �فید قبوله

	شأن مد[ الزام�ة شرC التح>�م 	اإلحالة  ةالصادر ح>ام القضائ�ة ألا اتفقت جلّ           
حتى قضاء غرفة التح>�م ال	حر� و  انجلترا مع ما اصدره القضاء الفرنسي في >ل من

رضا المرسل إل�ه و  ساس علمأل بها على و حالة الخاصة هي المعمألا نّ أب	ار�س 	اعت�ار 
  .)3(الحامل للسند بوجود الشرC الذ� لم �>ن طرفا ف�ه أو

 ر ان االحالة العامة >اف�ة لمواجهة تبمن �عاتجاه معاكس أ� هذا الینفي وجود           
�رت	^ و  إذ �عتبر المرسل ال�ه طرفا ذا شأن في عقد النقل یتواز[ م>زه مع الشاحنغیر، ال

     .مثل الشاحن منذ ابرامه	العقد 

                                                           

1 -le Lamy,op-cit,p 496. 
2 - ROGER JAMBU-MERLIN ,op-cit,p 407 et GARO Philippe,op-cit,pp224-225 

  .378- 377،المرجع السابb،ص ص )قانون التجارة ال	حر�ة(عاطف دمحم الفقي ،/د-  3
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صدر عن القضاء الفرنسي عدة اح>ام اعتبرت ان سند الشحن الغیر متضمن            
ح>�م ال �حتج الت إلىجوء اللّ حb طراف ل لألخوّ ی ذ� مشارطة اإلیجار ال إلى�حیل  ا بند

منها  ،عند دفع التعو�ض مین التي تحل محلهأحتى شر>ة التو  ل�هإ	ه في مواجهة المرسل 
الرافض لمواجهة شر>ة  27/11/2002القرار الصادر عن مح>مة استئناف 	ار�س في

الصادر  القرار أو ،مین 	شرC التح>�م 	االحالة الذ� لم تعاد ص�اغته في سند الشحنأالت
المحال الیها و  القاضي برفض شرC التح>�م الوارد 	المشارطة (Hamilton)في دعو[ 
  .)(1	ش>ل عام

هذا الموضوع �صعب تحدید موقف  إلىشار أفي غ�اب نص تشر�عي 	الجزائر         
انه مفروض عمل�ا،  رغمح>ام فاصلة ف�ه أالحصول على لي لم یتسنى و  المشرع الجزائر� 

ل�ه الذ� لن یتفاجأ إحتى المرسل و  لحة الشاحنواعتقد ان االحالة الخاصة هي في مص
  . ولم �>ن له علم 	ه 	الجهة التي قد تفصل في نزاع قد �قع

هو ان اغلب المعامالت الحال�ة و  همال جانب مهم في هذه النقطةإ نه ال�م>ننا أ>ما       
مال وجود سند الشحن االلكتروني نطرح اش>ال�ة  مد[ ام>ان�ة اعمع و  تتم 	ش>ل الكتروني

  الواردة ف�ه  خصوصا شرC التح>�م؟ البنود

        bلكترني مادام إلعلى بنود العقد ا التعرفنه �م>ن أتم حل اإلش>ال من منطل
	التالي و  حف¡ الب�انات أو) visionnage des clauses(قراءتها و  اإلطالع علیها �م>ن

 أوعرض و	التالي قبوله 	عد تقد�م الشرC التح>�م 	االحالة تحقb ما �فید العلم بوجود 
القانون النموذجي قواعد خاصة 	شرC االحالة انما  یتضمنلم  هنأعلى  ،لكترون�اإرفضه 

ول�س 	الضرورة  ،ني>ان عن الطر�b االلكترو انه یجوز اعت	اره نافذا حتى لو  لىالتأكید ع
 مادامت الدولة تعترف 	ه في قوانینها) الكتا	ة على الورق (	الوسائل التقلید�ة 

  .الفصل الثالث منهافي أح>ام  2008،وهو توجه اتفاق�ة روتردام لسنة)2(الداخل�ة

                                                           

ص ص  المرجع السابb، الل الشورابي،طالل عبد المنعم الشورابي، دمحم ط/، درظمن االح>ام ان لالطالع على المز�د-  1
  le lamy,op-cit, pp493-494و ،91-101

2- GARO Philippe,op-cit,p226. 
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الوسیلة المثلى في طل�عة صوراإلستغالل التجار� للبیئة ال	حر�ة،و  النقل ال	حر�  �أتي       
 ئل النقل االخر[ التحقیb التواصل التجار� بین الدول 	النظر لما �حققه من مزا�ا ق�اسا بوس

اعادة التصدیر بین و  الوارداتو  القاعدة التحت�ة لتنم�ة حر>ة الصادراتو  فهو الر>یزة االساس�ة
التفر�غ ازدادت و  موانئ الشحنو  ف>لما تحسنت وسائ^ النقل ال	حر�  مختلف دول العالم،

فتحت منافذ ال	ضائع بین مختلف دول العالم وتوسعت حر>ة التجارة الخارج�ة و  ام>ان�ة نقل
الحواجز الطب�ع�ة بین دول و  سق^ النقل ال	حر� >ل الفواصلأ، فقد جار�ة جدیدة سواق تأل

   .الس�اس�ةو  تخطي >ل الحدود الجغراف�ةو  لم لتطو�ر وتیرة التجارة الدول�ةالعا

في  في جوهره عن 	اقي عقود نقل ال	ضائع إالّ لل	ضائع  عقد النقل ال	حر� ال یختلف 
ع عند تنظ�مه للنقل ال	حر� �أخذ ، والمشرّ هي السفینةفیذه دامه لوسیلة محددة في تنخاست

ضرورة الحفا� على مشروعات النقل ال	حر� تشج�عا  هما 	عین االعت	ار أمر�ن هامین
وضرورة  ستثمار في مجال التجارة ال	حر�ة 	سبب رؤوس االموال الموظفة في النشاC،لإل

   .حنوا ال	ضائعاهم شقولة لمتلقي خدمة النقل ال	حر� و توفیر الحما�ة المع

ن دراستنا هذه عدة نقاC تساعد في إ�ضاح >�ف�ة معالجة المشرع الجزائر� ستخلصنا ما      
س�ما ان التجارة الخارج�ة في بلدنا تعتمد على درجة >بیرة  لموضوع مسؤول�ة الناقل ال	حر� 

هو العامل النقل ّن أكید على أمع الت ولي،الوضع على المستو[ الدّ و على التجارة ال	حر�ة 
 وأنّ  الخارج�ة ةالعمود الفقر� لحر�ة التجار و  المؤثر على التنم�ة االقتصاد�ة فهو 	مثا	ة الر>یزة

 إلىمعالجة موضوع مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع تضمنت مجموعة من االیجاب�ات 
   :نلخصها في النقاC التال�ةجانب 	عض السلب�ات 

  :اتــجابیــاإلی -الأو 

وعلى حد  لى أساس المسؤول�ة هو 	مثا	ة ال	حث عن جوهر المسؤول�ةإن ال	حث ع -1
�مثا�ة القلب في فهو ) "في مرجعه فهر عبد العظ�م صالح /دوهو (  الكتابتعبیر احد 

فمصلحة الناقل تكمن  ،"والشاحنین الجسد وهو الحد الفاصل بین الصراع القائم بین الناقلین
على األقل التخفیف منها، ف	حین �سعى  أومسؤول�ة في إیجاد وسائل قانون�ة تسق^ عنهم ال

الحصول على التعو�ض و  إیجاد أساس ی�سر علیهم إث	ات مسؤول�ة الناقل إلىالشاحنون 
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الكامل عن أ� ضرر یلحb 	ال	ضاعة، ف>ان االلتزام بتحقیb نتیجة >أساس للمسؤول�ة یخدم 
  .	التالي الدولة الجزائر�ةو  مصالح الشاحنین

ل ت	عات األضرار التي تلحb اد الزماني لمسؤول�ة الناقل له دوره في تحمّ إن االمتد -2
 ،الع>س صح�حو  ن الناقل من التنصل من المسؤول�ةتم>ّ  اض�ق المجال>ان 	ال	ضاعة، ف>لما 

في هذا الشأن بإدخالها ف>رة الخدمة من  2008لسنة ألفضل مثال ما حملته قواعد روتردام و 
� ضرر أعن  �عتبر الناقل مسؤوال تىجال للخالف حول مال	اب، حیث ال م إلىال	اب 
  .لل	ضاعة محل النقل حاصل

حصرته في المرحلة و  المجال ذاض�قت من ه حیث �1924ة برو>سل لسنة اقلف اتفتخت    
 أنه لم �ضع حدا فاصالو  ، خصوصا� هو تقر�	ا ما أخذ 	ه المشرع الجزائر و  ال	حر�ة الصرفة،

ازدحام المحاكم 	منازعات تخص هذه  إلى[ ل، األمر الذ� أدّ واضحا لبدء مسؤول�ة الناقو 
Vین و  Vدء المسؤول�ةو  الشحنو  ز بین التسل�میلة القضاء دائما التمیو امحو  النقطة 	التحدید،

حتى قواعد هامبورغ فقد فصلت في الموضوع 	ش>ل و  نها�ة المسؤول�ة،و  التسل�مو  التفر�غ
ني لمسؤول�ة الناقل 	ما یتجاوز اتفاق�ة برو>سل ووسعت من النطاق الزما صر�ح ال ل	س ف�ه

  .2008الیتجاوز نطاق قواعد روتردام لسنةو  1924لسنة 

تنسجم 	ما لها وضع حلول ب ینا فقد تصدت لموضوع النزاعاترأ>ما و  أما قواعد هامبورغ -3
 أح>ام محددةو  التفاق األطراف في معالجة هذا األمر في قالب �منح مجاال العمل 	ه جر[ 

 حتى 2008لسنة  لته أ�ضا قواعد روتردامو اهو ما تنو  ملزمة تفاد�ا لتعسف الطرف القو� و 
  .ٕان ت	این األمر بینهماو 

المصلحة في رفع و  أ�ضا ما فعله المشرع الجزائر� من خالل تحدید من لهم الصفة
مع فتح المجال لخ�ارات متعددة لتحدید الجهة القضائ�ة المختصة للنظر في النزاع و  الدعو[ 

  .اعت	ار أن تلك قواعد آمرة ال یجوز االتفاق على خالفها

أ�ضا �ظهر الجانب المتمیز في تحدید مسؤول�ة الناقل ال	حر� في الوسائل المتاحة  -4
ضرورة أ ن �>ون مفرغ في ش>ل و  التي تكون إما 	>افة الوسائل ألنه نشاC تجار�،و  لإلث	ات



 
 خاتمةدراسة في اطار االتفـاقيات الدولية والقـانون الوطني                       –مسؤولية الناقـل البحري للبضائع  

 

326 
 

ة محل النزاع الذ� یترتب عنه تعو�ضات ضخامو  هذا 	سبب أهم�ةو  محدد، خاصة الكتا	ة
  . مال�ة هائلة

 لفض التح>�م الدولي >آل�ة إلىاالستقرار االرتكان و  أص	ح من الضرور� تحق�قا للعدل -6
المبتغى هو سحب مثل و  ال	حر�ة خاصة،و  المنازعات في مجال المعامالت التجار�ة عامة

ة على اإللمام الجید هذه النزاعات من اختصاص القضاء الوطني 	سبب عدم القدر 
 منه اآلثار المترت	ة عنهو  	التقن�ات المتطورة المعروفة في مجال صناعة النقل ال	حر� 

ال	عض وصفه 	طوق النجاة  نّ أحّد  إلى 	الض	^ المسؤول�ة الملقاة على عاتb الناقلو 
  .في القضا�ا المعقدة	النس	ة للقضاة 

نوع�ة و  طب�عة إلىسي 	النظر ضحى االخت�ار األساأفالحظنا أن التح>�م       
لى و النقل ال	حر� على وجه الخصوص الذ� تح>مه 	الدرجة األو  المعامالت ال	حر�ة

م�ة القانون الم>توب مما �قتضي معه هالتي لها وزن �فوق أ  األعراف ال	حر�ةو  العادات
جانب وجود مراكز  إلىتفسیر مضمون هذه العقود من طرف خبراء في المجال ال	حر�، 

�م دائمة توفر رصید هام من السوابb القضائ�ة �ستفاد منها في ص�اغة العقود تح>
  . النموذج�ة

تنظ�م القواعد الخاصة  تمّ  ألمر وٕادراكا من واضعي االتفاق�ات الدول�ة في هذا المجال
روتردام على خالف اتفاق�ة برو>سل لسنة و  هذا ما فعلته قواعد هامبورغو  	العمل�ة التح>�م�ة

  .إل�ه االتفاق�ة ذهبتما فعله المشرع الجزائر� مقلدا ما و  ي لم تشر حتى إل�هالت 1924

مسؤول�ة الناقل ال	حر� قصیرة تع>س مصلحة  الناشئة عن دعو[ ال�الح¡ أن مدة تقادم  -6
	اقي القواعد العامة أ� خمسة عشر سنة وهذا بها في  الناقل، مقارنة مع مدة التقادم المعمول

ه للمطال	ة ضه الناشئ عن عقد النقل مدة طو�لة من الزمن وٕام>ان�ة تعر�تفاد�ا لتعلیb مر>ز 
  .خش�ة تبدد معالم ووقائع المنازعةو  	التعو�ض
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  :لب�اتــالس -ثان�ا

وجد یف ، ف�ما یخص تنظ�م أح>ام مسؤول�ة الناقل ال	حر� >ما رأینا شتاتاالعالم �ع�ش  -1
على شيء فهو یدل على صعو	ة التح>م في  هذا إذ دلّ و  أكثر من اتفاق�ة یتم التعامل بها

  .صعو	ة إیجاد قواعد موحدةو  المعتمدة لد[ واضعوا االتفاق�ات التوجهاتاختالف و  الموضوع

على قائمة طو�لة العفاءات من المسؤول�ة اعتمدها  1924اعتماد اتفاق�ة برو>سل لسنة  -2
رغم و  ما یثیر الحیرة،و  �ةمن الم	الغة ما یز�د عن االتفاق االمشرع الجزائر� 	صورة فیه

أنها 	قیت موجودة، فحبذ لو أعاد المشرع الجزائر�  التعد�الت التي شملها القانون ال	حر� إال
التقلیل من هذه الحاالت 	ما یتوافb مع مر>زها >دولة شاحنة، خصوصا و  النظر في الموضوع

د هجرته جل التشر�عات األخطاء المالح�ة قو  لو علمنا أن اإلعفاء المرت	^ 	صالح�ة السفینة
  .ه التزاما �متد طیلة الرحلة ال	حر�ةتعلى األقل جعل أو

هذه القائمة الطو�لة من اإلعفاءات جعلت الناقل یتمتع 	مجال واسع للتحرر من  
في  2008لسنة أعادته قواعد روتردام و  1978لسنة  هو ما تجنبته قواعد هامبورغو  المسؤول�ة
 إلىمخاطره، لكنها خطوة و  هتمام 	موضوع التلوث ال	حر� ة الجدید فیها االنمقص�اغة م

د مبرراته على 	ساطة األمور، إال أن التقدم التكنولوجي جالوراء فإذا >ان الوضع قد�ما قد ی
سهولة أ�ضا  ،العواصفو  له أثره، فأص	ح من المم>ن توقع 	عض األمور >حالة الطقس

 أو	التالي معرفة إذ >ان هناك إضراب و  م،ضاع في >افة أنحاء العالو معرفة األلاالتصاالت 
  .سبب لإلعفاء من المسؤول�ة 	التالي ال مبرر لجعلهاو  إلخ،... Vئةأو  أوعاصفة 

التعو�ض الكامل، فقد اتفقت  أوأما عن اآلل�ة الثان�ة للتحرر من المسؤول�ة الكاملة 
ختالف �>من في 	قي االو  الوطن�ة على األح>ام المنظمة لها، أوجل التشر�عات الدول�ة 

  .مقدار التعو�ض >ما رأینا يهو  نقطة واحدة

بتحدید القواعد المعمول بها في تنظ�م دعو[  1924لم تهتم اتفاق�ة برو>سل لسنة  -3
أ� الحر�ة للناقل في اخت�ار االجراءات التي  سند الشحنلما یتضمنه المسؤول�ة، تار>ة األمر 

قدرة الطرف الثاني متجاهلة  ،إلخ...ب التطبیbتناس	ه لحل النزاع من مح>مة أو قانون واج
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لم تصحح الوضع حتى و  سواء أشخاص أو من قبل الّدول المختلفة،قبول هذه الشروC  على
  . مع التعد�الت

الحظنا أن المشرع الجزائر� أ	قى على الص�غة التقلید�ة للوثائb المستعملة في النقل،  -4
مرت	ة  إلىلو لم ترقى و  ال >وثائb بدیلة حتىمتجاهال ما وصل إل�ه العالم في هذا المج

لته قواعد روتردام بإسهاب و اهو األمر الذ� تنو  مصداقیتها،و  الوثائb الم>تو	ة في قوة حجیتها
، هذا إذا علمنا أن هذه الوثائb تستعمل 	ه لة لتنظ�م >ل ما هو متعارف على العملو افي مح

  .أمام المحاكم لإلث	ات في أ� نزاع قائم

هو ما و  التي قد یتخذها الناقل، ورل الّص و االجزائر� لم یتن المشرع حظنا أنّ أ�ضا ال
هذا ینع>س م	اشرة على تحدید األشخاص و  2008لسنة  فعلته 	ش>ل مفصل قواعد روتردام

   .تسه�ال على الشاحن معرفة من �م>نه مطالبته 	التعو�ض المم>ن رفع الدعو[ ضدهم

  مقترحاتال :ثالثا

جسد في مقترحات ومن جملة ما تة غا�ة وآراء تحتمل الصواب تلكل دراسة هادف 
توصلت إل�ه من خالل هذا العمل المتواضع هو اقتراح ثالثة أمور في ط�اتهم الكثیر یجدون 

قناعة البد أن تترسخ 	ش>ل واضح دون غموض وهي أن الجزائر دولة شاحنة في  صد[
  : جبتو مصالحها قدر المستطاع ومن ثم یول�ست بدولة ناقلة، وانطالقا من هنا علیها حما�ة 

النظر و	ش>ل جذر� في النصوص التشر�ع�ة الخاصة 	عقد النقل ال	حر� 	صفة  إعادة: الأو   
عامة وتلك المط	قة على مسؤول�ة الناقل ال	حر� 	صفة خاصة، وٕان >ان ما یبرر تطب�قها 

ق�ات أخر[ واعتقد أنه آنذاك وتأثرها الشدید بها، فهناك اتفا 1924 لمعاهد برو>سل لسنة
حیز النفاذ لما توفره من  2008لسنة  �ستحسن أن تراقب عن >ثب دخول قواعد روتردام

  . مزا�ا واتساع مجال التزام الناقل ال	حر� و	التالي امتداد مسؤولیته

أ�ضا یجب عدم التراخي في إصدار النصوص التنظ�م�ة لتنفیذ أح>ام النصوص     
طاء في تحر�ر النصوص خاصة في النسخة العر�Vة والفرنس�ة لسد القانون�ة، وتفاد� األخ

  .ال	اب أمام أ� اختالفات
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نظرا األهم هو إثراء التقنین ال	حر� بنصوص تنظم موضوع التح>�م ال	حر� و 
لو�اته تحقیb العدل بین أو فالمح>م من ، ألنه ال �م>ن التغاظي عن دوره الفعاللخصوصیته 

وأ�ضا لم تعد ، تطبیb القانون  إلىلى و الوطني 	الدرجة األبینما �سعى القاضي الخصوم 
	اإلضافة ، الجزائر ترفضه بل 	الع>س نظمت أح>امه في قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار�ة

الخاصة 	االعتراف وتنفیذ األح>ام  1958اتفاق�ة نیو�ورك لسنة  إلىانضمامها  إلى
 .التح>�م�ة

ئر� التطور الحاصل في مجال الوثائb نأمل ا�ضا أن �سایر المشرع الجزاو  
أنه یتم العمل بها في مجال و  �نظمها في القانون ال	حر� خصوصاو  تعملةسااللكترون�ة الم

النقل ال	حر� لما یتطل	ه النشاC من عصرنة النصوص القانون�ة في قطاع حساس 	النس	ة 
عمل�ة النقل >ما فعلت أ�ضا إدخال أشخاص لهم دورهم في تنفیذ و  القتصاد الدولة الجزائر�ة،

  . 2008لسنة  دامر قواعد روت

القضائي، وذلك 	استحداث محاكم متخصصة و>ذا قضاة  إعادة النظر في الجهاز: ثان�ا 
المجلس  أوعلى مستو[ المح>مة  غرفة أومتخصصین في المجال ال	حر�، ل�س مجرد قسم 

	ار أن النشاC مستقلة 	اعتعلى األقل إت	اع ما ذهبت إل�ه فرنسا بإنشاء محاكم تجار�ة  أو
خبرة لد[ القضاة والتر>یز  ذلك من، لما یوفر بنص صر�ح تجار�ا دّ ع� ال	حر� في غالبیته

  .أكثر على تفاصیل الموضوع

�ستدعي  ،خصوصا مسؤول�ة الناقل ،أن عقد النقل ال	حر� وما ینشأ عنهأینا ر        
 من قبل القضاة رد على ذلكة االطالع على مختلف النصوص القانون�ة الدول�ة والوطن�

حتى �>ون  هذا ووجود طرف أجنبي،تأثیر االعراف ال	حر�ة على مثل هذه المعامالت 
للجهاز القضائي مصداق�ة و�>تسب ثقة المتنازعین في إم>ان�ة حل النزاع و	التالي تفاد� 

  . اإلطالة في الفصل في المنازعة والتقلیل من المصار�ف

لتح>�م ال	حر� >جزء مهم ال یتجزأ من نصوص القانون تكر�س ا إلى�ضا السعي أ
وضع مؤسسة تح>�م�ة تتوفر على جم�ع المؤهالت لالستقطاب تدع�مه بلما ال و  ال	حر�،

د مصار�ف وٕایجاد المتنازعین خصوصا إذا >ان الطرف جزائر� لتوفیر عناء السفر وتكبّ 
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ج العرVي التي وفرت مترجم وغیرها على غرار 	عض الدول العر�Vة >مصر ودول الخلی
  .مؤسسات خاصة 	التح>�م رغم تواضع نشاطها

سع لدراسة موضوع القانون ال	حر� 	مختلف تشع	اته على مستو[ أو توفیر مجال  :ثالثا
>فرع من فروع القانون له  وفتح تخصصات تهتم 	ه ،الدراسات األكاد�م�ة لطالب الحقوق 

  .نس	ة للدولة الجزائر�ةالنشاC التجار� ال	حر� 	التواز� أهم�ة  اهم�ة 

  �عون هللا تمّ 
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>�م وفقا لقانون التح اتفاق التح>�م ال	حر� ، إ�مان فتحي حسن الجمیل/ د -12
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الدار الجامع�ة للط	اعة واالتفاق�ات الدول�ة، )1994لسنة27قانون (المصر� 
  .1985والنشر والتوز�ع، اإلس>ندر�ة، 

لتوحید 	عض القواعد المتعلقة ببوالص (هدة برو>سل وتعد�التهامعا ،	سام عاطف المهتار -13
 . 2006، منشورات الحلبي الحقوق�ة، لبنان، )الشحن

  . 2008تجارة الدول�ة، دار زهران للنشر والتوز�ع، عمان،األردن،،الجاسم دمحم/د -14
جالل وفاء دمحمین، مد[ فعال�ة قواعد مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع في القانون           /د -15

ال	حر� الجدید في حما�ة الشاحن المصر�،دار الجامعة الجدیدة 
  .)دون سنة النشر(للنشر،اإلس>ندر�ة، 

المؤسسة الجامع�ة ،)دراسة مقارنة( )CIF(العقود التجار�ة وعقد الب�ع سیف ، �ابد حسن/ د -16
  .1999للدراسات والنشر والتوز�ع، لبنان، 

م في فض نزاعات عقود االستثمار، دار الثقافة للنشر �خالد >مال ع>اشة، دور التح>/ د -17
  . 2014والتوز�ع، عمان، 

،دار الهد[ ،عین )تعل�قا، وشرحا وتطب�قاو  نصا(المدن�ةسائح سنقوقة، قانون اإلجراءات  -18
  .2001ملیلة، الجزائر،

قضاء النقض التجار� في عقد النقل، دار الف>ر الجامعي،  ،سعید أحمد شعلة/ د -19
  . 1993اإلس>ندر�ة، 

الم>تب العرVي الحدیث، اإلس>ندر�ة، جیز في التجارة ال	حر�ة الدول�ة، الو  ،سعید �حي/ د -20
2007 .  

        مسؤول�ة الناقل ال	حر� وفقا التفاق�ة األمم المتحدة لنقل ال	ضائع  ،        / د -21
الم>تب العرVي الحدیث، اإلس>ندر�ة،  ،) قواعد هامبورج( 1978	ال	حر لعام 

   .)دون سنة النشر(
   .1987القانون ال	حر�، دار النهضة العر�Vة، القاهرة،  ،سم�حة القلیوVي/ د -22
لنقل ال	ضائع  2008التزامات الشاحن ومسؤولیته في قواعد روتردام  ،امشر�ف دمحم غنّ /د -23

  . 2012دار الجامعة الجدیدة، اإلس>ندر�ة دول�ا عبر ال	حر،
          دراسة تحلیل�ة  (صبر� حمد خاطر، ف>رة المع�ار في تأس�س نظام المسؤول�ة العقد�ة/ د -24

   .2010دار الكتب القانون�ة، مصر،  ،)دنيمقارنة في القانون الم
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الوجیز في م	اد� القانون ال	حر�، دار المهد للنشر ، صالح الدین عبد اللطیف الناهي/د -25
 . 1982األردن،والتوز�ع، عمان، 

دراسة ( مشارطات إیجار السفینةو  تنازع القوانین في سندات الشحن ،صالح دمحم المقدم/د -26
دون سنة (ع�ة للط	اعة والنشر، بیروتالدار الجام،)ال	حر�  مقارنة في القانون 

  ).النشر
  . 2012 ، دار الثقافة للنشر والتوز�ع،عمان،C3القانون ال	حر�،  ،طالب حسن موسى/د -27
  . 2008قانون التجارة الدول�ة، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، عمان،  ،                   -28
دراسة (الشورابي، دمحم طالل الشورابي، التح>�م في المنازعات ال	حر�ة  طالل عبد المنعم/د -29

  2016، دار النهضة العر�Vة ،القاهرة ،)مقارنة
  . 2011، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، عمان، 5القانون ال	حر�، C، عادل علي المقداد�/د-30
  . 2008ر�Vة، القاهرة، النقل ال	حر� لل	ضائع، دار النهضة الع ،عاطف دمحم الفقي/د -31
  . 2008معي، اإلس>ندر�ة، اقانون التجارة ال	حر�ة، دار الف>ر الج ،                      -32
  

قانون التجار�، العقود التجار�ة،منشاة المعارف، اإلس>ندر�ة، ال ،عبد الحمید الشورابي/د -33
  ).دون سنة النشر(

دن�ة اإلمارتي وفقا لقانون اإلجراءات الم �م ال	حر� التح> ،عبد الحمید دمحم الحوسني/د -34
  . 2007، دار الجامعة الجدیدة، اإلس>ندر�ة، االتفاق�ات الدول�ةوالقانون المصر� و 

، 2C ،3الوس�^ في شرح القانون المدني الجدید، المجلد  ،عبد الرزاق أحمد السنهور�  -35
  .2011ي الحقوق�ة، بیروت، لبنان، بمنشورات الحل

، منشورات الحلبي الحقوق�ة، لبنان، 2C ،2نظر�ة العقد، الجزء  ،                         -36
1998   .  

 ).دون سنة النشر(ن ، اإلس>ندر�ة،  د د،2موسوعة القانون ال	حر�، C ،عبد الفتاح مراد/د -37
شر والتوز�ع، القانون الخاص ال	حر�، دار الف>ر والقانون للن، عبد الفضیل دمحم أحمد/د -38

  . 2011 مصر،المنصورة،
دار الثقافة  ،)دراسة مقارنة( الوس�^ في شرح قانون التجارة ال	حر�ة عبد القادر العطیر،/د -39

  . 2009للنشر والتوز�ع، عمان، 
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نشأة المعارف، اإلس>ندر�ة، دعو[ مسؤول�ة الناقل ال	حر�، م أح>امعدلي أمیر خالد، /د -40
2005 .  

، دار الجامعة الجدیدة، اإلس>ندر�ة، )قواعد وأح>ام(عقد النقل ال	حر�  ،أمیر خالدعدلي /د -41
2006.   

 ).دون سنة النشر(منشأة المعارف، اإلس>ندر�ة، م	اد� القانون ال	حر�،  ،علي ال	ارود�/د -42
43- C ،موفم للنشر والتوز�ع، 2علي بن غانم، الوجیز في القانون التجار� وقانون األعمال ،

  . 2005لجزائر، ا
دون (،  1990لسنة8الصادر 	ه القانون رقم  أصول القانون ال	حر�  ،علي حسن یونس/د -44

  . 1997 ، )دون بلد النشر(، )النشر دار
  .2006التح>�م التجار� ال	حر�، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، عمان،  ،يتعلي طاهر الب�ا/د -45
، )المح>مة اإلدار�ة العل�او  االستئنافو  القانون�ة في النقضالم	اد� (التح>�م ،غالي الفقي/د -46

  .2009القاهرة، ،دار الكتاب الحدیث 
  2016،بیروت، لبنانغسان رVاح، التح>�م التجار� ال	حر� ، منشورات الحلبي الحقوق�ة، /د -47
   .2010االلتزامات النظر�ة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر،  ،ف�اللي علي -48
، )قواعد هامبورج( 1978اتفاق�ة األمم المتحدة للنقل ال	حر� لل	ضائع عام  مال حمد�،>/د -49

  .1997منشأة المعارف، اإلس>ندر�ة، 
لسنة  8في قانون التجارة ال	حر�ة رقم  مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع  ،            -50

  .1995معارف، اإلس>ندر�ة ، منشأة ال)دراسة مقارنة مع اتفاق�ة هامبورغ(1990
القوانین و  اإلدار�ةو  لزهر بن سعید، التح>�م التجار� الدولي وفقا لقانون اإلجراءات المدن�ة -51

 C،2014،دار هومة ، الجزائر ،2المقارنة.  
  .1996القانون ال	حر�، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، عمان،  ،انيملطیف جبر >و /د -52
 .2001مسؤول�ة الناقل ال	حر�، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، عمان، ،                      -53
برانت،  - ، مط	عة أنفو2القانون ال	حر�، النقل ال	حر�، الجزء الثاني، C ،دمحم التغرو�ني/د -54

  . 2008فاس، 
دار �ات، أو تطور قواعد قانون النقل ال	حر� تحت تأثیر استخدام الح ،دمحم السید الفقي/د -55

 2007الجامعة الجدیدة، اإلس>ندر�ة، 
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أساس�ات القانون التجار� وال	حر�،  دار  ،ينالمعتصم 	ا  الغرVا/ دمحم السید الفقي ود/د -56
  .2008الجامعة الجدیدة، اإلس>ندر�ة، 

 .2008أمین الرومي، النظام القانوني للتح>�م االلكتروني،دار الكتب القانون�ة،مصر،  -57
الوس�^ في شرح قانون التجارة ال	حر�ة، دار النهضة  ، بهجت عبد هللا أمین قایددمحم/د -58

 . 2005العر�Vة، القاهرة، 
  . 2006العقود الدول�ة،  دار الجامعة الجدیدة، اإلس>ندر�ة، ،دمحم حسین منصور/ د -59
ة في القانون المسؤول�ة عن فعل األش�اء غیر الح�ة ومسؤول�ة مالك السفین، دمحم زهدور/د -60

  . 1990ة للط	اعة والنشر والتوز�ع، لبنان، اثدحال	حر� الجزائر� ، دار ال
  . 2003دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلس>ندر�ة،  ، التح>�م ال	حر�،دمحم عبد الفتاح ترك/د -61
C أساس مسؤول�ة التزام المرسل إل�ه 	شر و  	اإلحالةالتح>�م ،شرC دمحم عبد الفتاح ترك/د -62

 . 2006دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلس>ندر�ة،  التح>�م،
، منشأة المعارف، في عقد النقل ال	حر�  عقد الشحن والتفر�غ ،دمحم >مال حمد�/د -63

  ).دون سنة النشر(اإلس>ندر�ة،
دون (�ة، القاهرة، الوجیز في القانون الخاص ال	حر�، دار النهضة العرV ،دمحم دمحم هالل�ة/د -64

  ).ة النشرسن
  . 1978القاهرة،  القانون ال	حر�، دار النهضة العر�Vة،،� أو محمود سمیر الشرق/د -65
شروC صحته،دار الف>ر الجامعي و  أر>ان االتفاق على التح>�ممحمود السید عمر التحیو�، -66

 .2012،االس>ندر�ة ،
نشورات الحلبي ،مC،2)دراسة مقارنة(، أساس�ات القانون ال	حر� مصطفى >مال طه/ د -67

  .2012الحقوق�ة،بیروت،
68-                      ، C ،حر�	منشورات الحلبي 2النظر�ة العامة للقانون التجار� وال ،

  . 2012القانون�ة، لبنان، 
أساس�ات القانون التجار�  ،فه�م مراد منیر/ علي ال	ارود�، د/ مصطفى >مال طه، د/ د -69

  ).دون سنة النشر(اإلس>ندر�ة، ،معارفوالقانون ال	حر�، منشأة ال
التوحید الدولي للقانون ال	حر�، م>ت	ة الوفاء  ،مصطفى >مال طه، وائل أنور بندق/ د-70

  . 2012القانون�ة، اإلس>ندر�ة، 
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دراسة قانون�ة (مصطفى ناطb صالح الناصر�، التطورات الحدیثة في التح>�م التجار�  -71
  .2015اإلمارات،-دار الكتب القانون�ة،مصر،) معمقة في نظام التح>�مو  مقارنة

 مصر،مط	عة االنتصار، اإلس>ندر�ة،، الدفوع التجار�ة ال	حر�ة،معوض عبد التواب/ د-72
2001. 

ملك شقلب، ناقل ال	ضائع بین المسؤول�ة والضرر،م>ت	ة الوفاء القانون�ة، /د -73
  .2016اإلس>ندر�ة،

  .2010حل النزاعات، دار الهد[، عین ملیلة، الجزائر، مناني فراح، التح>�م طر�b بدیل ل -74
   2008 بیروتالنقل ال	حر� والجو�، منشورات الحلبي الحقوق�ة،هاني دو�دار، / د -75
الوجیز في القانون ال	حر�، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلس>ندر�ة،  ،             -76

2001.  
لسنة  8في ظل قانون التجارة ال	حر�ة رقم ال	ضائع إش>االت تسل�م هاني دمحم دو�دار،  -77

  .1996، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلس>ندر�ة، 1990
التعلیb على أح>ام مح>مة النقض في مسائل القانون ال	حر�،   ،هشام علي صادق/ د -78

   .1985الدار الجامع�ة للط	اعة والنشر والتوز�ع، اإلس>ندر�ة، 
ة للمطبوعات الجامع�ة، حدیثمدیر�ة الال، 2ال	حر�، C -القانون التجار� ، هشام فرعون / د -79

  . 1985حلب، 
النقل ال	حر� في ضوء القانون والمعاهدات الدول�ة ، المؤسسة الحدیثة  ،وجد� حاطوم/ د-80

 . 2011ن، اللكتاب، لبن
دراسة (طرةل	حر� الناشئة عن نقل ال	ضائع الخامسؤول�ة الناقل ، ولید خالد عط�ة/ د -81

  . 2015، منشورات الحلبي الحقوق�ة،لبنان، )مقارنة
   .2001المؤسسة الحدیثة للكتاب،لبنان،القانون ال	حر�،  وهیب األسبر،/ د -82
  

  :المذ�رات الجامع�ةو  الرسائل-2

 : الد�توراه اتأطروحو  رسائل-أ
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ة لنیل درجة دعو[ المسؤول�ة على الناقل ال	حر�، رسالة مقدم ،ابراه�م م>ي ابراه�م -1
  . 1973 مصر،جامعة عین شمس، >ل�ة الحقوق،الد>توراه في القانون،

،رسالة )دراسة مقارنة(الولید بن دمحم بن علي البرماني،التح>�م في المنازعات ال	حر�ة  -2
  .2010لنیل درجة الد>توراه في الحقوق،جامعة عین شمس،مصر،

انون ال	حر� الجزائر� واالتفاقات الدول�ة، عقد النقل ال	حر� لل	ضائع وفقا للق ،	سعید مراد -3
جامعة  >ل�ة الحقوق،رسالة لنیل شهادة الد>توراه في القانون الخاص،

  . 2012-2011 الجزائر،تلمسان،
النظام القانوني لعقد النقل ال	حر� في القانون ال�مني، دراسة  ،حسن عبد هللا دمحم العنسي -4

-2006د>توراه، جامعة النیلین، السودان،  مقارنة مع االتفاق�ات الدول�ة، رسالة
2007 .  

االتجاهات الحدیثة في تحدید دور وث�قة الشحن في النقل  ،حمود عبد اللطیف غزال -5
ال	حر�، أطروحة لنسل د>توراه الدولة في القانون الخاص، جامعة دمحم الخامس 

 ،CاV1995/1996المغرب،الر.  
رسالة لنیل شهادة الد>توراه في القانون : �ة للناقلدفع المسؤول�ة المدن ،دمانة دمحم -6

  . 2011 -2010،الجزائر،جامعة تلمسان العلوم الس�اس�ة،و  >ل�ة الحقوق الخاص،
تنازع القوانین في سندات الشحن، ومشارطات اإلیجار، رسالة  ،صالح دمحم السعید المقدم -7

 مصر،اإلس>ندر�ة،جامعة  >ل�ة الحقوق،في الحقوق، اهللحصول على درجة د>تور 
1980 .  

دراسة مقارنة في عقد النقل ال	حر� ، إعفاء الناقل ال	حر� من المسؤول�ة ،عمر فؤاد عمر -8
جامعة ،>ل�ة الحقوق، لل	ضائع، رسالة لنیل درجة الد>توراه في الحقوق 

  .2000 مصر،القاهرة،
في عقود (الجزائر�ة معاشو عمار، الضمانات في العقود االقتصاد�ة الدول�ة في التجرVة  -9

الدولي  أطروحة لنیل درجة د>توراه الدولة في القانون ،)المفتاح واإلنتاج في الید
  .1999والعالقات الدول�ة، جامعة الجزائر، 

نظام المسؤول�ة المحدودة في عقد النقل ال	حر�، أطروحة لنیل  ،ملز� عبد الرحمان -10
 جامعة �ة الحقوق،بن ع>نون،>لدرجة الد>توراه الدولة في القانون الخاص،
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  . 2007-2006الجزائر، 
 
 :الماجستیر مذ�راتو  رسائل- ب
عقد النقل ال	حر� لل	ضائع في القانون الجزائر�، رسالة ماجستیر في ، بودلیو سل�م -1

 - 1999الجزائر،عنا	ة،  	اجي مختار، جامعة>ل�ة الحقوق ،قانون األعمال، 
2000 .  

أساس مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع ط	قا لقانون  ،ةطعا�د علي المجخالد عبد الوا -2
وقانون التجارة ال	حر�ة المصر�  1972لسنة  12التجارة ال	حر�ة األردني رقم 

، واتفاق�ة هیئة األمم المتحدة لنقل ال	ضائع 	ال	حر لسنة 1990لسنة  8رقم 
 ، قواعد هامبورغ، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر في1978

النقل ال	حر�، تخصص قانون 	حر�، األكاد�م�ة العر�Vة للعلوم و تكنولوج�ا ال
  . 2003 مصر،والتكنولوج�ا والنقل ال	حر�، اإلس>ندر�ة،

 طلبة في ضح�الناقل ال	حر� وتا	ع�ه على حb الخطأ آثار  ،دحالب أشواق -3
 >ل�ة الحقوق،التعو�ض، مذ>رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،

  . 2011-2010الجزائر،جامعة وهران، 
شرC التح>�م ال	حر� وسر�انه 	النس	ة للمرسل إل�ه في عقد النقل ال	حر�  ،زروالي سهام -4

جامعة  >ل�ة الحقوق،لل	ضائع، مذ>رة ماجستیر، تخصص عقود ومسؤول�ة،
  . 2012-2011الجزائر،بومرداس، 

ال	حر�، مذ>رة ماجستیر في قانون دعو[ المسؤول�ة ضد الناقل  ،سحولي صالح الدین -5
  . 2006/2007الجزائر،جامعة وهران، >ل�ة الحقوق ،السان�ا،األعمال، 

مقدمة الستكمال  تحدید طب�عة مسؤول�ة الناقل ال	حر�، رسالة ،حور�ة سعید بورنان -6
ماجستیر، قانون خاص، الجامعة األردن�ة،  متطل	ات الحصول على درجة

1990 .  
التزامات الشاحن في عقد النقل ال	حر�، مذ>رة للحصول على شهادة  ،ع	اس سام�ة -7

جامعة >ل�ة الحقوق،بن ع>نون، د ومسؤول�ة،و عقفرع الماجستیر، 
  . 2012-2011الجزائر،
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األح>ام القانون�ة لمسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع في قانون  ،عبد الرحمان ذ�اب عقل -8
هامبورغ، قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطل	ات التجارة ال	حر�ة األردني واتفاق�ة 

  . 1999الجامعة األردن�ة، ،درجة الماجستیر في القانون 
نة، دور المح>م في خصومة التح>�م، رسالة ماجستیر في أو ع�سى 	اد� سالم الطر  -9

  .2011س^، األردن،و القانون الخاص، >ل�ة الحقوق ،جامعة الشرق األ
مسؤول�ة الناقل ال	حر� وفقا لقانون التجارة ال	حر�ة الكو�تي  ،ف�صل ابراه�م الهولي -10

رسالة مقدمة الستكمال متطل	ات الحصول  ،) دراسة مقارنة مع اتفاق�ة هامبورغ(
العر�Vة للدراسات  انجامعة عمّ ، خاصال على درجة الماجستیر في القانون 

  . 2006، العل�ا
دراسة (ومسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائعانئ ، االستغالل المینائي في المو مروك جمیلة -11

، مذ>رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع عقود )قانون�ة
- 2001جامعة الجزائر،  >ل�ة الحقوق والعلوم اإلدار�ة، بن ع>نون،ومسؤول�ة،

2002 .  
، )ارنةدراسة مق(مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع في ظل قواعد روتردام ،ن	ات خدیجة -12

جامعة ،أو>ل�ة الحقوق بودو مذ>رة لنیل شهادة الماجستیر،عقود ومسؤول�ة،
  . 2012/2013 الجزائر، بومرداس،

نشأت حسن، وال�ة القضاء على ح>م التح>�م في ظل القانون التح>�م األردني رقم  -13
، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، >ل�ة الحقوق، جامعة 2001لسنة ) 31(

  2012- 2011س^، األردن، ، و الشرق األ
  
   : المقاالت-3
، مجلة »)دراسة مقارنة(لكتروني إلشرC الكتا	ة والتح>�م ا «اؤوC، ألرنابراه�م صبر� ا -1

، >ل�ة الحقوق، جامعة 2012، ینایر 49، عدد26سنة الالشر�عة والقانون،
  .168، 123ص ص،اإلمارات العر�Vة المتحدة 

، 15، مجلة الحb، العدد»النطاق الشخصي التفاق التح>�م«ب، أحمد ابراه�م عبد التوا -2
  . 169 ،144ص ص  ، 2010فبرایر  مصر،
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   وث القانون�ةــــة الحقوق لل	حــــــ، مجل»م االلكترونيــــــح>م التح>ی«د�، ــــــأحمد عوض هن -3
        ، 2009 اإلس>ندر�ة، >ل�ة الحقوق، جامعة ،02واالقتصاد�ة، العدد

  .65، 45صص 
، مجلة الرافدین للحقوق، »التح>�م في المنازعات ال	حر�ة«أفراح عبد الكر�م خلیل،  -4

  .166، 136ص ص ،2007، العراق،16، السنة 50، العدد 14المجلد 

 مجلة،»التأخیر في تسل�م ال	ضائع في عقد النقل ال	حر� « الحلو عبد الرحمن الحلو، -5
ص  ،2007االردن،أیلول ، ،8، العدد13جلد المنارة لل	حوث والدراسات، الم

  .145 ،103ص
تقادم دعو[ مسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع في التشر�ع « ،رادـــعید مـــ	س -6

، 1، العدد)تصدر عن منظمة المحامین لناح�ة تلمسان(الحجة ،مجلة»الجزائر� 
  . 130،145، ص ص ،2007 ،الجزائر، جو�ل�ة

�م�ة كاد، المجلة األ »جدیدة للنقل ال	حر� الدولي أسس: عد روتردام قوا «، رادـــعید مـــ	س -7
العلوم و  >ل�ة الحقوق ،02عددال، 06لثة ، المجلد االث لل	حث القانوني ،السنة 

  .355،367ص ،  2012بجا�ة،الس�اس�ة، جامعة 
ن تنفیذ أح>ام التح>�م التجار� الدولي وطرق الطعن فیها في القانو «	>لي نور الدین، -8

  .89، 48،ص ص 2013،الجزائر،02،مجلة المح>مة العل�ا، العدد »الجزائر� 
ازعات ال	حر�ة في القانون الجزائر� نإجراءات التقاضي في الم«بوعالم خلیل،/ د-9

كاد�م�ة للدراسات االجتماع�ة واإلنسان�ة، العدد صفر، ،األ»والمعاهدات الدول�ة
  . 57،77ص ص ،2008، لفالش جامعة حسی	ة بن بوعلي،ل،و السداسي األ

القوة (حاالت اعفاء الناقل ال	حر� لل	ضائع من المسؤول�ة «بوعالم خلیل،/ د -10
  ،،المجلة القضائ�ة»)1924في القانون ال	حر� ومعاهدة برو>سل لسنة )(القاهرة
  .130،120،الجرائر، ص ص 2003، 01عدد 

ولة 	حرا في االتفاق�ة الدول�ة التأخیر في تسل�م ال	ضائع المنق«  بوعالم خلیل،/ د -11
 ، 2004ر، ـــ،الجزائ 02ددـــــالع مجلة المح>مة العل�ا، ،»التشر�عات الوطن�ةو 

   .51،82ص ص 
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االجتهاد القضائي للغرفة التجار�ة مجلة ، »مسؤول�ة الناقل ال	حر� «حسان بوعروج،  -12
الترVو�ة، وال	حر�ة، المح>مة العل�ا، عدد خاص، الدیوان الوطني لألشغال 

  . 27-11، ص ص 1999الجزائر، 
دراسة لنطاق (األح>ام الموضوعة لمسؤول�ة الناقل ال	حر� لل	ضائع« حسیني مراد، -13

 المغرب، 15، مجلة الحقوق، العدد»)المسؤول�ة في إطار التشر�ع الجزائر� 
  . 105،113ص ص ،  2014،

الدراسات القانون�ة، ، مجلة »ةصالح�ة السفینة للمالح « حمد هللا دمحم حمد هللا، -14
  . 237 ،221ص ص ، 1994جامعة أسیوC ،مصر،  ،16المجلد 

الناقل ال	حر� من المسؤول�ة عن األضرار الحاصلة نتیجة  ءافعإ «در�سي أمینة،  -15
 ،المغرب،06، مجلة الفقه والقانون، العدد»العیب الخفي للسفینة

  . 225 ،206ص ص ،2013افر�ل،
� عقد النقل ال	حر� الدولي أو االختصاص القضائي بدع«لح العلي،عارف بن صا -16

، مجلة >ل�ة »)االتفاق�ات الدول�ةو  دراسة مقارنة بین النظام السعود�(لل	ضائع
   .1239،1302ص ص ،2008أسیوC، ، 20د العد ،الشر�عة والقانون 

� لل	ضائع السعي لتوحید قواعد النقل الدولي ال	حر «عبد الحمید ع�سى الساعد�،  -17
، المغرب، أفر�ل 06، مجلة الفقه والقانون ،العدد»)قراءة في قواعد روتردام(

  .125،178،ص ص2013
 الموسوعة،»شرC التح>�م ال	حر� في س�اق التح>�م الدولي« ،عثمان دمحم الشر�ف -18

،    لل	حوث القانون�ةالمر>ز العرVي ، السودان�ة لألح>ام والسوابb القضائ�ة
        .http:/sjsudan.org/index.php الموقع متاح على 

مسؤول�ة الناقل ال	حر� عن أضرار نقل مواد الطاقة  «عالء التم�مي عبده الضب�شة، -19
>ل�ة ،54، مجلة ال	حوث القانون�ة واالقتصاد�ة، العدد »النوو�ة

  . 1057 ،743،ص ص 2013الحقوق،اسیوC،مصر،
تفاق�ة قانوني لمسؤول�ة الناقل ال	حر� الّدولي في االتحدید ال«علي جمال الدین عوض، -20

، الكو�ت 01،مجلة الحقوق والشر�عة،العدد »برو>سل في القضاء الكو�تي
  .345، 333، ،ص ص 1978ینایر ،
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نقد� الدولي ومســتقبل حقوق الت إصالح النظام الأو مح «المان،ــعمر عبد الحمید س -21
 ،رــمص، 493لدراسات التجار�ة، عدد مجلة العلم�ة لل	حوث وا، ال»الســحب
  .312، 288ص ص ، 1996

التح>�م المؤسسي ودوره في تحقیb الذات�ة الخاصة للمنازعات « �ة رق�ة،عواشر  -22
ص ص  المغرب،،2009، 2، مجلة دفاتر الس�اسة والقانون، العدد»ال	حر�ة

92، 101 .  
، دراسة مقارنة، »� االلكترونياألح>ام القانون�ة لسند الشحن ال	حر «غال�ة یونس،  -23

ص ، 2008، العراق،17، السنة 55، العدد15مجلة الرافدین للحقوق، المجلد 
  .152، 114ص

، مجلة القانون »لة المینائ�ةأو اإلطار القانوني لتنظ�م عقد المن« ،فاطمة بلغاز�  -24
  .171 ،77،ص ص المغرب،، 2012، مارس 19العدد  Vي،المغر 

مسؤول�ة الناقل ال	حر� عن سالمة ال	ضائع بین أح>ام  «،لعظ�م صالحعبد افهر / د -25
،                 ، منتد[ محامي سور�ا»اتفاق�ة هامبورغ والقانون المصر� 

   www.eastlaurs.comمتاح على الموقع 
ن قانون التجارة اسة مقارنة بیأح>ام مسؤول�ة الناقل ال	حر�، در « ،ف�اض القضاة -26

علوم الشر�عة  ، مجلة دراسات»واتفاق�ة هامبورغ ال	حر�ة األردني
  . 240 ،224، ص ص 1999، األردن، 1العدد 26 ،المجلد القانون و 

، مجلة »أعوان النقل ال	حر� وفقا ألخر النصوص التنظ�م�ة«� عز الدین، أو قمر  -27
  . 49،60، ص ص،2013، الجزائر،01المح>مة العل�ا، العدد 

اق الزمني لمسؤول�ة الناقل ال	حر�، دراسة مقارنة بین أح>ام النط« ،الفي دمحم دراد>ة -28
المنارة لل	حوث مجلة ، »قانون التجارة ال	حر�ة األردني وقواعد هامبورغ

     . 135 ،109، ص ص  2008 األردن، ،9، العدد13والدراسات، المجلد 
مد[ جواز التح>�م في منازعات عقد النقل ال	حر� في «،تابیدد>ة ومؤ�د عاالفي در -29

، 17المجلدمنارة لل	حوث والدراسات،المجلة ، »)دراسة تحلیل�ة(القانون األردني
  . 139، 113،ص ص 2011 االردن،، 3العدد

مسؤول�ة القانون�ة، الدور المح>م في التح>�م التجار� الدولي و  «ماهر دمحم حامد، -30
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، 02دد الع،1مجلد ،، مجلة الجامعة الخلیج�ة، قسم القانون »ةدراسة مقارن
  .147، 119، ص ص2009ال	حر�ن،

  ، »إش>االت التفر�غ وتسل�م ال	ضائع في القانون ال	حر� الجزائر� «مجبر دمحم،  -31
Problémes recurent du droit maritime (textes réunis  
par Mme BOUKHATMI. F), journée d’étude du 22/04/2006,  
faculté de droit, Oran) pp 105- 117.  

32- Cحر� « ،دمحم أخ�ا	المغرب(التح>�م ال	حر� 	مجلة القصر، » )غرفة التح>�م ال ،
  .9،25ص ص ،2002المغرب، ،1العدد

، »�اتأو تطور قواعد قواعد النقل ال	حر� تحت تاثیر استخدام الح«،دمحم السید الفقي -33
   ، 2006 مصر،، 01، العدد حوث القانون�ة االقتصاد�ةمجلة الحقوق لل	

  . 368 -209ص ص 
، العدد 74، مجلة مصر المعاصرة، المجلد »القوة القاهرة مفهوم «،دمحم شتا أبو سعد -34

  . 195 -175،ص ص 1983أكتوVر  مصر،، 394و 393

�مي للتح>�م أضواء على النظام الجدید لمر>ز القاهرة اإلقل«دمحم عبد الرؤوف،/د -35
  ، 2011، بیروت، افر�ل10العدد  لم�ة،ا،مجلة التح>�م الع»التجار� الدولي

  .107،114ص ص
، مجلة الحقوق لل	حوث القانون�ة »التح>�م في المنازعات ال	حر�ة« ،العر�ني ددمحم فر� -36

  . 174 ،153، ص ص  2007،  ،مصر 07واالقتصاد�ة، العدد 
المسؤول�ة ( مائهؤول�ة الناقل ال	حر� عن البمس «دمحم >مال شیخ حسن، -37

 ،1988سور�ا، ، 53السنة ، 9، 8، 7المحامون، عدد  مجلة،»)التتقصیر�ة
  .681 ،679ص ص 

، »مسؤول�ة الناقل ال	حر� في قانون التجارة ال	حر�ة األردني «، مروان بدر� االبراه�م -38
  ، األردن  ،2006، 2العدد  ،21المجلد ، والدراسات مؤتة لل	حوث مجلة 

  . 77،102ص ص 
وآخر التح>�م الدولي التجار� في النقل ال	حر� «مروان عبد الهاد� 	شیر الدوسر�،  -39

	ار للعلوم االقتصاد�ة نمجلة جامعة األ ،» 1978تطبیb اتفاق�ة هامبورغ لسنة
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  . 548، 513، ص ص2015، العراق،13، العدد 07واإلدار�ة، المجلد 
االجتهاد  ،»عقد النقل ال	حر� لل	ضائع في القانون ال	حر� الجزائر� «ة، مستیر� فاطم -40

القضائي للغرفة التجار�ة وال	حر�ة، المح>مة العل�ا، عدد خاص، الدیوان 
  . 68 ،51، ص ص 1999الوطني لألشغال الترVو�ة، الجزائر، 

لقانوني التسل�م ا«اللطیف سالم عطا المولى،  عبدو  عر�بيمصطفى ابراه�م أحمد  -41
، 30، العدد 12، مجلة العدل، السنة »لل	ضائع في عقد النقل ال	حر� 

  . 190 ،169، ص ص 2010 ،السعود�ة
التح>�م ال	حر�، قواعد التح>�م وفقا التفاق�ة األمم المتحدة « ،میناس ختشا دور�ان -42

قواعد (جزئ�ا عن طر�b ال	حر أوالمتعلقة 	عقود النقل الدولي لل	ضائع >ل�ا 
، 2011أفر�ل  بیروت، ،10جلة التح>�م العالم�ة، العدد ، م»)2008تردام رو 

  . 89،135ص ص 
لم ال	ضاعة في عقد ــعتبر الناقل ال	حر� قد تســـمتى ی«،  هاشم رمضان الجزائر�  -43

، ، جامعة 01ددـــ، الع10سنة ــــالقوق،ــ، مجلة الح»	ضائعــــالنقل ال	حر� لل
  . 155 ،131ص ص ،1986 ،الكو�ت

، مجلة مصر المعاصرة، »السحب الخاصة حقوق نظام النقد الدولي و «هشام متولي،  -44
  .101،134، ص 1970 مصر،، 339عدد  ،61مجلد 

، »حقوق السحب الخاصة، مضمونها و>�ف�ة استعمالها«ود�ع أحمد فاضل >ایلي،  -45
  .66، 43، ص ص1982، السعود�ة، 15مجلة االقتصاد واإلدارة، عدد

القانون�ة لاللتزام الناقل ال	حر� بإعداد سفینة صالحة  بالجوان« ،ولید خالد عط�ة -46
قواعد و  قواعد الها�و  دراسة مقارن بین قواعد التجارة ال	حر�ة( للمالحة
، 05المجلد  ، ، مجلة المحقb الحلي للعلوم القانون�ة والس�اس�ة،»)هامبورغ

  . 332 ،258ص ص ،2013 قجامعة 	ابل ،العرا >ل�ة الحقوق،، 01العدد
  ، 	طالن شرC التح>�م في عقد النقل ال	حر� لل	ضائع 	موجب سند نادر ابراه�م -47

الشحن نتیجة االتفاق على حرمان المدعي من إجراء التح>�م في أحد األماكن 
و>ذلك ال	طالن عند النص ) معاهدة هامبورج(البدیلة التي نص علیها القانون 

، مجلة )و غیر معاهدة هامبورغ(غیر الواجب التطبیb  عن تطبیb قانون آخر
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  .573-556، ص ص2009، 03التح>�م، عدد 

النظام القانوني لمسؤول�ة الناقل ال	حر� عن ال	ضائع في « ،�عقوب یوسف صرخوة -48
، 2، العدد8مجلة الحقوق، السنة  ،)لوالقسم األ (،»القانون ال	حر� الجدید 

  . 129،210ص ص  ،1984جامعة الكو�ت،  ،یونیو
النظام القانوني لمسؤول�ة الناقل ال	حر� عن ال	ضائع في «، �عقوب یوسف صرخوة -49

، 8السنة ، مجلة الحقوق  ،)القسم الثاني( ،»القانون ال	حر� الكو�تي الجدید
  .  67،91، ص ص  1984 ،، سبتمبر جامعة الكو�ت 3العدد

�ات على سطح أو ال	ضائع والحالوضع القانوني لرص «، �عقوب یوسف صرخوة -50
، مارس یونیو، جامعة 02و 01، العدد 16، مجلة الحقوق، السنة »السفینة

  . 83 ،11، ص ص 1992الكو�ت، 

  : ملتق�ات و  مؤتمرات -4
دمحم ساسي السرا، التح>�م التجار� الدولي، أهم الحلول البدیلة لحل المنازعات  -1

التح>�م التجار� الدولي، جامعة (، االقتصاد�ة، المؤتمر السنو� السادس عشر
  .2008أفر�ل  30 -28اإلمارات العر�Vة المتحدة، >ل�ة الحقوق، أ�ام 

في مجال منازعات  رقا	ة القضاء الوطني على أح>ام التح>�م الدولي ،دمحم مجبر -2
 المؤتمـر الرا	ع ،"حتى تنفیذ ح>م التح>�مو  بدءا من إجراءات التح>�م" االستثمار 
 26-24،أ�ام قطر-الدوحةة ،لمحاكـم العلیـا 	الـدول العـر�Vالرؤسـاء 

  .2013سبتمبر
 
  : النصوص القانون�ة -5
  : الدول�ة االتفاق�ات -أ
 1924االتفاق�ة الدول�ة الخاصة بتوحید 	عض القواعد المتعلقة 	سندات الشحن لسنة -1

مرسوم رقم  انضمت إلیها الجزائر 	موجبو  ببرو>سل، 25/08/1924الموقع علیها في 
( 03/04/1964في  الصادر28عدد  ج جر  ج ،1964مارس  02المؤرخ في  64-71

 .)	اللغة الفرنس�ة
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 29فن التجار�ة، المعتمدة في ـــــاالتفاق�ة المتعلقة 	المعاییر الدن�ا الواجب مراعاتها في الس -2
 134-06ي رقم ـــــوم الرئاسالتي صادقت علیها الجزائر 	موجب المرسو بجنیف، 1976أكتوVر

 . 12/04/2006في  الصادر 23عدد  ج ج، ج ر 2006أفر�ل  10المؤرخ في 
ل أو المبرمة بلندن في و  االتفاق�ة الدول�ة المتعلقة بإنقاذ الح�اة ال	شر�ة في ال	حر،-3

المصادق علیهما و  1978ف�فر�  17المبرم بلندن في  V1978روتو>ول سنة و  1974نوفمبر
 الصادر 36عدد  ج ج، ج ر 1983ت أو  27المؤرخ في  510-83	مقتضى المرسوم رقم 

 . 30/08/1983في 
 06في  علیها الموقعو  لوك التحادات الخطوC ال	حر�ةــاالتفاق�ة المتعلقة 	مدونة قواعد الس-4

 252-86وم رقم ــزائر 	مقتضى المرســالتي صادقت علیها الجو ، بجنیف 1974أفر�ل 
 .08/10/1986في  الصادر 41ج عدد ج ج ر . 1986أكتوVر  07المؤرخ في 

 بهامبورغ، 1979أبر�ل  27المبرمة في و  اإلنقاذ في ال	حرو  االتفاق�ة الدول�ة حول ال	حث-5
 1982نوفمبر  13المؤرخ في  340-82الجزائر 	مقتضى المرسوم رقم  التي انضمت الیهاو 

 .16/11/1982في  الصادر 46عدد  ج جج ر 
، والتي صادقت 1966أفر�ل  05لتحمیل المبرمة بلندن في االتفاق�ة الدول�ة لخطوC ا -6

 2000مبر ــد�س 23المؤرخ في  448 -2000علیها الجزائر 	موجب مرســــــوم رئاسي رقم 
  .2001/ 10/01في الصادر 03عدد ج ج ج ر 

جوان  10التي صادق علیها مؤتمر األمم المتحدة في نیو�ورك بتار�خ اتفاق�ة نیو�ورك  -7
، والتي انضمت بتحف¡ الیها الخاصة 	اعتماد القرارات التح>�م�ة األجنب�ة وتنفیذه، وا1958

 48عدد  ج جر  ج ،1988نوفمیر  05المؤرخ في  233 -88جب المرسوم رقم الجزائر 	مو 
  .23/11/1988في  الصادر

  
  : لنصوص التشر?ع�ةا- ب
راءات المدن�ة ، المتضمن قانون االج 1966یونیو  08المؤرخ في  454-66األمر رقم  -1

  ).الملغى(09/06/1966في  الصادر 47ج ر ج ج عدد 
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 ج جج ر ، المتضمن القانون المدني 1975مبر سبت 26المؤرخ في  58-75األمر رقم  -2
 20المؤرخ في  10-05المتمم 	القانون رقم و  المعدلو  30/09/1975في  الصادر 78عدد

  .2005/ 26/06في الصادر 44 عدد ج ج ، ج ر2005یونیو 
ج ج ر ، المتضمن القانون التجار�  1975بر سبتم 26المؤرخ في  59- 75األمر رقم  -3
  .م المعدل والمتم 1975/ 19/12في  الصادر101عدد ج
ج  ج رج، المتضمن القانون ال	حر�  1976وVر أكت 23المؤرخ في  80-76األمر رقم -4

   .المتممو  ، المعدل 10/04/1977في  الصادر 29عدد 
انون االجراءات قالمتضمن 1993افر�ل  25المؤرخ في  09-93لتشر�عي رقم المرسوم ا -7

  .المتممو  المعدل 1993 /25/04في الصادر 25عدد  ج ج المدن�ة ،ج ر 
 ج ج ج ر. المتضمن قانون التأمیناتو  25/01/1995المؤرخ في  07-95األمر رقم  -6

  .المتممو  ،المعدل08/03/1995في  الصادر 13عدد 
ج قانون ال	حر� للالمتمم و  المعدلو ، 1998یونیو  25المؤرخ في  05-98م القانون رق-7
المؤرخ  04-10والمعدل والمتمم 	القانون رقم  ،27/06/1998في  الصادر 47عدد  ج جر 

  . 18/08/2010في  الصادر 46عدد  ج جج ر ،المعدل والمتمم  2010ت أو  15في 
دل والمتمم لقانون الجمارك رقم المع 1998ت أو  22المؤرخ في  10 -98قانون رقم  -8

  . 23/08/1998في  الصادر 61عدد  ج ج ، ج ر1979یونیو  21المؤرخ في  07 -79
 لمتضمن قانون اإلجراءات المدن�ةا 2008ف�فر�  25المؤرخ في  09- 08ون رقم قان -9

  .2008 /23/04في  الصادر 21عدد ج جج ر واإلدار�ة 
  :المراس�م التنفیذ�ة-ج 
جال 	قاء ال	ضائع في أتضمن مال 1975یونیو 17 المؤرخ في 40-75األمر رقم  -1

  24/06/1975في  الصادر 50عدد ،ج رج جالموانئ 
الذ� �حدد النظام العام و  2002جانفي  06المؤرخ في  01-02مرسوم تنفیذ� رقم  -2

  . 2002 /06/01في  الصادر 01ج ر عدد ،أمنها و  الستغالل الموانئ
�تمم مرسوم رقم و  �عدل 2002ت أو  17المؤرخ في  261-02مرسوم تنفیذ� رقم  -3

، الذ� �حدد شروC استغالل خدمات النقل 2000أفر�ل  09المؤرخ في  81 - 2000
  . 2002 /18/08في  الصادر 56>�ف�اته، ج ر عدد و  ال	حر� 
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�حدد شروC منح امت�از  2008ف�فر�  13المؤرخ في  57-08مرسوم تنفیذ� رقم  -4
  . 24/02/2008في  الصادر 09>�ف�اته، ج ر عدد و  لنقل ال	حر� استغالل خدمات ا

  
  :قرارات وزار?ة -د
یتضمن اجال 	قاء ال	ضائع في الموانئ تطب�قا للمواد  1975یونیو  17قرار مؤرخ في -1

 77،ج رج ج عدد 1975یونیو 17المؤرخ في  40- 75من األمر رقم  09إلى 07من 
  .26/09/1975في  الصادر

  
  )الغرفة التجار?ة وال�حر?ة(قرارات المح�مة العل�ا الجزائر?ة  :القضائ�ة االجتهادات-6
تح>�م تجار� دولي، قضاء جزائر�، ( 05/05/2011المؤرخ في  662514قرار رقم  -1

، ص 2013،الجزائر،01طعن في قرار التح>�م التجار� الدولي، مجلة المح>مة العل�ا، عدد 
  . 185 -183ص 

العوامل الطب�ع�ة هي من االمور ( 03/02/2011لمؤرخ في ا 694544قرار رقم  -2
، مجلة )للناقل التمسك بها العفائه من المسؤول�ة �حb المتوقعة اثناء الرحلة ال	حر�ة فال

  . 193، 190، ص ص 2013 ،الجزائر، 01المح>مة العل�ا، عدد 
لنقل نقل 	حر�، سند الشحن، عقد ا( 03/06/2010المؤرخ في  661705قرار رقم  -3

  .187 -173ص ص ، 2012الجزائر،، 01ال	حر�، مجلة المح>مة العل�ا، عدد 
نقل 	حر� لل	ضائع، مسؤول�ة الناقل ( 04/09/2014المؤرخ في  0964344قرار رقم  -4

، 239، ص ص 2014الجزائر،  02ال	حر�، تسل�م، تحفظات، مجلة المح>مة العل�ا، عدد 
242.  

العالقة القانون�ة بین تحدید طب�عة 03/02/2011المؤرخ في  703843قرار رقم  -5
، ص ص 2011، الجزائر، 02، مجلة المح>مة العل�ا، عدد )المرسل إل�ه ومؤسسة المیناء

262- 264 .  
 نقل 	حر�، حمولة، ناقل 	حر�، ( 16/01/2008المؤرخ في  478279قرار رقم  -6

مجلة المح>مة العل�ا،  ،)ق ب ج 790لمادة ط	قا ل خبرةال و تقر�ر	ضاعة،معاینة ضرر 	ال
  . 182-180، ص ص 2009، الجزائر، 01 عدد
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نقل 	حر�، صفة التقاضي، تأمین، ( 08/10/2009المؤرخ في  594449قرار رقم  -7
، 224، ص ص 2009الجزائر،  09، مجلة المح>مة العل�ا، عدد )عقد حلول تعو�ض

227.  
الناقل ال	حر�، تخف�ض مبلغ مسؤول�ة (، 17/03/1998المؤرخ في  163423قرار رقم  -8

، الجزائر، 01المجلة القضائ�ة ،العدد ) ، ق ب ج802الخسائر، دون تسیب، المادة 
  .154، 152، ص ص1999

خسائر ملحقة 	ال	ضائع، تحفظات، ( 16/03/1996المؤرخ في  121005قرار رقم  -9
للغرفة التجار�ة  االجتهاد القضائي).ل�س بتار�خ التفر�غ و  العبرة بتار�خ تسل�م ال	ضاعة

  .223،221، ص ص1999الجزائر ،.ت.ا.و.عدد خاص ،د، وال	حر�ة
شهادات التفت�ش لها حج�ة 	س�طة (، 17/12/1987المؤرخ في  59509قرار رقم  -10

المجلة القضائ�ة، العدد  ،)الخسائر التي تلحb ال	ضاعة عن مسؤول�ة الناقل ال	حر� لنفي 
   .78، 76 ص ص 1991الجزائر ،، ،01

تحدید ) منازعات عقد النقل ال	حر� ( 16/12/1997المؤرخ في  162697قرار رقم  -11
، قانون 	حر�، االجتهاد القضائي للغرفة 745الجهة القضائ�ة المختصة محل�ا، المادة 

 . 167، 165، ص ص 1999التجار�ة وال	حر�ة، عدد خاص، الجزائر، 
عر�ف بإجراء الت(، 20/12/1993 المؤرخ في 111518رقم قرار  -12

الدیوان الوطني  ،عدد خاص ،االجتهاد القضائي للغرفة التجار�ة وال	حر�ةمجلة،)التسل�م
  . 21، ص 1999لألشغال الترVو�ة، الجزائر، 

عقد النقل ال	حر�، التعو�ض عن ( 27/09/1994المؤرخ في  114929قرار رقم  -13
تهاد القضائي للغرفة التجار�ة ن االج)الخسائر، تحفظات، العبرة 	التسل�م ول�س 	التفر�غ

  . 172، 169، ص ص 1999الجزائر،  ،وال	حر�ة، عدد خاص
التعو�ض عن األضرار الالحقة ( 26/05/1998المؤرخ في  168786قرار رقم  -14

، )	ال	ضائع، العالقة بین الناقل ال	حر� وعامل الشحن والتفر�غ، مسؤول�ة مؤسسة المیناء
، 173، ص ص 1999جار�ة ال	حر�ة، عدد خاص، الجزائر، االجتهاد القضائي للغرفة الت

177.  
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حیث اعتبرت أن احتكار مؤسسة ا ( 16/05/1995المؤرخ في 113345قرار رقم  -15
التعفي الناقل من المسؤول�ة عن االضرار  ج ب ق  873للمادة ط	قا المیناء لعمل�ة التفر�غ 

مجلة االجتهاد . )عمل لحساب الناقلان المؤسسة تو  	اعت	ار ان عمل�ة التسل�م لم تتم 	عد
  .210-208،ص ص 1999ال	حر�ة ، عدد خاص،الجزائر ،و  القضائي للغرفة التجار�ة

اعت	ار سند الشحن الوث�قة التي ( ،1996 د�سمبر 17 المؤرخ في 145015رقم  قرار-16
 مسؤول�ة الناقل«حسان بوعروج،  ،نقالعن) تمنحه صفة التقاضيو  تحدد شخص المرسل إل�ه

، مجلة االجتهاد القضائي للغرفة التجار�ة وال	حر�ة، المح>مة العل�ا، عدد خاص، »ال	حر� 
  .13ص،1999الدیوان الوطني لألشغال الترVو�ة، الجزائر، 

عدم تجزئة دعو[ الخسائر  (، 1997سبتمبر  23 المؤرخ في  153499رقم  قرار -17
المجلة القضائ�ة، ،)ی	اشرا الدعو[ معا المءمن له انو  و	التالي عدم السماح للمؤمن المشتر>ة

  .193-189ص  ص ،1999عدد خاص، 
جواز رفع دعو[ الرجوع حتى مع (، 1998ما�  06المؤرخ في  151318رقم  قرار -18

الجتهاد القضائي ،مجلة ا)اشهر من تسدید ق�مة التعو�ض 03مرور السنة لكن في حدود 
  .30،ص1999للغرفة التجار�ة وال	حر�ة، عدد خاص، 

صعو	ة التعرف على هو�ة  أوفي غ�اب (،09/07/1989المؤرخ في  39957رقم قرار  -19
جتهاد جمال سا�س،اإل ،نقال،عن)الناقل من خالل سند الشحن عّد مجهز السفینة هو الناقل

،ص 2013ر،ائل،منشورات >ل�ك،الجز و وال	حر�ة،الجزءاألالجزائر� في المادة التجار�ة 
  .330-327ص
7-tالوثائ:  
، 1978مارس  31الموقع علیها في و  فاق�ة األمم المتحدة للنقل ال	حر� لل	ضائعات-1

وثائb األمم  ،)لم تنضم إلیها الجزائر(،"قواعد هامبورغ"ب بهامبورج، ألمان�ا، والمعروفة 
   .www.uncitral.org/uncitralة،  متاح على الموقع  المتحد

 أول الدولي لل	ضائع عن طر�b ال	حر >ل�ا مم المتحدة المتعلقة 	عقود النقاتفاق�ة األ -2
لم تدخل ("قواعد روتردام"ب والمعروفة  بنیو�ورك، 2008د�سمبر  11الموقع علیها في و  جزئ�ا

 .www.uncitral.org/uncitralمتاح على الموقع  ة ،،وثائb األمم المتحد)	عد حیز التنفیذ
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عد المتعلقة 	سندات الشحن والموقع بروتو>ول تعدیل االتفاق�ة الخاصة بتوحید 	عض القوا  -3
لم تصادق عل�ه (،ٍ "قواعد قسبي"ببرو>سل، والمعروف بـ  1968ف�فر�  23عل�ه في 

  ).الجزائر
بروتو>ول ثان لتعدیل االتفاق�ة الخاصة بتوحید 	عض القواعد المتعلقة 	سندات الشحن - 4 

 ).لم تصادق عل�ه الجزائر(ببرو>سل،  1979والموقع عل�ه في 
، متاح على الموقع )ن�سترالو األ(انون النموذجي للتح>�م التجار� الدولي الق-5

www.uncitral.org/ uncitral. 
الصادر في 1990لسنة  08الجدید رقم  � المصر  ةقانون التجارة ال	حر�-5

  .03/05/1990في  الصادر "تا	ع"18،ج ر عدد 22/04/1990
 بتعدیل القانون  2000لسنة08ار�ة رقم التجو  في المواد المدن�ة قانون التح>�م المصر� -6

  . 04/04/2000في  الصادرم>رر 13،ج رعدد  1994لسنة  27رقم 
  .02/04/1947في  الصادر 14ر عدد المعدل،ج05/1947رقم  قانون ال	حر� اللبناني-7
      .1972لسنة 12رقم ردنيألال	حر� االتجارة قانون -8
نقال ، )النقل ال	حر� لل	ضائع دقعنطاق ( 28/06/1993 جلسة ،1923الطعن رقم -9

،ص 1997،منشْاة المعارف ،االس>ندر�ة، قضاء النقض ال	حر� احمد محمود حسني /د :عن
  .72-71ص 
احمد /د :نقال عن، )المقصود 	التسل�م(  31/10/1988 جلسة ،882الطعن رقم  -10

- 76،ص ص 1997،منشْاة المعارف ،االس>ندر�ة، قضاء النقض ال	حر� ،محمود حسني 
79  
، )التزام الناقل ال	حر� التزام بتحقیb نتیجة( 06/02/1984 ،جلسة 557الطعن رقم  -11

منشْاة المعارف  قضاء النقض ال	حر�،، احمد محمود حسني/د :نقال عن
  .82-81، ص ص 1997،االس>ندر�ة،

، )االحتجاج شرC لقبول دعو[ السؤول�ة(، 16/11/1987 ،جلسة  602طعن رقم  --12
 منشْاة المعارف ،، )قضاء النقض ال	حر� (احمد محمود حسني،/ د : نقال عن

   .97،ص 1997االس>ندر�ة،
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معوض عبد /نقال عن ،د ،)ماه�ة الطرود(  17/02/1992، جلسة  862الطعن رقم -13
،ص  2001ال	حر�ة ،مط	عة االنتصار،اإلس>ندر�ة،مصر،و  التواب ،الدفوع التجار�ة

   .735-734ص

نقال عن  ،)تعذرتحدید وقت هالك ال	ضاعة(01/04/1991سة جل ،1890الطعن رقم -14
 ،)دون سنة النشر(،د د ن ، اإلس>ندر�ة، 2عبد الفتاح مراد، موسوعة القانون ال	حر�، C/د،

  713ص
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  لخصامل
   مسؤولية الناقل البحري للبضائع

  ).االتفاقيات الدولية و  دراسة يف اطار القانون اجلزائري( 

نظرا الهمیته الصدارة  مسؤول�ة الناقل ال�حر� لل�ضائعمنذ القدم �حتل موضوع 
لمستمدة من اهم�ة النقل ال	حر� الدعامة االساس�ة القتصاد العدید من الدول،حیث 	س^ ا

ن أ إلىمنها  تحدّ  أووافرطوا في وضع شروC تعفیهم من ا�ة مسؤول�ة الناقلون س�طرتهم 
 قل ال	حر� 	ما یتوافbاول�ة النؤ خص ض	^ مس	األو  نضم هذا النشاCو  تدخل المجتمع الدولي

ومنه هو الشاحن و  حما�ة الطرف الضعیف في العالقةو  طرحفوف 	المخاطب�عة النشاC المو 
عد�الت واالتفاق�ات متماش�ة مع تتوالت الو  1924>ان ذلك سنة و  ،أصالة الموضوعظهرت 

ثر التشر�عات الوطن�ة 	احد[ أوالمالح¡ هو ت تطور التكنولوجي للنقل وتطور مفهوم الناقل،ال
   .نها التشر�ع الجزائر� مو  االتفاق�ات التي عنیت 	الموضوع

 
Résumé 

La résponsabilité du transporteur maritime de marchandises     
(Etude dans le cadre du droit algerien et les conventions internationales).  

 
 Depuis longtemps la responsabilité du transporteur maritime 

de marchandises a incité plusieurs débats , dû a la difficulté d’unifier 
les règles régissant cette responsabilité qui touche un secteur vitale 
pour l’économie des pays qui est le transport maritime ,car les 
transporteurs ont pris l’habitude d’insérer des clauses abusives pour 
s’exonères de toutes responsabilité ou de la limiter, et dans le but de 
mettre fin a ces clauses , la communauté internationale a intervenu en 
instaurant une législation qui organise la responsabilité du transporteur 
en protégeant le chargeur d’un coté , et en prenant en considération les 
risques de ce genre de transport d’un autre coté ,et cela en 1924 , après 
plusieurs conventions sont apparues qui ont influencés les législations 
internes y compris la législation algérienne notamment le code 
maritime  .  


