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ً

مقدمــة عامــــة
أوالً  -تعريف القانون الجوي وتحديد مضمونه:

تع ددّت التععددف الالتعددطاتللقددواتالددف تبالت دتتات عدفرا إددعنطالت د ا تد ا لددف ا
هذلالتلف تباتتاتحّيّالتمتضتلف التعطاتّإلاتحواهذهالتعسمقة .ا

ففتفلقهالتف سطا"مدت ا اتقمدتلب"الد د طالتلدف تبالت دتتاال دهالتلدف تبالتدذتايدّ

ا

واحد ددّتالتلتللددّالتلف ت قددةالتعددطات د د لالتمنوددةالت تاددةاولتددعذّل التلددف ل او ددذت ا

لتعنقف التعطاتعتدتّالناذت  1.ا

ول د ف ددهالات ددعفذالتف س ددطا"تقتفتت ددّاهق وفق ددو"اال ددهام متل ددةالتلتلل ددّالتع ددطاتد د د لا

لتعنقف التلف ت قةالتعطات شلالنالتعغنلالتلف  2.ا

ول د فهاجف باآإ اال دهالتلدف تبالتدذتامحادلالتم دةالتةتل قدةاومدفاي شدلال ةدفامدنا

و ةاولتععمفلاووقف عاولنقف  3.ا

ومفا لهاهتاتبالتلف تبالت تتامضلام متلةالتلتللّالتلف ت قةالتعطاتحالالت شفطا
لإل سف طافطام فلالتمنوةالت تاةاولتعذّل التلف ل اولتفضفءالت تت .ا
ثانياً -مصادر القانون الجوي:
لتمصددفت التعش د اعقةاتةددذلالتف د عامددناف د وعالتلددف تباهددطا مددفاتش د اعف او قددةاتوا

معفهّل اتوتقةاتل دهفالتّولاتع قلالتمسف لالتمععالةاادفتلق لباولتدعذّل افضدف ةفا
لت تت.اوإت اجف باهذهالتمصفت ايتجّامصدّ التفدفقطايعم دلاافتشد وطاولتلتللدّا
لتعطامضعةفال تحفتالتّوتطاتا للالت تتاتواغق ه
ا
 :M. lemoine 1موسوعة القانون اجلوي ،ابريس  ،1947بند 4
 :Leopold Peyrefitte 2جوريس كالسور ،النقل اجلوي ،عموميات ،بند 1
 3د .حممود فريد العريين :القانون اجلوي ،االسكندرية  ،1978ص .5
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 -1التشريع الوطني:
فطاتت اةاصّ اتولاتش اعاي لالتمنوةالت تاةاافتم تت التعش اعطا قدلا101ا

تعددف ا.1949اوفعددّاذت د اتتلتددواتش د اعف اتإ د ام ةددف التم تددت التعش د اعطا قددلا
137اتعف ا1961التمععاقاهع قلالتمّي اةالتعفمةاتالق لبالتمّ طاولتعطا فبامنا
مةفمةفالت قسقةالإلش لطالاد التمنودةالت تادةاوتدلمقناو دةالتلقد لباولماقفتدها
ولإلش لطالا امدّل

اتعادقلالتلقد لباولإعقدف التلقدف اناولتمنودقناوصدنوقف ا

لتلف ل التت قةاتالق لباوتس قاةف.اثلاصّ التم تت التعش اعطا قلا139اتعف ا

1961التمععاقاهع قلالتمّي اةالتعفمةاتأل صفتالت تاة .ا

ووددّي فراصددّ التلددف تبا قددلا20اتعددف ا2003التمعضددمنا وددّلمالتم تسددةالتعفمددةا
تالقد د لبالتم ددّ طالتع ددطاوا ددوامح ددلالتمّي ا ددةالتعفم ددةاتالقد د لبالتم ددّ طاف ددطاجمق ددعا

مةفمةفاولإعصفصفتةف .ا

وتإقد د لرراص ددّ التل ددف تبا ق ددلا6ات ددف ا ا2004/3/22التمعض ددمناق ددف تبالتلقد د لبا

لتم ددّ ط.اوق ددّاج ددفءاه ددذلالتل ددف تبا عشد د اعاج ددتتامع فم ددلايعض ددمناتل ا د دفراجمق ددعا
اتمشد افددطاتح ددةا صددّل هامددعاتلددت ا
لاواددف التمععالددةااددفتلق لبالتمددّ طاوفحقد
د
لتلقد لبالت ددتتافددطامذعاددتالتم ددف

التلف ت قددةاولتف قددةاولتمنوقددةاول قعصددفتمة.ا

كمددفاتتإددلامع ددلاتواددف ال تففققددف التّوتقددةالتعدطا ف ددواقددّال ضددموا تقةددفاتددت اةا
ضددمنا صددتااهددذلالتعش د اعاتففتم دفرا نتولجقددةالت صددتااولاواددف التعددطات د لا
وقف عامعق ة .ا

 -2التشريع الدولي :المعاهدات الدولية :ا
تت اتلت التلقد لباولتعنقدف الت فشدعةالدنالتدعذّلمها تد اتباتعمدلالتدّولالاد ا
ل تعلفءاتع قلاهذهالت فه .اوقّال دقالدناهدذهالتالدفءل التعّيدّامدنال تففققدف ا

2

ولتمعفهّل التّوتقةرااعضةفايع فولامسف لاتذصالتلف تبالتعف راولت عضالآلإ ا
مع ضاتمتلضقعاتةلالتلف تبالتذفا.اوتهلاهذهالتمعفهّل اهتامفياط ا

 -1اتفاقيــة رومــا لعــا :1933اوهددطاتععاددقاهعتوقددّاقتللددّالتح د ال وعقددف طا
لا التلف ل  .ا
 -2اتفاقيـــة شـــيوالو لعـــا :1944ا ف ددوامعفه ددّ اا ددف ا التع ددطاته م ددوال ددف ا
1919اافكت ال تففققف التّوتقةالتعطال دواهع دقلالتدعذّل التفضدفءالت دتتاوقدّا
ل ضددموا تقةددفامع ددلاتولاتو وفددةامددفالددّلال تحددفتالتسددتفقعطاوتتمف قددةاولتت مددف ا

لتمعحّ الام ااقة.اوفعّاتباظة اتهمقةالتلق لبااشالاولضد،راوفعدّاتبات ددّ ا
ل التففققةااف ا اوقصت هفالنات قلال تعذّلمف التسامقةاتالف ل راتلوا

لتت مددف التمعحددّ الام ااقددةراوهددطالتّوتددةالتغ قددةاوذل الاتددلتلالت ددتتالت قد را
لتعّيّامنالتّولاتحضت ام تم ال علّاتةدذلالتذصدتاافدطامّي دةاشدقافغتالدف ا

.1944اوقّال قالناهذلالتم تم التففققةاشقافغتاتعف ا1944التعطاهّتالتعمدلا
هة ددفاف ددطا1947/4/4راوه ددطاتش ددملال ددّ امتلض ددقعاتععا ددقااس ددقفت الت ددّولالاد د ا

فضف ةفاوت قلاج سقةالتلف ل اولتش وطالتتلجباتتلف هفاتصنوقةالتلف را دا
تباتهلامفاتضدم عهاتاد ال تففققدةاهدتامدفاتعادقاامتضدتعالتلقد لبالتمدّ طالتدّوتطا

وإ شد ددفءا"م مد ددةالتلق د د لبالتمد ددّ طالتد ددّوتط"ا

aviation

civil

International

)organizationالتمع وفةالإعصف لراهد لمافو .)ICAOا
 -3اتفاقيـــة فنيـــف لعـــا  1948اوه ددطال تففقق ددةالتذفص ددةاا ددف لع لطالت ددّوتطا
اددفتحلت التعددطات د تالا د التلددف ل ا حددقالتما قددةاووددقال تددععمفلاووددقالت د هنا

ووددقاهقددعالتلددف اهقع دفراج ا دفر.اوقددّاتإاددواهددذهال تففققددةاوق د الت فددفذاللع ددف الرامددنا

 .1953/9/17ا
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 -4اتفاقيــة رومــا لعــا :1952اوهددطاإفصددةاافاضد ل التعددطاتاحلةددفالتم ددف ا
لتةتل قددةالاج قددةااددفتغق الا د اتددل،الا ضراوقددّاتد ددلالتعتققددعالاقةددفافددطا ومددفا
اإملفتقةاهعف ا ا1952/10/17اوتص حواتف اةالت ففذاهعف ا ا .1958/2/4ا

 -5اتفاقية طوكيو لعا :1963اوهطاتععاقاافت ل لاولافعفلالتعطات ت بالا ا
معنالتلدف اوهدطافدطاوفتدةالتلقد لب.اوقدّات ددلا ه لمةدفافدطا ت قدتاافتقفادفباهعدف ا ا

1963/9/14اوتإاواوق الت ففذافطا.1969/12/14ا مفال ضمواتت اةا تقةفا

افتلف تبا قلا18اتعف ا .1979ا

 -6اتفاقيــة الهــاي لعــا :1970اوه دطاإفصددةاالمددعال تددعقنءاغق د التمش د وعا
لا د د التل د ددف ل .اوق د ددّات د د ددلالتعتقق د ددعالاقةد ددفاامّي د ددةا ه د ددفتاف د ددطاهتت د ددّهاهع د ددف ا ا

1970/12/16اوتإادواوقد الت فدفذافددطا1971/10/14راول ضدمواتددت اةا تقةددفا

افتلف تبا قلا18اتعف ا .1979ا

 -7اتفاقيــــة مونتريــــال لعــــا :1971اوتععاد ددقاالمد ددعالافعد ددفلاغق د د التمش د د ولةا
لتمتجةددةاضددّاتمددنالتلقد لبالتمددّ ط.اوقددّاتد ددلالتعتققددعالاقةددفاامّي ددةامت ع اددفلافددطا

ك ددّهاهعددف ا ا1971/9/23اوتإا ددواوق د الت ف ددفذافددطا.1973/11/26اوفمتج ددبا
ه ددذهال تففقق ددةاتاعد د الت ددّولالتم ض ددمةاافتذ ددفذالتع ددّلهق التننم ددةاتض ددمفبات ددنمةا

لتلف ل اوم شدت اوم لفدقالتمنودةالت تادةامدناتتاللعدّلءاوت د الا دلافعدلامدنا

شل هاتةّيّاتنمةالتمنودةالت تادة.اهدذلاوقدّاص ددّقواتدت اةالاد اهدذهال تففققدةا

افتلددف تبا قددلا18اتعددف ا1979را مددفاتق د

الت وتت ددتلالتمتدقددعافددطامت ع اددفلافددطا

1988/12/24التمععاددقااللمددفلالتع ددتاغقد التمشد ولةالتم ت ددةافددطالتملددف ل ا
امتجبالتلف تبا قلا75اتعف ا .2001ا

 -8اتفاقيــة وارســو لعــا  1929اتعددّاهددذهال تففققددةالتمتقعددةافددطاول تددتاه تت ددّها
هعف ا ا1929/10/12اولت وتت ت

اول تففققف التمعّتةاولتماماةاتةدفرالتعشد اعا

4

لتد د ق اف ددطام ددفلالت ل ددلالت ددتتالت ددّوتطاولت ددذتات ددق اا د د لطالل ددّالت ل ددلاو ددقا
مذفتفةاتوافمهااملعض اش وطايعفقالاقةفافقمفاهق ةل .ا

وقددّالهعمددواهددذهال تففققددةاهعتوقددّااعددضالتلتللددّالتمععالددةاافت لددلالت ددتتالتددّوتطا
وفذفصددةام ةددفاتواددف التلتللددّالتمععالددةاامسددع ّل الت لددلالت ددتتاومسد وتقةالت فقددلا

لت ددتتاولت ل ددلالتم د ددب.اوق ددّاتصد د حواه ددذهال تففقق ددةاولج ددةالت ف ددفذاللع ددف لرام ددنا
 .1933/12/13ا
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وت

–

اتفاقية مونتريال لعا :1999

4

ال علفتل التعطاوجةوا ت التففققةاول تتاوفذفصدةامدفاتعادقام ةدفاهعحّيدّا

مسد د وتقةالت فق ددلالت ددتتال ددنالاضد د ل الت فش ددعةال ددنالتلقد د لبرافل ددّا ف ددوامحد دنرا

تععّين امع

.ا ا

و لراتععّتاهذهالتععّين اوإشقةاوقتعالتع فقضاولتع فنعافطا لف التع فقذرافلدّا

افت

التّولا ت اتنفطاهذهالت عق ةالنا ادقاوضدعالتففققدةاجّيدّ اتحدلامحدلا

ل تففققددةالاصدداقةاولت وتت ددت

لتماماددةاتةددف.اوقددّال علددّا
اول تففققددف
د
التمعّتددةاو د

تةذلالتغد ضامد تم اامّي دةامت ع ادفلافدطا دّلافدطالتفعد امدفاهدقنا10اوا28امدنا

شددة اتمددف الددف ا1999اول عةددواتلمفتددهاهعتققددعاوثقلددةاتوتقددةاتعد طاافتددلا"لتففققددةا
تتوقددّااعددضاقتللددّالت لددلالت ددتتالتمتقعددةافددطامت ع اددفلاهعددف ا ا."1999/5/28ا

وق ددّاتقد د

ات ددت اةاه ددذهال تففقق ددةاامتج ددبالتل ددف تبا ق ددلا74اتع ددف ا.2001اوف ددطا

2003/11/4اتإاوال تففققةالتمذ ت اوق الت ففذ.ا
ا
 4د .هاين دويدار ،قانون الطريان التجاري ،االسكندرية .2002
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 -3شروط الياتــا :IATA
ت اجف باتواف التعش اعقنالتدت طاولتدّوتطالت دفظمقناتشد وبالتمنودةالت تادةرا

يتجّامصّ التففقطاهف ايعم لاافتلتللّالتعطامضعةفال تحفتالتّوتطاتا للالت اتتاا
International Air Transport Associationااوا مد اتدهالإعصدف لراهددا"المفتدف  IATAا

" .ا

ف عّاتبالتسعاو لاو ةالت للاافتلف ل المادواشد ف التلقد لبالاد اتلتدق ا

م م ددةاتوتق ددةات م ددعاهق ة ددفاواا ددتبالتغد د ضام ة ددفالتعم ددلالاد د اتتوق ددّالتلتلل ددّا
لتذفص ددةاافت ددعغنلالتذل ددتطالت تا ددةالتعفتمق ددةاوفذفص ددةام ددفاتعا ددقام ة ددفاهتض ددعا

شد وطا متذجقددةامتوددّ اتا لددلالت ددتت.اوقددّاتلتسددواتاد التم مددةاامّي ددةا هددفتا

فدطاهتت دّهالدف ا1919اتحددوال تدلالتمذعصد التمددذ ت اتدفالفراIATAاوذتد امددنا
ق ددلام متلددةاشد فبا قد لباتو وفقددة.اوفعددّالتحد االتعفتمقددةالت ف قددةالماددواتاد ا
لتش ف الاد اتتتدقعاقفلدّ ال ضدمف ا تقةدفافللدفت اهقاادةالتم مدةافدطامّي دةا

هففف فاااتففالف ا1945ااحق اتص حواتضلامع لاش ف التلق لبافطالتعفتلرا
و لاددوام هددفا تد امّي ددةامت ع اددفلااا ددّلالتعددطايتجددّافقةددفاملد ا"م مددةالتلقد لبا

لتمّ طالتّوتط" .ا

ت ددّ الإلشددف ا ت د اتباش د وطالتقفتددفاتقسددواتةددفاصددفةالإلت د ل ا دا ذلالتفددقالاقةددفا

ت لطاللّالت للالت تتاص لوةاتواضم فر.اوهدطاتعدّاصدحقحةاواععدقناتل قلةدفا
افتلددّ التددذتا اتععددف ضافقددهامددعالتلتللددّالآلم د الت دتل ت افددطالتعش د اعالتددت طاتوا
وددّ التمعفهددّل التّوتقددة.اولتمنوددااتباشد ف التلقد لباقددّاجد

التعددفت اتددّيةفا

لا د ا ددعاش د وطالتقفتددفالا د اظة د اتددذلك التسددف اتواللددتتالت لددلالتعددطاتصددّ ا

ل ةف.ا
ا
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 -4شروط االتحاد العربي للنقل الجوي:
تلت د اهددذلال تحددفتالددف ا1965امددنام مددتعاش د ف اوم تسددف الت لددلالت ددتتا

لتع فقدةاوا مد اتددهااددفاو طا AACOلإعصددف لراتا امددف التمعدد ال ددها
Cassiers Organizationاواةددّطاهددذلال تحددفتا تد ات ددقلالماقددف الت لددلالت ددتتا
Arab Air

وت س ددقلةفاه ددقنالتد د نتالتع فق ددةاولتذ ددف ناونا ددفت التعع ددفوباه ددقنام تس ددف اوشد د ف ا
لتلق د لبالتع فقددةاوتتوقددّاتقفتددةالالضددفءافددطالتم د تم ل التّوتقددةاتا ل دلالت ددتتا

ولتّففعال ةفاوغق اذتد .اوإذلامدفاوضدعاهدذلال تحدفتاشد و فراإفصدةاافت لدلافإ دها
يععقنا ففذهفامفاتلاتععف ضامعاتواف التعش اعالتت طاتوالتمعفهّل التّوتقة .ا
ا
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لتلسلالاول الت للالت تتا ا
أهمية النقل الجوي:
معّالت للالت تتام فلفراوقتادفرافدطامسدق الامدلاولتشدعتااوتودّالتدّلف لالاتفتدقةا

لتعطات ت الاقةفالتحقف ال قعصفتمةافطالتعص التحّي  .ا

وإذلاقفلالتفلقهالتف سدطاجدتاتد لباادلباوضدف الامدلاملدف امدّلهفاامدفاتدّيةفامدنا
ش اةا

اتا للرافإ دهامدنالتمسدالاادهالتلدتلالآلباادلبا قدطالتعدفتلاملدف اهعلدت ا

لت للالت تتاوفف عشف اإلت هالتم ع مةافطاشع اتصلفعالتمعمت .ا

5ا

وتع ددتتاتهمق ددةالت ل ددلالت ددتتات ددق ااسد د با ل ددلالت ددفاافحس ددباه ددلااسد د با ل ددلا

لت ضدف عاولاشدقفءاتمضدفرراإفصدةااعدّاتباتلدادصاو دلالتمذدف

اوتحلدقال صد ا

لامددفبامددناجةددةراوتلم ددواتالددف امددناجةددةاتإ د التعل قددةالتحّي ددةالتةف اددةالتعددطا
تما ةددفامددنا فددياماددف قنافددطالتعددفتلراتفصددلاهق ةمددفامسددففف اشفتددعةرافددطانمددنا

قصق اجّلررافقعلمناهذت ا للالت ضف عات اعةالتعاتا فتفتلكدهاولتاحدت اولاتدمف ا
توباتتاإتطامناتض هف .ا
ت لاذت ايال الت للالت تتالهعمفمفرا ق لراتتلءامناجف بالتعش اعف التت قدةا با

كفباهذلالت للاتلإاقفررات امناجف بال تففققف التّوتقةا با فبا لنراتوتقافر .ا

ففطاتت اةراوقناوضعاقف تبالتلق لبالتمّ طالت ّيّافلّاتشق افدطالتمدفت ا136ا
م ها ت امفياط ا

 5د .علي البارودي ،و د .حممد فريد العريين ص .465
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آ-اااتل ددقاتواددف التففققددةاتتوقددّااعددضاقتللددّالت لددلالت ددتتالتددّوتطالتمتقعددةافددطا
ول تددتالددف ا1929وتعددّينتةفاول تففققددف الاإ د التعددطال ضددموا تقةددفالتّوتددةرا

وذت افقمفايععاقاه للالاشذفااولامععةاولت ضف عاال اقالت ت.ا ا
ا-اتل ددقاتواددف التفلد ا آ)امددناهددذهالتمددفت الاد الت لددلالت ددتتالتددّلإاطرا دا ذلا
صوالاواف التم لقةالا اإنطاذت  .ا
د
وفمددفاتبالت لددلالت ددتتالتددّوتطاهددتامحددت ات لتددع فافددطاهددذلالتلسددلرافإ ددفات د ع فولا
هذهالتّ لتةافطافصدتلاثنثدةرا دع الاهّلمدةالدناتوادف الت لدلالت دتتالتدّوتطاوفلدافرا
تففققةاول تتا فصلاتول)راثلا ع ضااواف اللّالت للالت دتتالتدّوتطا فصدلا

ثف ط)راوتإق لرا عفتجامس وتقةالت فقلالت تتالتّوتطا فصلاثفت ) .ا

9

الفصل األول :النقل الجوي الدولي ا
ملصددّاافت لددلالت ددتتالتددّوتطالت لددلالتددذتايععددّ ات فقددذهالتحددّوتالإلقاقمقددةاتاّوتددةا
لتتلوّ .اوفس بالتصعتفف التعطات ت امناج دلءات فقذاهذلالت للامناوق اتحّيّا
لتلدف تبالتددذتات ل دقاتوافمددهالاقدها د لراتععدّتاولإددعنطالا مدةالتلف ت قددةالتعدطا
مذضعاتةفالت للا امدفال د

التلدف اودّوتاتوتدةا تد اتإد رافلدّاته مدوالتففققدةا

ول تددت.اوقددّافداقددواهددذهال تففققددةاإل فددفذاتوافمةددفاهددقنالت لددلالت ددتتالتذفضددعاتةددفا
ولت للالت تتالتذف نالنا لف اتل قلةف .ا

ولا اهذلافإبات لتةاهذلالتفصلاتععلافطاف لقنامععفتقن ا
الفرع األول الت للالت تتالتذفضعا تففققةاول تت .ا
الفرع الثاني الت للالت تتاغق التذفضعا تففققةاول تت .ا
الفرع األول

النقل الجوي الخاضع التفاقية وارسو
ات ةدفا

وّت التفل الاوت امنالتمفت الاوت امنال تففققةا لف اتل قلةفا ذاقد
د
"ات ل دقالاد ا دلا لدلاتوتدطاتألشدذفااتوالامععدةاتوالت ضدف عاتلدت اادها ددف ا

فددطاملفهددلاتجد را مددفاتل ددقا ددذت الاد الت لددلالت ددتتالتم ددف طالاد ا ددف امعد ا
قفموااهام شل ا للاجتت" .ا
وقددّاتصد ددّ التفل تددفبالت ف قددةاولت فت ددةامددناتا د التمددفت اتعحد ددّتلبالا د اوجددهالتّقددةا
لتملصتتامنا"توتقةالت لل" .ا
وم ددفايعض دد،ام ددناه ددذلالتد د صات ددهاي غ ددطاتد دتلف اثنث ددةاشد د وطات ددطاما ددتبالت ل ددلا

إفضعفراتنتففققة.اوهذهالتش وطاهط ا
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-1

تبا د د ددتبااصد د ددّتاللد د ددّا لد د ددلاتألشد د ددذفااتوالامععد د ددةاتوا

-2

تباماد ددتباهد ددذلالت لد ددلاملفهد ددلاتج د د راتوامد ددفامسد ددم اافتش د د طا

لت ضف ع .ا

لتع ف ت .ا

دذتاوّتتددهال تففققددةرا
تباماددتباهددذلالت لددلاتوتق دفرااددفتمفةت التد
-3
د
وت اقالاقهالت عضالتش طالت غ لفط .ا
ت ح افقمفاياطاوففل ل اثنمالتش وطالتمذ ت  .ا
أوالً -وفود عقل نقل لألشخاص أو البضائع:
ات ل قالتففققةاول تتا دالا الت للالت تتالتذتايعذذاصت اللّاياع الت فقدلا

امتج ها للاشذصاتوااضفلةامنامافبا ت اآإ ال الت دت.اواعفد عالدناهدذلا

لتش طات و اتتلف اثنثةال فص ا

 -1اوجددتتاللددّراتتالتفددف ام د اهددقنالت فقددلامددناجةددةاولت لكددباتوالتشددفونامددنا
جةةاثف قة.اولا اهذلافاتاتسالاشذصاإاسةاوتتتا ت التلف اثلاتقاعواوهدتا

لا امع ةفرافإباهدذلالتمعسدالا اماعسدباصدفةالت لكدباو امادتبال علفتدهاإفضدعفرا

تنتففققةاتغقفاالتعلّ.ا ا

 -2التغ ضالاتفتطامنالتعلدّاهدتال علدفلامدنامادفبا تد اآإد .اوا دطالاد ا
ذت ات ها ذلا دفباتتلجدّالتشدذصالاد امدعنالتلدف اتغد ضاآإد اغقد الت لدلافدنا

ماتبال ّ ذاللّهاللّا للاو امذضعاافتعدفتطا تد ال تففققدة.اولام ادةالاد اذتد ا

مععددّت التم ت ل ددتبااعل ددتتالتعددّ اباوتعا ددلاف ددنالتلق د لباتوالتعص ددتا الت ددتتاتوا
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صددقف ةالتلددف راو ددذت اتددفاعتالت فقددلالتددذينايعتلجددّوبالا د امددعنالتلددف ااحاددلا
وظف فةلا لف ّالتلف اومعفو قه6.ا ا

وت ددفا دا ااددلبالام د امذعاددتافقمددفاتددتاتباتوددّاتددفاعطالت فقددلالت ددتتامددنا ددفقلا

لتلف ام نراقّاقصّالتسف الا ا ف اتفاعةاتا فقلاتلضفءا جدفن اتدقفوقةاإدفانا
لتللد راتواتغد ضالتعددننافددإباهددذلالتعددفاعامعد ددّامسددفف لراوتذضددعالماقددةا لاددها تد ا
تواف ال تففققةاوتتا فباقّاتفف اهعذ ام ف قةاتوامذفضةراابالت واةالتّوتقدةا

لتعطاقف اهةفا اتععاقاالتلءاوظقفعه .ا

 -3اتباماددتبامحددلالتعلددّا لددلاتشددذفااتواتمععددةاتوااضددف ع ا ذلا ددفبا ددلامددنا
مصلا،الاشذفااولامععةامفةتمفراوولضحفررافإبال ف ا"لت ضف ع"ا ف وام ف ا
جّلا ق اوتلامضمت ةفاوإفصةافقمفايععاقاافتحقتل ف التحقةاوج التمد اتت را
وففتعفتطاهلامذضعا لاةدفااوادف ال تففققدةات ا إاوإباإضدعاهدذلالت لدلااوادف ا

ل تففققةرافةلامعّا لنرااشذفاات ا لنرات ضف عإ ا

ااااافت سد د ةاتاحقتل ددف التحق ددةراف ددإبالتد د تتامس ددعل الاد د اتبا لاة ددفاجد دتلرامذض ددعا
اواف ال تففققةاافلع ف ها للااضفلة .ا

تمفاافت سد ةات د التمدتت رافدإبالتفلقدهالتف سدطالت قد ا ا قدها وتيقد اR.Rodiereاا

7
اوق دفراو ت اافتعددفتطاتباج د ا
ذهددباتالددتل ااددلبالتمسددفف ام ددباتباماددتباشذص دفر د

لتمتت اتعع امناق قلالت ضفلة.ا
ا

 6د .علي البارودي ود .حممد فريد العريين ص  487د .عبد الفضيل أمحد ص  236د .فاروق زاهر ،حتديد
مسؤولية الناقل اجلوي الدويل ،القاهرة  1985ص  192ومابعدها.
 7رينيه روديري ،النقل الربي واجلوي ،ابريس  1977بند رقم .632
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ثانياً -أن يوون النقل بمقابل:
وم ت اهذلالتش طاتباماتبالت للالت تتالتّوتطات ف افرراففتمفت الاوتطاوففلاتةفا

لاوت ات صالا اتبال تففققةاتل قالا ا"كلا لل….تلت ااها دف افدطاملفهدلا
تجد را مدفاتل دقالاد الماقدف الت لدلالتعددطاتلدت اهةدفراوفغقد اتجد را دف ا وددّ ا

م تسف الت للالت تت" .ا

وتل قلد دفرات ددذت راتذض ددعاتنتففقق ددةات ددذلك التس ددف التم ف ق ددةالتع ددطاتعلقة ددفاشد د ف ا
لتلق د لباتمتظفقةددفاوفل دفراتمددفام د تاالتع د طافددطاللددتتالتددعذّلمةلرا فتمددفاتص د ،ا
ج ءلرامنام ت فتةل.ا ا

ولا التعا را ات ل قال تففققةرافطاوفلالت للالتذتاملدت اادهامفتد ا دف امدعا

تلت ااعضاتصّقف هاتاسف امعهام ف فررافةذلالت للامذضعاتالف تبالتّلإاط .ا

ومعا لامفاتلّ رافإباتواف ال تففققةاتل دقالاد الت لدلالتم دف طامعد اقفمدواادها
م تسةا للاجتت.اولتملصتتاام تسدةالت لدلالت دتتاهدتا دلام شدل اتواشد ةاتوا
مش د وعالتذددذامددنالت لددلالت ددتتاو فددةاتددهراوفددطاضددتءاذت د ا اتذضددعاتنتففققددةا
لماقةالت للالت تتالتم ف قةالتعطاتلدت اهةدفام تسدف ا اتحعد طالت لدلالتع دف ترا

تواتا التعطاملّمةفاف تاممعا ا ف اإفصةااه .ا

ولام اةالا الت للالتم ف طالتذتاتلت ااهاش ف اوم تسف الت للالت تتا قد ا
ومععّت رام ةدفاتلدت ااعدضالتشذصدقف التم متقدةاتقفتدقفراتواف قدفراتوا افضدقفراتوا

صحفقفراتعّشقنا ف افطاتولا واةاتةف.ا ا

هددذلاواع د ا إضددفعالت لددلالتم ددف طالتددذتاي فش د ها فقددلاجددتتامحع د طااواددف ا

ل تففققةراالبالت فقلالتمذ ت ا املت ااهالا ات قلالتع عاتوالا اوجهالتعسفم،ا
توالت

راوإ مفامسدعةّطامدناو لءاذتد اغ ضدفرا فعقدفرااحعدفراوإبا دفباغقد ام فشد ا
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تواوددفل.افةددتاملددت اهددذلالت لددلاالصددّالتّلفمددةاتمش د ولهاوجددذاات ددف الت مةددت ا
تقهاممفاي اّامنانفف نام تسعهاوففتعفتطايعحلقاتهالت ف،افطاذت  .ا

ا
ثالثاً -أن يوون النقل دولياً:
و د ددّت التففقق ددةاتوت دداتااا ددلاتق ددةامتض ددتعا قع ددةالت ل ددلالت ددّوتطالت ددذتامذض ددعا
نرا
اوافمةددفرا ذا صددوالتفل د الت ف قددةامددنالتمددفت الاوتد ام ةددفالا د ات ددهامعع د ا ل د ا
توتقدفرافدطالد طاهدذهال تففققدة ا"كدلا لدلامشدع طافقدهالتمععفقدّوباتبات دتبا للعددفا

لتلقف اولتتصتلراتتلءاتكفباه ف ال للفعاتا لدلاتوا دفباه دف ال علدفلامدنا دف ا
ت اتإ اتواتلامانراولقععدقنا مدفافدطا قادقلا د فقناتدفمققنامععفقدّينراوإمدفافدطا

قادقلا د طاولوددّامددنالا د لطالتمععفقددّ ا ذلالتفدقالاد اوصددتلا تددتاجددتتافددطا

قاقلاتوتةاتإ اوتتاتلات نا ففرافطال تففققة" .ا

واعض،امناق لء اهذلالت صراتبالت للالت تتاتقادتباتوتقدفرافدطامفةدت ال تففققدةرا

يعلاباتتلف التش وطالتعفتقة ا

 -1وقتعالت للاهقنا فقناتفمققنامععفقّينافطال تففققة .ا
 -2وقددتعالت لددلاهددقنا للعددقنافددطا قا دقلاتوتددةاولوددّ امددعالت تددتافددطا قاددقل توتددةا
تإ  .ا

 -3لت ا فطالتعلّافطاتحّيّالتصفةالتّوتقةاتا لل .ا
ا
-1النقل بين طرفين واقعين في إقليم طرفين ساميين متعاقدين:
ت طامعّالت للاتوتقفراوفلفراتنتففققةام باتبايعلاهقناتوتعقنا لام ةمفا د طافدطا
ل تففققةااحق ات تبا للةالتلقف افطا قاقلا وّ اهفتقنالتّوتعقناو للةالتتصتلا
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فطا قاقلالتّوتةالاإ .او ايةلافطاذتد اتبات دتبالت وادةاقدّاتمدوام فشد الاد ا
م ددعنا ددف اولو ددّ اتواتباما ددتبالت ددفااق ددّالت ددع ّتتلا ددف اا ددلإ اإلتمفمة ددف.ا
واس ددعتتالامد د اتمضد دفراو اتعغقد د اص ددفةالت ل ددلالتّوتق ددةافقم ددفات ددتا ددفباه ددف ام ددنا

محلددف اتتقددتافددطالتل اددقاتواتددلات ددنراتواتباتحداددقالتلددف افددطا الةددفا حددتا
غفيعةفافت ا قاقلاتوتةا طافطال تففققةاتوا قاقلاتوتةاغق ا طافقةف 8.ا

دفاوّتتددهالتمددفت ا17امددنا
تمددفالتملصددتتامددنالتل د طالتسددفمطالتمععفقددّرافةددترا مد د
ه وتت ددتلا هددفترالتّوتددةالتعددطاماددتباتصددّملةفاتوال ضددمفمةفا ت د ال تففققددةاقددّا

سحفهةفاقّاوتّاتث هااعّ.
تص ،ا ففذلراو اماتبال
د
ا

-2النقل بين نقطتين في إقليم دولة واحدة متعاقدة مـع الرسـو فـي إقلـيم دولـة

أخرى:

فتمفا بالت للاملعاهقنا للعقناتلعفبافطا قاقلاتوتةاولوّ امععفقّ را فت لدلاهدقنا

واددباوتمشددقراففاصددلاتباهددذلالت لددلا امذضددعااواددف ال تففققددةاهددلاتالددف تبا
لت ددّلإاط.ات ددنال تففقق ددةاإ ج ددوالاد د اه ددذلالاص ددلراوللع د د

الت ل ددلالتم ددذ ت ا

لت ف تاهقناواباوتمشقرا لنراتوتقفراواذضعااوافمةفرافقمفا ذلاتضمنامحلةا
تتا تد ددتلافددطاتوتددةاتإ د ا ددلبات ددتباهددذهالتمحلددةاهق د و .اوفددطالتتلقددعا بامددفا
تق تددهال تففققددةاتةددذهالتلفلددّ اقددّاجددفءامعسددلفرامددعامددفات شددّهاتواتةددّطا تقددهاهددذها
ل تففققددة.افةددطاقددّاته مددوااشددلباتتوقددّاقتللددّالت لددلالت ددتتالتددّوتطاوعد اتعفددفت ا

لت مفلددةالتّوتقددةامددفاقددّاي قد هات فقددذالت لددلالت ددتترال ددّمفاتعذلد التلددف التحددّوتا
لإلقاقمقةاتاّوتةامنات فنعاهقنالتلدتل قنالتعدطاقدّاتحادلامدفاي شدلال دهامدنالنقدف ا

قف ت قة.اوممفا اش افقهاتبالت للاهقنا للعقناتلعفباتلإلا قاقلاتوتةاولوّ امعا
 8د .ثروت االسيوطي ص  1950د .علي البارودي و د .حممد فريد العريين ص.94
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لت تددتافددطا قاددقلاتوتددةاتإ د رافقددهاذت د التع ددفوناتاحددّوتالإلقاقمقددةاتاّوتددةالتتلوددّ ا
ممفاي

اإضتلهااواف ال تففققة.ا 9ا

هذلاواسعتتاتبات دتبالتمحلدةالتعدطات تدتافقةدفالتلدف افدطاهدذلالت دتعامدنالت لدلا
لتذفضددعاتنتففققددةاولقعددةافددطا قاددقلاتوتددةامععفقددّ اتواغق د امععفقددّ .اوففتملفهددلا با

لت ل دلالت ددف تاهددقنا للعددقنافددطاتوتددةاولوددّ ام ددلامعع د لرا ل دنراتلإاق دفراو ات ل دقا
لاقددهاتواددف ال تففققددةاوتددتاوالددوالتلددف افددت اتوتددةاثف قددةامععفقددّ اتوباتباتةد يا

فقةف.ا ا

والصّاافتمحلةاتوالت تدتا دلا للدةاتةد يافقةدفالتلدف راوتدتلءا دفباتامسدفف انا

وددقالتة ددتطامددنالتلددف اوتإددتلا قاددقلالتّوتددةالتددذتاتلددعافقددهالتمحلددةاتواتددلاماددنا

تةلاهذلالتحق.ا
ا

 -3إرادة طرفي العقد في تحديد الصفة الدولية للنقل:
تد د قاو تي ددفاتبالتم ددفت الاوتد د ام ددنال تففقق ددةراوففل تة ددفالاوتد د رال ددّمفاقص ددّ ا
تع الاللّالت للالتّوتطراهدّت اقتتةدف ا"كدلا لدلامشدع طافقدهالا د لطالتمععفقدّ ا

…"اوهذلامع طاتبال تففققةاقصّ ا للفءالاهمقةاإل لت ات لطالتعلّامناتجلا
ت د فلالتصددفةالتّوتقددةالاقددهراتتاتبام ددفطالتحسددلافددطاللع ددف اللددّالت لددلاتوتق دفرا

واذضعاافتعفتطااواف ال تففققةراهدتامدفالتفدقالاقدهات د لطالتعلدّااغدضالت د ا

لمفاتلات فقذهافعنر 10.ا
د

 9د .علي البارودي ود .حممد فريد العريين ص  494د .فاروق زاهر ص  213د .هاين دويدار ص .181
 10حمكمة مرسيليا التجارية  1955/11/3اجمللية الفرنسية للقانون اجلوي  1956ص .93
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ولاد اهددذلافإ ددها ذلال علدّ ا لت التلد فقنالاد اتبات دتبا للعددفالتلقددف اولتتصددتلا
ولقععقنافطا قاقمطاتوتعقنامععفقّتقنرافإباهذلالت للاي لد امعع د لراتوتقدفراواذضدعا

افتعدفتطااوادف ال تففققدةاوعد اوتدتاتددللوالتلدف افدت ا قادقلاتوتدةالتلقدف راتواتدلا
تعلالت واةااس باتتءالاوتللالت تاةافعة يالتلف افدطاملدف ايعتلجدّافدطا قادقلا

توتددةاثفت ددةات دتلءا ف ددوامععفقددّ اتواغق د امععفقددّ .اوا ل د التحاددلا ددذت را ذلا ددفبا
معفلدفرالاد اتبالت لددلاتددقعلاهددقنا للعددقناتلعددفبافددطا قاددقلاتوتددةامععفقددّ اولوددّ امددعا
وجددتتامحلددةاتتقددتالا د ا قاددقلاتوتددةاتإ د راولضددل الت فقددلاتث ددفءالت واددةا ت د ا
تغددفءامحلددةالتعتقددتاتس د بايععاددقااددلمنالت واددةا اوتددنمعةفاولتة ددتطام فش د افددطا

ملف التتصتل.افةذلالت للاتق لا لنراتوتقفراإفضدعفرااوادف ال تففققدةاابا الت ا

راتمفامفاتلافدطالتتلقدعافدناتثد ا
لتل فقنالت ةوا ت اللع ف ها ذت ام ذاهّلمةالام
د

ته .ا

ولتع راإلت فلالتصفةالتّوتقةالا اللّالت للالت تتاوإإضدفلهاافتعدفتطااوادف ا
ل تففققددةراهددطاتتوددّ الماقددةالت لددل.اوا د ناهددذلالتمعقددف افددطاوددفتعقن اوفتددةالتعلددّا

لتذتاي اتاذهفااولإلمدفااهدقناتوتدةامععفقدّ اوتإد اغقد امععفقدّ راووفتدةالت لدلا

لتمععفاع .ا

اااا-ااف فت س د ةاتا لددلاذهفا دفراوإمفا دفرراتتال ددّمفايعفددقات د لطاللددّالت لددلالت ددتتا
لا ا واةاذهفافراوإمفافرامناتوتةا طافطال تففققةا ت اتوتةاتقسوا ففرافقةف .ا

ف ددفت تتالاد د ات ددهايعتج ددبالتعحد د تال ددنا لت ات د د لطالتعل ددّافقم ددفا ذلا ف ددواقد ددّا
ل ص فوالا اللع ف اهذلالت للاام فاةالماقةاولوّ اتوالماقعقنام فصاعقنرافإبا

تموالت وادةاامتجدباللدّاولودّراتتاتدذ اتدف اولودّ ات واعدطالتدذهفااولتعدتت را
ففت للامعدّاتوتقدفراواذضدعااوادف ال تففققدة.اتمدفا ذلا د دلاتةدذلالت لدلاتدذ تفاتدف ا
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م فصاعفب ا وّلهفاتاذهفااولاإد اتاعدتت راففت لدلا امذضدعااوادف ال تففققدةرا
ابا لا واةاتعع ا لنراتوتقفراملعاهقناتوتعقنا وّلهمفافلياتوتةامععفقّ  .ا

ولتلضددفءالإل اق د تا ددفباتولامددناتصددّ اتةددذهالتمسددلتةافددطاواددلا ل ددّاتمحامددةا

ل تد د ددعع فطاتّمد د ددهافد د ددطاقضد د ددقةا"ج د د د انا"Greinاضد د ددّاش د د د ةالتذلد د ددتطالت تاد د ددةا
لإلم ل ت اة.افلّاق

اهذهالتمحامةاتبالت وادةات ّب/ه و سدل/ت ّبراولتعدطافدطا

واةالإلمفااتحلموافقةفالتلدف او دفبالاد امع ةدفا"جد ان"راتعدّاام فادةالماقدةا

للاولوّ اتلعافقةفا للعفالتلقف اولتتصتلافدطا قادقلاتوتدةامععفقدّ ا ه الف قدف)امدعا
وجتتامحلةا تتاتواتتقتافطا قاقلاتوتةاتإ ا ها قادف)اوعد اوتدتا ف دواغقد ا
طافطال تففققة.ا ا

اتمددفاافت سد ةاتا لددلالتمععددفاعراوهددتالت لددلالتددذتايعددت هالددّتامددنالت ددفقاقنالت ددتاقنالا التععفاعاولا اإلتطاجتادةامذعافدةراولاد امدعنا دف ل الّيدّ رافدفت تتاتبا

شالال تفف الا اهذلالت للاتوا الةات فقذها اي ث اتتام ةمفالا التمتضتع ا

فس دتلءاتد ددلالت لددلااصددت اللددّاولوددّات افددطاصددت الددّ اللددتتراوت دتلءاتد ددلات ددّيلا
لتلددف اإلتمددف الت واددةام د اتوالددّ ام د ل رافددإباهددذلالت لددلام ددلاإفضددعفرااواددف ا

ل تففققد ددةاوفل د دفرااواد ددف امفتتةد ددفالاوت د د رالتفل د د الت فت د ددةالتمد ددذ ت اتد ددفالفررامد ددفاتل ا
لتمععفقّلباقّا

لا ت اهذلالت للالا ات هالماقةاولوّ .

ا
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الفرع الثاني

النقل الجوي لير الخاضع التفاقية وارسو ا
تلّ امع فاتبامناشد وطال ل دف اتوادف التففققدةاول تدتالاد ا لدلاجدتتامعدقناتبا

ماتباهدذلالت لدلات اوتقدفراوت ف ادفرراوفدذت امذد نالدنا لدف ال تففققدةالت لدلالتدّلإاطا
ولت للالتم ف طالتذتا اي فش هاشذصالا ات قلال وع لط .ا

قاتباهق فاتد و اوجدتتاللدّا لدلا دطات ل دقاتوادف ال تففققدةراوففتعدفتطافإ دها
ثلات
د
مذ نالنا لفقةفالتحف

التعطايعتلجّافقةفاشذصالا امعنالتلدف اوقدّاتإدلا

إاسةا تقةفراتواتباهذلالتشذصاهتاتفاعاتا فقلاواعتلجّالا امعنالتلف ات فقذلرا
تعلّالملاوتق اللّا لل .ا

وفضد دنرال ددناذتد د را بالتمعفه ددّ اق ددّاتإ ج ددواصد د لوةات تللد دفرام ددنالت ل ددلالت ددتتا
لتددّوتطالددنا لددف اتل قلةددف.اوهددذهالا دتلعاهددط ا لددلالت اددّرالت لددلالا د ات د قلا

لتع فة .ا

أوالً -النقل الجوي للرسائل والطرود البريدية:
صددوالتمددفت الت ف قددةافددطافل تةددفالت ف قددةالا د الددّ ات د اف ةفا"لاد الماقددف الت لددلا
لتعدطاتحامةددفال تففققددةالتّوتقدةاتا اددّ".اواعددّاهددذلال تدع فءام للقدفرراتسد قااوجددتتا
ل تففققةالتّوتقدةاتا ادّالتعدطاته مدوافدطالتلدفه الدف ا1924اولتعدطا مدواتوادف ا
لددلالت ا دّات قم دفرا ففق دفراومتوددّلرايع فتددباو قعددةال ع ددف اوتهمقددةاهددذلالت ددتعام دنا

لت للالت تت.ا ا

ت ّ الإلشف اتإق لرراتبالتففققةامت ع افلاتعف ا1999ااشلبراتتوقدّااعدضاقتللدّا

دّاتكددّ الا د الددّ ا
لت لددلالت ددتتراوفددطامفتتةددفالت ف قددةاافل تقةددفالت ف قددةاولت فت ددةراقد د
للالتمتلتالت اّمة"راوتشدف ا تد اتبالت فقدلامادتبامسد و را
ا
ت افباتوافمةفالا ا"
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فل دديات ددفها تل الت ا ددّالتمذعص ددةا لد دفراتالتلل ددّالتع ددطات ل ددقالاد د التعنق ددةاه ددقنا

لت فقاقناوإتل ل الت اّ .ا

ثانياً -النقل على سبيل التجربة:
ت د صالتمددفت ا )34امددنالتففققددةاول تددتالا د ات ددها" اتس د تاتواددف اهددذهال تففققددةا

لا د الت لددلالت ددتتالتددذتاتعددت هام تسددف التمنوددةالت تاددةالا د ات د قلالتع ددف اا
لاوت االصّا شفءاإلتطامنوقةاجتاةام ع مة ."..ا

ولتحام ددةام ددنالت ددع عفتاه ددذلالت ل ددلام ددناتوا ددف ال تففقق ددةا ف ددواتشد د قعاشد د ف ا
لتلق لبالا ا شدفءاإلدتطاجّيدّ اابالفععدفلام دلاهدذهالتذلدتطا دفبافدطانمدنا

تتققددعال تففققددةاا ددفت التصددعتفةاومحفتفد دفرااددفت ق امددنالتمذ ددف

ات ةددةالتم ددف قا

ولتعضف ا التعطاتعحاقامنافتقةفالتلف او ذت الاوتللالت تاةالتسف ّ افقةف .ا

غق اتباه وتت تلا هفتاتعف ا1955اقّالتدلياهدذلال تدع فءااعدّاتباتصد حوا

مع لالتذلدتطاولتلد الت تادةامع وفدةاتوامسدةلالتعتصدلا تقةدفاهدّوبالتععد ضا

تامذدف

اافضددلاتلددّ التعاددت اولتع تتتجقددفافدطاهددذلالتم ددفلاتلددّمفرا قد لر.او د تدوا

ف التم ّتال تففققةالت ّيّ التمتقعةافطامت ع افلالف ا .1999ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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الفصل الثاني :عقد النقل الجوي الدولي ا
فطات لتع فاتعلّالت للالت تتالتّوتطا ّتاافتعع الااهاوإصف صها ف عاتول)اثدلا
ع الااعّاذت الناوثف قاهذلالتعلّا ف عاثف ط)او عةطاتإق لراافتعحّمالدناآثدف ها
ف عاثفت ) .ا

الفرع األول

عقد النقل الجوي الدولي وخصائصه
المبحث األول

التعريف بعقد النقل الجوي الدولي
لل ددّالت ل ددلالت ددتتاه ددتالتعل ددّالت ددذتاياعد د ااملعض ددفهالت فق ددلاتباي ل ددلامس ددفف لراتوا
اضددفلةامعق ددةامددناماددفبا ت د اآإ د ال د الت ددتاوذت د املفهددلاتج د .اوت ددتباتةددذلا

لتعلّالتصفةالتّوتقةافقمفاتتاتتلف

التش وطالتمذ ت اتفالفر .ا

ولل د ددّالت ل د ددلالت د ددتترا د ددفقطالتعل د ددتترامذض د ددعاف د ددطاص د ددحعهاتعد د دتلف التشد د د وطا
لتمتضتلقةالتعفمةامنا ضفاومحلاوت باوتهاقة.ا ا
وهددتامددنالتعلددتتالتما مددةات ف قددهرا ذايتتددّالتع لمددف الا د الددفتقا ددلامددنالت فقددلا
ولتمسفف اتوام تلالت ضفلة .ا
المبحث الثاني

خصائص عقد النقل الجوي الدولي
يعسلاللّالت للالت تتاال هاللّا ضف طامناجةةاوللّا ذلفبامدناجةدةاتإد را
وت ددهامددنالتعلددتتالتعددطاتلددت الاد ال لع ددف التشذصددطراواعددّاتل مدفراافت سد ةاتا فقددلا

للّلرات ف افر.
ا
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أوالً -رضائية عقد النقل الجوي:
للددّالت لددلالت ددتتامددنالتعلددتتالت ضددف قةالتعددطاتددعلاام د تاتلددفهقالإلم ددفاامددعا
لتل تلراو امذعاتالام اهقنالتعلّالتذتايد تالاد ا لدلالاشدذفااتوالاد ا لدلا

لت ضف ع.اففتعلّاتق اشدااقفرا اي علدّا داافت عفادةااباتو اوثدف قالت لدلاي حصد ا

فطا ث ف اوجتتالتعلّاومضمت ه.ا 11ا

ثانياً -اإلذعان في عقد النقل الجوي:
وففت غلاممفاقا فهالناتباللدّالت لدلالت دتتاللدّا ضدف طرا دات دهاهدتامدناللدتتا

لإلذلددفباتمضدفررا ذاملعصد اتو التمسددفف اتوام تددلالت ضددفلةالاد اق ددتلاشد وطا
لت فقلراهلاواغادبات دامعادلاهةدذهالتشد وطا دااعدّاتسددامهاتدذ التسدف اتواإلدفاا
للالت ضفلة .ا

فإذلا فبامصدّ الإلذلدفبافدطالتعلدتتايعدلت امدنالتم د ال قعصدفتتالتلدتتااودّا
فطالتعلّالتذتامماطاش و هالا التل طالآلإد رافدإبالت فقدلالت دتتاهدتافدطا

م لاهذلالتم

اافت س ةات لامنالتمسفف اولتشفون .ا

وت د ددناي لل د د را مد ددفاملد ددتلالتفلقد ددهالتف سد ددطاتي د د وااDerruppeرا باوسد ددنا تل ا

لتمش د ولف الت ق د راامددفاتعحماددهامددنامذددف

اجسددقمةراملعضددطاف د ضا ددتعامددنا

لت متذجق د ددةالاد د د التعنق د ددف التلف ت ق د ددةالتمعع د ددّت التع د ددطاتد د د فياه د ددذهالتمشد د د ولف ا
اعمن ةددف.افحسددنالإلتل اهددتالتددذتامماددطاتتوقددّا مددفذنالتعلددتتاوتتوقددّالتش د وطا

ولاواف التعطاتعضم ةف 12.ا
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تددذت اففإلذلددفبافددطاذلتددها ددفه اقف ت قددةامعد ددّامل ددت رراتمددفالإلجحددفطاتوالتععسددتا
لتددذتاقددّامف ضددهافةددتاووددّهالت ددّي اافإلتل ددة13اوتعددلاهددذهالتصددفةالتعددطايعدسددلاهةددفا
للددّالت لددلالت ددتتاهددطالتعددطاجعاددوالتددّولاتحددفولاللددّال تففققددف التّوتقددةااشددلبا
تتوقددّاتوافمددهاولتعذفقددتاقددّ ال تددعلفلةامددناتددقل الت ددفقاقناوفد ضاشد و ةلا

لتم حفددةااددفتل طالتمددذلن.اوهددذلامددفالماددوالا د اتحلقلددهالتففققددةاول تددتال ددّمفا
صوافطامفتتةفا )23الا االنباشد وطالإللفدفءاتوالتعذفقدتامدنالتمسد وتقةا
د
وللع ف هفا لباتلات ن.ا ا
ثالثاً -االعتبار الشخصي في عقد النقل الجوي:
معددّالت لددلالت ددتتاتا ددفاام ددنالتعلددتتاذل ال لع ددف التشذص ددط.افعددذ التس ددف ا
شذصقةاو ام تناتغقد امدناو تالتدمهاهةدفاتبامسدععماةف.او ام دتناتامسدفف اتبا

يع فنلال ةفاتاغق اوإ دالدّاهذلالاإق افطاوالا"لتمسفف اإاسة"او اياعد الت فقدلا
دّاتكددّ الا د التصددفةالتشذصددقةاتعلددّالت لددلالت ددتتالتمددفت ا
تمفمددهااددلتالتع د ل .اوقد د

لت فت ةرالتفل الت ف قةرامنالتش اوطالتعفمةاتنتحفتالتدّوتطاتا لدلالت دتتاولتمع وفدةا
افتلا"لمفتف" .ا
وتع د ددلاتد د بالت د د التشذص ددقةا تد د ات ددذ التس ددف امع ددتتا تد د املعض ددقف الام ددنا
ومعلا ددف امص دداحةاجد دتل لن التس ددف التع ددطاتس ددعا ا ل ددّلتاوتس دداقلاقد دتل لاالت ددمفءا

لتمسفف ان .ا
رابعاً -الطابع التجاري لعقد النقل الجوي:
تعّالتمفت ا )6امناقف تبالتع ف امشف اعالت للاه لراتوااح لرامنالالمفلالتع ف اةا
احسبا قععةف.اوققفتفرالا الت للالت تاولت ح تافإبامشف اعالت للالت تتاتعّا
افت س ةاتا فقلامنالالمفلالتع ف اةا فتمفاتعلاالصّاتحلققالت ف.،ا ا
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تمدفاافت سد ةاتالد طالآلإد افددطاللددّالت لددلالت ددتتراتدتلءا ددفبامسددفف لراتواشددفو فررا

فإباللّالت للامعّاافت س ةا تقهالمدنرات ف ادفرا ذلا دفباتدفج لراوتهد التعلدّاتحفجدف ا
ت ف ته .ا

ا
الفرع الثاني

وثائق عقد النقل الجوي ا
توج والتففققةاول تتالا الت فقلالت دتتات دقلاثدنماوثدف قاهدط اتدذ التسدف را
مفاوّت الت قف ف الإلت لمقةالتعدطام دبا
الفقةالامععةراوإلفاا للالت ضفلة.ا
د
تباتشعملالاقةفاهذهالتتثف قاوج لءاتذافةف .ا

المبحث األول

تذكرة السفر  Billet de Passageا
تت موالتمفت الت فت ةامنال تففققةالت فقلاالبامسالا ت التمسفف اتذ اتف .اوافطا

لت فق ددلاهة ددذلال تعد د ل اتد دتلءاق ددف اهعس دداقلالتع ددذ اتامس ددفف اذلت ددهاتواتت قا ددهاتوام ددنا
لهعفلة ددفاتحس ددفاهراتواهعس دداقمةفاتمم ددلالتم متل ددةالتع ددطات ددتتالتس ددف اوذتد د اف ددطا

لت ون الت مفلقة .ا

والصددّاهعددذ التسددف اتاد التتثقلددةالتّلتددةالاد اللددّا لددلالاشددذفااجدتلر.او لدفرا
تش وطا"لمفتف"ام باتبات تبالتمقةاوغق اإفضعةاتاعحتالا داامتلفلةالت فقل .ا
وقّاوّت التمفت الت فت ةامنال تففققةالتمعّتةاامتجباه وتت تلا هفتالت قف دف ا
د
لإلت لمقةالتعطام باتباتعضم ةفالتعذ راوهط ا
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 -1تحّيّا للعطالتلقف اولتتصتل .ا
 -2هقفباا مقعالتمحلف التعطاتلصّهفالتلف اتث فءا واعةفال دّمفا
ت ددتبا للعددفالتلقددف اولتتصددتلاولقععددقنافددطا قاددقلاتوتددةامععفقددّ اولوددّ ا

و فباه ف ا تتافطات لضطاتوتةاتإ  .ا

 -3هقددفبامفقددّرات ددهافددطاوفتددةاققددف التمسددفف اه واددةاتلددعافقةددفا للددةا
لتتصددتلاتواتوددّامحلددف الت تددتافددطاتوتددةاتإ د اغق د اتوتددةالتلقددف را

ف ددإبا لا ددهاما ددتباإفض ددعفرا تففقق ددةاول ت ددتالتع ددطاتض ددعاو ددّلراتقصد د ا
تاععتاضاتامعض ال ّمفاتع تبامس وتقةالت فقلافدطاوفتدةالتتفدف اتوا

لاض ل الت سّمة .ا

صاه وتت تلا هدفتالاد او مدفبالت فقدلامدنالتعمسد اافتحدّالاقصد ا
هذلاوقّا د
تاععتاضالتم صتاال هافطالتمفت ا )22امنال تففققدةافدطاودفتعطا لدلالت لكدبا

توبات واددّهاهعددذ اتددف راتواتعددّ الشددعمفلالتعددذ الا د الت قددفبالت فت د التذددفاا
هافوا

التمسفف ا ت اتبالت للاقّامذضعااواف ال تففققة.ا ا

دتلاجتلتقمددف اتددقعطا
ا
وقددّاتتغد التععددّيلالتددذتاوقددعالاد ال تففققددةاامتجددباه وتت د

تعف ا1971اهذلالت لء.ا ا

تمفالتففققةامت ع افلالت ّيّ اتعف ا1999رافإ ةفاقّاتالوالا ا تغدفءالت د لءالتدذتا
تق هاه وتت تلاجتلتقمف راوتضففوافطالتفل الت ف قةامنالتمفت الت فت ةرات ها"م تنا
ل تععفضددةالددناتسدداقلامسددع ّالت لددلالتف د تتاتوالت مددفلطالتم صددتاال ددهافددطا

لتفل د الاوت د ااددلتاوتددقاةاتإ د اتس د لاهةددفالتمعاتمددف التمددذ ت افددطاتا د التفل د ا
وهذهالتمعاتمف اهط ا للعفالتمغدفت اولتملصدّالت ةدف طراو للدةاتوامحلدةاولودّ ا

منا لفطالتعتقت .ا
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وإذلالتدعذّموام ددلاهدذهالتتتددقاةالاإد رافعاد الت فقددلاتبامعد ضالاد الت لكددبا

تس دداقمهاهقف د دفرا عفهقد دفراافتمعاتم ددف التمسد د اةاهة ددذهالتتت ددقاة".اوه ددذهالإلض ددففةالتعد دطا
تضددم عةفال تففققددةالت ّيددّ اقددّاتد لةفا تقةددفاتمضدفراه وتت ددتلاجتلتقمف تددقعطاتعدف ا

1971رولات د فااولضددحةافددطاذت د را ذاتباش د ف التلق د لبا ففددةاتسددعذّ الآلبا
لتحتلتبال ت ع قةاو لالتمعاتمف اتمفافقةفامنات لةاوتقة .ا
المبحث الثاني

بطاقة األمتعة

Bulletin de Bagages

للعفتالتمسفف وباجتلراتبامصلح تلامعةلااعدضالامععدة اقسدلامدناهدذهالامععدةا
مسع لقهالتمسفف ااصح عهاوااتباتحواو لتعهراوالاقالاقها"ولف

بالتقّا Hand

Bagا"راوقسلاآإ امعةّااهالتمسفف ا ت الت فقلالت تتاتقاتباتحدواو لتدعهاوهدتا
لتذتامذضعاتاعس قلافطاوثقلةاملاقالاقةفا"الفقةالامععة" .ا

وقد ددّاتت مد ددوالتمد ددفت اا1/4امد ددنال تففققد ددةالت فقد ددلاهعح ا د د االفقد ددةالامععد ددةالا د د ا
سددذعقنراتس ددالا وددّلهفاتامس ددفف اواح ددعفاالت فقددلالت ددتتااددفاإ .ا م ددفاتوج ددوا

التمعّتةاامتجباه وتت دتلا هدفتاتعدف ا1955تباتعضدمناالفقدةا
لتمفت التمذ ت
د
لامععةالت قف دف الت نثدةالتتلجدباتتلف هدفافدطاتدذ التسدف اولتعدطاتشد فا تقةدفافقمدفا

ت قاتلنه .ا

تم ددفال تففقق ددةالت ّي ددّ التمتقع ددةاف ددطامت ع ا ددفلال ددف ا1999رافل ددّالكعف ددوالتفل ت ددفبا
3و)4امددنالتمددفت الت فت ددةافقةددفااددلباتوج عددفالا د الت فقددلاتبامسددالالت لكددباالفقددةا

تع اددلالددنا ددلاقلعددةامددنالامععددةالتمس د اة.اولا د اتبامعل د الت لكددبا شددعف لرا

كعفهقدفرامفقددّاال ددهافددطالتحددف

التعددطات ل ددقالاقةددفاتواددف ال تففققددةرافددإبامسد وتقةا

لت فقددلات ددتبامحددّوت افددطاوددفلاتاددتالامععددةاتواضددقفلةفاتواتعق ةددفاتواوصددتتةفا
معلإا .ا ا
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المبحث الثالث

خطاب النقل الجوي  Lettre de transprt aérienا
قض ددوالتففقق ددةاول ت ددتاهتج ددتاا ص ددّل اإل ددفااام فتد د ةا هد د ل الل ددّا ل ددلاج ددتتا
تا ضف عات الوالاقها"إلفاالت لدلالت دتت"اتمققد لراتدهالدنا دلامدناتدذ التسدف ا
وفلفقةالامععة.اتمفالتففققةامت ع افلاتعف ا1999افلّات الوالا اهدذلالتذلدفاا

تع ق لراآإ اتفضلاوتت ا ذاتمعها"وثقلةالتشحنالت تت" .ا

وإذلا ف والتلفلّ افطالتففققةاول تتاالبالتذتاي لاتذ التسف اوفلفقةالامععةا

هددتالت فقددلالت ددتترافددإباهددذهال تففققددةراوفددطامفتتةددفالتسفتتددةراقددّاوضددعوالا د ا
كفهددلام تددلالت ضددفلةامس د وتقةا لددّلتاإلددفاا لددلالت ضددفلة.اوقددّاجددفءا ددصا

لتمفت التمذ ت ا فتعفتط ا
"-1اماع د ددّالتم ت ددلاإل ددفاالت ل ددلالت ددتتام ددناث ددنما سد د اتص دداقةاواس ددامهام ددعا
لت ضفلة .ا
-2اوتعضمنالت سذةالاوت اذ ال ف ا"تا فقل"اواتقعالاقةفالتم تل.اوتعضدمنا
لت سددذةالت ف قددةاذ د ال ددف ا"تام تددلا تقدده"اواتقددعالاقةددفا ددلامددنالتم تددلاولت فقددلا

وت فقامعالت ضفلة.اواتقعالا التصت الت فت ةالت فقلاواسامةفا ت التم تدلااعدّا

ق تلالت ضفلة .ا

-3اولاد د الت فق ددلاتبايتق ددعااإمض ددف هاق ددلاتباي ددّتاف ددطاش ددحنالت ض ددفلةاتلإ ددلا
لتلف ا تعّيلاه وتت تلا هفت) .ا

-4اوا ددتناتبامسدععفضالددنا مضددفءالت فقددلاهتضددعاإددعلرا مددفام ددتناتباماددتبا
مضفءالتم تلامل تلفراتواتبامسععفضال هااذعل .ا
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-5افإذلاتلّالت فقلاإلفاالت للالت تتراه دفءالاد ا ادبالتم تدلراللع د الاولا
معملاتحسفاالت ف طامفاتلاي والتعا " 14.ا

تمفاافت س ةاتنتففققةالت ّيّ التمتقعةافطامت ع افلالف ا1999راوفذصتاا للا

لت ضف عاجدتلررافإ دفا د اال ةدفاقدّالوعف دواهةدذلالتشدلباامع دلالتلتللدّاولاوادف ا
لتم صتاال ةفافطالتففققةاول تتالتمعّتةاامتجباه وتت تلا هفترامعا ج لءا

اعضالتععّين التعطا ذ هفافقمفاياط ا
 -1ذ د

التمددفت الت لاعددةامددنال تففققددةالت ّيددّ امددفاياددط ا"ا-1افددطاوفتددةا ل ددلا

لت ضف عايععقناتساقلاوثقلةاشحناجتت.ا-2ام تنال تععفضةالناتساقلاوثقلدةا
لتشددحنالت ددتتااددلتاوتددقاةاتإ د اتعضددمنالتمعاتمددف التمععالددةاافت لددلالتملاددتاا
لتلقدف ااده.اوفددطاوفتدةالتددعذّل ام دلاهدذهالتتتددف لالاإد رافعاد الت فقدلاتبامسددالا
لتم تددلراه ددفءالا د ا اددباهددذلالاإق د را مصددفلااضددفلةامسددم،ااددفتعع طالا د ا
لإل ت ددفتقةاول

ددنعالاد د التمعاتم ددف التمسد د اةاهعاد د التتت ددف ل".اولتحام ددةام ددنا

لتعع ددّيلالت ددذتاتو تت ددهال تففقق ددةالت ّي ددّ ااش ددفبال تععفض ددةال ددناوثقل ددةالتش ددحنا

لت ددتتااددلتاوتددقاةاتإد راهددطاتماددقناشد ف التلقد لبامددنال تددععف ةاافتعل قددف ا
لتحّي ةاوفذفصةام ةفالتحتلتبالإلت ع و قة .ا

 -2صددوالتمددفت التذفمسددةامددنال تففققددةالت ّيددّ الا د التعددفتط ا"تعضددمناوثقلددةا
لتشددحنالت ددتتاتوا مصددفلالت ضددف عامددفاياددط ا-1اهقددفبا للعددطالتمغددفت اولتملصددّا

دةاولوددّ الا د الاقددلامددنا لددفطالتعتقددت.اا-3اهقددفباونبا
لت ةددف ط.ا-2اهقددفبا للد ا
لإل تددفتقة".اوانوددااه ددفراتبال تففققددةالت ّيددّ اقددّاتتغددوالت قددفبالت فت د التمععاددقا
افتع قهالتمعضدمنالإلشدف ا تد اإضدتعالت لدلاتلتللدّال تففققدةافقمدفايععادقاهعحّيدّا

لتمس وتقةروتضففواهّ رال هاهقف فرايعضمناونبالت ضفلة .ا
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 -3تجددفن التمددفت التسددفاعةامددنال تففققددةالت ّيددّ اتا فقددلاتباماددتباتتققعددهالا د ا
وثقلةالتشحنالت تتامل تلفرراوهتالام التذتاتلامانامسدمتوفراادهافدطال تففققدةا

لتلّممةا داتام تل .ا

 -4تتغددوالتمددفت التعفتددعةامددنال تففققددةالت ّيددّ الت د لءالتددذتا ددفبايع تددباتددفالافرا
امتجددبالتففققددةاول تددتالا د الددّ ات ددقلاإلددفاا لددلالت ضددفلةالت ددتتاتوالا د ا
تكدّ الاد اتباذتد ا ايد ث الاد ا
لّ اتتلف الت قف ف التعطام باتبايعضم ةفراو د

وجتتاتواصحةاللّالت للالتدذتام دلامدعاذتد اإفضدعفراتلتللدّاهدذهال تففققدةاامدفا

فقةفالتلتللّالتمععالةاهعحّيّالتمس وتقة .ا

ي ل اتبا شق افطاإعف ات لتع فاتتثف قالت للالت تتا ت اتبال تحفتالتّوتطاتا للا

لت ددتتا" مفتددفا"IATAاقددّاجمددعامع ددلاتواددف التففققددةاول تددتاوتعددّينتةفاوتضددفطا
تقةددفااعددضالامددت اوتلددّاه عق عةددفا متذج دفراجّيددّلراصددفتحفرات مقددعات دتلعالت لددلرا

ت ا ددقالاق ددها"إل ددفاالت ل ددلالت ددتتالتع ددفتمط"ااغد د ضات س ددقيالتتث ددف قالتذفص ددةا
افتع ف التّوتقةاوفمفايعنء امدعاوفجدف التمعفت دةالتمعاتمفتقدةراوتصد ،التدعذّل ا

هد ددذلالت مد ددتذنا ج ف ا د دفررافد ددطالت لد ددلالت د ددتتالتد ددّوتطراافت س د د ةاتش د د ف التلق د د لبا

لالضفءافطام مةالإلمفتف .ا

ت ددناينوددااتبالتشد اوطالتم صددتاال ةددفاتددّ الإلمفتددفا اتس د تا دا ذلاتت جددوا
فطاللتتالت للالت تتالتّوتطاوفلدّ الدّ اتعف ضدةفامدعاتوادف التففققدةاول تدتاتوا

تواف التلف تبالتت ط.

ا
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الفرع الثالث

آثار عقد النقل الجوي الدولي
يتدتّاللّالت للالت تتالتّوتطراام تال لمهرالتع لمف امع فتتدةافدطاذمدةا دلامدنا
فقه الت فقلامناجةةراولتمسفف اتواشفونالت ضفلةامناجةةاتإ .ا ا
المبحث األول

المقصود بالناقل الجوي ا
ل ّمفاي الت فقلالت تتاه فسهاللّالت للالت تتراتتلءاتكدفبالامد ايععادقاه لدلا
لت فااتواه للالت ضف عرافإباذتد ا اي قد اتمدةاصدعتفةات ةدةاتحّيدّال تع لمدف ا

لتمع ت ةالا الفتلهات فهامعالطاهذهالتذّمف ام ه .ا

ت نافطالتتلقعالتعمادطرا بالامدت ا اتسدق اه سدف ةاووضدتلات ةدةاتحّيدّاهتادةا

لت فق ددلاإفص ددةال ددّمفاي ددعلالت ل ددلاهتلت ددلةاو ددف

الت ل ددلراتوام ددناق ددلامس ددعلج ا

لتلددف راتوافددطاوددف

اتعددّتالت ددفقاقنافددطالت لددلالتمععددفاع.الام د التددذتامف د ضا

لاق فاتالتةاهذهالتحف

اتعحّيّالت فقلالتذتامعع التل طالت ف طافطاللّالت للا

لت تت .ا

أوالً – وكالء النقل :الناقل المتعاقد والناقل الفعلي:
معانافت التعذّل التلف ل افطالماقف ال علفلالاشذفااولت ضدف عالدنا ادقا

لت ددترافلددّا شددلاتةددذهالتغفمددةرالت ق د امددنام تسددف اوش د ف الت لددلالت دادتترا مددفا
ل عش التعّيّامناو ف

الت للاولتمافتبالتسقفوقةافطاشع اتصلفعالتعفتل .ا

فددت نءالت لددلرافددطالتحفتددةالتعددطايعفلددتبافقةددفامددعالتمسددفف الاد ا لاددهاجدتلرراتوامددعا
ص د ددفوبالت ض د ددفلةات لاة د ددفاهة د ددذهالتل ال د ددةراياع م د ددتبات د ددفهالتم د ددذ ت انام فشد د د ا
كمععفقّيناتصاققن.ات نافطالتحلقلةاتقستلاهلالتذتاتق فذوبافعنرالماقةالت لدلرا
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هلا بالتذتاتق ةضاهةذهالتمةمةاهدلامت ادتهلامدناشد ف اوم تسدف التلقد لبا

لتذينامعّوبالت فقاقنالتفعاققن .ا

ل ددّمفاوضددعوالتففققددةاول تددتالددف ا1929افددإباتوافمةددفاتددلاتددل اهعع اددلاتا فقددلا

لت ددتترااحق د ا سددعلقعاتبا عع د طالاقددهاو حددّتهااشددالاتققددقات عتصددلاافتع دفتطا
ت اهقفبامس وتقعهاووّوتهفات فهالتل طالآلإ افطالماقدةالت لدل.اوتةدذلاجدفء ا

لتففققةاجتلتلا إف لالف ا1961اتعتلجهالتحف

التعطال عش

ااا اوفقةفايعد اتت ا

ت فقذالماقةالت للالت تتاشذصاآإ اغقد التدذتاتعفقدّامدعالتمسدفف اتواصدفوبا

لت ضفلةالتم لتتة .ا
تلّاف د قوالتففققةاجتلتلا إف لاهقنا"لت فقلالتمععفقّ"اوفقنا"لت فقدلالتفعادط".افع د فدوا
لتفل د ااامددنالتمددفت الاوت د ا"لت فقددلالتمععفقددّ"اال ددها"كددلاشددذصاماددتبا ف دفرافددطا
للددّا لددلاإفضددعا تففققددةاول تددتاوم د امددعالت لكددباتوالتم تددلاتواتتاشددذصا

معمددلاتحسددفاالت لكددباتوالتم تددل".اتمددفالتفلد انامددناتا د التمددفت افع د ف دوا"لت فقددلا
لتفعاط"اال دها"شدذصاآإد اغقد الت فقدلالتمععفقدّاملدت ااملعضد الإلذبامدنالت فقدلا

لتمععفقّااالالت للالتمشف ا تقدهافدطالتفلد ااراتواا د ءام دهراوت دناتدق اافت سد ةا

تةذلالت ءا فقنرامععفاعفراافتمع التملصتتافطالتففققةاول تت" .ا

ك ق لرامفامحّمافطالتتلقعالتعماطاتباي ا فقلاجتتاللّا للامدعالدّ اتشدذفاا
ت لاةلامنامافبا ت اآإ النا اقالت دت.اوفدطامحلدةا تدتاتالدف راوق دلاتبا

ي ا د التمسددفف وباهاددّالتتصددتلالتمعددتجةقنا تقددهراتععلددلالتلددف رافقضددل الت فقددلا
ت د ال تفددف امددعا فقددلاآإ د اإلكمددفلات فقددذالماقددةالت لددل.افقاددتباهددذلالت فقددلاهددتا

لت فقدلالتفعاددطاتا د ءالاإقد امددنالت واددةالت تادة.افاددتاتباتوددّالت ددفااقددّاتعد د ضا
تحفتماإنلاهذلالت ءامنالت واةرافإ دهاامتجدباتوادف التلتللدّالتعفمدةاتدق اتدها
لتحقااإثف امس وتقةالت فقلالاإق التععفقّمةاا هاتلايتقعاهّلمدةاللدّالت لدلامعدهرا
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وااددتبالاقددهاافتعددفتطاتبايا ددلا ت د امسددفءتعهاوفل دفرااواددف التمس د وتقةالتعلصددق اةرا
واا ددتبااملعضد د اذتد د ات ددهات ددق اتا فق ددلالاإقد د ا ماف ق ددةال ت ددعففت ام ددنالتح ددّوتا

لتلصدت اتمسد وتقةالت فقددلالت ددتتالتععفقّمددةالتم صدتاال ةددفافددطالتففققددةاول تددت.ا
وتةددذلالتس د باجددفء التففققددةاج دتلتلا إددف لاتعذضددعهااواددف التمس د وتقةالت دتل ت ا

افتففققددةاول تددتاوت ددنافددطاوددّوتالت لددلالتددذتاملددت ااددهاافتفعددل.اوهاددذلام ددتناتددذت ا
لت لكبا ثف امس وتقةالت فقلالاإق اوفلفراتحالالتففققةاول تت .ا
تل ددّاجعا ددوالتففقق ددةاجد دتلتلا إ ددف لرااوف ددطالتم ددفت الت ف ق ددةام ة ددفرا د دنرام ددنالت فق ددلا
لتمععفقّاولت فقلالتفعاطاإفضعقناتمس وتقةالت فقلالتععفقّمةالتم صتاال ةفافدطا

دةاول تددترامددعاتبالت فقددلالتفعاددطاتددق ا ف دفرافددطاللددّالت لددلالاصدداطاوت ددها
لتففققد ا
يعددتت التع فقددذالتفعاددطرات دتلءاشددملالتع فقددذالت واددةالت تاددةاالكماةددفاتواا د ءام ة دفرا

معامنو ةات هافطاوفتةالتع فقدذالت دطافدإبالت فقدلالتفعادطا امادتبامسد و را دا
لددناذت د الت د ءالتددذتاتددتت ات فقددذهراهق مددفات ددتبامس د وتقةالت فقددلالتمععفقددّالددنا
لت واددةااافماةددف.اوتل قل دفراتددذت افددإباتواددف التففققددةاج دتلتلا إددف لاتلضددطااددلباتتا

فعدلاتوالمع دفعامددناجف دبالت فقدلالتفعاددطاتواتفاعقدهافإ دهاي سددباتمضدفرا تد الت فقددلا
لتمععفقّاوع اتتاوقعاهذلالتفعلاتوال مع دفعاإدنلالت د ءامدنالت وادةالتدذتاتدت ها

لت فقددلالتفعاددطراوففتملفهددلا باتفعددفلالت فقددلالتمععفقددّاتواتفعددفلاتفاعقددهات سددبا ت د ا
لت فقددلالتفعاددطال ددّمفاتععاددقاهددذهالافعددفلااددفت ءامددنالماقددةالت لددلالتددذتاملددت ااددها

لت فقلالاإق ا لتمفت الت فت ةامنال تففققة) .ا
وقددّاو صددوالتففققددةاج دتلتلا إددف لالا د التعلكقددّااددفبالت فقددلالتفعاددطامذعاددتالددنا

لت فقددلاف ددطالت ل ددلالتمعع ددفاعالت ددذتاي ف ددذرامددعال ددّ ا ددفقاقنراجد د ءلرام ددنا وا ددةاجتا ددةا
ولوّ .اذت اتبالت فقلالتمععفاعاي فدذاهدذلالت د ءامدنالت وادةااصدفعها فدفرافدطاللدّا
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امعّا ففرافدطاللدّالت لدلالتدذتا فدذها دنراتوا
لت للالتمععفاعراهق مفالت فقلالتفعاطا
د
ج ءلر .ا
وفددطاضددتءامددفاتلددّ رامماددنالتلددتلااددلبامفةددت الت فقددلالتفعاددطالتددذتا د تددعهالتففققددةا

ج دتلتلا إددف لرام ددّاتل قل دفراتددهافددطالتتلقددعالتعماددطالا د التت قددلاافتعمتتددةال ددّمفا

ماددتباوكــيالً لشــركة طي ـرانام د نراوا د اللددتتالت لددلاافتددمهاوت ددناتحسددفااهددذها
قلاافتعمتتةامعّا فقنرامععفقّلراوش ةالتلق لبا فقنرافعاقدافراافلع ف هدفا
لتش ةراففتت
د
ت فدذالماقددةالت لدلالت ددتتا غدلات ةددفاتددلاتععفقدّامددعالتمسدفف اتوالتشددفوناتا ضددفلةرا
وااتبااتامنالاإق انالت جتعالا اش ةالتلقد لباوفلدفرااوادف التففققدةاجدتلتلا
إف ل .ا

تم د ددفاافت سد د د ةاتامافت د ددباتوالتت د ددف

التس د ددقفوقةالتع د ددطاتعم د ددلاغفت د د دفراف د ددطاإّم د ددةا

لاشددذفاالتددذيناي غ ددتباافتس دف اج دتلررافددإبام هددفالتلددف ت طاافت س د ةاتعماقددف ا
لت لددلالت ددتتالتعددطاتددعلالددنا الةددفايعحددّتاوفلدفراتمددفاياددط ا ذلالقعصد ا شددفطاهددذها
لتمافتباتوالتت ف

الا او

اتذلك التسف اتواتساقمةفاتامسفف انراتوا صّل ا

هددذهالتعددذلك اافتددلاش د ةالتلق د لباوتحسددفهةفرافإ ةددفا اتعددّا ددفقنراجتافرركت ةددفات دلا
تلّ اإّمةا للاوتلاتسع م ا دف ل اتعمدلالاد ات فقدذاللدتتالت لدلالتعدطاته معةدف.ا

تمفا ذلاته مواو فتةالتسقفوةاللتتا للامعامسدفف اناولتدعلج

ا دف ل اوقفمدوا

هع فقددذالماقددةالت لددلرافإ ةددفاتعددّرافددطاهددذهالتحفتددةرا ددفقنرامععفقددّلراولتش د ةالت فقاددةا
فقنرافعاقفرالا امفا تي فهاتلنهراواذضعفباافتعفتطا فقاقنااواف التففققةاول تتا

وتعّينتةف .ا

ثانياً -تأفير الطائرات:
تا ددلااعددضاش د ف التلق د لبافددطانومددةامتلتددلاوم فت د ف امعق ددةا ت د ال تددععف ةا

اش د ف ا ق د لباتإ د الددنا اددقالتددعع ف ااعددضا ف لتةددفاتعددعمانامددنات فقددذا
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للتتالت للالتعطاته معةفامعانفف ةف.افة فاي ت التس للرامناهدتالتدذتامع ددّالت فقدلا

لت تتاافت س ةاتة ءالت فف ناوت ةضاافتعفتطامس وتقعه اش ةالتلق لبالتمد ج را
ت التش ةالتمسعلج إ ا
وتإلجفاددةالا د اهددذلالتس د للافددإبالام د املعضددطالتعف اددقاهددقنا ددتلقنامددنا م ددف ا

لتلف ل راهمفاتلجق التلف الف اةاوتلجق هفام ة  .ا

 -1م ددف التلددف الف اددة اوفددطاهددذهالتحفتددةامعمددلالتمسددعلج الاد ات اواددّالتلددف ا
الددفقلامنوعةددفالتددذتاماددتباتفاع دفراتددهاومس د و رالددنا عددف جامددفامحّثددهامددناتض د ل ا
تألغقددف امددنامسددفف اناوغق د هلرا مددفايعحمددلالتمسددعلج ات ددفتقتاتشددغقلاوصددقف ةا
لتلف اولتعلمقنالاقةفراومناثلاتعدتتالاقدهاافتعدفتطا عدف جالتدع مف هفافدطالماقدف ا

لت لددلالتعددطاوللةددف.اهددذلاواغاددباتباملعد باللددّا م ددف التلددف اهةددذهالتصددت ااعلددّا
لإلم ف التعمتااطااحق ايعما التمسعلج التلف افطا ةفمةامّ اللّالإلم ف  .ا
وف ددطاض ددتءام ددفاتل ددّ راف ددإبالتمس ددعلج اه ددتالت ددذتاماعس ددباص ددفةالت فق ددلالت ددتتا
لتمس د ولافددطالنقعددهاافتمسددفف اناتوالتشددفو قن.اتمددفالتمفت د التم د ج اتالددف افددنا
تععّ اصفعهاتك امنا ت ها ففرافطالنقةا م ف اةاهق هاوفقنامسدعلج التلف ا
واعلفض ام هاهّلا م ف هفراوتوباتباماتباتهاتمةالنقةاافتع مف التلف اوفمنا

يععفقّوباتنتعففت امناإّمفتةف .ا

 -2م ددف التلددف ام ة د اامتجددباهددذلالتعلددّاياع د التمفت د التم د ج ااددلبامضددعا
تحواتص طالتمسعلج ا ف اتمّ امعق ةامعا فقمةفالتذتاي ل اتفاعفراتهاواعملا
تحوا قفهعهاوإش لفهراوففتعفتطاماتبامس و رالناتفعفتةلاومفاياحلت هامناتض ل ا
افتمسددفف اناولتشددفو قنا ل دفراتلتللددّامس د وتقةالتمع ددتعامددناتفعددفلاتفاعقددهراو ل دفرا

اواددف التففققددةاج دتلتلا إددف لالتعددطاتعد ددّها ددفقنرافعاق دفر.اتمددفالتمسددعلج افةددتالتددذتا
مسددعغلالتلددف اإددنلافع د الإلم ددف افق د اللددتتالت لددلامددعالتمسددفف اناولتشددفو قنا
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وت ددتبالاج د ال ددّاذت د اما دفراإفتص دفراتددهراوففتعددفتطافإ ددهاهددتالتددذتامعددّالت فقددلا

لتمععفق د ددّاافت سد د د ةاتام د ددذ ت انراواا د ددتباه د ددتاولتمفتد د د التمد د د ج امعض د ددفم قناف د ددطا
لتمس وتقةات فهةل .ا
تم ددفا ذلاتجد د التمفتد د التل ددف ام ددعا فقمة ددفاتقعم ددلاه ددذلالتل ددفقلاتح ددوا تل اوإمد د ا
مسعلج التلف رافإبالتمسعلج التذتاي د اللدتتالت لدلامدعالتمسدفف انامادتباهدتا
لت فقلالتمععفقدّاولتمسد ولالدنات فقدذالت لدلاوتدنمةالتمسدفف ان.اوفدطاهدذلالتمع د ا

تلددتلامحامددةالتد لضالتف سددقة ا باللددّالت لددلالتددذتاته مددهامسددعلج التلددف امددعا
لتمسد ددفف رام عد ددلاهد ددذلالتمسد ددعلج اوود ددّهامس د د و رالد ددناتعد ددتاضالتض د د اتذافد ددفءا
لتمسفف التذتاتتف ااحفتماتث فءالماقةالت للراو اممادناتبات سدباتمدةامسد وتقةا

تامفت التم ج التذتا فباقّاوضعالتلف او فقمةفاتحواتص طالتمسعلج  15.ا

ه د ددذلاوف د ددفتعتت ا تد د د الاوا د ددف التع د ددطاتض د ددم ةفاق د ددف تبالتلقد د د لبالتم د ددّ طالتس د ددت تا
اذصتاا م ف التلف افإ فا ل تامفياط ا

لتمفت ا 34ا"معع امسعلج التلدف امسدع م لراتةدفافدطاوفتدةالتدعع ف التلدف ات اوبا
ددفقلاققددفت اتواالددفقلاققددفت امذضددعااولمد هراوااددتبافددطاهددذهالتحفتددةامسد و رالددنا

لاإلددفءاتوالاض د ل الت فشددعةالددنافعددلاتتالضددتامددناتلضددفءا ددفقلالتلددف ".ا
وه د ددفاي إد ددذالا د د التمش د د عات د ددهاتغفد ددلاتبايد ددذ اتباهد ددذهالتمس د د وتقةافد ددطاجف د ددبا

لتمسعم ا اتع تبا داللع ف لرامناتف ا اشة اللّالإلم ف .ا ا

لتمفت ا 36ا"ي ل امفت التلف امسد و راافتعضدفمنامدعامسدعلج هفالدنال تع لمدف ا
لتلف ت قددةالتمالددف الاد الددفتقالتمسددعم افقمددفايععاددقاافتلددف او ددفقلاققفتتةددفالمدنرا
الواف اهذلالتلف تبرا دات ها ذلا فبالتمسعلج امسع م لراوفلدفرااوادف اهدذلالتلدف تبا

 15نقض فرنسي ،الغرفة التجارية  1971/3/2اجمللة الفرنسية للقانون اجلوي  1971ص .290
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فقاددتباهددتاووددّهامس د و رالددنال تع لمددف التمشددف ا تقةددفاوذت د اللع ددف لرامددناتددف ا ا
شةف اللّالإلم ف " .ا

ثالثاً -النقل المتتابع:
ت صالتمدفت الاوتد امدنالتففققدةاول تدتاوففل تةدفالت فت دةالاد امدفياط ا"امعدّالت لدلا

لت ددذتايع ددت هال ددّتام ددنالت ددفقاقناال ا ددقالت ددتالاد د التعع ددفاعرال ددّاتل ق ددقاه ددذها

ل تففققددةرا ل دنراولوددّلرا ذلا د ا تقددهالتل فددفبالا د ات ددهالماقددةاولوددّ رات دتلءاتددلا
ل تفف ااشل هافطاصت اللّاولوّات اتاسةامدنالتعلدتت.او اتفلدّهاصدفعهالتّوتقدةا

ض و ات فقذاتوّالتعلتتاتوااعضةفات فقدذلرا دفمنرافدطا قادقلاإفضدعاتسدقفت ا د طا
دفاتكّتددهامحامددةالتددعع فطااددف ا اال ل هددفالتصددفت اهعددف ا ا
ولوددّامععفقددّراوهددذلامد د

1956/5/31اوتععاقالتلضدقةااعلدّا لدلامسدفف اهدقنات دّباو دق راوقدّات ددلات فقدذها
م ددناشد د عقن اشد د ةا قد د لباه الف ق ددةا لا ددوالتمس ددفف ام ددنات ددّبا تد د اا ددف ا را
ولتذلددتطالت تاددةالتف سددقةا لاعددهامددنااددف ا ا ت د ا ددق .اوإددنلالت واددةالاإق د ا

تع ضالتمسفف اتحدفتمرافلد

التمحامدةامسد وتقةالت فقدلالتف سدطاوفلدفرااوادف ا

لتففققةافف تتفطالمنراالواف التمفت الاوت رالتفلا الت فت ةامناهذهال تففققةراوتدتا
تبالتحفتماقّاوقعاهقناملف اناف سققن 16.ا

ففت لددلالت ددتتالتمععددفاعا ذباهددتالتددذتاملددت ااددهالددّتامددنالت ددفقاقنالت ددتاقنالا د ا
إلددتطاجتاددةامذعافددةالاد ا ددف لتةلاافتععددفاع.اواعددّاهددذلالت لددلاللددّلراولوددّلرامعد ا

كف وا قةات لفدهاتع دها تد اذتد راواسدعتتااعدّاذتد اتبايعم دلاهدذلالتعلدّااصدت ا
للّاولوّاتوااصت الّ اللتتام فصاةالنااعضةفالت عض .ا
ولتس للالتذتامل لاه فامفاهتالتم

التلف ت طات لامنالت فقاقنالتمعفاعقنالتذينا

لشع تلافطالماقةالت للراوففتعفتطامفاهطامس وتقفتةلإ ا

 16استئناف ابريس  1956/5/31اجمللة الفرنسية للقانون اجلوي  1956ص .32
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تلّاتجفهوالتمفت ا )30امنال تففققةالا اهدذلالتعسدف،لرا اوف د قدوااذصدتااذتد ا

مفاهقنا للالت فاامناجةةاو للالامععةاولت ضف عامناجةةاتإ  .ا

ف فت س د ةات لددلالت ددفارافإ ددها امحددقاتا لكددباتواتذافددهالت جددتعا دالا د الت فقددلا
لتددذتاوقددعالتحددفتماتوالتعددلإق افددطام واددةالت لددلالتعددطاتت هددفرامددفتلاماددنالت فقددلا

لاولراه فءالا التفف اص ا،راقّاتإذالا الفتلهاتحملالتمس وتقةالدنالت وادةا
الكماةف .ا
تمددفاافت س د ةات لددلالامععددةاتوالت ضددف عافإ ددهامحددقاتام تددلالت جددتعالا د الت فقددلا
لاولراوتام تددلا تقددهالتددذتاتددهاوددقال تددعن الت جددتعالاد الت فقددلالاإقد .اوت ددلا

مددنالتم تددلاولتم تددلا تقددهرافضدنرالددناذتد راملفضددف الت فقددلالتددذتاتددتت ام واددةا

لت لدلالتعددطاوقددعاإنتةددفالتةددن اتوالتضددقفعاتوالتعاددتاتوالتعددلإق .اوااددتباهد ءا
لت ددفقاتبامسد وتقنالاد اوجددهالتعضددفمناق ددلالتم تددلاولتم تددلا تقدده.اوف ددفءالاقددهرا
فإ ها ذلامفاوقعالتعاتاتوالتضقفعاتوالتةن اتوالتعلإق اإنلام واةالت للالتعدطا

تت هددفالت فقددلالاولراتواإددنلام واددةالت لددلالتعددطاتت هددفالت فقددلالاإق د رافإ ددها ا

ماتباتمف التمض و اتت امنولة ا ا

 لت فقددلالاولالتددذتاجمددعافددطاشذصددهالت فقددلالاولاولت فقددلالتددذتاوصددلالتض اإنلام واةالت للالتعطاتت هفاه فسه .ا
 توالت فقددلالاإق د التددذتاجمددعافددطاشذصددهالت فقددلالاإق د اولت فقددلالتددذتاوقعالتض اإنلام واةالت للالتعطا فذهف .ا
هددذلاوقددّاتالددوالتمددفت ا )36امددنالتففققددةامت ع اددفلاتعددف ا1999امضددمتبالتمددفت ا
)30ام ددنالتففقق ددةاول ت ددتااذص ددتاالت ل ددلالتمعع ددفاعرالاد د اوفت ددهرام ددعا ض ددففةا

اسقلةاتم اواهذ ال ف ا"لت لكب"ا ت اجف بال ف التم تلاولتم تلا تقدهراوفدطا

ذت اصتلااابالامععةامفع ضات ةفالف ّ اتا لكبالتمسفف الا امعنالتلف  .ا
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المبحث الثاني

االلتزامات المترتبة على عقد نقل األشخاص
معّاللّا للالاشذفاامدنالتعلدتتالتما مدةاتا دف قن.افةدتامدناجةدةاي تدبالدّ ا
د
لتع لمف اتلعالا الفتقالت فقدلراومدناجةدةاثف قدةايعتتدّال دهالتع لمدف الّيدّ افدطا

جف بالتمسفف  .ا
أوالً -التزامات الناقل الجوي:
دتامفصدلافدطالتع لمددف الت فقدلات دفهالتمسددفف انا
تدلات حد التففققددةاول تدتاولاد ا حد
د
لتذينامعمدلالاد ا لاةدل.ات دناادفت جتعا تد اتوادف التلتللدّالتعفمدةاولتعد طالتسدف ّا

تددّ اش د ف التلق د لباولتش د وطالتعفمددةاتإلمفتددفرامماددناتاذددقصاهددذهال تع لمددف ا
افتعفتط ا

 -1نقل المسافر إلى موـان الوصـول المقصـود ا بال تعد ل الت قسدطالتدذتاملدعا
لاد الددفتقالت فقددلايعم ددلاهع فقددذالماقددةا لددلالتمسددفف امددناماددفبالتلقددف ا تد اماددفبا

لتتصددتلال د الت ددتراهتلتددلةا ددف اوضددمنالتمتلددّالتمعفددقالاقددهالتددذتايعحددّتا
لفت افطاجّلولالت ون التم ع مةالتعطاتلت اهةفالتلف اولتعطاي دقنافقةدفامقعدفتا

وصتلالتلف اافتقت اولتسفلةالتمل اناتا وادةالت تادة.اوادّإلافدطا لدف التعد ل ا

لت فقلالت تتاهع فقذالماقةالت للات و ات واّالتمسفف اهعذ اتف اوو

املعّاتدها

لا امعنالتلف  .ا
 -2ضـــمان ســـالمة المســـافر:اوااعد د الت فق ددلاتمضد دفراا ددلبامس ددة الاد د ات ددنمةا
لتمسددفف اتث ددفءالت واددةالت تاددةاواضددمناوصددتتها ت د اهاددّالتملصددّاتدداقمفرامعددفف .ا
فةتامسللرا مفات

ا ولفررالنالتضد التدذتامحدّماتامسدفف افدطاودفلالتتفدف ا

توا صددفهعهاا د ولاتوااددلتاض د اهددّ طاآإ د .اوإذلامددفاق ددلالت فقددلالت ددتتا لددلا
لكددبامد اضرافعاقددهاتبايعذددذالتعددّلهق التم فت د ةاتم ددعاتفددفقلاوفتعددهالتصددحقةامددنا
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جةةراوم عا صفاةالت فاالآلإ اناافتم ضا با فبام ضالتم اضامعدّمفرامدنا

جةةاتإ  .ا

 -3نقل أمتعة المسـافر والمحافةـة علي ـا اياعد الت فقدلا دذت اادلباي لدلاتمععدةا
لتمسفف التعطاي ل ااعضةفافطاوتنتهراوفعضةفالآلإ امسددالا تد الت فقدلاواسد لا

فدطاالفقدةالامععددة.اوتباي لدلاهددذهالامععدةاهدّوباملفهددلرا فتمدفاتددلايععدّ اون ةددفا

لتددتنبالتمسددمتلااددهالددفت اوهددتا 20ك د )ا مددفاوّتتددهاش د وطالإلمفتددف.اووق د اتبا
لامععددةالتمس د اةات ددتبافددطاوددتن الت فقددلاوو لتددعهافإ ددهايعتجددبالاقددهالتمحفف ددةا
لاقةفاوإ دا فبامس و رالنا لاهن اتواتاتاياحقاهةف .ا

 -4توفير الراحة والطمأنينة للمسافر امسعغ الت فقلالت تتاافدطا واعدهالت تادةا
إلمصفلالتمسفف ا تد املصدّهانم دفرامدنالتتقدواملدتلاتواملصد ااحسدبالتمسدففةا
لتعددطاتفصددلاهاددّالتلقددف الددناهاددّالتتصددتل.امددناه ددفايعتتددّالتعد ل افددطاجف ددبالت فقددلا
البامعملالا اتلمقنا لوةاهذلالتمسفف امناتتفق املعّاتهاتا ات الاقهاوتلّملا

مفامحعفجهامدنا عدف اوشد لا.اثدلا ذلامدفاتعلادوالتلدف اتوا دفبالاقةدفالتمادتما
ددتانراتس د باآإ د افددطاتوددّالتملددف ل رافددإبالا د الت فقددلاتلددّملالتلعددف اولتش د لاا

تامس ددفف اناو ددذت ات ددلمقنالتم قدددواتة ددلاف ددطالتف ددفت ا ا مدددفات ددعمانالتل ددف امدددنا
لتددعع فطا واعةددفاتواتددلمقناوتددقاةا لددلاتإ د ااغقددةا مصددفلا ددلامسددفف ا ت د اهاددّا

لتملصّالتمعفقالاقه .ا

ثانياً -التزامات المسافر:
ملفهددلال تع لمددف التعددطاتع تددبالاد الت فقددلرالتع لمددف ايععددقنالاد التمسددفف التتفددفءا

هةفراوهط ا

 -1دفع أفرة النقل:امعع د التتفدفءاادلج الت لدلاتتاتفدعاثمدناتدذ التسدف اوتجد ا
لتتنبالت ل ّامدنالامععدةافدطاودفلاوجدتتهال تعد ل الت قسدطالتدذتاملدعالاد الدفتقا
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لتمسفف ات فهالت فقل.اهذلاوقّاج

التعفت الا اوصتلالت فقلالت تتالا اتج ا

لت للاملّمفراتتاق لالت ّءافطات فقذالت للالت تت.ا

 -2حجـــز مقعـــد علـــى مـــتن الطـــائرة ات ددطامسددعلقعالتمسددفف التددعذّل التلددف ا
تاتصتلا ت اهاّالتملصّرايعتجدبالاقدها مدفاذ دفاتبامادتباقدّالتعحصدلالاد ا

تددذ التسددف .ا داتبال تعحصددفلالا د اهددذهالتعددذ ا اي د مناتامسددفف اوفشددالا
تال ددف طاملع ددّلراتا ا ددت الاق ددهام ددفات ددلاما ددناق ددّالتف ددقام ددعالت فق ددلالاد د او د د اه ددذلا

لتماددفب.اولاد اهددذلا صددوالتمددفت التسددفاعةامددنالتشد وطالتعفمددةاتإلمفتددفاالتتةددفا" ا
مضددمنالت فقددلاتبامضددعاتحددواتصد طالتمسددفف املعددّلرامحددّتلرافددطالتلدف امددفاتددلا

ماناه ف التفف اإفاالا اذت ".اهذلاوا

الت لكبالتذتاتدلامح د املعدّلراتدها

لاد امددعنالتلددف الاد امغددفت التلددف او وتددهام ةددفاتوباتباماددتبالت فقددلاما مدافرا
ت فههاالتاتعتاضراإفصةا ذلا ف واه ف اتوتتاةات فااآإ ان.اا ا

 -3احت ـ ار تعليمــات الناقــل:اياع د التمسددفف الوع د ل اتعاقمددف الت فقددلالتعددطاتح دعلا
لاقهالتعتلجّافطالتملف التذتاتدعلاعام دهالتلدف افدطالتد منالتمحدّتاوعد اممادنا
ةددفءالإلجد لءل الإلتل اددةالام قددةاولت م قددةرافددإذلاتددلإ التمسددفف الددنالتحضددت ا

فطاهذلالتمتلّالتمحّتا فباتا فقلالت وقلاافتلف اتوباتبامادتباما مدفرااف ع دف ا

لتمسددفف راوتوبااتباتع تددباتمددةامسد وتقةافددطاجف ددهاوعد اوتددتاتت ا وقددلالتلددف ا
تد الإلضد ل اافتمسدفف راذتد اتبالتمصدداحةالت مفلقدةاتامسدفف انافدطاهدّءالت واددةا

لت تاةاتوت اافت لفمةامنامصاحةامسفف امةمل.ا ا
كم ددفايعع ددقنالاد د التمس ددفف الوعد د ل الت ددف التملد د الاد د ام ددعنالتل ددف ا ددفوع ل ا

لتععاقمدف التصدفت الددناقف دّالتلددف اتواتفد لتا فقمةددفاهتجدتاالتلعددتتال دّا قددنعا
لتلف اتواه تطالتلف اتوا فياتو مةالامفباول مع فعالنالتعّإقن .ا
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وفتجهالف اممع عالا التمسفف ا تقدفباتتالمدلامدناشدل هاتعد اضاتمدناوتدنمةا

لتلف اتوالاشذفاالتمتجتتينالا امع ةفاتاذل .
المبحث الثالث

االلتزامات المترتبة على عقد نقل البضائع
ي ش ددقالل ددّا ل ددلالت ض ددف عاال ا ددقالت ددتالتع لم ددف امع فتت ددةاه ددقنا فق دده الت فق ددلا
ولتم تددل.ات د ع ضافددطافل د تقنامععددفتقعقنا تع لمددف ا ددلام ةمددفا نلءالآلإ د راثددلا
ع الافطافل اثفت ةالناوقالتعص طافطالت ضفلةاإنلافع الت لل .ا
أوالً -التزامات الناقل:
ياد د الت فق ددلااف تع لم ددف التعفتق ددةال ددّمفاي ددعلا هد د ل الل ددّالت ل ددلامس ددعتفقفراشد د و ها

لتمتضتلقة ا

 -1التددعن الت ضددفلةامددنالتم تددلاتوا ف ددهافددطاملددف التلقددف راتوافددطاتتاملددف ا
آإد د ايعف ددقالاق دده.اوه ددفايعتج ددبالاق ددهاتبايعحل ددقام ددنالت ض ددفلةاوم ددنال ددّتهفا
وو مةددفاوصددحةاهقف فتةددف.اوتددّ التددعنمهاتا ضددفلةاي شددلافددطاذمعددهالتع د ل اآإ د ا
ملضطاهتجتاالتحففظالاقةفاوو لتعةفاوع ايعلاشح ةف .ا

 -2اشحنالت ضدفلةاو صدةفاتلإدلامذدفنبالتلدف اتمةقدّلراإل دفنالماقدةالت لدل.ا
وهددذلال تع د ل افددطاجف ددبالت فقددلايع د افددطاتبالماقددةالتشددحناوت تقددبالت ضددفلةا

وت قمةفالا امعنالتلف اتعصلالتصف راوثقلفرااسنمةالت واةالت تاة.اولت فقدلرا
افلع ف هالتمس ولالناتنمةالتلف راوفمفاتّمهامناإ اووتف لاف قةاتقدّ امدنا

لتم تددلالا د الت ةددتضاهةددذهالتمةمددة.افلددّامسددعا الت د االتفصددلاهددقنالت ضددف عا
احد د دتلج اإشد د د قةاتوا ت د ددف قةاتتقفيعة د ددفام د ددنال هعد د د لناتوال ص د ددلّل اه عض د ددةفا

ول سف هفراتواتبايعلاتتناعالت ضفلةاتلإلالتلف ااشالامحفااتتلن ةف .ا
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 -3ا للالت ضفلة اوهتال تع ل الت قسطالتذتاملعالا الفتقالت فقلاوذت اه لدلا
لت ضفلةامدناملدف التلقدف ال د الت دتا تد املدف التتصدتلراوفدطالتمتلدّالتمعفدقا

لاقهاتوباتلإق  .ا

 -4التمحفف ددةالا د الت ضددفلة ا بالت فقددلام ددذاتبامسددعالالت ضددفلةاوتص د ،افددطا
وقفنتهاماتباما مفراافتمحفف ةالاقةفاوع املت اهعساقمةفافطامافبالتتصتل.افلّا
تلعضددطا قعددةالت ضددفلةاوف ةددفافددطاماددفبااددف تاتوافددطاثنجددف اإفصددة.اوقددّا

تعع د ضالت ضددفلةاتاعاددتافقم ددفاتددتاتعلاددوالتلددف الت فقا ددةرافعا د الت فقددلا بات ددلا
يددعمانامددنا لاةددفالا د ا ددف اتإ د راتباملددت اه قعةددف.اهددذلاوت د ح اام اددّامددنا

لتعفصقلاهذلال تع ل اوغق هاوقنا ع ضااواف امس وتقةالت فقلالت تت .ا

 -5اتف ا الت ضفلة امع اوصداوالتلدف الت فقادةاتا ضدفلةا تد املدف التتصدتلا
يعتجددبالا د الت فقددلاتواتفاعقددهالتعمددلالا د ا د للالت ضددفلةامددنالتلددف اتمةقددّلرا

تعسدداقمةفا ت د اصددفوبالتحددقافقةددف.اولتعددفت اتبالت فقددلاهددتالتددذتايعحمددلات ددفتقتا
لماقةالتعف ا امفاتلايعفقالا اإنطاذت  .ا
 -6اتسدداقلالت ضددفلة اهددتالتعماقددةالتلف ت قددةالتعددطاي عةددطاهةددفاللددّالت لددلالت ددتت.ا
واعم ددلاذتد د اهتض ددعالت ض ددفلةاتح ددواتصدد طالتم ت ددلا تق ددهاوتماق ددهام ددنااس دديا

و لتددعهالتمفتمددةالاقةددف.اوت ددطامفددطالت فقددلاافتع لمددهاهعسدداقلالت ضددفلةا تد التم تددلا
تقددهرالاقددهاتبامذلد الاإقد اام د تاوصددتلالت ضددفلةاوعد ايعسد اتددهالتددذهفاا

تعسدامةفا لتمدفت ا2/13امدنالتففققدةاول تددت)اولاصدلاتبامادتبالتعسداقلافدطاملددف ا
لتتصتلامفاتلاي صاإلفاالت للالا امافباآإ اتاعساقلا لباماتبافطاماعبا
لت فقددلاهتتدديالتمّي ددةاتوافددطامددت نالتم تددلا تقدده.اوفددطاهددذهالتحفتددةاتعددّالماقددةا

لت للالت تامنالتملف ا ت التمّي ةاتفاعةاتعلّالت للالت تتاوااتبالت فقلالت تتا
مس و رالناتتاض اياحقاافت ضفلةاإنلالماقةالت للالت ت .ا
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ولا د الت فقددلاق ددلاتبامسددالالت ضددفلةا ت د التم تددلا تقددهاتبايعحلددقامددنالتشددذصا

لاإق د اوصددفعهاوتولقعددهافددطالتددعن الت ضددفلة.اوإ داقفمددوامس د وتقةالت فقددلالددنا

لتعسدداقلالتذددف قا لتمددفت ا8امددناشد وطالإلمفتددف).اوففتملفهددلا باتام تددلا تقددهراق ددلا
تبامسعالالت ضفلةرالتحقاافحصةفاومعفي عةفاتاعحلقامنالّتهفاوون ةدفاووفتعةدفا

ومع فدةامددفا ذلا ددفباه فتد امددنا لددصاتواتاددتافقد فضالتددعنمةفاتوامسددعامةفامددعا
ي لتاتحف فتهاتمةقّلراتا جتعالا الت فقلاافتمس وتقةااذصتااذت  .ا
ت ددناولقع ددةالتعس دداقلاق ددّا اتح ددّم ا ددلبايد د فضالتم ت ددلا تق ددهالت ددعن الت ض ددفلةا
اس باتافةفاتواتلإ اوصتتةفاتواتلاتعّاتهامصاحةاافتعنمةفراتواقّا امحض ا

توددّا تددعن الت ضددفلةاو ايةعددّتالت فقددلا ت د التم تددلا تقددهراتواتبالتم تددلا تقددها

محض ا تعن الت ضفلةات هاي فضاتبامسّتاتج الت لدلافقمدفاتدتا دفبال تفدف ا
فددطاللددّالت لددلالاد ات ةددفاتددّفعال ددّالتتصددتل.اففددطاجمقددعاهددذهالتحددف

ايعتجددبا

لا د الت فقددلاتباي ددفت ا ت د التلقددف ااددفإلج لءل التم فت د ةافددطاضددتءاتواددف اقددف تبا

توتةالتعساقل .ا
ولتغفتدبافدطالتعمدلرات ددهافدطاوفتدةالددّ اتسدداالالت ضدفلةامددنالت فقدلرافدإبالتشد وطا
لتعفمددةاتإلمفتددفالتذفصددةاه لددلالت ضددف عاولتعددطامشددق ا تد ال ل فقةددفاللددّالت لددلاهددطا

لتعددطاتل ددقا ذلاتددلات ددنامععف ضددةامددعاقددف تباتوتددةالتعسدداقل.اووفلدفرااواددف التمددفت ا
4/8امناهذهالتش وطافإبا"لا الت فقلالت تتاتبايع دعاتعاقمدف التم تدلالتم ق دةا

فطاإلفاا للالت ضفلة.اوفطاوفتةالّ اوجتتام لاهدذهالتععاقمدف اتوالتدعحفتةا
ت فقذهفافإبالت فقلالت تتامسعلقعرااعّا إلف التم تدلا عفادةاهتلقعدةالدّ اتسداقلا

لت ضددفلةراتبامعقددّالت ضددفلةالاد ا ف تددهاتوا ددف ل اتإد ا ت د امحلددةالتلقددف ا
فطال ع دف اتعاقمدف اتإد امدنالتم تدل.اوفدطاودفلالدّ اوصدتلاتاد التععاقمدف ا
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إنلافع ا اتللالناثنثقنايتمدفرراجدفناتا فقدلالتعصد طافدطالت ضدفلةا اةدفاتوا
ج ءام ةفاافت قعاافتم لتالتعا ط" .ا

ثانياً_ التزامات المرسل:
تعم لالتع لمف التم تلاامفاياط ا
اا-1اا لّلتاإلفاالت للالت تتاتا ضدفلة اتوج دوالتمدفت التسفتتدةامدنالتففققدةا
دفاوماعددها
ول تددتالا د التم ت دلا لددّلتاإلددفاالت لددلالت ددتتامددناثددنما س د .ا مد د
لتمددفت التعفش د امددنال تففققددةامس د وتقةالددّ اصددحةالت قف ددف اولإلق د ل ل التمععالددةا

افت ضددفلةاولتمّو ددةاف ددطاإلددفاالت ل ددلالت ددتت.اتم ددفالتمددفت التسفتت ددةالشد د ام ددنا
ل تففققددةافلددّاتت مددوالتم تددلاتمض دفرراق ددلاتسدداقلالت ضددفلةا ت د الت فقددلاتباي فددقا
اذل ددفاالت ل ددلالت ددتتالتمس ددع ّل الت ددنن اتتلف ه ددفا ت ددعقففءا جد د لءل الت م ددف ا
ولتضد ل باولت دتتق .اواادتبالتم تدلامسد و راق ددلالت فقدلالدنا دلامدفامحدّمامددنا
تض د ل ا فشددعةالددنالددّ اوجددتتاهددذهالت قف ددف اولاو ل اتوالددّ ا ففيعةددفاتوالددّ ا

صحعةف .ا

اا-2ااتغاقتالت ضفلةاوتع ععةفاوو مةدفاافتلاالدةالتعدطاتلعضدقةفا قععةدف اق دلا
تبامسدالالتم تدلالت ضدفلةاتا فقدلرالاقددهاتبايدعلالماقدةاتغاقفةدفاوتع ععةدفاوو مةددفا

ال الةاتلقةفامدنالتةدن اتوالتعادتراتوات عدّاتعد د ضالت ضدف عالاإد التمحمتتدةا

تددذت .ا مددفالا د التم تددلاتباي ددهالت فقددلا ت د ا قعددةالت ضددفلةاولتمذددف

التعددطا

مماناتباتعع ضاتةفاوذت ا طايعس اتا فقلالتذفذال وعقف ف التننمةا إلدّلتا

مافباإفااتتضعةفافقه .ا
-3اتس دداقلالت ض ددفلةا تد د الت فق ددل ات ددطاي ددعمانالت فق ددلام ددنات فق ددذالتع لمفت ددهاه ل ددلا
لت ضفلةامنامافبالتلقف ا ت امافبالتتصدتلرايع تدبالاد التم تدلاتسداقمهاهدذها

لت ضفلة.اوإذلا فبالتغفتبافدطالتعمدلاهدتاتبايدعلاهدذلالتعسداقلافدطاملدف التلقدف را
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فإ هام تناتباملعافطامافتبالت فقلافطاتلإلالتمّي ةاتوافطاتتامافباآإد ايدعلا

ل تفف الاقه .ا

 -4تفددعاتجد د الت ل ددل ا بال تعد د ل الت قس ددطالتددذتامل ددعالاد د ا فه ددلالتم ت ددلاه ددتا
تسّيّاتج ا للالت ضفلةامنامافبا ت اآإد اال ادقالت دت.اوااحدقاهةدذهالاجد ا

مصف الالإليّلعاولتشحناولتعف ا اولتعدلمقناوغق هفامنالتمصف الالتعطايعحماةفا
لت فقلاوت تبا نمةاإلتمف الماقةالت للا لتمفت ا6/4امناش وطالإلمفتف) .ا

وغفت فرامفات تبالاج امسعحلةاملّمفرال ّالتلقف .افإذلاتلامللالتم تلاالتل ةفاوفلافرا
تذت راجفناتا فقلاتباممع عالنالتعن الت ضفلةااجلا لاةف .ا

وإذلاتد ددلال تفددف الاد اتباتسددّتاتجد الت لددلال ددّالتتصددتلامددناق ددلالتم تددلا تقددهرا
فإ ددهامص د ،الا د الددفتقالاإق د التتفددفءاهددذت ات ددناتوبالإلإددنلاه لددفءالتم تددلا
ماع مفراهةذلالتتففءا ت اجف هرافاتاتبالتم تلا تقها فضالتعن الت ضفلةاتوات ها

تصد ،امعسد لرافددإبالتم تددلاي لد امددّي فراهددّفعالاجد 17.اوفددطاهددذهالتحفتددةرا باتددلا
مسّتالتم تلالاج اتا فقدلا دفباتدهاودقاود

الت ضدفلةاتمةقدّلرات قعةدفاولتدعقففءا

ولتقهامناثم ةف.اهذلاوقّاتللواش وطالإلمفتفاتا فقلاوقالمعقفنالا الت ضف عا

لتم لتت ددةا امس ددلياتم د د تالتع ددفنلال ددناوقفنتة ددف.ات ددناه ددذهالتشد د وطا اتاد د ا ادا

ت لطاللّالت للاو اتس تات فهالتغق  .ا

ا
ا
 17استئناف ابريس  1989/12/11استئناف ابريس  2001/1/28مشار إىل القرارين لدى المي للنقل
 2003اجلزء الثاين بند رقم .944
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ثالثاً -حق التصرف بالبضاعة أثناء النقل:

آ -ثبوت الحق إلى المرسل:
صوالتمفت ا )12امنالتففققةاول تتالا التعفتط ا
 -1امعالّ الإلإنلاهع فقذاجمقعال تع لمف التمع ت دةالاد اللدّالت لدلراتام تدلا
ود ددقالتعص د د طافد ددطالت ضد ددفلةرا مد ددفااسد ددح ةفامد ددناملد ددف التلقد ددف اتوامد ددناملد ددف ا
لتتصتلراوإمفاهتقفةفاتث فءالتل اقال ّاتتاه تطراوإمفاالاباتساقمةفافطاجةةا

لتتص ددتلاتواتث ددفءالتل ا ددقا تد د اش ددذصاآإد د اغقد د التم ت ددلا تق ددهالتم ددذ ت اف ددطا
إلدفاالت لدلالت ددتتراوإمدفاالادبا لفتتةددفا تد املدف التلقددف را فتمدفاتبالتددععمفلا
هذلالتحقا امضد اافت فقدلاتواافتم تداقنالآلإد انراومدعام للدف اتفدعالتمصدف الا

لتمع ت ةالا اذت  .ا

 -2الا الت فقلال ّالتعحفتةات فقذاتولم التم تلاتبامذل هاهذت افت لر .ا
 -3اماددتبالت فقددلامسد و را ذلا فددذاتولمد التم تددلاافتعصد طراتوباتباملاددبام ددها
تلّملاصت اإلفاالت للالت تتالتمسامةا تقه .ا

 -4اي عةددطاوددقالتم تددلاوقد اي ددّتاوددقالتم تددلا تقددها ل دفراتامددفت الت فت ددةالش د ا
لتعفتق د ددةرالاد د د ات د ددها ذلا ف د ددضالتم ت د ددلا تق د ددهالت د ددعن اإل د ددفاالت ل د ددلالت د ددتتاتوا
لت ضفلةراتواتعذ ال هعّلءا تقهرالتع تالتم تلاولهافطالتعص ط" .ا
وفلدفراتألواددف التلف ت قددةالتعفمددةام ددلالتم تددلاوددف لراتا ضددف عالتم لتتددةاجدتلراادفت غلا

مددناتسدداقمةفاتا فقددلالت ددتتاول علددفلاوقفنتةددفالتمفتمددةا تقدده.اواع تددبالاد اذتد ات ددها
ماددتباتام تددلالتددذتاتهد اللددّالت لددلا صددّل اتعاقمددف ا تد الت فقددلالت ددتتاتععددّيلا
اعضال فص اهذلالتعلّا عغقق املدف التتصدتلاتواتغققد اشدذصالتم تدلا تقدها

توا لفت الت ضفلةا ت املف التلقف ..لت  .ا
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ت ددنات ددطايددعمانالتم تددلامددناممف تددةاولددهاهعتجقددهالت ضددفلةراتف د ضال تففققددةا
لفرات صالتمفت التمذ ت اتلنهراتتلف الّ اش وطاتهمةف ا

 -1تباماتباقّا فذاجمقعال تع لمف التمع ت دةالاد اللدّالت لدلاوادلتطافدطا اقعدةا
هددذهال تع لمددف اتفددعاتج د الت لددلامضددفففرا تقةددفاجمقددعالتمصددف الالتمع ت ددةالا د ا

ت فقذاتعاقمفتهرافقمفامذصاتتجقهالت ضفلةاولتععّين التمع ت ةالا اذت  .ا

 -2ت داماتبامناشلبالتععمفلالتحقافطاتتجقهالت ضفلةا تحف التض اافت فقلا
توالتم ت دداقنالآلإ د د اناوتعم ددلاهدددذهالاضد د ل اافت فق ددلال عل ددفااققمد ددةالتضدددمف ةا

لتملد د ات ددهالاد د الت ض ددفلةراتم ددفاافت سد د ةاتام ت دداقنالآلإد د اناففتضد د اق ددّاي ددعجا

افت س ةا تدقةلامدناجد دلءاتح اد ااضدفلةالتم تدلامد ل الّيدّ الامد التدذتايد تتا
ت اتاتااضف عةلااس باذت  .ا
 -3تبات ددتبالتععاقمددف ااشددلباتتجقددهالت ضددفلةاماعتفددةاوتشددملا فمددلالت ضددفلةا
وتق اج ءلرام ةف .ا

 -4تباماتبات فقذاتعاقمف التم تلالتصفت ا ت الت فقلامما فر.اتمفا ذلا فبات فقذا
تولم د التم تددلامسددعحقنرراوجددبالا د الت فقددلا شددعف هاهددذت افددت لر.اففتععاقمددف اقددّا
مصعبات فقذهفام نرافقمفاتتا ف والت ضفلةاقّاوصداواملدف التتصدتلاوتإلد ا
لت فقلالتم تلا تقهاهذت راوااتباافتعفتطالتحدقافدطاتتجقدهالت ضدفلةاتوالتعصد طا
هةفاتوالتعنمةفاقّاتص ،اتام تلا تقهاوتلامعّاتام تل .ا

 -5تباملّ ا سذةاإلفاالت للالت تتالتمسامةا تقها تد الت فقدلاوذتد ا دطايدّوبا
هةددفالتععاقمددف الت ّيددّ امتقع دفرالاقةددفامددنالتم تددل.اوإذلامددفا فددذالت فقددلاتعاقمددف ا

لتم تددلاتوبا اددباتسدداقلا سددذةاإلددفاالت ل ددلالتعددطاتللددفها مفهددفرافإ ددهاما ددتبا
مس و رالنالتض التذتامصقباوف اتا الت سذةااصت اتصتتقة .ا
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ت ّ الإلشف اتإق لرات ها لفراتامفت الت لاعدةامدنالتففققدةاجدتلتلا إدف لاتعدف ا1961ا

لتماماةا تففققةاول تترا اماتبالام اهعتجقهالت ضفلةا ففذلرافطامتلجةةالت فقلا
د
لتفعاددطامددفاتددلايددعلاتتجقةددهاتو را تد الت فقددلالتمععفقددّراافلع ددف اتبالت فقددلالتفعاددطاتددلا
ي ت ياللّمفراافتم تل .ا

ب -انتقال الحق إلى المرسل إليه:
تد د صالتم ددفت ا )13ام ددنالتففقق ددةاول ت ددتالاد د ام ددفياط ا"-1اما ددتباتام ت ددلا تق ددها
لتحقراام تاهاتلالت ضفلةا للةالتتصتلراتباملابا ت الت فقلاتسداقلاإلدفاا

لت للالت تتا تقهاوتبامسدامهالت ضدفلةاملفهدلاتفدعام اد التدّيتبالتمع تدبالاقةدف..ا
-2الا الت فقلاتبامذل التم تلا تقهاام تاوصتلالت ضفلةامفاتلايعفقالا ا

إنطاذت  ."..ا
و يعضدد،امددناهددذلالتد صاتبالت ضددفلةال ددّمفات ددتباقددّاوصدداواماددفباملصددّهفا
وتإل التم تلا تقهاهذت رافدإباودقالتم تدلاهعتجقدهالت ضدفلةايعتقدتاتق دّتاودقا

لتم تلا تقهاهذت .ا ذا ايعصت اتبايعمععالتم تدلاولتم تدلا تقدهافدطاوقدواولودّا
افتحقافطاتتجقهالت ضفلةرالام التذتاقدّايد تتا تد اتتجقدهاتعاقمدف امع فقضدةا

م ةمفا ت الت فقلاواععذ اافتعفتطالاقهات فقذهف .ا
ت نا ذلامفا فضالتم تلا تقهالتعن اإلدفاالت لدلاتوالتدعن الت ضدفلةراتوات دها
تعددذ ال هعددّلءا تد ال تل ددهاإلإلددف هاهتصددتلالت ضددفلةافددإبالتم تددلامسددع تاولددها

فطالتعص طاافت ضفلةاوتتجقةةف .ا
ت ّ التمنو ةاتمضفرات ها ذلا فبالاصلاالبالتم تلاهتالتذتامحقاتدهاتتجقدها

لت ض ددفلةاإ ددنلالماق ددةا لاة ددفاجد دتلررافإ ددهات ددق اه ددف ام ددفامم ددعام ددناتبايع ددفنلا
لتم تلالناهدذلالتحدقا تد التم تدلا تقدهام دذا لدّلتاإلدفاا لدلالت ضدفلةاوإيد لتا

هذلالتش طافطامع ه .ا
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الفصل الثالث :مسؤولية الناقل الجوي ا
فددطات لتددع فاتمس د وتقةالت فقددلالت ددتتالتددّوتطرا ع ددفولاتو راتتددف اهددذهالتمس د وتقةا
دّيّهفراوإفمسدفرا
ا
اتفعةفراو لاعفراتحّيدّهفاوتش

وتلت هفراوثف قفراوف تةفراوثفت فرا

لتففقف الإللففءام ةفراوتفتتفراتواف التّلت التمععالةاهةفراوذتد افدطاتدعةافد وعا

مععفتقة.

لتف عالاول اتتف امس وتقةالت فقلالت تتالتّوتطاوتلت هف ا
المبحث األول

طبيعة المسؤولية في اتفاقية وارسو
تلددّاه د ناإددنلالتم فقشددف التعددطاتل

افددطاجاسددف ام د تم اول تددتالتعددطات د لوا

ل تففققةاثنثةالت فهف ا قسقةافقمفايععاقاهعحّيّاتتف امس وتقةالت فقدلالت ادتتا

و قععةف .ا
ل ت ددفهالاولراه د اهددذهالتمسد وتقةالاد اتتددف اتعفقددّت.افعلددّالت لددلايالددطالاد ا
لفتقالت فقلالتع لمفراهعحلققا عق ةامعق ةاهطاضمفباتنمةالت لكدباتوالت ضدفلةا
لتم لتتةراوففتعفتطافإبامس وتقةالت فقلاتع تباام تا إنتهاافتع ل التسنمةامفاتلا

ي واتبامفاتحقالتمسفف اتوالت ضفلةامناض ا فبا عق ةاتس باتج طا ايّا
تددهافقددهاتوا عق ددةافعددلالتمسددفف ا فسددهاتوا لجعدفراتل قعددةالت ضددفلة.اوقددّات دد اهددذلا
ل ت فهاوفتتاتولالتلف تبالتماعتااولا ا تتةفاف سة .ا
ول ت دفهالت ددف طايد اتبامسد وتقةالت فقددلالت دتتام ف ةددفاإلد هالتتلجددبالإلث ددف .ا

امع د اتبامسد اوتقةالت فقددلالت دتتامسد وتقةاتلصدق اةاتتفتددةفالتذلدلاتوالإلهمددفلا
لتددذتايعتجددبالا د التمسددفف اتوام تددلالت ضددفلةا قفمددةالتددّتقلالاقدده.اوهاددذلا ذلا
كددفبال ت ددفهالتسددفهقايالددطالاد الددفتقالت فقددلاتحلقددقا عق ددةرافددإبال ت ددفهالت ددف طا
يا مهاه ذلال فمة.او فبامنات صف اهذلال ت فهالتّولالا اتتم ااقة .ا
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تمددفال ت ددفهالت فت د افددذهبا ت د اتبامس د وتقةالت فقددلات ت د الا د اف د التمذددف

ا

وتحمددلالتع عددةراوهددتامددفاملاددقالاقددهالاتددف التمددفتتاتوالتمتضددتلطاتامس د وتقةا

ولتددذتااملعضددفهات علددّامس د وتقةالت فقددلاالددت التلددف تبا ذلاتث ددوالتمسددفف اتوام تددلا
لت ضددفلةاوددّومالتض د اولنقددةالتس د قةاهق ددها اوفددقناتفعددفلالت فقددل.او ددفبامددنا
م اّتاهذلال ت فهاوفتتاتتاس اواتغسنفقةاوغق هل .ا

تمددفالتففققددةاول تددتافلددّالتذددذ امتقفدفراتصددفتحقفراهددقناتاد ال ت فهددف التمع في ددةرا ذا
وضعواقتللّامتودّ اتمسد وتقةالت فقدلالت دتتاقصدّ امدناو ل ةدفا قفمدةا دتعامدنا

لتعتلنباهقنالتمصفت،التمععف ضدةاتا دفقاقنالت دتاقنامدناجةدةاوتمسدععماطالتلدف ا
مناجةةاثف قة.اوهذهالتلتللّاهط ا

-1

بامس وتقةالت فقلاتلت الا اتتف التذللالتععفقّتالتمفع ضاوت ناتق ا

اوّاللع ف التع ل الت فقدلالتع لمدفراه عق دةراومد ت اذتد ات دهاتدق الاد التمسدفف ا
ت د

توالتش ددفونا ث ددف اتلص ددق الت فق ددلراففتذل ددلامفعد د ضاوقتل ددهام ددناجف ددهاام د د تا
و ددّوماضد د اتامس ددفف اتواتا ض ددفلة.اوق ددّا لل ددوال تففقق ددةاف ددطاذتد د امص دداحةا

لتمسفف اناولتشفو قن .ا
-2

باق ا ةالتذلدلالتمفعد ضاتقسدواق ا دةاقف عدةراوتدذت افدإباتا فقدلالتعحادلا

مددنالتمس د وتقةااإث فتددهات ددهاوتفاعقددهالتذددذولا فف ددةالتعددّلهق اول وعقف ددف التننمد دةا

تع باوقتعالتض راتوا فبامدنالتمسدعحقلالادقةلالتذفذهدفراتواتباإلدلاصدّ ا
منالتمض و ا فسهاتواتفهلافقهاتوا فبالتض ا عق ةاتل قعةالت ضدفلة.اوهدذها

لتلفلّ اق د تةفال تففققةاتمصاحةالت فقاقن .ا
 -3بامسد د وتقةالت فق ددلامح ددّت ااماد د ا امما ددنات ددفونه.اوق ددّات لت ال تففقق ددةا
هددذت اتحلقددقا ددتعامددنالتعدتلنباهددقناوددقالتمضد و اناافتحصددتلالاد اتعتاضددف ا
م فت د ةاوفددقنامصدداحةالت ددفقاقنالتددذينا ذلامددفات الددوام ددفت التععتاضددف التعددطاقددّا
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يعحمات ةفامناتتاققّرافإ ةلاتتطامع فتبالنا قفمةامش ولف اوم شدت اتا لدلا

لتع ف تالت تتالام التذتامحّامنالنتهف اهذلالت للاوتلت ه .ا

تك ددّ ال تففقق ددةالاد د اتباتمع ددعالت فق ددلاامقد د التمسد د وتقةالتمح ددّوت ا ه ددنا
 -4د
اسددات هاوتص د فهاهددتاوتددفاعته.افلفتمددفا بالتذلددلالتددذتات ددبالتض د ايددّو افددطا
ف امناوسنالت قةالتعففتالت فقدلامدناتحّيدّامسد وتقعهامةمدفا دفباقدّ التضد ا

لتددذتاي ددعجالددناهددذلالتذلددل.اتمددفا ذلاإ د نالتذلددلاتوالتسددات الددناهددذلالإل ددف را

ففت فقلاماتباوق عدذاتدققالت قدةاغقد اجدّي اهةدذهالتحمفمدةراوت لادبامسد وتقعهامدنا
مس وتقةامحّوت ا ت امس وتقةااغق اوّوت .ا
وللع

ال تففققةالت فقلاتققالت قةافطاوفتعقن ا ا

لاوت ا ذلا دفبالتضد ا لجعدفرا تد اغداالت فقدلاتوا تد اإلدلامدناجف دهامعدفت را
تاغااوفلفراتلف تبالتمحامةالتمل ولالاقةفالت لعا مفت ا.)25ا ا
ولت ف ق ددة ا ذلاتذاف ددواوث ددف قالت ل ددلا ت ددذ التس ددف راالفق ددةالامعع ددةراإل ددفاا ل ددلا
لت ضددفلة)اتوا ذلاتددلاتشددعملافددطاوددفلاوجتتهددفالا د الت قف دف الإلت لمقددةالتمحددّت ا

اف تففققة .ا

ت ددّ الإلشددف اه ددفا ت د اتبا قعددةامس د وتقةالت فقددلالت ددتتالتددّوتطالتعددطات تددعةفا
لتففقق ددةاول ت ددتاق ددّاإض ددعواتعع ددّين الّي ددّ اتم ددواف ددط التف ددف امت ع ا ددفلاتع ددف ا
1966راوف وتت ددتلاجتلتقم ددف ات ددقعطاتع ددف ا1971راوف وتت ددتلامت ع ا ددفلاتع ددف ا
.1975

ا
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المبحث الثاني

طبيعة المسؤولية في اتفاقية مونتريال لعا  1999ا

صددحق،اتبالتف ددف امت ع ا ددفلاتعددف ا1966اق ددّاجع ددلامددنامسد د وتقةالت فق ددلالت ددتتا
مس وتقةامتضدتلقةافدطا دلاودف التضد التدذتاياحدقاافتمسدفف اناتواتمععدعةلا
تواافت ضددف عالتم لتتددةامع د ا ف ددوا للددةالتلقددف اتوالتتصددتلاتواوجددتتاتتام ت د ا
جددتتاف ددطال ضاتم ااق ددة.اوص ددحق،اتمض دفراتباه وتت ددتلاجتلتقم ددف ات ددقعطاتع ددف ا
1971التددذتاتددلايددّإلاوقد التع فقددذاوعد اتف اذددهاقددّاتقد د امسد وتقةالت فقددلالت ددتتا
لا ات ةدفامسد وتقةامتضدتلقةاقف مدةالاد اتتدف التذلد اوتحمدلالتع عدةاافت سد ةا
تألض د ل الت ّ قددةاتامسددفف اناوتمععددعةلراوصددحق،ا ددذت اتباه وتت ددتلامت ع اددفلا
تعددف ا1975اقددّامد ددّامس د وتقةالت فقددلالت ددتتالتمتضددتلقةاوجعاةددفا اتشددملافلدديا
لاض ل التعطاتاحقاتجسفتالتمسدفف اناوتمععدعةلراهدلا دذت الاضد ل التعدطاتاحدقا
افت ضددف عالتم لتتددةاتاشددفو قن.افإ ددفااددفت غلامددنا ددلاذت د ا ا سددعلقعالتلددتلااددلبا
دّاتتوددّ .افددفتتلقعامددنالام د اي د ددقناتبا
تواددف او قعددةامس د وتقةالت فقددلالت ددتتاقد د
اعدضالتددّولالتم ض ددمةا تد التففققددةاول تدتاتعددف ا1929اتددلات ضدلا تد اه وتت ددتلا
هفتاتعف ا1955ا فتت مف التمعحّ الام ااقدةامد نرراولتد عضامدنالتدّولالتدذتا
ل ضدلا تد التففققدةاول تددتاوف وتت دتلا هددفتاتددلاي ضدلا تد التفدف امت ع اددفلاتعددف ا
1966راوإذلامد ددفاتإد ددلاه وتت د ددتلاجتلتقمد ددف اتد ددقعطاتعد ددف ا1971اتواه وتت د ددتلا
مت ع ا ددفلاتع ددف ا1975اوقدد الت ف ددفذاف ددإبااع ددضالت ددّولالتمتقع ددةالادد ال تففقق ددف ا
لتسفالةاقّات ضلا ت اهذينال تففققناتواقّا ات ضل .ا
مناه فاجفء التم فت ا ت اللّام تم اتوتطايةّطا ت اتتوقّالاواف التمععالدةا
افت ل ددلالت ددتتاف ف ددوالتففقق ددةامت ع ا ددفلاتع ددف ا1999ا ددطاتح ددلاقتلل ددّهفرال ددّا
ففذهددفرامحددلالتلتللددّالتسددفالةالاقةددفاوتص د ،التع ددقلالتتوقددّالتددذتامحاددلالت لددلا
لت تتاوفذفصةامفاتعاقام هاامس وتقةالت فقلالت تت.ا سعع ضافقمفاياطاتواف ا
لتففقق د ددةامت ع ا د ددفلاتع د ددف ا1999افقم د ددفايععا د ددقاالت د ددف امسد د د وتقةالت فق د ددلالت د ددتتا
و قععةف .ا
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آ -طبيعة المسؤولية تجاه المسافرين:
صوالتمفت ا )17امنال تففققةالا اتباماتبالت فقلامس و رالنالتضد التدذتا

ي شلافطاوفتةاوفف الت لكدباتواتع ضدهاإلصدفاةاجسدّمة.ا مدفاقد

التمدفت ا )21ا

مددنا فد ال تففققددةامددفياط "ا-1افقمددفايععاددقاافاضد ل التم صددتاال ةددفاافتمددفت ا
17اولتعددطا اتع ددفوناققمعةددفا )100000اووددّ اولددت اتددحباإفصددةالددنا ددلا
لكددبرا ام ددتناتا فقددلاتباي فددطامس د وتقعهاتواتبامحددّام ةددف.اا-2افقمددفايععاددقا

افاض ل التم صتاال ةفاافتمدفت ا17اولتعدطاتع دفوناققمعةدفا )100000اوودّ ا

ولت اتحباإفصةالنا لا لكبرا اماتبالت فقلامس و را ذلاتث دوامدفياط ات-ا
تباهذلالتض اتلاي شلالنالإلهمفلاتوالتذلدلاتوال مع دفعامدناجف دبالت فقدلاتوا

تفاعقهاتواو ن ه.ااا-اتواتباهدذلالتضد اقدّا شدلافلديالدنالإلهمدفلاتوالتذلدلا

توال مع فعامناجف بالتغق " .ا

ومفامسعففتامناهذهالت صتااتبال تففققةاقّاتق د ااشدالالدف اام دّتالتمسد وتقةا
لتمتضتلقةاتا فقلالت تتامناجةةرات ةدفرامدناجةدةاثف قدةراقدّاإ جدوالدناهدذلا
لتم ددّتافقمددفاتددتات ددفونام ا د التععددتاضالددنالاض د ل ا )100000اووددّ اولددت ا
تحباإفصةا ذاجعاوامس وتقةالت فقلافطاهذهالتحفتةامس وتقةاشذصقةاقتلمةفا

لتذللالتمفع ض .ا

فددطالتحلقلددةرا بامددفاجددفء ااددهال تففققددةافددطاهددذهالت صددتاراقددّاجددفءرامددناجةددةا

توت رامذفتففرا تففققةاول تتالتعطالشع واتاحصتلالاد اتعدتاضام دفونالتحدّا
لاقص د التددذتاق تددهرا قفمددةالتددّتقلالا د اغدداالت فقددلاتوالا د اإلعددهالتمعددفتلا
تاغ ددا.اوم ددناجة ددةاثف ق ددةاه ددتامذ ددفتتااوا ددف التم ددفت التعفت ددعةام ددناه وتت ددتلا

جتلتقمف اتقعطاتعف ا1971اولتمفت الت فم ةامناه وتت تلامت ع ادفلاتعدف ا1975ا
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دفوناتم د دفرا ف د ددوا
لتاعد ددقناق تد ددفاتبالتحد ددّوتالتلصد ددت اتامس د د وتقةاغق د د اقفهاد ددةاتاع د د
د
لتمناسف التعطاي تّا تقةفاتتف التمس وتقة.ا ا
ت ددنا ذلا ف ددوال تففققددةاقددّالهعغددواتبات ددتبا ت د اجف ددبالتمض د و اافتسددمفلاتددها
اددبات ددفونالتحددّالاقصد اتامسد وتقةااإقفمعددهالتددّتقلافلدديالاد اتضد هاوملددّل ا

هذلالتض رافإباهذهالتمحفاف اتقسوا داظفه اةاوغق اففلاة.اذتد اتبال تففققدةا
تجدفن اتا فقدلرافدطاودفلاملفت عدهاام دفت ات ادّالدنالتحدّالاقصد اتامسد وتقةراتبا
يعحالامناهذهالتملفت ةا ذلاتث دواتباهدذلالتضد اتدلاي شدلالدنا همفتدهاتواإلعدها

و ذت اتفاعقهراتوات ها شلاافعلالتغق راولت فقلافطا لاذت را باتم الإلث ف افدطا

هدذهالتحدف

اافت سد ةا تقدهاهدتاتتدةلااا قد امدناتباي دوات دهاوتفاعقدهاقدّالتذددذولا

لتعددّلهق اول وعقف ددف التض د و اةاتعنفددطاوقددتعالتض د اتوا ددفبامددنالتمسددعحقلا
لاددقةلالتذفذهددفال ددّمفا ف ددوامس د وتقعهاتلددت الا د اتتددف التذلددلالتمفع د ضافددطا

جف ه18.ا ا

ب -طبيعة المسؤولية في نقل األمتعة:
صوالتمفت ا17رالتفل الت ف قةرامدنال تففققدةالاد اتبالت فقدلامادتبامسد و رالدنا

لتضد التدذتاي شدلافدطاوفتدةاتادتالامععدةالتمسد اةاتواضدقفلةفاتواتعق ةف…تمدفا
لامععددةالتشذصددقةافددإبالت فقددلاماددتبامس د و رافقمددفاتددتا ددفبالتض د ا فت دفرالددنا
إلعهاتواإللاتفاعقهاتواو ن ه .ا

وهددذلامع ددطاتبال تففققددةاقددّاتقفمددوامسد وتقةالت فقددلالتمتضددتلقةاافت سد ةاتألمععددةا
لتمسد اةراتمددفاافت سد ةاتألمععددةاغقد التمسد اةاتوالتعددطامحددعفاالتمسددفف اهةددفرافددإبا
مس د وتقةالت فقددلال ةددفاهددطامس د وتقةاشذصددقةاتلددت الا د التذلددلالتمفع د ضامددنا

جف هاولتذتايعتجبالا التمض و ا ث فته .ا
 18د .علي البارودي د .حممد فريد العريين ص .671
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فـ -طبيعة المسؤولية في نقل البضائع ا ا
تالد ددوال تففققد ددةالتحاد ددلالتد ددذتا د تد ددهاه وتت د ددتلامت ع اد ددفلاتعد ددف ا1975اا عد ددلا
مس وتقةالت فقلالت تتالنا للالت ضف عامس وتقةامتضتلقةا مفت ا .)18ا
ااااد  -طبيعة المسؤولية عن التأخير في نقل الركاب واألمتعة والبضائع ا

دفلالم د ددفاق ت د ددهاجمق د ددعال تففقق د ددف ا
بال تففقق د ددةات د ددلاتذد د د ناف د ددطاه د ددذلالتم د د
د
ولت وتت ددت التسددفالةرااحق د اوفف ددوالا د االددفءامس د وتقةالت فقددلالت ددتتالددنا
لماقد ددةالتعد ددلإق امس د د وتقةاشذصد ددقةاتلد ددت الا د د التذلد ددلالتمفع د د ضامد ددناجف د ددها
لتمفت .)1

لتف عالت ف ط اوف

امس وتقةالت فقلالت تتا ا

ت ش ددغلامسد د وتةالت فق ددلالت ددتتاتم د د تال ددّ اققفم ددهاهعتص ددقلالتمس ددفف ات ددفتمفراتوا
تتصقلاتمعععهاتوالت ضف عالتم لتتةاتاقمةافطالتمقعفتالتمعفقالاقه .ا

ت ع الافطام فو اثنثةامععفتقةالن ا
-1

مسد د وتقةالت فق ددلالت ددتتال ددنالاضد د ل الت ّ ق ددةالتع ددطاتص ددقبا

-2

مس وتقةالت فقلالت تتالنا للالت ضف عاولامععة .ا

-3

مس وتقةالت فقلالت تتالنالماقةالتعلإق  .ا

لتمسفف  .ا

المبحث األول

مسؤولية الناقل الجوي عن سالمة المسافر ا
أوالً -مبدأ المسؤولية:
قضوالتمفت ا )17امنالتففققةاول تدتاامدفايادط ا"مسدللالت فقدلالدنالتضد التدذتا
ملددعافددطاوفتددةالتتفددف اتوالت د لاتواتتاتذ اهددّ طاآإ د اياحددقالتمسددفف را ذلاوقددعا
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لتحفتمالتذتا لال هالتض الا امعنالتلف اتوافطاتث فءالماقةالتصعتتاتوا

لت ول" .ا

وهذلالت صاي تبالتع لمفالا الفتقالت فقلااضمفباتدنمةالتمسدفف .ات دنالتمدفت ا

لتعش انامنال تففققةاجعاوامناهذلال تع ل التع لمفراه دذلال فمدةراوتجدفن اتا فقدلا
تفددعالتمس د وتقةااإقفمددةالتددّتقلالا د ات ددهاهددتاوتفاعقددهاقددّالتذددذولا ددلال وعقف ددف ا
لتض و اةاتعتقطالتض اتوا فبامسعحقلالاقةلالتذفذهف.
ثانياً -شروط انشغال المسؤولية:
يعضدد،امددنالتمددفت ا )17التم دذ ت اتلددنهات ددهام ددبات دتلف اثنثددةاش د وطا شددغفلا
مس وتقةالت فقدلالت دتتراوهدط اتباملدعاودفتمراتباملدعاهدذلالتحدفتماتث دفءالماقدةا

لت للراتبامصفاالتمسفف ااض  .ا
ااااآ -وقوع حادث:

تلاتعنال تففققةاهتضعاتع الاتاحفتما.Accidentاومدفا د لها بالتحدفتماهدتا دلا
ددف فاف ددف طاتعفمددلاإددف جطايد ث الاد اتددنمةالتمسددفف اوااددتبام ت لدفرااعماقددةا

لت لل 19.ا

ولا اهذلا امافطاتبايعع ضالتمسفف اتحفتماتث فءالماقةالت للراهلايعع ددقناتبا
ي د لاهددذلالتحددفتمالددنات د بايععاددقاافتددعغنلالتلددف افددطالماقددةالت لددلاذلتةددف ا

كف ف ددف التلددف اتوال تلفمةددفااددفا ضراتوالصددلّلمةفاالددف اتإ د افددطالت ددتا
وتتلءا فباذت النالللافطالتلف اتواإللافطاققفتتةدفراو دذت اودّوماإادلا

فطاتتلنبالتلف ا عق ةاملدباهدتل ط.اتمدفاتدتاللعدّ اتودّالتمسدفف انالاد اآإد ا

تلإددلالتلددف افلصددفاهاا د ولام د نرافددإبامس د وتقةالت فقددلا ات علددّاافت س د ةاتةددذها
 19انظر تعريفات متقاربة :د .ثروت األسيوطي ص  251د .أبو زيد رضوان ص  318د .علي البارودي و د.
حممد فريد العريين ص  599د .هاين دويدار ص  368د .فاروق أبو زاهر ص .330
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لإلصفاة.او ذت الام اتتاتبالتمسفف اقّاتتفطاإنلالماقةالت للااس بام ضا

قا د ددطامد د د نرافإ د ددها اتع ت د ددبامسد د د وتقةالت فق د ددلراوتالض د ددفءالتف س د ددطراف د ددطاه د ددذلا

لتذصتاراق ل ل اوّي ةاجّلرات ّالتم فتفالتمذ ت  .ا
ا-ا اوقتعالتحفتماإنلافع انم قةامحّت ا

تلّاتوضحوالتمفت ا )17امنال تففققةراوفشالالف رالتفعد الت م قدةالتعدطات شدغلا
هةفامس وتقةالت فقلالت تتالنالتحفتمالتذتايعع ضاتهالتمسدفف افلفتدوا باهدذها
لتمسد د وتقةاتل ددت ا ذلا ددفبالتح ددفتمالت ددذتاتتت ددّال ددهالتضد د اق ددّاوق ددعالاد د ام ددعنا
لتلف اتواإنلالماقةامنالماقف التصعتتا ت التلف اتوالت ولام ةف .ا
ممددفا شد افقددهاتبال ددف ا"مددعنالتلددف "ا ات قد اتمددةامشددااة.اففت لكددبامعع د ات ددها
لا د امددعنالتلددف ام ددذالتاح ددةالتعددطايددّتتافقةددفا ت د اتلإاةددفاواسددعل افددطاملعددّها

وع د التاح ددةالتعددطامذ د نافقةددفامددناافهةددفاواضددعاقّمقددهالا د التس ددالالتددذتاية د يا
لاق ددهاتاتص ددتلا تد د ات ضالتمل ددف .اولاد د اه ددذلالات ددف اف ددإبامسد د وتقةالت فق ددلا

لت ددتتات شددغلالددناتددنمةالت لكددباوهددتافددطاجددتطالتلددف ات دتلءاوقددعالتحددفتما
لتذتاتع ضاتهاولتلف اجفثمةالا ات ضالتملدف راتوافدطا الةدفاتإلقدنعراتوا
محالددةافددطالت ددتراتواوهددطاتسددلياتع د تللااسددل،الا ضاتواتغددتاافددطاتلمددف ا

لت ح  20.ا

تمددفاافت س د ةاتعماقددف التصددعتتاولت د ولامددنالتلددف رافلددّاتدداعوال تففققددةالددنا
تحّيددّامع د اتوامددّتتلاهددذهالتع ددف ل .اوتددذت اتددفتال لعلددفتافددطالتفلددهاولتلضددفءا
تا
لا ال هايعتجباتعحّيّالتم فلالت م طاولتماف طا شغفلامس وتقةالت فقلالت ت ا
لناتنمةالتمسدفف انراللعمدفتامعقدف ان امذدف

التلقد لبامدناجةدةراولت قفادةاتوا

لت لفمةالتعطايعت هفالت فقلالت تتاتواتفاعتهالا التمسفف انامناجةةاثف قة .ا
 20د .فاروق زاهر ص .275
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وهذلامع طاتبالتع ل الت فقلااسنمةالتمسفف اي ّتافطالتمافباولت مفبالتذتايعتلجدّا

فق ددهاه ددذلالتمس ددفف اف ددطام ددفلامذ ددف

التلقد د لباوا عة ددطاهعنش ددطاولإعف ددفءاتاد د ا

لتمذددف .ا مددفا ددهامددناجةددةاثف قددةرايععد ددقنا فددياهّلمددةاو ةفمددةال تع د ل اافتسددنمةا
افتمافباولت مفبالتذتايعتت افقهالت فقلالت اتتاتواتفاعتها لفمدةالتمسدفف اناتمةقدّلرا

تعماقةالت لل.21اوا باتبايعنن اهذلبالتمعقف لباوامع جفامعدفراوعد ايعحدّتالاد ا
وجددهاتققددقالتمددّ الت مددف طاولتماددف طا علددفتامس د وتقةالت فقددلالت ددتت.اولاقددها ا

تلددت امسد وتقةالت فقددلاهعدتلف اتتامددناهددذينالتمعقددف اناتوبالآلإد .افددنامسد وتقةا

مد د نراف ددطاو ددفلا ددفبالتمس ددفف اتح ددواتمد د الت فق ددلاتواتو ددّاتفاعق ددهاتوباتباما ددتبا
مع ضفراتمذف

التلق لبالتذفصة .ا

و ذت ا امافدطاتالدتلاهتقدتعالتحدفتماتث دفءالماقدف التصدعتتاتوالت د ولا ذلا دفبا
لت لكددبافددطاتا د التاح ددةامتجددتتلرافددطاماددفباتحددتااددهامذددف
ت ها فباقّاتح امناوصفمةالت فقلاو قفهعه .ا

التمنوددةالت تاددةرا

وتف اعفرالا اذت افإبامسد وتقةالت فقدلالت دتتالتدّوتطا اتلدت الدنالتحدفتمالتدذتا
ملعاإنلالتم واةالتعطايعتت افقةفا للالتمسفف انامدنامافت دهاوتديالتمّي دةا تد ا

ملف التلقف راتوامناملف التتصتلا ت اوتديالتمّي دةرااباهدذلالت لدلاوإبا دفبا
يعلاتحوا قفهعهاووصفيعهافةتاملعااعقّلرالدنامذدف

تغلددطامس د وتقةالت فقددلالتمذددف

التلقد لب.او دذت الامد ا ا

التعددطاتاحددقاافتمسددفف اوهددتامعتلجددّافددطاصددفتةا

ل ع ددف اتواملص ددتالتمل ددف اتث ددفءاجاتت ددهام ددعامتتلق ددهاتوامس ددعل اقهراتوتث ددفءا

 21رينيه روديري ومريكادال ،قانون النقل الربي واجلوي ابريس  1990بند رقم  369د .أبو زيد رضوان ص 229
د .فاروق زاهر ص .285
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ت تلتهافطا تهف التملف اإلتمف ااعضالإلج لءل التننمةاتمغفت التملدف 22اتوا

تص د الالتعماددةامددناف د عاتوددّالت ددت التمتجددتت افددطالتملددف ا فتمددفاتددلاماددناهددذلا
لتمسددفف افددطاجمقددعالتحددف

التمددذ ت اتحددواوصددفمةالت فقددلاتواتوددّاتفاعقددهاوفددطا

و لتدعةل.ا مدفاوادلاادلبالت فقدلالت دتتاتدق امسد و رالدنا صدفاةالتمسدفف اا د للا

تث ددفءاصددعتتهالتددّ نالت ة فددف طالتمعح د رااباهددذلالتددّ نامعد ددّاتنت دععمفلامددنا

مسفف تاجمقعاش ف التلق لب 23.ا

افتملفه ددلات عل ددّامسد د وتقةالت فق ددلالت ددتتاف ددطالت م ددفباولتما ددفبالتا ددذينات ددّتافقةم ددفا
مذف

التلق لبراتتامناوقوات التمسدفف اتألمدفكنالتمعدّ ات مةدت التمدتتلقنا

وتإتتددهاصددحنالتملددف ا قعقددفتهاتحددوا لفمددةالت فقددلاتواتفاعقددها ت د اوق د اتلددتا

لتلددف راوتدتلءاتتجددهالت ددفاا تد التلددف اتددق لرالاد الاقددّل اتواافتسددقف ل .ا مددفا
ت لالتمس وتقةام علّ اوقف مةاتث فءالماقةا ولالتمسفف انامنالتلف اوتتجةةلا
تد د ام د د التمل ددف ات ددق لرالاد د الاق ددّل اتواافتس ددقف ل اووعد د اتس ددامةلاتحل ددف ةلا

وإ وجةلا ت الامفكنالتعطايعتلجّافقةفاجمةت التمسعل اقن.افلّاوالاالبالت فقلا

مس ولالنالاض ل التعطاتحلدواامسدفف اتصدقباا د ولاتسدلت هالاد الا ضا
اسددباقددت اتفددعالتة دتلءالتم ع د امددنامح ددف التلددف التعددطا د لام ةددف24راو ددذت ا
لددنالاض د ل التعددطاتحلددواافعددف اصددغق امسددفف ا عق ددةا صددفهعةفاه ضددتضامددنا

 22استئناف ليون بفرنسا اتريخ  1976/2/10اجمللة الفرنسية للقانون اجلوي  1976ص  266ومقتضى القرار
أنه ال تنعقد مسؤولية الناقل اجلوي عن احلادث الذي يتعرض له املسافر وهو يتجول يف ردهة املطار ألن هذه
الردهة مفتوحة لالستعمال من مجهور املتواجدين عامة وهي ختضع إلدارة مستغل املطار وليس إلدارة الناقل.
 23نفض فرنسي الغرفة املدنية  1976/5/18اجمللة الفرنسية للقانون اجلوي  1976ص  – 394استئناف
ابريس  1993/5/14جملة النقل  1993ص  893استئناف ابريس  1992/10/29داللوز 1993
ص.446
 24استئناف حمكمة فور دوفرانس  1993/9/13اجمللة الفرنسية للقانون اجلوي  1994ص.348
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لتع فةالتعدطات لدلاتمععدةالتمسدفف اناولتعدطا دفباملتتهدفاتودّاتدفاعطاشد ةالتلقد لبا

لت فقاة 25.ا

هددذلاواسددعتتاتبايددعلالتصددعتتاولت د ولافددطاهددّءالت واددةالت تاددةاو ةفيعةددفاتواتث ددفءا
ه تطالتلف الضل ل افرافطاولدلاتواصدح لءاتواتتامادفباآإد اغقد امذصدصا

تة تطالتلف ل اكمفاتسعم امسد وتقةالت فقدلااف شدغفلاتدق افلدياافت سد ةاتعماقدةا
لت لددلراهددلاوتمض دفراافت س د ةات مقددعالتذددّمف التم ت لددةاهةددفا ددإيتلءالتمسددفف انافددطا
لتف ّ ا ا مفايعلا صنلالتلف .ا 26ا

جدا–اوقتعالتض

ا

امافددطاتباملددعاوددفتماإددنلافع د ا انم قددةامحددّت امددنالماقددةالت لددلا ددطات علددّا

مس د وتقةالت فقددلالت ددتتراهددلا اهددّاتددذت امددناتبايعتتددّالددناهددذلالتحددفتماض د ا
تا لك ددب.اواعم ددلاه ددذلالتضد د اهتف ددف الت لك ددباوه ددطالتحفت ددةالتغفت ددةاف ددطاود دتلتما
لتلق لبراتوااإصفهعهاا للاتواتتاتذ افطاهّ ه .ا

هددذلاول ت ددفهاتددّ التفلددهاهددتا ت د التعتتددقعاهعفسددق ال ددف ا"تتاتذ اهددّ طاآإ د "ا
تقشملاافإلضففةا ت التتفف اتوالت لاتوالإلصفاةالت سّمةال ضل لاف الت فسدقةا

ولتعص قةالتعطاغفت فرامفاتحّمافدطاودف

ك هف ن.

27

الإعلدفطالتلدف ل اولوع دفنالت دفاا

 25حمكمة البداية اجاكسيو بفرنسا  1970/4/8اجمللة الفرنسية للقانون اجلوي  1971ص .442
 26د .أبو زيد رضوان ص .334
 27د .مسيحة القليويب ص  195د .فاروق زاهر ص  337د .هاين دويدار ص .387
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المبحث الثاني

مسؤولية الناقل الجوي عن نقل البضائع واألمتعة ا
أوالً -مبدأ المسؤولية:
صددوالتمددفت ا )18امددنال تففققددةالا د امددفياط ا"-1امسددللالت فق دلالددنالتض د ا

لتددذتاملددعافددطاوفتددةاهددن اتواضددقفعاتواتا دتالامععددةالتمس د اةاتوالت ضددف عا ذلا
وقددعالتحددفتمالتددذتاتتدتددّال ددهالتضد اإددنلالت لددلالت ددتت."..ا مددفاذ د

التمددفت ا

)3/22ات ددها"فقم ددفايععا ددقاافتحفجق ددف التع ددطامح ددعفااهة ددفالتمس ددفف اف ددطاو لت ددعهرا

فع تبامس وتقةالت فقلامحّوت اام ا اإمسةاآ طاف

ات لامسفف " .ا

تلدّ امع ددفاتبالت لكدبامحمددلامعدهالددفت اإدنلا واعددهالت تادةاولف ددباوتدتلن اتددف ا
مذعافددةاملاددقالاقةددفالامععددة.اوهددذهالامععددةااعضددةفامسددامهالت لكددبا ت د الت فقددلا

امتجباوثقلةاملاقالاقةفاالفقةالامععةاوتص ،ااعّاذت ااح لتةالت فقلاوت تبا
مسد وتقعهال ةدفا مسد وتقعهالدنا لدلالت ضددف ع.اتمدفالامععدةاغقد التمسد اةاولتعددطا

مح د دعفااهةد ددفالت لكد ددبامعد ددهافاد ددلاتعع د د ضال تففققد ددةاافت س د د ةاتةد ددفا دافقمد ددفايععاد ددقا
ذاوّت اهذلالتععتاضاام اد ا اي ادّالدناإمسدةاآ طاف د ا
افتععتاضال ةفرا د
ت ددلامسددفف .اتمددفا قددتات شددغلامس د وتقةالت فقددلال ةددفافاددلاتعحددّمال تففققددةال ددها

تف ةاذت ااواف التلف تبالتت طالتتلجبالتعل قق .ا

ومددناق د لء ا ددصالتم ددفت ا18التمددذ ت اتلددنهرايعضدد،ات ددهاام د تاوقددتعالتضدد ا
تا ضددفلةاتوالامععددةالتمس د اةافددإبامس د وتقةالت فقددلات علددّرات ددهامسددعلقعاتفعةددفا

اإث ددف ات ددهاوتفاعقددهالتذددذولا ددلال وعقف ددف التض د و اةاتعددتقطالتض د اتوا ددفبا

مسعحقلالاقةلاذت ا مفت  .)20ا
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واع تددبالاد اذتد اتبالتعد ل الت فقدلااضددمفباتددنمةالت ضددفلةاولامععددةالتمس د اةا
هتالتع ل اه ذلال فمةامدعا لدلالدبءالإلث دف رااحقد امفعد ضاإلدلالت فقدلامدفاتدلا

يعمانامنا قفمةالتّتقلالا ال عففءاهذلالتذلل .ا
ثانياً_ شروط انعقاد مسؤولية الناقل:
اهّا علفتامس وتقةالت فقلالت تتالناتنمةالت ضفلةاولامععدةالتمسد اةامدنا

ت دتلف اثنثددةاش د وط اتباتحددّماولقعددةراتباماددتباذت د اإددنلافع د الت لددلالت ددتترا
وتبايعتتّاض الناهذهالتتلقعة .ا
آ -حدوث واقعة:
ل ّمفات اموال تففققةافدطالتمدفت ا )17الدنامسد وتقةالت فقدلالت دتتالدناتدنمةا

لتمسفف التعذّموال ف ا"وفتمAccidentاتمدفاافت سد ةاتمسد وتقةاهدذلالت فقدلالدنا
لاض ل التعطاتاحقاافت ضف عاولامععدةالتمسد اةرافلدّالتدععماوال دف ا"ولقعدةاا

."evenementافددطالتحلقلددةا بالتمصددلاحقناغق د امع د لتفقنرافددإذلا ددفبالتحددفتمرا
كمدفاتد قاوذ دفراهددتالامد التمفددفجقاتعفمدلاإددف جطامحدّماتددلثق لرالاد اتددنمةا

لتمس ددفف اواا ددتبا فجمد دفرال ددنالماق ددةالت ل ددلراف ددإبالتتلقع ددةاتة ددفام ددّتتلاتوت ددعام ددنا
لتحددفتمااحق د اي ص د طاهددذلالتمددّتتلاتقشددملاجمقددعالات د فاالت ددطاي د لال ةددفا

لتضد اتدتلءا ف ددوامععالددةاافت لدلالت ددتتات اغقد امعصدداةااده.اولاد اهددذلاماددتبا
لت فقلالت تتامس و رالناذهتلالت هت التم لتتدةااسد بال عدفما ول د،ا اةدةامدنا
اضف عاتإ امتجتت ا ت اجف ةفراتوالناتاتاتقمشدةااسد بال سدافاانادت اتوا

تدتل لاومضددقةالاقةددفراتوالددنافلددّلبااضدفلةااسد باتد قعةفامددنامذددفنبالت فقددلا
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افتملدف راتوالددنا فدقاوقدتلبا عق دةالددّو اتسد د فوا تقدهامددناوقدتلباآإد ام لددتلا

لا ا ف التلف  28.ا

ب -حدوث الواقعة خالل فترة النقل الجوي:
ذلا ف ددوالتمددفت ا )17امددنال تففققددةاقددّاضد ددقلوامددنالت لددف الت م ددطالتددذتات علددّا

فقهامس وتقةالت فقلالت تتافقمفايععاقاه للالتمسدفف اناوجعاعدهاملعصد الاد افعد ا
لتصعتتاتالف اولتعتلجّالاد امع ةدفاومدناثدلالت د ولام ةدفرافدإبالتمدفت ا )18اقدّا

وتعواهذلالت لدف افدطا لدلالت ضدف عاولامععدةالتمسد اةااحقد ايعلدفهقامدعافعد ا
د

ت فقذاللّالت لل .ا

فتفلفراتافل الاوت امنالتمفت ا )18اماتبالت فقلامس و رالنالتض التذتاياحدقا
افت ضفلةاولامععةالتمس اةا ذلا دلاهدذلالتضد امدناولقعدةاودّثواإدنلالت لدلا

لت تت.اوتعتضق،التملصدتتامدنال دف ا"إدنلالت لدلالت دتت"ات فادوالتفلد الت ف قدةا
مددنالتمددفت التمددذ ت اهددذلالإلمضددفلاقف اددة ا"ا بالت لددلالت ددتتامشددملالتمددّ التعددطا
ت تبافقةدفالامععدةالتمسد اةاتوالت ضدف عافدطاو لتدةالت فقدلراتدتلءا دفباذتد افدطا
ملف اتوالا امعنا ف اتوافطاتتامافباآإ ال ّالتة تطاإف نالتملف " .ا
ومفامفةلامناهذلالت صراتبامس وتقةالت فقلالت تتات ّتام ذاتف ا ات تالتم تلا

منالت ضفلةاوصق و تةفاتحواو لتةالت فقلراوت عةطاوقناتساقمةفاتام تلا تقها
تواو قاهافطاملف التتصتل 29.ا

 28د .سباعي وانطاكي ص  242د .ثروت االسيوطي ص  265د .علىي البارودي ود .حممد فريد العريين ص
 605د .فاروق زاهر ص  349د .هاين دويدار ص .389
 29د .ثروت االسيوطي ص  268د .أبو زيد رضوان ص  334ليوبولد برييفيت :عقد النقل اجلوي للبضائع
جوريس كالسور بند رقم  109رينيه روديري بند رقم  603استئناف اكس ان بروفانس  2001/3/30جملة
النقل  2001ص  785وكذلك استئناف اكس ان بروفانس  2000/2/24جملة النقل  2000ص.371
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اع ف اتإ را بال تففققةاقّاتإذ ااف او لتدةالت فقدلالت دتتاتا ضدفلةاوودّهفا

توباف امذف

التلق لب.اول جعةفتالتلضف طامسعل الا اذتد افدطالتعّيدّامدنا

اوتلاوضعةفافطا
ضفلةاوتتاتلا لتةفامنالتلف
لّاتكّالتلضفءاتبالت
توافمه.اف د
د
د
مذددفنباتفاعددةاتا فقددلاتواتفاعددةااشددذفااآإ د انرافددإباذت د ا امعد ددّاتسدداقمفراتةددفرا
وا ل الت فقلامعع لراوف تفراتةفاوففتعفتطامس و رالنالاض ل التعطاتاحقاهةف 30.ا
هذلاوفعّاتباتإ جدوالتفلد الت فت دةامدنالتمدفت ا18امدنال تففققدةا دلا لدلاهد تاتوا

اح د تاتوا ة د تامددنا لددف افع د الت لددلالت ددتتالتمعلددّ ااح ةددفاتلددنهراوففتعددفتطا ا
تذضعامس وتقةالت فقدلالت دتتالدناهدذلالت لدلااوادف التففققدةاول تدتاهدلاتذضدعا

تألواد ددف الت د دتل ت اافتلد ددف تبالتد ددت طالتتلجد ددبالتعل قد ددق.افد ددإبا ف د د التفل د د الت فت د ددةا
وف ةفيعةفاذ

ات ها" ذلاوّمام لاهذلالت للال ّات فقذاللدّالت لدلالت دتتاالصدّا

لتشددحناتوالتعسدداقلاتوال علددفلامددنا ددف ا تد اتإد رامفعد ضافددطالتضد را تد ا
تباي والتعا رات هاقّا لالناوفتثةاوقعواإنلالت لدلالت دتت".اوهدذلامع دطا
ت ددها ذلاتمددوالماقددف ا لددلاه د تاتوااح د تاتوا ة د تاتا ضددفلةااس د باوفم فت د ةا
ت فقذاللّا للاجتتاوتع ضواهذهالت ضدفلةاإدنلاتاد التعماقدف اتضد امعدقنا

فدإباهددذلالتضد امع ددّاقددّاوقددعاتث ددفءافعد الت لددلالت ددتتاواادتبالت فقددلامسد و رالددنا
لتض اوفلفرااواف التمس وتقةافطالتففققةاول تت.اوهذهاتمضفراوفتةالت فقلالت تتا
لتددذتالوددعفارال ددّمفاوقددعاللددّا لددلالت ضددفلةرااحلددهافددطا لاةددفاال اددقالت د امددنا
مافباوجتتهفا ت املف التلقف راوتعض هفاإنلاهذهالتم واةافلّاوالااف شغفلا

مس وتقعهات فهاشفو ةف.ا ا

 30استئناف ليون  1987/3/27جملة النقل  1987ص  591استئناف ابريس  1990/2/9اجمللة الفرنسية
للقانون اجلوي  1990ص .215
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ي لد اتبا شددق ا تد اتبالتل ا ددةالتعددطاق تةددفا ةفمددةالتفلد الت فت ددةامددنالتمددفت ا )18ا

هتقدتعالتضد اإددنلافعد الت لددلالت ددتتراهدطاق ا ددةاغقد اقلعقددةاهددلا ةددفااسددقلةا
واماددناتلتاضددةفاااففددةا د الإلث ددف اوإقفمددةالتددّتقلالا د البالتض د اقددّاوقددعا

إف نافع الت للالت تت.او اش اتباهّ اهذهالتل ا ةامادتبااغد ضالتدعذاصامدنا
تل قددقاتواددف التمسد وتقةالتم صددتاال ةددفافددطالتففققددةاول تددت.افلددّاماددتبالت فقددلا
فسهراوق ا ذلاتث واتبالتض اقّاوقعافطاغق افع الت للالت تترافإ دهامسدعفقّا

م ددناشد د طا ددفباق ددّاوض ددعهاف ددطالل ددّالت ل ددلااإلفف ددهام ددنالتمسد د وتقةاتواهعحّي ددّا

مس وتقعهاالقلاممفاهتامل افطال تففققةاوذت اهعل ققالتلف تبالتّلإاطا با فبا
م ق اذت .اتواقّاماتبالتشفونرا ذاي عغطاتلتاضالتل ا ةاتقسعفقّامنالتمس وتقةا
غق التمحّوت اتا فقلالتمل ا افطالتلف تبالتّلإاط .ا

فـ – وقوع الضـرر:
تلددّاوددّت التمددفت ا18امددنال تففققددةاص ددت التض د التددذتاقددّاياحددقاافت ض ددفلةا
ولامععةالتمس اةاف عاعةفالتةن اتوالتضقفعاتوالتعات.اولا اذت اماتبالت فقدلا

لت ددتتامس د و رالددنالاض د ل التعددطاقددّاتاحددقاافتمسددفف اناتوالتشددفو قنافددطاوفتددةا
هن الت ضفلةاتوالامععةاهنكفرا اقفراتواج قفرا لباتعحللا ف اتواتةا اامدنا
فقةفاومفالاقةفراتوافطاوفتةالتفلّلبالا اتث ات قةاتواإللافطاتساقلالت ضدفلةا

توالامععددةا ت د اشددذصاآإ د .ا مددفاوتعددّاام فاددةالتمفلددتت رااحسددباتواددف التمددفت ا

3/13امددنال تففققددةرالت ضددفلةالتعددطا اتصددلا تد املددف الت اتصددتلاإددنلاتد عةا
تمف امنالتعف ا التذتا فبايععقناتباتصلافقدها جعادوالتمدفت ا3/17امدنالتففققدةا

مت ع ادفلاتعددف ا1999اهددذهالتمدّ ا21ايتمدفر).ا مددفات شدغلامسد وتقةالت فقددلالت ددتتا
تمض دفرالددناتاددتالت ضددفلةاتوالامععددةالتمس د اةا عق ددةالتعلددبالتددذتاياحددقاهةددفا
وا ث الا اققمعةفاتا فرااحسبال تععمفلالتمعّ اته .ا
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هذلاوا بالا التمضد و رالتم تدلاتوالتم تدلا تقدهرا ث دف التضد التدذتاتحدقا

افت ض ددفلةام ددناه ددن اتواتا ددتراوت ددهاف ددطاتد د قلاذتد د اتباماعف ددطااملف ددةاوفت ددةا
لت ضفلةال ّاتساقمةفاتا فقلالتم عةااذلفاا للالت ضفلةااحفتعةدفالت له دة.ا مدفا

تامضد و اتباملدقلالتدّتقلالاد التضد التدذتاتحدقاافت ضددفلةاادلتاوتدقاةاتإد ا
مناوتف لالإلث ف رامعالإلشف ا ت اتباهذهالتلّ الاد ا ث دف التضد اقدّات دتبا
دّاتوباتحف فتدهالاد اتد ّالت لدلا
محّوت افطالتتلقعالتعماطافقمفا ذلا دفبالت فقدلاق د
ل ددّالت ددعنمهالت ض ددفلةات ة ددةاص ددحةالت ددتنباتوالتمل ددّل اتوالتحفت ددةالتع ددطا ف ددوا
لاقة ددفالت ض ددفلةال ددّالت ددعنمةف.اوف ددطاه ددذلالإل ددف اتل ددتلالتم ددفت ا )2/11ام ددنا
ل تففققددةا"تمددفالت قف ددف التمععالددةااامقددةالت ضددفلةاوو مةددفاووفتعةددفالت ددفه افددنا
تعع او ةالا الت فقلامفاتلاماناقّاتحلقامناصحعةفاه فسهااحضت التم تلا

وتلا ث ف اذت افطاإلفاالت لل" .ا
د

تمددفالددنالتس د بالتددذتاتت ا ت د ا تحددف التض د ا اافت ضددفلةراففتم تددلاتوالتم تددلا
تقهاتق الا اتتام ةمفا ث ف اتباهذلالتس بامعتتا ت اإللالت فقلاشذصقفراتوا

إلددلاتفاعقددهراففت فقددلرا مددفام د د امع ددفرامعددّامذلع دفراومس د و راام د تالددّ اتحلقددقا
لت عق ةاوهطاتتصقلالت ضفلةاولامععةاتاقمةا ت املف التتصتل.
المبحث الثالث

مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير ا
ملعالا الفتقالت فقلالت دتتالتعد ل اادفوع ل امتللقدّالت لدلراوإباتإ ددلاهدذت اتعع ددقنا
مسددفءتعهالددنالاض د ل التعددطاقددّاتاحددقاافتمسددفف اتوام تددلالت ضددفلة.اوهددذلامددفا

تح عددهالتمددفت ا )19امددنالتففققددةاول تددتال ددّمفاقفتددو ا"ماددتبالت فقددلامسد و رالددنا
لتض التذتاي شدلالدنالتعدلإق افدطا لدلالت دفااتوالامععدةاتوالت ضدف عاال ادقا

لت ددت".اوم ددفامس ددعففتام ددناه ددذلالتد د صات ددهاج ددفءالفمد دفرامش ددملا ل ددلالت ددفااو ل ددلا

66

لت ضددف عالا د اوددّات دتلء.اوت ددهات ددطات علددّامس د وتقةالت فقددلالت ددتتالددنالتعددلإق ا
يعتجباتتلف اش قن لاولاهتاتباملعاتلإق افطالت للراولت ف طاتبايع تبالا ا

هددذلالتعددلإق اض د اافتمسددفف اتواافت ضددفلة.ات د ع الافددطالتفل د تقنالتعددفتقعقنالددنا
هذينالتش قنراو ذصدصافلد اثفت دةاتع قدفبا قعدةالتعد ل الت فقدلالدناتدلإ هافدطا

ت فقذالماقةالت للاامتلّهف.

أوالً -وقوع التأخير في النقل:
تسعا اولقعةالتعلإق اوجتتامقعفتامعقناوإباهذلالتمقعدفتاقدّات ددلاتفتاعدهاتوات دفونها

وهددذلالتمقعددفتاقددّامحددّتااعلددّالت لددلراتواماددتبامحددّتلرامددناق ددلاشد ةالتلقد لبافددطا

ج ددّولامتللق ددّا ف لتة ددف.اوق ددّاجد د
امتللقّا للامحّت اهّقة.اواع

التع ددفت ات ددّ الت ددفقاقنالت ددتاقنات داياع مد دتلا

اذت اادلبالماقدةالت لدلالت دتتام ت لدةاا د وطا

ك قد اومذعافددةاوقددّا ايددعمانالت فقدلاتواتددفاعتهامددنالتسددقل الاقةددف.افةددطام هت ددةا
اشالاإفااا وطاجتاةاقّاتسم،اافتمنوةالت تاةاتواقّا اتسم.،ا مفات ةفا

م هت ددةاافإلماف ق ددف التمفتم ددةاتال ددف ات ة ددةات ددععةفاومل ددّل اومتتعة ددف.افا دد وطا
معق ددةاقددّاتضددل التلددف اتباتعد وتااددفتتقتتاتك د اممددفاتحمددلالددفت رالامد التددذتا

محد ددّامددناقددّ تةفالا د التددعقعفاالت ددفااتوالت ضددف عاوتددلمقناتددنمعةلاوففتعددفتطا
يعلإ ا لاةل 31.ا

ولا اذت افإبال تحفتالتّوتطاتا للالت تتاIATAراوفطاش و هالتعفمةراافتمفت ا
لتعفش د امددناش د وطا لددلالتمسددفف اناوتمععددعةلراولتمددفت التسفتتددةامددناش د وطا لددلا

لت ضفلةراي ّالا البامتللقّالت وقلاولتتص اتلالتمحّت امناق لالت فقلالت تتا

 31ليوبولد برييفيت بند رقم  129د .ثروت االسيوطي ص  279د .علي البارودي ود .حممد فريد العريين ص
.611
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فددطالتعلددّاتواالمددةاوثقلددةاتإد ا اتعد ددّاجد ءلرامددناللددّالت لددلالت ددتتراوإ مددفام د تا
م ش اتل ا طاتمعتتيالتتقوالتذتامماناتباتسعغ قهالماقةالت لل .ا

وإنلءالددّ اقق ددف ال تففقق ددةاهتض ددعامعق ددف امتض ددتلطاتقق ددقاتقعسد د الاد د اض ددت ها

تحّيّالتعلإق التذتامسللال هالت فقلاامتجدباوادلالتمدفت ا19راوآإدذلراافتحسد فبا
تش د وطال مفتددفالتعددطاتعمددلالا د الددّ اتحمقددلالت فقددلامس د وتقةالتعددلإق افلددّاثددف ا

إددنطا ق د افددطالتفلددهاولتلضددفءال ددّات فقددذاواددلالتمددفت ا19امددنال تففققددةالتعددطا
تلضطاامس وتقةالت فقلالنالتعدلإق راوشد وطال مفتدفالتعدطاتحادلالت فقدلامدناهدذها

لتمس وتقة .ا
تلّاذه وامع لالاواف التلضف قةامدعا تتا لجد،اتافلدها تد ا قد ل اصدحةاشد وطا
لت فقلااعّ اضمفبالتمتللقّااباهذلالتش طا امعفقهامنالتمس وتقةالدنالتعدلإق ا

هلايّلالا الّ التفف التل فقنالا امقعدفتامعدقناتع فقدذالت لدلراواسد تامدناثدلا

لتمقعفتالتمعلتل.اهعع ق اآإ ا بامس وتقةالت فقلالت تتالنالتعلإق ا ات علّا دا
ذلاوصاوات فو لن اغق الفتمةاتامقعفتالتمعفقالاقه .ا

وفطاضتءامفاتلّ ال ددّ التمحدفكلامدناق قدلالتعدلإق التدذتات علدّااسد هامسد وتقةا
لت فقلالت تتالتحف التعفتقة ا
-

ل ددّ اوض ددعالت ض ددفلةاالما ددةاذل ات ج ددةاود د ل ام فتد د ةاوت ددلإق اوص ددتتةفا

-

تغفءالت واةالت تاة اوق اقضوامحامةالت لضالتف سقةاامسد وتقةالت فقدلا

ثنثةاتشة را لضاف سطا 32.1999/5/26ا

لت ددتتالتددذتاتتغ د الت واددةالت تاددةاوهددتا امسددعفقّامددنالتش د طالتمتجددتتافددطاللددّا

 32مشار إليه لدى جوريس كالسور ،مدين ،املواد من  1384 – 1382النقل اجلوي رقم البحث  2/460بند
رقم .44
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لت ل ددلاولتمعض ددمنال ددّ اض ددمف هاتامتللق ددّ الت ددعع فطاا ددف ا ا.2000/10/26ا–ا
لضاف سطا1992/10/6رام اةالت للا1992راا .694ا

-

وصتلالت ضدفلةااعدّاثمف قدةاتمدف افدطا وادةامدناادف ا ا تد ا دفاالامدفرات دها

ماعتاالا التلد وتا"لفجدلاجدّلرا" التدعع فطاف تدفتا1996/1/4رام ادةالت لدلا
1996راا .399ا
-

تدددلإق ايد ددتمقناتتصد ددتلا2000ا تت د ددةاتفت د ددفاولد ددّ اتد ددلمقناوفد ددااو د د ل تا

م فتب التعع فطااف ا ا1991/11/15رام اةالت للرا1991راا .24ا
ثانياً -ترتب الضـرر:

ت طات علّامس وتقةالت فقدلالت دتتالدناتدلإق هافدطات فقدذالتع لمدهامشدع طاتباياحدقا
لتمس ددفف اتوالتش ددفوناضد د ا عق ددةاه ددذلالتع ددلإق .ات ددلاتتض دد،ال تففقق ددةام ددفاه ددتا
لتملصددتتاافتضد اومددفاهددطال فصد ه.اولتد تتالاد اوجددتاالت جددتعافددطاذتد ا تد ا

لتلف تبالتت طالتذتاتشق ا تقهاقفلّ الات فتافطاقف تبالتلفضط .ا

وقددّاللع د امددناق قددلالاضد ل التعددطامسددللال ةددفالت فقددلالت ددتت او مددفبالتمسددفف ا

دّلتلرا تقدده33.اوصددتلا
مددنال شددع ل افددطالتحفددلال فععددفوطاتم د تم الامددطا ددفبامد د

لوقةالفجاةاممفاتت ا ت ا تغف ةف.ا ا
م اضامعلإ لرالنامقعفتا ج لءالماقةاج
د

ثالثاً -طبيعة الت از الناقل عن التأخير:

امتوددّافقمددفايععاددقاامس د وتقةالت فقددلالت ددتتالددناضددمفبا
تإددذ ال تففققددةاه ددف
د
تددنمةالتمسددفف اولتمحفف ددةالاد الت ضددفلةاولامععددةالتمسد اةاو ددذت الددنات فقددذا
لماقةالت للافطالتمقعفت.اف عادواهدذهالتمسد وتقةامسد وتقةاشذصدقةاومدنا قعدةا

تعفقّمددةراولتذلددلامددناجف ددبالت فقددلامفع د ضاوق د ا امااددتالتمض د و ا ث فتدده.ا

 33حمكمة السني املدنية  1960/7/19جملة األسبوع القانوين .11830 – 2 – 1960
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وتق اتمف الت فقلا طايعحالامنامسد وتقعهالدناهدذلالتذلدلا داتباي دوات دهاهدتا
وتفاعتهاقّالتذذولا لالتعّلهق التننمةاولإلج لءل التض و اةاتعففتتالتضد راتوا

كفبامدنالتمسدعحقلالادقةلالتذفذهدفا لتمدفت ا20امدنال تففققدة).اوفدطاهدذلال ت دفها

تف التلضفءافطاف سةاوغق هفامنالت اّلب .ا
ففددطاف سددةراتصددّ

امحامددةاهّلمددةاRennesاهعددف ا ا1999/10/11اق د ل لرامع د لرا

فطاهذلالتم فلافطالتلضقةالتم فتلةامدنالتد وجقناFoulonاضدّاشد ةالتذلدتطا

لت تاددةالتمفتلقددة34ا ذا دت التددّلت اتتقددتعالتعددلإق ااسد باقددت اقددفه .ا مددفاقد
تفالفرامحامةالتعع فطااف ا الّ امسد وتقةالت فقدلالت دتتالدنالتضد التمع تدبا
ا

لنالتعلإق التذتامحصلا عق ةاتلت اقفه  35.ا
وفطالت تاوراتصّ

امحامةال تعع فطافقةفاهعف ا ا1984/11/5اق ل لراقضدوا

امتج ددهامسددفءتةالت فقددلالددنالتعددلإق اتعددّ اققفمددهاافتذددفذالتعددّلهق التم فتد ةا تلددفءا

لتض اوذت اادفت غلامدنالتشد طا قدلا9التمدّوبافدطاتدذ التسدف اولتمعضدمنا"تبا
لتمتللقّالتم ق ةالا اجّولامتللقّالتسف اتواغق هفاتقسوامضمت ة 36.ا

لتف عالت فت اتفعامس وتقةالت فقلالت تتا
ي ددطاتفددعالتمسد وتقةالددنالت فقددلالت ددتتالاد ا قعددةال تعد ل التددذتايعحماددهاهددذلا

لت فقددل.افددإذلا ددفبالتع لمددهاهتتددقاةاتواه ددذلال فمددةراتما ددهالإلفددن امددنالتمس د وتقةا
اإقفمددةالتددّتقلالاد ات ددهاهددذلال فمددةالت جددلالتمععددفتافددطات فقددذال تعد ل التمالد الاد ا
 34بداية رين  1999/10/11اجمللة الفرنسية للقانون اجلوي  2000ص.45
 35استئناف ابريس  1970/2/13اجمللة الفرنسية للقانون اجلوي  1970ص.98
 36استئناف الكويت  1984/11/5مشار إليه لدى د .مسيحة القليويب ص  199د .ثروت االسيوطي ص
 295شوفو بند  313ليموان بند .819
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لفتلددهاتوااإث ددف التسد بالاج ددط.اتمددفا ذلا ددفبالتعد ل الت فقددلاهعحلقددقا عق ددةراتتا

تبامس وتقعهامتضتلقةامفتمدةاتلدت الاد اف د التمذدف

اوتحمدلالتع عدةرافإ دها ا

مسعلقعالتعحالامنالتمسد وتقةا دااإث دف اتبالدّ ات فقدذالتع لمدهاي جدعا تد اتد با

تج طا اتإلاإل لتتهافقه .ا

ت ع ضافطام ح قنامععفتقن اتت فااتفعالتمس وتقةافطالتففققةاول تدتراوتتد فاا
تفعاهذهالتمس وتقةافطالتففققةامت ع افلاتعف ا.1999
المبحث األول

أسباب دفع مسؤولية الناقل الجوي في اتفاقية وارسو
صوالتمفت ا )20امنال تففققدةالاد ات دها" امادتبالت فقدلامسد و را ذلاتث دوات دها

وتفاعقهالتذذولا لالتعّلهق التض و اةاتعففتتالتض اتوات ها فبامسعحقلالادقةلا

لتذفذهف".ا ا
كمد ددفاذ د د

التمد ددفت ا )21امد ددنا ف د د ال تففققد ددةات د ددها" ذلاتث د ددوالت فقد ددلاتباإلد ددلا

لتشذصالتمض و اتسدبافطالتض اتواتفهلافطاوقتلدهراجدفناتامحامدةا لدفرا
تلف ت ةفاتباتسع عّامس وتقةالت فقلاتواتذفتام ةف" .ا
ت د قاو تي ددفاتبامس د وتقةالت فقددلالت ددتتاتلددت الا د اتتددف التذلددلالتمفع د ضامددنا
جف ددهراوتبالتع لمددهااضددمفباتددنمةالتمسددفف اناتواتددنمةالت ضددف عاولامععددةراتوا
فنالت لدلافدطامدّ امعلتتدةراهدتالتعد ل اه دذلال فمدة.اتدذت رافإ دهاوفلدفرات صدتاا

لتمفتتقنا20اوا21رامادتبافدطا مادفبالت فقدلالت دتتاتفدعالتمسد وتقةال دهااإث دف ا
ت هاتلامذلقراواعحلقاذت افطاوفتعقناهمدف التذدفذالت فقدلاوتفاعقدها ففدةالتعدّلهق ا

لتض و اةاتعنفطاوقتعالتضد اتوالتدعحفتةالتذفذهدفراتواتبالتضد امعدتتاتذلدلا

لتمض و  .ا
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ت ددناه ددذلا امع ددطاتبالتففقق ددةاول ت ددتا ات قد د اتا فق ددلاتبايعمسد د راتاعحدا ددلام ددنا
مس وتقعهراافتلت التلدفه اتوالاتد فاالاج قدةالاإد .افمدفاذ تدهال تففققدةاتفد د ا
مس د وتقةالت فقددلااس د بالتددعحفتةالتذددفذال وعقف ددف التض د و اةامددناق اددهاتعددتقطا

لتض رامفقّاتباهذلالتض امعتتاتس باتج طا ايّاتا فقلافقهاوتق اافإلمافبا
تتقعهاتواتنفقه .ا

وتف اعفراتمفاتلّ رات تباتت فااتفعامس وتقةالت فقلالت تتالتّوتطاهط ا
 -1لتذفذالتعّلهق التض و اةاتعففتتالتذل  .ا
 -2إللالتمض و  .ا
 -3لتلت التلفه  .ا
 -4لتعقبالتذلتط .ا
 -5فعلالتغق  .ا
ع فولافقمفاياطاافل ل اإم امععفتقةااح اتا الات فا .ا
أوالً -اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي الضرر:
تلات قنال تففققةالتملصتتامنال دف ا"لتعدّلهق التضد و اة"اوتدذت اثدف اجدّلا قد ا

فطالتفلهاولتلضفءاوتلاتفسق اهذهالتع ف  .ا

فددفت عضامددنالتفلددهاولتلضددفءاذهددبا ت د اتفسددق ال ددف التعددّلهق التض د و اةاتفسددق لرا

و فقدفراضددقلفرراففشددع طالاد الت فقددلراتاف ددف امددنالتمسد وتقةراتباملددقلالتددّتقلالاد ا
ل عف ددفءالتذل ددلراتتاتباي ددوالتسد د بالت ددذتاتت ا تد د اوق ددتعالتح ددفتمالاد د اوج ددها
لتعحّيّراوتباهذلالتس با اي جعا ت اإلدلام دهاتوامدناتفاعقدهاوهدتالامد التدذتا

ي ّوامسعحقنرافطا ق امنالاوقفب .ا
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تمفالت تتالت لج،افطالتفلهاولتلضفءاففت ها ت اتفسق اولتعاتعا التع دف راوتلادبا
منالت فقلاإللفف دهامدنالتمسد وتقةراتباي دوافلديات دهاوتفاعقدهاقدّالتذدذولالتعدّلهق ا

لتمعلتتددةالتعددطايعذددذهفالت فقددلالت ددتتالتح د اصاتعفددفتتالتض د راتد ددقمفاوتبالتع د ل ا

لت فقلالت تتااسنمةالتمسفف اناوتنمةالت ضف عاهدتالتعد ل ااع فمدةاوتدق التع لمدفرا
ه عق ةا37كلباي والت فقل ا

 -تبالتلددف ا ف ددواصددفتحةاتمفم دفراتالق د لباو ولددطافددطاشددلباتحمقاةددفالتلتللددّا

لتذفصةاالم ةف .ا

 -تبالتلف ا ف دوامتضدعال فمدةاوتذضدعاتصدقف ةاتو ادةاتققلدةاومد وت اافتلدّ ا

لت ففطامنالتتقتتاإلتمف الت واة .ا

 تبالاود دتللالت تا ددةا ف ددواتس ددم،اا ددإقنعالتل ددف راولتل ددف امد د وت اا ددفاجة التض و اةاولتذ ل ي .ا
 تباتف لتالتلفقلاوف وبالا التشةفتل التعطامسعا مةفالتلف تب .ا ت ددهاوتفاعقددهات ل دتلالا د التصددفلاتل ددلاافتلددف ا دتللالت واددةاولتددعم ولاافتذددفذاتّلهق التسنمةا ت اوقواوقتعالتحفتم .ا

وففت ماةاتباي والت فقلات دهاهدذلافدطاتد قلاتسدقق امشد ولهالتع فمدةالتعدطاي دذتةفا
لت فقلالتح اصافدطام دلاظ وفده.اوتلدّي ا ففمدةاهدذهالتع فمدةاتوالدّ ا ففيعةدفاهدتا

مد ددناشد ددلباقفضد ددطالتمتضد ددتع اواد ددّإلافد ددطال فص د د اهد ددذلالتعلد ددّي ا د ددتعالتلد ددف ا
ولت وطالت غ لفقةاتا واةالت تادةاومدّ ا فدفء اتجةد الإل لدفذاو قعدةالت ضدفلةا

لتم لتتةاووفتعةف.
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ثانياً -خطأ المضرور:
بالتل طالتمض و افطاللّالت لدلات دفهالت فقدلاقدّامادتبالت لكدباتوالتم تدلاتوا

لتم تلا تقها ذلاتعاقالام اه للااضف ع .ا

اوقّات وال تففققدةاتلفضدطالتمتضدتعاتبامل ددّ راوفلدفراتلدف تباهادّهرامدفاهقدةاإلدلا
لتمضد د و اوتثد د هالاد د امسد د وتقةالت فق ددل.اف ددإذلا ددفباق ددف تبالتلفض ددطامعع د د اإل ددلا

لتمضد و اتد فرافددطالإللفدفءامددنالتمسد وتقةرافددإبالت فقدلامفاددوامددنالتمسد وتقةا ذلا
كفباإللالتمض و اهتالتس بافطاوقدتعالتضد .اوإذلا دفباإلدلالتمد و اتدفهلا

فليافطاوقتعالتض افإبالتمحامةاتلضطاهعذفقتالتمس وتقة .ا

ومددنالام اددةالا د اإلددلالت لكددباتباملع د اامددنام د لولالتلددف اتوام للددةاجددذاا

لتةدتلءاممددفامسددباتددهاتضد ل لراهّ قددةراتواتبايةمددلا فددفءاتددق ف تهافق شددباو اددقا
افتلف  .ا

وم فلاإللالتمض و افطا لدلالت ضدف عاتباي دوالت فقدلا همدفلالتم تدلالتشدفونا

تغاقتالت ضفلةاتغاقففرايع فتباو قععةفافعصفااهعاتامناج دلءاذت  .ا
تمفاإللالتم تدلا تقدهافقعم دلاهعدلإ هالدنالتدعن الت ضدفلةالتلفهادةاتاعادتالتسد اعا

م لالتفتلكهاولتاحت اوتعف ةفاافتعفتط.ا ا
ثالثاً -القوة القاهرة:

تلاتعضمنالتففققةاول تتاهقف فراص احفرامشق ا ت التلت التلفه ا سد بامدناتتد فاا

تفددعامس د وتقةالت فقددلالت ددتت.ا داتباذت د امسددعففتامددنالتع ددف الت دتل ت افددطا ةفمددةا
لتفل الاوت امنالتمفت ا20اولتلف اةا"توات ها فبامدنالتمسدعحقلالادقةلالتذفذهدف".ا
ضففةا ت اتبالتلت التلفه اتعّافطاجمقعاتشد اعف التعدفتلاتد فرامدناتتد فااتفدعا

لتمس وتقة .ا
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ولتلت التلفه افطالت للالت تتالتعطاتحدلالت فقدلامدنامسد وتقعهاهدطاتاد التحدتلتما

لتم فغعةالتعطاتذ نالناتل ا شف هاو امما هاتتقعةفاتواتنفطامذف هف ا دلبا
تس ددليا ددف اف ددل اف ددطامل ددباهد دتل طافقذع ددلاتتلن ة ددفاوتة ددت اوت ددعحللراتواتبا
تعع د ضاتعفصددفةاثا قددةاتواتصددفللةا غددلاوسددناتتقددعالا صددفتالت تاددةراتواتبا

مصفااقف ّالتلقف اه تفةاقا قةاتتتتااحقفته.ا ا
رابعاً -العيب الذاتي:

لتعقبالتذلتطاقّاماتبافطالتلف اوقّاماتبافطالت ضفلةالتم لتتةالا التلف .ا
ذلا ددفبالاد د الت فق ددلرا م ددفامد د د امع ددفاتل ددنهراتباي ددذلالتع فم ددةالتمعع ددفت ااإل ددّلتا
ف تها لّلتلراتصتتقفررافإ ها اماتباافتملفهلامس و رالنالتعقبالتذفدطاافتلدف ا

لتددذتام ةاددهاتمفم دفراواععددذ الاقددها شددفها اوتددلات ددناتددهاتمددةا مددف ل اتددفالة.اواماددنا
تا فقد ددلرافد ددطات د د قلالتعحاد ددلامد ددنالتمس د د وتقةرال لعمدددفتالا د د اش ددةفت التصد ددنوقةا

تالق لباوشةفت التمعفي ةالتعطاملت اهةفالتمعذصصتباإلث دف اققفمدهاهتلج ده.افادتا
وددّمالددف ضاتث ددفءالت واددةا ف ف ددف امحد التلددف اتواتاددتا ف لتةددفراتواتةد اا

لت اددواتواللددباتجة د ال تصددفلالتمفددفجقاتواغق د اذت د افددإبالت فقددلا ايعحمددلا
افتمس وتقة .ا

وقددّاي جددعالتعقددبا ت د التل قعددةالتذلتقددةاتا ضددفلةا ددفت هت التعددطا اتعحمددلالت لددلا
تفع ا تااةافعذهلراو ذت التفتلكهالتعطاقدّاتدععفنراولتاحدت اولتسدتل لالتعدطاتحدّما

فقةفاتففلن ا قمقف قةافععات .ا

والتففققةاول تتاتدلاتشد ب اهتضدتلا تد التعقدبالتدذلتطرافدإبالتع دف التعفمدةا
ا
وإذلا ف

لتعطاتو تتةفالتمفت ا20اال دها دفبا"مسدعحقلالاد الت فقدلاتواتفاعقدهالتذدفذالتعدّلهق ا
لتضد د و اة"اتغل ددطالاضد د ل الت فجم ددةال ددناه ددذلالتعق ددباوت فد د اافتع ددفتطامسد د وتقةا
لت فقلالناذت .اومناجةةاثف قةاتجفناه وتت تلا هدفتاتعدف ا1955راتا فقدلاتبا
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مضددمناللددّالت لددلاشد فرااملعضددفهايعحاددلامددنالتمسد وتقةالددنالاضد ل الت فجمددةا
لناتادتالت ضدفلةاتواهنكةدفاتواضدقفلةفامعد ا ف دوا قععةدفاهدطالتسد بافدطا

ذت  .ا
خامساً -فعل الغير:
تددلاتددت تال تففققددةا صدفرايععاددقاافعددلالتغقد ا تتددقاةاتواتد بايددّفعاامتج ددهالت فقددلا

لت تتامس وتقعه.ات نرا مفاتش فراتبال ف ا"مسعحقلالا الت فقلاوتفاعقدهالتذدفذا
لتعدّلهق التضد و اةاتعدتقطالتحددفتم"اتشددملالتلدت التلددفه اولتعقددبالتدذلتطرافددإباتاد ا

لتع ف اتشملاتمضفرافعلالتغق  .ا

واعحلددقافعددلالتغق د ام د نرااذلددلا قددف ا ددف اتإ د امصددلّ االقددف الت فقددلراتوا

إلددلاضددفاياهد نالتم لق ددةاافتملددف اافتسددمفلاتلددف تقنااددفتة تطافددطا فد التتقددوا
لا د د اممدد د اولو د ددّراتوا د ددن اش د ددذصالت د ددف الا د د التل د ددف افعس د ددلياواص د ددفاا

لتمسفف وباولت ضفلةالتمتجتت الا امع ةف.ا ا

المبحث الثاني

أسباب دفع مسؤولية الناقل الجوي
في اتفاقية مونتريال لعا 1999
تو ت ال تففققد ددةرالتعد ددطاتإادددواوق د د الت فد ددفذاتإق د د الررا د ددتلقنامدددنالات د د فااتد ددّفعا
مس وتقةالت فقلالت تت اتت فااإفصةاتععاقاامس وتقعهافطا للالاشذفارافدطا
لددلالامععددةاولت ضددف عرافددطالتعددلإق اهع فقددذالماقددةالت لددل.اوتت د فاالفمددةات ل ددقا

لا اجمقعات تلعالتمس وتقف التمذ ت  .ا
ا
ا
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أوالً -األسباب الخاصة بدفع مسؤولية الناقل الجوي في نقل األشخاص:

ص ددوالتم ددفت ا )1/17ام ددنال تففقق ددةالاد د ام ددفياط ا"ما ددتبالت فق ددلامسد د و رال ددنا

لتض التذتاي شلافطاوفتدةاوفدف الت لكدباتواتع ضدهاإلصدفاةاجسدّمةرااشد طاتبا

ت تبالتحفتثةالتعطاتد والتتفف اتوالإلصفاةاقّاوقعوالا امعنالتلف اتواتث فءا

تتالماقةامنالماقف اصعتتالت فااتوا وتةل" .ا

كم د ددفاقض د ددوالتم د ددفت ا )21ام د ددنال تففقق د ددةاافتع د ددفتط ا"-1فقم د ددفايععا د ددقاافاضد د د ل ا
لتم صد ددتاال ةد ددفافد ددطالتفل د د ا/1/امد ددنالتمد ددفت ا/17/اولتعد ددطا اتع د ددفوناققمعةد ددفاااااااااا
)100000اووّ اولت اتحباإفصةالنا لا لكبرا ام تناتا فقلاتباي فدطا

مس وتقعهاتواتبامحّام ةف .ا
ومددفامسددعففتامددناهددذهالت صددتااتباوتددف لالت فقددلاتددّفعامس د وتقعهالددناتددنمةا

لت ددفاافددطاوددفلاوفددفتةلاتوا صددفهعةلااددلذ اجسددّتاتذعاددتاوفلدفراتمعقددف ان افددإذلا
كف ددوامسد د وتقةالت فق ددلامسد د وتقةامتض ددتلقةامفتم ددةاتل ددت الاد د اف د د التمذ ددف

ا

وتحملالتع عةراوت تبا ذت ال دّمفامادتبام اد التععدتاضالدنالتضد التملفتدبا
اددها اتع ددفوناققمعددها )100000امف ددةاتتددتاووددّ اولددت اتددحباإفصددةا تتامددفا

معفتلا145000اتو اتم ااط)افدإبالت فقدلافدطاهدذهالتحفتدةا اممعاد اتتاوتدقاةا

تفعاو امسعلقعالتعذاصامنالتمس وتقةا دا ذلاتث واتبالتضد اي جدعا تد افعدلا
لت لكبا فسها مفات

ا ولفرافطاش و فاتألت فاالتعفمةاتّفعالتمس وتقةالتدتل ت ا

فطالتمفت ا20امنال تففققة.اتمفا ذلا ف وامس وتقعهالناتنمةالت لكبامس وتقةا
شذصقةاتلت الا التذللالتمفع ضراوت تبا ذت ال ّمفاتع فوناققمةالاضد ل ا

لتملفتددباهةددفالددناوفددف الت لكددباتوا صددفهعها )100000امف ددةاتتددتاووددّ اولددت ا
تحباإفصةرافاا فقلاتبايعحالامنالتمس وتقةا ذلاتث واتباهذلالتض اتلاي شلا
لنا همفلاتواإللاتوالمع فعام هاتوامناتفاعقهاتواو ن هراتواتقدف التدّتقلالاد ا
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تبامص ددّ اه ددذلالتضد د امع ددتتافل دديا تد د ا هم ددفلاتواإل ددلاتوالمع ددفعام ددناجف ددبا

لتغق  .ا

وه ددفاينوددااتبال تففققددةاقددّاإففددوامددناود ددّ الإلث ددف التمف وضددةالا د الت فق ددلا

تقدد ددعذاصامدد ددنالتمس د د د وتقةال دد ددّمفايععاد د ددقالام د د د االض د د د ل ات ا د ددّاققمعةدد ددفالد د ددنا
)100000اووّ اولت اتحباإفصة.افةطاتلاتعلابام هرا مفاهتالام افطا

ظددلالتففققددةاول تددتراتباي ددوات ددهاوتفاعقددهاقددّالتذددذولاجمقددعالتعددّلهق التض د و اةا
تعففتتاوقتعالتض اتوا دفبامدنالتمسدعحقلالادقةلالتذفذهدفراهدلاتجدفن اتدهرافدطا

ت قلاتفعالتمس وتقةاتباي واتبالتض اتلاي شلالنا همدفلاتواإلدلاتوالمع دفعا
م هاتوامناتفاعقهراوهتاتم اتمس اافت س ةاتا فقلاواسعلقعا ث فته .ا

كمددفاينودداامددنا ددصالتفلد ا ا)امددنالتمددفت ا )21ات ددها ددطامسددعلقعالت فقددلاتفددعا
مسد د وتقعهال ددنالتح ددفتمالت ددذتاتعد د د ضات ددهالتمس ددفف راولتملفت ددباا ددفتععتاضال ددها

ام اد د اي ا ددّال ددنا )100000اوو ددّ اول ددت ات ددحباإفص ددةرالاق ددهاتباي ددواتبا

لتحفتماقّاتلااذللاتوالمع دفعامدنالتغقد اتتودّهاتوباتبامشدف هاهةدذلالتذلدلاتوا
د
مسفهلافقهالت فقل.اتمفا ذلات ددقناتباإلدلالتغقد القعد بااذلدلامدناجف دبالت فقدلاتوا
تفاعقهرافإبامسد وتقةالت فقدلاتدع علّاتدّفعا فمدلام اد التععدتاضالتدذتاملفتدباادها

ولتذتات اّاققمعهالنامف ةاتتتاووّ اولت اتحباإفصة .ا
ثانيـاً -األسـباب الخاصـة بـدفع مسـؤولية الناقـل عـن الضـرر الالحـق باألمتعــة

والبضائع:
تشددف

التمددفت ا )2/17امددنال تففققددةا ت د اتبالت فقددلامس د ولالددنالتض د التددذتا

ي ش ددلاف ددطاوفت ددةاتا ددتالامعع ددةالتمسد د اةاتواض ددقفلةفاتواتعق ة ددفام ددفتلاما ددناه ددذلا

لتضد ا فجمدفرالددناإاددلا ددفمنافددطالامععددةاتوا تلقعةددفاتوالددنالقددباذلتددطافقةددفا

فقعف امناتمةامس وتقة .ا
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ينو ددااف ددطاه ددذلالتص ددّتاتباتتد د فاالإللف ددفءالتد دتل ت اف ددطال تففقق ددةالت ّي ددّ اه ددطا
لات فاالتعطا فبالتفلهاولتلضفءاقّاتإذلاهةفافطاظدلالتففققدةاول تدتراومدفافعاعدها

ل تففقق ددةالت ّي ددّ اه ددتات ة ددفاق ددواتاد د الاتد د فااتد دتلءا ف ددواتعق ددباذلت ددطاف ددطا
لت ضددفلةاتواتسددتءافددطاتغاقفةددفاتواتلددت اقددفه اتم اددوااللمددفلاو د ااتوا ج د لءل ا
منالتسالةالتعمتمقةافقمفايععاقاهّإتلالت ضف عاوإ وجةف .ا

ثالثاً -األسباب الخاصة بدفع مسؤولية الناقل عن التأخير:
تلدتلالتمدفت ا )19امددنال تففققدةامدفياط ا"ماددتبالت فقدلامسد و رالددنالتضد التددذتا
ي شلالنالتعلإق افطا للالت فااتوالامععةاتوالت ضف عاال اقالت دت.اغقد اتبا

لت فقددلا اماددتبامسد و رالددنالتضد التددذتاي شددلالددنالتعددلإق ا ذلاتث ددوات ددهالتذددذا
ه ددتاوتد ددفاعتهاوو د ددن،ها فف ددةالتعدددّلهق التمعلتت ددةالتننم ددةاتعفدددفتتالتض د د ا اتوات دددها

لتعحفلالاقهاتوالاقةلالتذفذام لاهذهالتعّلهق " .ا
تلّاتالوال تففققةالت ّيّ الا الت ةجالتذتاتف

الاقدهالتففققدةاول تدتاافلع ف هدفا

مس وتقةالت فقلالت دتتالدنا إنتدهاافتع لمدهات فقدذالت لدلاضدمنالتمقعدفترامسد وتقةا
شذصقةاتلت الا التذللالتمفع ضامناجف بالت فقلاتواتفاعقهراوت هااإماف هاتبا
يعذاصامناهذهالتمس وتقةا ذلاتقف التّتقلالا ال هاوتفاعقهاوو نءهالتذذولا ففةا

لتعّلهق التمعلتتةاتعففتتالتض اتوات هالتعحفلالاقةلاذت .ا ا

رابعاً -األسباب العامة لدفع فميع أنواع مسؤولية الناقل الجوي:
ت صالتمفت ا )20امنال تففققةالا التعفتط ا" ذلاتث والت فقلاتبالتض اقّا لا
ل د ددنراتواتت د ددةلاف د ددطاوّوث د ددهرا هم د ددفلاتواإل د ددلاتوالمع د ددفعالتش د ددذصالتملفت د ددبا

افتععتاضراتوالتشذصالتذتامسعمّام هاولتقهرامعف الت فقلا اقدفراتواج قدفرامدنا
مسد وتقعهات ددفهالتملفتددباالددّ امددفاماددتباهددذلالإلهمددفلاتوالتذلددلاتوال مع ددفعاقددّا

تددبالتضد اتواتتددةلافدطاوّوثده.اوإذلاتلددّ االادبالتععدتاضالددناوفدف الت لكددبا
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توا صددفهعهاشددذصاآإ د اغق د الت لكددبرامعف د الت فقددلا ددذت ا اق دفراتواج ق دفرامددنا
مس د وتقعهاالددّ امددفاي ددواتباوددّومالتض د اتوالإلتددةف افددطاوّوثددهاقددّاوصددلا
ه عق ددةا همددفلاتواإلددلاتوالمع ددفعاهددذلالت لكددب.اوت ل ددقاهددذهالتمددفت الا د اجمقددعا

تواف التمس وتقةافطاهذهال تففققةراامفافطاذت التفل ا )1امنالتمفت 21ا" .ا

لتف عالت لاع التمس وتقةالتمحّوت اتا فقلالت تتاوتشّيّهف ا
ع ددفولاف ددطام حد د اتولالتمسد د وتقةالتمح ددّوت اتا فق ددلالت ددتتراوف ددطام حد د اث ددفبا
سعع ضاوف

التمس وتقةاغق التمحّوت راتتات لاتشّيّهف .ا
المبحث األول

المسؤولية المحدودة للناقل الجوي ا
أوالً -مبدأ المسؤولية المحدودة:
تلضطالتلتللّالتعفمةات هال ّمفات علّامس وتقةاشذصالناولقعةاتتحلدواضد لرا
افتغق اتبايع تبافطاذمعهالتععتاضالا التمض و .اولاصدلافدطالتععدتاضاتبا

ماددتبالاد اقددّ التضد التددذتايعم ددلاامددفاتحددقالتمضد و امددناإسددف اوفمددفاففتددها
مددنا س دب.ا داتباولضددعطالتففققددةاول تددتاقددّاإ ج دتلالا د اهددذهالتلتللددّالتعفمددةا
وتق د ولام ددّتالتععددتاضالتمحددّتااما د اتقص د ااحق د ا اياع د الت فقددلافددطامتلجةددةا

لتمض و االك ام ه .ا

وه فاي ت التعسف،لاتمفذلاإ نالتمش عافطاول تتالناتواف التلتللّالتعفمةااإقال ها

م ّتاتحّيّالتمس وتقةإ ا

ل ّمفاوضعوالتففققةاول تتالف ا1929ا فبالتلق لبالتع ف تافطاهّلمةا شف ها
اجسقمةا ق لرامفاتفضطا ت اهن الا وللاولامدتللا

يعام ا الهاوتيامذف
د
لتمتجتت الا امعنالتلف افضنرالنالاض ل التعدطاتاحدقاافتلدف اوتصدحفهةف.ا
فددإذلامددفاتل د

امس د وتقةالت فقددلااددفتععتاضالددنا ددلالاض د ل التعددطاتع تددبالددنا
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لتحفتمالتذتاتعع ضاتهالتلف رافإ هاقّايع دّاإسف امفتقةاجسقمةاقّا اتلت ا
ماف فتهالتمفتمةالا اتحماةدفافقد تتاذتد ا تد ا فنتدهاوإ وجدهامدناهدذلالتمقدّلبا
ل قعصفتت.ا ا
وتة ددذلرا بالتم د د تم انافد ددطاول ت ددتالدددف 1929راتإد ددذلراافتحسد د فبات د ددلالتم د د ل ا

لتمذ ت روتلمفرات مفءاوتلت اهذلالتم فقالتحقتتالتةف امنام لفدقالت لدلراوإّمدةا
تصفت،التم متلةالت ش اةالتعطاتعلابالتعم ل ام تسف اوش ف الت لدلالت دتتا

فددطاتتلءا شددف ةفراق د ولاوضددعاوددّوتاقصددت اتمس د وتقةالت فقددلالت ددتتا امماددنا
م ّ قفرات فونهف.ا ا

ثانياً -الحدود القصوى للتعويض:
تعد ددّام ددفت التععددتاضالتعددطاتق تةددفالتففققددةاول تددتاوت شددغلاذمددةالت فقددلالت ددتتاهةددفا
نلءامسعحلقةفاوّوتلراقصت اتاععدتاضاوتقسدوام دفت اج لفقدة.افدإذلا دفبالتضد ا

لت ددذتاتح ددقاافتمس ددفف اتوالتش ددفوناتق ددلام ددنالتح ددّالاقصد د راف ددإبالتمضد د و ا ا
مسعحقاتعتاضفراتت الدنالتضد التدذتاتحلدها دطا اي د تالاد اوسدفاالت فقدلا

لت تتاهنات ب .ا

ثلا ذلاتعّتالت فقاتبالتمس وتتبرالت فقلالتمععفقّاولت فقلالتفعاطرافإ ها امص،اتبا
يع ددفونام م ددتعام ددفاملضد د اا ددهالا ددقةلام عمع ددقنالتح ددّالاقصد د التم ددذ ت اف ددطا

ل تففققةا لتمفت التسفتتةامنالتففققةاجتلتلا إف ل) .ا
كمفا بالتحّوتالتلصت التتل ت افطال تففققةاهطامنالت ف التعف التّوتطراامع ا
ت ةفات ل قاوتتا دفباقدف تبالتلفضدطالتدذتاي د اافتدّلت ا ام قد اوضدعاودّوتا
تاععتاضرافلواف ال تففققةالتّوتقةالتمصّقةاتصت راتعلّ اافتعل ققالاد التلدف تبا

لتت ط .ا
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تلددّات تددوالتففققددةاول تددتاوددّوتلراقصددت اتاععتاضددف التعددطاياع د الت فقددلالت ددتتا
دّفعةفراومقد
هد
د

افددطاهددذلالتذصددتاراهددقنالتععتاضددف التمسددعحلةالددنالاضد ل ا

لت س ددّمةالتع ددطاتص ددقبالتمس ددفف انراولاضد د ل التع ددطاتاح ددقاافت ض ددف عاولامعع ددةرا

دل.اوفق دوا دذت ا قفقدةاوسدفاا
ولاض ل التعطاتع تبالنالتعلإق افطالماقدةالت ل
د
لتحّالاقص اتاععتاض .ا
 -1الحد األقصى للتعويض عن األضرار الجسدية للمسافرين:
ت صالتمفت ا )22امنالتففققةاول تتااعّاتعّياةفاامتجباه وتت تلا هدفتاتعدف ا

1955الا د امددفاياددط ا"-1فددطا لددلالاشددذفاراتحددّتامس د وتقةالت فقددلالتمععالددةا
ااددلا لكددباام اد ا )250000اف د اوإذلاجددفنا لدفراتلددف تبالتمحامددةالتمعد وضا
لاقةفالت لعاتبامادتبالتععدتاضافدطاصدت ام تدبرافدنام دتناتباي ادّا ت امدفلا
لتم تددبالاد التحددّالتمددذ ت .اومددعاذتد امسددعلقعالت لكددباه ددفءالاد التفددف اإددفاا

معالت فقلاتبامضعاوّلراتلا اتامس وتقة" .ا
تمددفالتمددفت ا )21امددنالتففققددةامت ع اددفلالت ّيددّ اتعددف ا1999رافإ ةددفاجعاددوالتحددّا
لاقصد د اتاعع ددتاضاف ددطاو ددفلاوف ددف الت لك ددباتواتع ض ددهاإلص ددفاةاجس ددّمةاتصد د ،ااا
)100000امف ددةاتتددتاووددّ اولددت اتددحباإفصددةراتتامددفامعددفتلا )145000ا

تو اتم ااددط.اوففت س د ةاتألض د ل الت فت ددةالددنالتعددلإق افددطا لددلالت ددفارافددإبا
مس د وتقةالت فقددلالت ددتتاقددّاوددّت اام ا د ا )4150اووددّ اولددت اتددحباإفصددةا
لتمفت ا .)1/22ا

 -2الحد األقصى للتعويض في نقل البضائع واألمتعة:
تد د صالتم ددفت ا22ام ددنالتففقق ددةاول ت ددتالتمعّت ددةاامتج ددباه وتت ددتلا ه ددفتاتع ددف ا
1955الا امفياط ا-2آ-افطا للالامععةالتمس اةاتوالت ضف عات تبامس وتقةا
لت فقلامحّت اام ا ا250اف فرات لا قاتاغ ل ..ا-افطاوفتةالتضقفعاتوالتعاتا
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توالتع ددلإق الت ددذتاياح ددقاجد د ءلرام ددنالامعع ددةالتمسد د اةاتوالت ض ددف عاتواتتاش ددطءا

فقة ددفراما ددتبالت ددتنبالت ا ددطاتالد د وتالتمع ق ددةاه ددتاوو ددّهالتمعع د د ال ددّاتعق ددقناو ددّا
مس د وتقةالت فقددل.الا د ات ددها ذلا ددفبالتضددقفعاتوالتعاددتاتوالتعددلإق التددذتاياح ددقا

ج ءلرامنالامععةالتمس اةاتوالت ضف عاتواتتاشطءافقةدفايد ث افدطاققمدةالتلد وتا

لاإ د التعددطاتغلقةددفا ف د االفقددةالامععددةاتوا ف د اإلددفاالت لددلالت ددتترافددإبا
م متعاونباهذهالتل وتام بام للفتهال ّاتعققناودّالتمسد وتقة…ا-3تمدفافقمدفا
يععاد ددقاافتحفجقد ددف اتوالامععد ددةالتعد ددطامحد ددعفااهةد ددفالت لكد ددبافد ددطاو لتد ددعهافع د ددتبا

مس وتقةالت فقلامحّوت اام ا ا )5000اف

ات لا لكب".ا ا

تمددفافددطالتففققددةامت ع اددفلاتعددف ا1999رافلددّاتشددف

التمددفت ا )22ام ةددفا ت د التحددّا

لاقص اتاععتاضافطا للالامععةاولت ضف عافلفتو ا-1ل ّا للالامععةراتتلءا

كف وامس اةاتواغق امس اة.ات تبامس وتقةالت فقلافطاوفتدةاتافةدفاتواضدقفلةفا
تواتعق ةددفاتواتلإق هددفامحددّوت اام ا د ا )1000اتتددتاووددّ اولددت اتددحباإفصددةا

لنا لا لكب.اا-2ل دّا لدلالت ضدف عرات دتبامسد وتقةالت فقدلافدطاودفلاتافةدفاتوا
ضدقفلةفاتواتعق ةددفاتواتلإق هددفامحدّوت اام اد ا )17اووددّ اولدت اتددحباإفصددةا
لددنا ددلا قاددتاغ د ل .اوفددطاو ددفلاتعقددباتواتاددتاتواضددقفعاتواتددلإق اج د ءام ددنا

لت ضددف عراتوبالامععددةالتمس د اةا مددفا ددفبامل د لرافددطالتففققددةاول تددتاوف وتت ددتلا
هدفتاهةدذلالتذصدتارافددإبال تففققدةالت ّيدّ اقدّاتالددوالاد ا فد التحادلالتددذتا

لتعحّثهاه وتت تلا هفتات ةةاتحّيّالتععتاض ا
 -3الحد األقصى للتعويض في حالة التأخير:
تلاتش التففققةاول تتاصد لوةاوفادلاوضدتلا تد التحدّالاقصد اتمسد وتقةالت فقدلا

دةاولت ضددف عافددطالتمقعددفتا
لت ددتتال ددّمفايعددلإ افددطا لددلالتمسددفف اناتوا لددلالامععد ا
لتمحّت .ا

83

ةفاهق دواودف
ت ناافت جتعا ت اتواف ال تففققةا ّات د

ال شدغفلامسد وتقةالت فقدلا

لت ددتتالت نث ددةال ددن ا-لتضد د الت س ددّتالت ددذتاياح ددقاافتمس ددفف انا م ددفت ا)17را
لتض التمفتتالتدذتاياحدقاافت ضدف عاولامععدةات ةدةاهنكةدفاوتعق ةدفاوضدقفلةفا
م ددفت ا)18رالتضد د الت ددذتاياح ددقاافتمس ددفف اناتوالتش ددفو قنا عق ددةالتع ددلإق اف ددطا

لماقةالت لل .ا

ثلال ّمفاجفء التمفت ا )22امنال تففققةالتمعّتةاه وتت تلا هفتاتعشق ا تد ا

لتحددّالاقص د التددذتاياع د اامتج ددهالت فقددلالت ددتتااددفتععتاضالا د التمض د و انرا

قفتو افدطا لدلالاشدذفاات دتبامسد وتقةالت فقدلا نلءا دلامسدفف امحدّوت اام اد ا
)250000اف د راوفددطا لددلالامععددةالتمسد اةاولت ضددف عات ددتبامسد وتقةالت فقددلا

محّت اام ا ا )250اف

النا قلا قاتاغ ل  .ا

وفم ددفاتباه ددذهالتم ددفت ات ددلات ددذ ااش ددالاصد د ا،اوق ددف عاتباه ددذهالتح ددّوتالتلص ددت ا
تلعص الا امس وتقةالت فقدلالدناتدنمةالتمسدفف اناوتدنمةالامععدةاولت ضدف عرا

لام د د التد ددذتاملتت د ددفا ت د د التلد ددتلاتباهد ددذهالتحد ددّوتالتلصد ددت اتمعد ددّاتعشد ددملاتمض د دفرا
مس وتقةالت فقلالت تتالنالتعلإق  .ا

فقاتبالتحّالاقصد اتمسد وتقةالت فقدلالت دتتالدنالتضد التدذتاياحدقاافتمسدفف ا
عق ددةاتددلإق هاهددتا )250000اف د راولددنالتعددلإق اه لددلالامععددةاولت ضددف عاهددتا
)250اف

النا قاتاغ ل .اولتفلدهاولتلضدفءامسدعل لبالاد اهدذلالتد تت.ا مدفا با

ل تففققةالت ّيّ التمتقعةافطامت ع افلالدف ا1999اقدّاتشدف

ااادلاتقدةاووضدتلا

ت د التحددّوتالتلصددت اتمس د وتقةالت فقددلالت ددتتالددنالتعددلإق افددطا لددلالتمسددفف انا

ولامععةاولت ضف عالا امفال ض فا تقهاق لاقاقل.
ا
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 -4كيفية حساب التعويض:
تتالتمعّتدةاه وتت دتلا هدفتالاد التعدفتط ا
ت صالتمفت ا )5/22امنالتففققةاول
د
"لتم فت التم ق ةاافتف افطاهذهالتمفت اتعع املدّ اهتلقدعاوودّ ا لّمدةامات دةامدنا
)65.5امقاغد ل امدنالتدذهبالقددف ا )900افدطالاتدت.اوت ددتباهدذهالتم دفت اقفهاددةا

دّو افددطا ددلالماددةاو قددة.اواددعلاتحتاددلاهددذهالتم ددفت ا ت د ا
تاعحتاددلا ت د ات قددف امد د
لمن او قةااذنطالتعماةالتذه قةرافطاوفتةا فعاتلت اقضف قةراوفلفراتسدع ا
لتذهباتةذهالتعمن ايت اصّو التحال" .ا

تمددفالتففققددةامت ع اددفلاتعددف ا1999افلددّالتددعذّمورا مددفام د امع ددفراووددّ اوسددفهقةا
ترات اوه ددطاوو ددّ ا
مذعافددةاتحس ددفاالتععتاض ددف التع ددطاتع ت ددبالا د الت فق ددلالت ددت ا
ولت التسحبالتذفصة.او ذت اوّت التل الةالتعطايعلاامتج ةفاتحتالاووّل ا
ولددت التس ددحبالتذفصددةا تد د الما ددةاو قددة.افل ددّا ص ددوالتمددفت ا )23ام ددناه ددذها

ل تففققددةالا د امددفياط ا"-1تبالتم ددفت التم ق ددةافددطاشددالاووددّل اولددت التسددحبا

لتذفصةافطاهذهال تففققةاتشق ا ت اووّ اولت التسحبالتذفصةاوسباتع الا
صد د ّو الت ل ددّالت ددّوتط.اوا ددعلاتحتا ددلاه ددذهالتم ددفت ا تد د التعم ددن التت ق ددةرال ددّا

لتعلفضطراوفلفراتلقمةاتاد التعمدن املتمدةاهتودّل اولدت التسدحبالتذفصدةايدت ا
صددّو التحاددل.اوتحسددباققمددةالتعماددةالتت قددةاتّوتددةا د طالضددتافددطاص د ّو ا

لت لددّالتددّوتطاملتمددةاهتوددّل اولددت التسددحبالتذفصددةراوفلدفراتل الددةالتعلددتالالتعددطا
مل لةددفاص د ّو الت لددّالتددّوتطاافت س د ةاتعماقفتددهاومعفمنتددهالتسددف اةايددت اصددّو ا

لتحال.

ا
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المبحث الثاني

المسؤولية لير المحدودة للناقل الجوي
ت تبامس وتقةالت فقلالت تتاغق امحدّوت ا مدفااحادلالتلدف تبا تو ر)اوإمدفاامتجدبا

لتفف اإفاامعامسععماطالتلف ا ثف قفر).
أوالً -المسؤولية لير المحدودة قانوناً:

ل ضد د فات ددفالفراتبال تففقق ددةاهة ددّطا قفم ددةا ددتعام ددنالتعد دتلنباف ددطال تع لم ددف اه ددقنا
فطاللّالت للالت تتراوومفمةاتا فقلراتق

اودّوتلراقصدت اتم اد التععتاضدف ا

لتعطات شغلاهةفامس وتقةالت فقلات فهالتمض و ان.ات ناهذهالتحمفمدةالتعدطاتوتعةدفا
ل تففققددةاتا فقددلاتقسددواملالددةا ذات حس د ال ددهااإإنتددهاافتع لمفتددهالتلف ت قددةاولتعددطا
تعم لامدناجةدةاتوتد ااضد و ا صدّل امسدع ّل الت لدلاوفدقاشدااقةامعق دةراومدنا

جة ددةاثف ق ددةات فق ددذالل ددّالت ل ددلاف ددطا ددف ام ددناوس ددنالت ق ددة.اوإذلام ددفاتإ ددلاهة ددذها

ل تع لمف رافإ هامغّواغقد اجدّي اافتحمفمدةراومقد اتحّيدّالتمسد وتقةالتعدطاقد

ا

تتفتد دفراتص ددفتحهاتفل ددّاتد د باوجتته ددفراوت لا ددباافتع ددفتطامسد د وتقعهالتمح ددّوت ا تد د ا
مس وتقةااغق اوّوت .ا

ولا اذت اتتطا ع الاتو ر النالّ ا صّل امسع ّل الت لدلاتوا لدصاهقف فتةدف.ا

وثف قفر اإللالت فقلاوتفاعقهاتوا لت عةل .ا

 -1تخلف مستندات النقل أو نقص بيانات ا:
ت قاو تي فاتبالتففققةاول تتالتمعّتةاه وتت تلا هفتاقّاتت موالت فقلااإصّل ا
وثددف قالت ل ددل اتددذ التس ددف راالفق ددةالامععددةراإل ددفاا ل ددلالت ضددفلة.ا م ددفات ة ددفا
ت فوتواتا التتثف قاافتع قلاوتوج واذ اهقف ف امعق ةافقةفاتحوا ف اةاو مفبا

لت فقلامنالتعمععاافتم لمفالتعطاتتف هفاتهال تففققةاوفذفصةامفاتعاقام ةفاافتحّوتا
لتلصت اتامس وتقة.اولام الا التعفصقلالتعفتط ا
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 بالنســبة لتــذكرة الســفر اجددفءافددطال د التفلد الت ف قددةامددنالتمددفت الت فت ددةامدنال تففققة ات ها ذلاق لالت فقلا لك فراتلاتسدالا تقدهاتدذ اتدف اتوا ف دوالتعدذ اغقد ا

مشعماةالا الإللنبالتذتايتض،االبالت للاإفضدعا تففققدةاول تدتالتعدطاتح ددّتا
هتجهالف امس وتقةالت فقلرافدنامحدقاتةدذلالت فقدلالتعمسد اام دّتاتحّيدّالتمسد وتقةا

لتم صتاال هافطالتمفت ا  .)22ا
-

بالنســـبة لبطاقـــة األمتعـــة او تاتمضد دفراف ددطال د د التفلد د الت ف ق ددةام ددنالتم ددفت ا

لت لاع ددةام ددفياط ا ذلاق ددلالت فق ددلاتمعع ددةاتوباتباتس ددالال ة ددفالت ددعمف ….توا ف ددوا
ل ت ددعمف اغقد د امش ددعماةالاد د الإلل ددنبالت ددذتايعض ددمناتبالت ل ددلامذض ددعات ددف ا

لتمس د د وتقةالتد ددذتاوّتتد ددهال تففققد ددةرافد ددنامحد ددقاتا فقد ددلاتبايعمس د د اام د ددّتاتحّيد ددّا

لتمس وتقةالتمذ ت افطالتمفت ا  .)22ا
-

بالنســبة لخطــاب نقــل البضــاعة ا صددوالتمددفت التعفتددعةالا د ال ددها امحددقا

تا فقددلاتبايعمس د االواددف التمددفت ا )22التمععالددةاهعحّيددّالتمس د وتقةا ذلاقددف اه ل دلا
اضدف عاتددلامع ددّااشددل ةفاإلدفاا لددلاجدتتاتوا ذلا ددفباهدذلالتذلددفااغقد امشددعملا
لا الإللنبالتمعضمناإضتعالت للا ت اتواف التمس وتقةالتمحدّت التملد افدطا

ل تففققة .ا

تإعةددفال تففققددةامددناتتققددعاهددذلالت د لءااحددقالت فقددلات مددنافددطاتبا
ولتحامددةالتعددطات د
تساقلالتمسفف اتوام تلالت ضفلةرامسع ّالت للامعضم فرالت قفبالتمععاقااذضتعا
لت لدلااوادف التمسد وتقةالتمحدّوت رامددناشدل هات صدق التمددذ ت انافقدّفعةلاتعددّهق ا

تم هلااإه ل اللّاتلمقنام نرا ذلامفاقّ ولاتباتعتاضالتحّالاقص اقّا امغلطا
لاض ل التعطاقّاتصق ةلافطاوفتةاوقتعاوفتماتالف الت فقاة .ا

ت ّ الإلشف ا ت اتبالتففققةامت ع افلاتعف ا1999اقّاتتغواهدذلالت د لءالتمع تدبا
لا د اتذاددتامسددع ّالت لددلاتواتذاددتالت قددفبالتسددفتتالتددذ اتلددنهرااحق د اتواددوا
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مسد د وتقةالت فق ددلالت ددتتالتمتض ددتلقةامح ددلامسد د وتقعهالتشذص ددقةالتلف م ددةالاد د ا
لفع لضالتذللافطاجف هاو فعدوا قد لراودّالتمسد وتقةافدطا لدلالت دفا.اوفدّإتلا
تا د ال تففققددةاوق د الت فددفذافددإبالتمس د وتقةالتمحددّوت اتا فقددلالت ددتتاتددع تباهددطا
لتلفلّ افطالتعش اعالتّوتطاافت س ةاتسنمةالتمسفف اناوتنمةالت ضدف عراوتدتطا

تناي تالاقةفا ادالتع فءل امللاوقتلةفالمنراوهط اآ -ذلاتقف التمض و التّتقلا
لا د اتباققمددةالتض د اتع ددفونالتحددّالاقص د التمل د اوملددّل هامف ددةاتتددتاووددّ ا

ولت اتحباإفصةراوتلايعمانالت فقلامناتفعامس وتقعهااإث ف ال عففءالإلهمفلا
توالتذللاتوال مع فعامناجف هاتواجف باتفاعقهاوو ن هراتوااإث ف اتبالتض ا
فش ددقال ددناإل ددلالتغقد د ا لتم ددفت ا.)2/21ااا– ذلاتث ددوالتمضد د و راف ددطاوفت ددةا

لتع ددلإق اف ددطا ل ددلالت ددفاراتواف ددطاو ددفلاه ددن اتواتا ددتاتواض ددقفعالامعع ددةاتوا
تلإق هفاتبالتض اقّاوصلامنافعلاتوالمع دفعامدناجف دبالت فقدلاتواتفاعقدهاتوا

و ن هاالصّا وّلماض اتواه لت ةامل و ةااإت ل اتباض لراتق لالناذت ا

ف ددطالتغفت ددب.اوف ددطاو ددفلاوق ددتعالتفع ددلاتوال مع ددفعام ددناجف ددبات ددفاعطالت فق ددلاتوا
و ن ها ث ف اتباهذلالتعفاعاتوالتت قلا فبايعص طافطا لف اممف تعهاتتظقفعها
لتمددفت ا.)5/22اان-ل ددّمفاماددتبالتفددف امددعالت فقددلالا د اناددفت التحددّالاقص د ا

تاععتاضا مفات

ا ولفر .ا

 -2خطأ الناقل العمدي أو إهماله أو رعونته:
صددوالتمددفت ا25امددنال تففققددةالتمعّتددةاه وتت ددتلا هددفتالا د امددفامددلتط ا" ا
تس د تالتحددّوتالتمددذ ت افددطالتمددفت ا22ا ذلاث ددواتبالتض د اي جددعا ت د افعددلاتوا

لمع ددفعامددناجف ددبالت فقددلاتواتفاعقددهراوقددّاتد ددلا مددفاه قددةا وددّلمالتضد راوإمددفالددنا
لت ةاوولطاافوعمفلات تباض .اوفشد طاتباي دوافدطاوفتدةافعدلالتعدفاعقناتوا

لمع فلةلرات ةلاتص فتلال ّ ذافطا لف اتلتمةاوظف فةل".ا ا
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وت ددّ الإلش ددف اه ددفاتمضد دفرا تد د اتباوا ددلاه ددذهالتم ددفت التمعض ددمناو م ددفبالت فق ددلا

لت ددتتام ددنالتعمسد د اام ددّتاتحّي ددّالتمسد د وتقةاتذل ددلام ددهاتوام ددناتفاعق ددهرايد د ولا
وا عةددطاه فددفذال تففققددةالت ّيددّ التمتقعددةافددطامت ع اددفلالددف ا1999التعددطاتقفمددوا

مس وتقةالت فقدلالت دتتالاد اف د التمذدف

لت فقلاتو افطاتل ا امس وتقعه.

اوتحمدلالتع عدةاوفحقد اتدلامعدّاتذلدلا

ثانياً -المسؤولية لير المحدودة اتفاقاً:

ت قاو تي فاتبالتمش عالتّوتطافطاول تدتاقدّاتقد د اهتضدعاودّوتاقصدت اتمسد اوتقةا

لت فقددلالت ددتتااددفتععتاضالاد التمعضد انامددنالماقددةالت لددلرال لنقدفرامددنا د ا
لتاددةاتمصددفت،التعددفماقنافددطام ددفلامنوددةالتع ددف الت تاددة.ات ددنالت فقددلالت ددتتا

لتددذتاتل د

اتددهاهددذهالتحمفمددةاافتددعلفلعهاتبايع ددفنلال ةددفاوااع د ااف تفددف امددعا

مسددععماطا ف تددهاتفددعام ددفت اتلا د امددنالتحددّوتالتلص دت التم ق ددةافددطال تففققددةرا
تتلءا فباذت افطام فلا للالت فااتوافطا للالامععةالتمس اةاولت ضف ع .ا

 -1االتفاق على زيادة حد المسؤولية في نقل الركاب:
تشف

التفل الاوت امنالتمفت ا22امنال تففققةراوفطا ةفيعةفا تد امدفياط ا" اومدعا

ذت امسعلقعالت لكباه فءالا التفف اإفاامعالت فقلراتبامضعاتامسد وتقةاودّلرا

تك اتامس وتقة" .ا

وانواافدطاهدذلالتصدّتراتبام اد التحدّالاقصد الت ّيدّالتمعفدقالاقدهاتاععدتاضا

فطاوفلاودّومالتضد راتدق ام اغدفراج لفقدفرااحقد امسدعحقااصدت اتالف قدةامةمدفا
كف واققمةالتض .ا دلامدفافدطالامد ات دها ذلات دفون اققمدةالتضد التدذتاتحدقا

افت لكبام ا التحّالاقص التمل اقف ت فررافإبالت فقلاياع االبايّفعا ضففةا ت ا

لتم اد التمحددّتاقف ت دفررالتم ا د التمع لددطامددناققمددةالتض د التفعاددطاش د الةات دايااددّا
لتم اغفبالنالتحّالاقص الت ّيّالتذتا فباقّالتع ااه .ا
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ولا د اتتاو ددفلرا بالتففقق ددف انا ددفت التح ددّالاقص د اتاعع ددتاضا ددفت التتق ددتعاف ددطا

لتحقددف التعماقددة.اوتةددذلافددإبالتففققددةامت ع اددفلاتعددف ا1999اقددّاإاددواتوافمةددفامددنا
لإلشف ا تقةف.ا ا

 -2االتفــاق علــى زيــادة حــد المســؤولية فــي نقــل األمتعــة والبضــائع :إعــالن

المصلحة بالتسليم)
ذ د

التمددفت ا2/22امددنال تففققددةامددفياط ا"فددطا لددلالامععددةالتمس د اةاولت ضددف عا

ت تباامس وتقةالت فقلامحّوت اام ا ا )250اف

النا لا قاتاغ ل رامفتلايذ ا

لتم تلااصفةاإفصدةال دّاتسداقمهالتلد تا تد الت فقدلامصداحعهافدطاتسدامهاومدفتلا

يّفعا تمفرا ضففقفرا باوجباذت .اوفطاهذهالتحفتةاماتبالت فقلاما مفراادفتععتاضا

فددطاوددّوتالتم ا د التمعاددنرامددفاتددلاي ددواتباهددذلالتم ا د امفددت التمصدداحةالتحلقلقددةا
لتعطامعالةفالتم تلالا التعساقل" .ا
د
تلّاتل اهذلالت صاتمعفت دةالتحفتدةالتعدطات ادّافقةدفاققمدةالت ضدفلةالتم لتتدةالدنا
لتحددّالاقص د اتامس د وتقةالتمل د افددطال تففققددةرا مددفاهددتالتحددفلافددطا لددلات د ف ا

لتددذهباولتم ددته ل اولتعحددتاولاشددقفءالت مق ددةالاإد .ااحقد اتلعضدطامصدداحةا
لتم تلاتبامحصلالا اتعتاضالك امنالتععتاضالتمحّتاقف ت فر.

ا
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لتف عالتذفم الإللففءامنالتمس وتقةاتوالتعذفقتام ةف ا
المبحث األول

المبدأ :بطالن شروط اإلعفاء
ت د صالتمددفت ا23امددنالتففققددةاول تددتالتمعّتددةاامتجددباه وتت ددتلا هددفتراقف اددة ا

"-1كلاش طايةّطا ت ا لففءالت فقلامنالتمس وتقةاتوا تد اتل اد اودّاتت د امدنا
لتحددّالتمعددقنافددطاهددذهال تففققددةاماددتبااددف نراو اتث د اتدده.الا د اتباالددنباهددذلا
لتشد طا ايد تتا تد االددنبالتعلددّالتددذتام ددلاإفضددعفرااواددف ال تففققددة.اا -2ا
تس د تالتفل د االاوت د الا د التش د وطالتمععالددةاافتضددقفعاتوالتض د الت فشددقامددنا
قعةالت ضف عالتم لتتةاتوالقباذلتطافقةف" .ا

وملعض د اهددذهالت صددتاراتبالاصددلافددطالتففققددةاول تددتراهددتاالددنبالتش د وطا
لتعطاتلضطااإلففءالت فقلالت تتامنامس وتقعهاتوالتعذفقتام ةف.اوهدذلالتد لنبا
امشددملافلدديالتشد وطالتعددطاتلد الإللفددفءاتوالتعذفقددتااشددالام فشد راهددلاممعددّا

تقشملاتا التش وطالتعطات تتاوتتااصت اغق ام فش ا ت الت عق ةاذلتةف.اواعدّا

مناهذلالتل قلاش وطاتلصق امتللقّال وع دفناتوامدّ اتدلتطاتلدت التمسد وتقةا
توامّ اتلفتمةفرالتش طالتذتاي للالبءالإلث ف اهتضعهالا الفتقالتمسفف اتوا

لتشفوناهّ رامنالت فقلرالتش طالتذتامذفدضالتمسد وتقةااصدت ا سد قةافدطاوفتدةا

لاض ل الت

قة.ا ا

دّاتكددّ ال تففققددةالاد الباالددنباشد وطالإللفددفءامددنالتمسد وتقةاتوالتعذفقددتا
وق د
م ةفا اممعّاتقم اصحةاللّالت للاهذلتهراففتعلّاي لد اصدحقحفراوا دلاإفضدعفرا
اواف ال تففققةراوتل قاافتعفتطاتواف التمس وتقةالتتل ت افقةف.
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المبحث الثاني

االستثناءات من مبدأ البطالن ا
ت نا ذلا فبالاصلافطال تففققةاهتاالنباش وطالإللففءرافإباش و فراتإد ا
تففققةامناهذلالاصلاوتمحواهةف.اواعّامناهذهالتش وط ا
لتع عةفال
د

 ل تفف الا الإللففءاتوالتعذفقضاافت ولالنالتحّالتملد اتامسد وتقةاقف ت دافرااعدّاوقددتعالتضد راذتد اتبالتد لنباملعصد الاد ال تففقددف التسدفالةالاد اوقددتعا

لتض  .ا
 -ل تفف الا الت ولاافتععتاضالناوّهالاقص التمل افطال تففققةاافت س ةا

ت لددلالت ضددف عرا ذلا ددفبالتضد امعلتقدفرامددنا قعددةالت ضددفلةا سدتل لات ذد اجد ءا
م ةد ددفاتوامد ددنالقد ددباذلتد ددطافقةد ددفا م د د ضا د ددفمنافد ددطاوق د دتلبام لد ددتلاتها د ددهافد ددطا

لتل اق 38.ا

ااااات ددّ الإلشد ددف اتإق د د لرراتبالتففقق ددةامت ع اد ددفلاتعد ددف ا1999راق ددّاتالدددوالا د د ا
النباش وطالإللففءامنالتمس وتقةا مفت ا.)26ا ا
ا
ا
ا

 38جتدر املالحظة على أن كل اتفاق يتحمل مبقتضاه الناقل املتعاقد التزامات ال تفرضها اتفاقية وارسو وكل تنازل
عن حقوق تنص عليها هذه االتفاقية ال يكون له أثر جتاه الناقل الفعلي إال مبوافقة هذا األخري (املادة  2/3من
اتفاقية جواداالخارا).
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لتف عالتسفت

اتلت التمس وتقة

لسلات لتع فافطاهذلالتف عا ت ات فعدةام فود را عد ضافقةدفا تد ات د لطاتلدت ا

لتمس وتقةرالتمحامةالتمذعصدةاه
لتمس وتقة .ا

هدفرالدّ اق دتلالتدّلت اوتإقد لراتدلتطاتلدت ا

المبحث األول

أطراف دعوى المسؤولية ا
بات لطاتلت امس وتقةالت فقلالت تتراهلرا مفافطاتف التّلفو التعطات فعا
تمف التلضفءرالتمّلطاولتمّل الاقه .ا
ا
أوالً -المدعي:
مذعاددتالتمددّلطافددطاتلددت التمس د وتقةالتعددطاتلددف اضددّالت فقددلالت ددتتااددفإعنطا

لماقةالت للالتعطاقّات تباتألشذفااولامععةاتواتا ضف ع .ا

 -1بالنسبة لنقل األشخاص واألمتعة ااماتبالتمدّلطافدطاهدذلالت دتعامدنالت لدلا
هددتالتمسددفف اتمددفا ذلاتددتفطالتمسددفف رافددإبالتحددقافددطاتح اد التددّلت الاد الت فقددلا
مص ،امناوقاو ثعه.اوقّاثف اإنطا ق ااشلباتحّيّالاشدذفاالتدذينامحدقا

تةدلا فددعالتددّلت افددطاوفتددةاوفددف التمسدفف اابالتففققددةاول تددتاقددّالتع مددوالتصددموا
وت واهذلالتمتضتعاتوبامعفت ةراولكعفواافإلوفتدةافدطاشدلباذتد ا تد التلدف تبا

لتت طا مفت ا .)2/24ا
ولت تتالت لج،اتّ التفلهاتبالاشذفاالتذينامحقاتةدلا فدعالتدّلت الاد الت فقدلا
ل ددّاوف ددف التمس ددفف امس ددعللاهعحّي ددّهلاقد دف تبالاود دتللالتشذص ددقةاتة ددذلالتمس ددفف ا

لتمعتف .اهقّاتباتل ققاقف تبالاوتللالتشذصقةالتمذ ت امش وطااعّ امذفتفعها

تا ف التعف افطاقف تبالتمحامةالتعطامع ضالاقةفالت لع .ا
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وفدطاودفلا فددعالتت ثدةالتددّلت ااسد باوفدف التمسددفف رافإ دها ام ددتناتبات فدعاهددذها

دفعاولتش د د وطاولتحد ددّوتالتمل د د افد ددطال تففققد ددةا لتمد ددفت ا
لتد ددّلت ا داوفل د دفراتألوضد د ا
.)1/24اوالصّاهذت اتبالتععتاضامذضعاتاحدّالاقصد التملد افدطال تففققدةرا
و امسدعلقعالتت ثددةا غددلات ةددلامددنالتغقد راتباي جعدتلالاد الت فقددلاهععددتاضا فمددلا

املعض اتلت ام دقةالا اتتف التمس وتقةالتعلصق اة .ا

دّاتكد ددّ الا د د اهد ددذلال ت د ددفهالتمد ددفت ا29امدددنال تففققد ددةالت ّي ددّ التمتقعدددةافدددطا
وق د د

مت ع افلالف ا1999االتتةف ا"فطاوفتةا للالت فااولامععةاولت ضف عرا ام تنا
فعاتتاتلدت اتاععدتاضرامةمدفا دفباتد ّهفراتدتلءا دفبااملعضد اهدذهال تففققدةا

تواه ددفءالا د الل ددّاتوااس د بالم ددلاغق د امش د وعاتوااتاتد د باآإ د را داوفلد دفرا
تش وطاووّوتالتمس وتقةالتمل افطاهذهال تففققدةراتوبالتمسدف اامسدلتةاتحّيدّا
لاشدذفاالتددذيناتةددلاوددقالتملفضددف اوفحلددت ا ددلامد ةل.او امماددنالتملفت ددةافددطا
تتاتلددت ا ةددذهااددلتاتعتاضددف اج ل قددةاتوا لتلددةاتواتتاتعتاضددف اتذ د نالددنا
لف التععتاضالنالتض " .ا
 -2بالنســـبة لنقـــل البضـــائع:اتلض ددطالتم ددفت ا14ام ددنال تففقق ددةاال ددهات ددلام ددنا
لتم تددلاولتم تددلا تقددهاتبايعمس د الددنا فسددهاااففددةالتحلددت التمذتتددةاتددهاامتجددبا

ل تففققة .ا

ففاصلا ذبات دها ام دتناتبات فدعاتلدت التمسد وتقةالاد الت فقدلا دامدناجف دبا
مناو تالتمهافطاإلفاا للالت ضفلةاتتامنالتم تلاتوالتم تلا تقه .ا

وا ل اتام تلالتحقاه فعاتلت التععتاضالا الت فقلا فتمدفاظدلامسدقل لرالاد ا

لت ضددفلةاوتددهاوددقالتعص د طاهةددف.ات ددناولددهافددطاذت د اي عةددطال ددّمفاي ددّتاوددقا

لتم تددلا تقددهافددطالت ضددفلةرا مددفت ا)4/12راوا ددّتاهددذلالتحددقاهعسددالالتم تددلا تقددها
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لت ضفلةاتواإلفاالت للراتواافلع لطالت فقلاافلّلبالت ضفلةراتواام و ات عةا

تمف الا التقت التذتا فبام باتباتصلافقها مفت  .)13ا

ووقد ا باتام تددلاوددقالتعصد طاافت ضددفلةراتتاق ددلاتباي ددّتاوددقالتم تددلا تقددها

فقة ددفراوذتد د ااس ددح ةفام ددنامل ددف التتص ددتلاتوام ددنامل ددف التلق ددف راتواهعس دداقمةفا

تشددذصاآإ د اغق د التم تددلا تقددها مددفت ا.)1/12اتددذت ا ذلا ددفباقددّاتلاددلالتم تددلا
لت فقددلااض د و اتسدداقلالت ضددفلةا ت د اشددذصاآإ د اوهددطامف لنتددوافددطالتل اددقاتوا
تّ اوصتتةفا ت املصّهف.افإ دهام دتناتةدذلالتشدذصاملفضدف الت فقدلا باها دوا

لت ضفلةاتواتافو..اوتتاتلاي تالتمهافطاإلفاا للالت ضفلة .ا
ثددلا ددها فتمددفامما د ا ددلامددنالتم تددلاولتم تددلا تقددهاوددقاملفضددف الت فقددلالت ددتترا

فإ ددهاوفل دفرااواددف اوتلتددةالتحددقالتم صددتاال ةددفافددطالتمددفت ا303امددنالتلددف تبا
لتمددّ طالتسددت تاراماددتباتامددذ ت انالتع ددفنلالددناهددذلالتحددقراوااددتباتامحددفلا تقددهرا
ه عق ةاذت رالتحقااملفضف الت فقلالت تتاتمضفر .ا

كمفا بال جعةفتالتلضف طامسعل الا اات دهامحدقاتشد ةالتعدلمقنرالتمد مناتدّيةفا

لاد الت ضدفلةاولتعدطاتفعددوالتععدتاضاتام تدلاتوالتم تددلا تقدهراتبات فدعاتلددت ا

لتمس د وتقةالا د الت فقددلالت ددتتااملعضد د اقفلددّ التحاددتلالتعق ددط.اففتش د ةاتح ددلا
محد ددلالتم تد ددلاتوالتم تد ددلا تقد ددهافد ددطاولتقد ددهاوم ةد ددفاولد ددهافد ددطالتد ددععمفلاتلد ددت ا

لتمس وتقة.

ثانياً -المدعى عليه:
مذعاتالتمّل الاقهااحسبامفا ذلا فبالت للاقّاتل امناق لاشذصا قعطاثلا
تتفطراتوامناق لا فقاقنامععفاعقنراتوامنا فقلامععفقّاوآإ افعاطراوت ت اتمضرافا

مس وتقةاتفاعطالت فقل .ا

95

-1وفاة الناقل:الاصلاتبات فعالتّلت الا الت فقدلا فسده.ات دنا ذلاتدتفطرافدإبا
لتّلت اتلف راوفلفرات صالتمفت ا27امنال تففققةرالا امنامذافت دهاوفدطالتحدّوتا

لتمل  .ا

 -2النقـــل المتتـــابع اتلددّامق د

ال تففققددةااشددلباتحّيددّالتمددّل الاقددهاهددقنا لددلا

لاشذفااو للالت ضف عاولامععة .ا

ف فت سد ةات لدلالاشدذفارالاصدلات دات فددعاتلدت التمسد وتقةرامدناق دلالتمسددفف ا
تواإافهرا دالا الت فقدلالت دتتالتدذتاوقدعالتحدفتماتوالتعدلإق التدذتات تدبال دها

لتضد د راف ددطام وا ددةالت ل ددلالتع ددطاتت ه ددف.اوم ددعاذتد د راتج ددفن التم ددفت ا2/30ام ددنا
ل تففققةا فعالتدّلت الاد الت فقدلالاولراوتدتا دفبالتضد اقدّاتحلدقافدطام وادةا
تت هددفا فقددلا اوددقاتددهرا ذلا ددفباهددذلالت فقددلاقددّاتعةددّاص د لوةاامس د وتقعهالددنا

لت واةاالكماةف .ا
تمددفاافت سد ةات لددلالت ضددف عاولامععددةرافإ دهاتام تددلاتباي فددعالتددّلت الاد الت فقددلا
لاولراوتام تددلا تقددها فعةددفالاد الت فقددلالاإقد راوت ددلام ةمددفافضدنرالددناذتد را
ملفضف الت فقلالتدذتاتدتت ام وادةالت لدلالتعدطاوقدعاإنتةدفالتةدن اتوالتضدقفعاتوا

لتعا ددتاتوالتع ددلإق .اواا ددتباهد د ءالت ددفقاتبامسد د وتقنالاد د اوج ددهالتعض ددفمنا نلءا
لتم تلاولتم تلا تقها مفت ا .)3/30ا
هددذلاوقددّا للددوال تففققددةافددطالتحاددلالتمعلددّ امصدداحةالتم تددلاولتم تددلا تقددهال ددّا

لتعلفضددط.اففتم تددلاماددتبالددفت اق ا دفرامددنالت فقددلالاولراولتم تددلا تقددهاق ا دفرامدنا
لت فقلالاإق .اوفعل ا هفالتعضفمناهقناه ءالت فقاقنا فادواتامضد و التحصدتلا

لا اولهاافتععتاضافقمفاتتاتلس اتوّهلاتواتفا  .ا

 -3الناقل المتعاقد والناقـل الفعلـي:اتد قاوتباتوضدح فاتبالتففققدةاجدتلتلا إدف لا
قددّاود ددّت التملصددتتامددنالت فقددلالتمععفقددّاولت فقددلالتفعاددط.ا مددفا صددوافددطامفتتةددفا
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لتسفاعةالا امفياط ا"م تنا قفمةاتلت التمس وتقةافقمفايععاقاافت للالتدذتاملدت ا
اهالت فقلالتفعاطرا مفالا اهذلالت فقلاتوالا الت فقلالتمععفقّاتوالا ا لام ةمدفا

م عمعقناتوام فصاقن.اوإذلاتققموالتّلت الا اتيةمفاامف تهاجفناتهاتباملابا
ض ددلالآلإد د ا تد د اه ددذهالت ددّلت .اواد د لاق ددف تبامحام ددةالت د د لعاتثد د اه ددذلالتض ددلا
ولإلج لءل التذفصةااه".اوتلّاتضم والتففققةامت ع ادفلاتعدف ا1999افدطامفتتةدفا

40راوامفرامشفهةفراتمفاجفء ااهالتففققةاجتلتلا إف ل .ا
 -4الرفـوع علـى تـابعي الناقـل اتدلاتع دفولالتففققدةاول تدتاادفتع قلامسدلتةا جدتعا
لتمض و افطالماقةالت للالا اتفاعطالت فقل.اوتةذلا ذلامدفاتققمدوالتدّلت الاد ا
ه ءالتعفاعقنافمفا فبااإمادف ةلالتعمسد اام دّتالتمسد وتقةالتمحدّوت اا ةدلاتقسدتلا
ففرافطاللّالت للاو اي ت لتباافتعفتطاافتمض و اناالتاللّامنالتعلتتراوإ مفا

يعلاملفضفتةلاوفلفرااواف التمس وتقةالتعلصق اة .ا

وتة ددذلافل ددّالت ددعحّماه وتت ددتلا ه ددفتام ددفت اجّي ددّ التذ ددذ التد د قلا /25ت)ام ددنا

لتففققةاول تتاتضمنا صةفامفياط ا"-1ا ذلا فعوالتّلت الا اتفاعات فقدلاه دفءا
لا اض اممدفاهدتامدذ ت افدطاهدذهال تففققدةراجدفناتةدذلالتعدفاعرامعد اتث دوات دها
تص طافطاتلتمدةاوظقفعدهراتبامسدعفقّامدناودّوتالتمسد وتقةالتعدطامسدعلقعالت فقدلا

لتعمس د اهةددفا ل دفراتامددفت ا .)22اا-2او ام ددتناتباي اددّالا د التحددّوتالتمددذ ت ا

لتم ا د الت اددطاتاعع دتاضالتددذتامماددنالتحصددتلالاقددهافددطاهددذهالتحفتددةامددنالت فقددلا
وتفاعقدده.اا-3او ات ل ددقا صددتاالتفل د تقنالاوت د اولت ف قددةامددناهددذهالتمددفت ا ذلا
ث ددواتبالتض د اي ج ددعا ت د افع ددلاتوالمع ددفعام ددناجف ددبالتع ددفاعاقددّات ددلا مددفاه دق ددةا
و ددّلماضد د راوإم ددفال ددنا لت ددةاوول ددطاافوعم ددفلا ش ددتااضد د ".اوق ددّا د ت ددوا

لتففققةامت ع افلاتعف ا1999راهذهالاواف التمععالدةاهعدفاعطالت فقدلرافدطالتمدفتتقنا
43وا44ام ةف .ا
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المبحث الثاني

المحومة المختصة بنةر دعوى المسؤولية
صددوالتمددفت ا28امددنالتففققددةاول تددتالا د امددفياط ا"-1م ددبالاد التمددّلطا فددعا

تلددت التمس د وتقةا ل دفرا إعقددف هافددطا قاددقلاتوددّالا د لطالتسددفمقةالتمععفقددّ را مددفا
تمف امحامةامت نالت فقلراتوالتم الت قسطات شف هراتوالت ةةالتعطامادتباتدها
فقةفام شل اتتتدوال دها هد ل التعلدّراوإمدفاتمدف امحامدةاجةدةالتتصدتل اا-2واد لا

قف تبامحامةالت لعا ج لءل التّلت " .ا

ومفامسعففتامناهدذلالتد صاتبال تففققدةاتوج دواتباتلدف التدّلت افدطا قادقلا ودّ ا

لتد ددّولالتمععفقد ددّ اوذت د د ا د ددطاتضد ددمناتلقد ددّالتمحامد ددةالتمع د د وضالاقةد ددفالت د د لعا
ه صتااوتواف ال تففققة .ا
كمدفا بالإعصدفاالتمحدفكلالتمددذ ت امشدملاجمقدعات دتلعاتلدفو التمسد وتقةالتعددطا
ي فعة ددفالتمعضد د وباتواو ث ددعةلاتد دتلءاافت سد د ةاتحد دتلتمالت ددفاالتمس ددفف انراتوا

لامععد ددةاتوالت ضد ددف عات ةد ددةاتافة د دفاتواضد ددقفلةفاتواهنكةد ددفاتواتلإق هد ددف.اثد ددلا با
ل تففقق ددةاق ددّاتتإ ددوام ددناتع ددّتالتمح ددفكلالتمذعص ددةاومفم ددةالتمعضد د اناوو ث ددعةلا

ولتعتتددعةالاددقةلامددناتجددلاملفضددف الت فقددلالت ددتتاولتحصددتلالا د التععتاضددف ا

لتمسددعحلةافددطالتماددفبالتددذتاماددتباتك د امسد لراافت سد ةا تددقةل.اولاد اهددذلالاتددف ا

تللددوال تففققددةاتامعض د اتبامذعددف ا فددعاتل دتلهاتمددف ا وددّ التمحددفكلالا فعددةا

لتعفتق د ددة ا-1محام د ددةام د ددت نالت فق د ددل.اا-2محام د ددةالتم د د د الت قس د ددطات ش د ددف ه.اااااا
-3لتمحامددةالتعددطاماددتباتا فقددلافددطاتل تةددفام تسددةاتوام شددل اتتتددوال ددها ه د ل ا

لتعلّ.اا-4محامةاجةةالتتصتل .ا
وإذلا ف د ددوال تففققد ددةاقد ددّاود د ددّت الإعصد ددفاا ود ددّ التمحد ددفكلالتمد ددذ ت اتا د د ا
افتددّلت التعددطاتددع فعالا د الت فقددلالتمععفقددّالتددذتاته د اللددّالت لددلرافددإبالتففققددةا
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جتلتلا إف لاقّاوّت اتمضفررافطامفتتةفالت فم ةرالتمحفكلالتعطاممادناتامضد و ا
تباملقلاتلتلهاتمفمةدفالاد الت فقدلالتفعادطاوهدذهالتمحدفكلاهدط ا مدفالتمحامدةالتعدطا

ملعافطاتل تةفامت نالت فقلالتفعاطاتوامحامةالتم

الت ق ات شف هراهذلا اها

مددعاالددفءاوددقالتمض د و اه فددعاتل دتلهالا د الت فقددلالتمععفقددّاتمددف ا وددّ التمحددفكلا

لا فعةالتسفتفةالتذ  .ا

ت ددّ التمنو ددةاتبالتففققد ددةامت ع ا ددفلاتعدددف ا1999اق ددّاتضدددففوا تد د التمحدددفكلا

لتسددفالةامحامددةامذعصددةاتإ د اافت س د ةات لددلالتمسددفف ان.افع ددّمفاماددتبالتض د ا
فجمدفرالددناوفددف الت لكددباتوا صددفهعهافإ ددهام ددتناتامضد و اتواو ثعددها فددعالتددّلت ا

تمددف امحامددةاتلددعافددطا قاددقلا وددّ التددّولالتمععفقددّ راواتجددّافددطاهددذلالإلقاددقلامحددلا

لإلقفمددةالت قسددطاولتددّل لاتا لكددباوقددواوقددتعالتحفتثددةرا مددفا بالت فقددلامشددغلافددطا
لإلقاددقلالتمددذ ت اإلت دفرات لددلالت ددفااجدتلراواد لولافقددهاتلمفتددهاه لددلالت ددفاافددطا
م فبامسعلج هفاتوامما ةفاذلتهاتوا فقلاآإ اي ت يامعدهاافتفدف ات دف تا لتمفتتدفبا

33وا46امناهذهال تففققة) .ا
تلددّاجعاددوالتففققددةاول تددتا لتمددفت ا)32اقتللددّال إعصددفاامددنالت ددف التعددف افددنا
م ددتنال تف ددف الاد د امذفتفعة ددفاتواتعد دّياةفاافت سد د ةاتما ددفبالتمحام ددةاتوا تلة ددف.ا
ولتلضد ددفءامسد ددعل افد ددطات د ددها ام د ددتنا فد ددعاتلد ددت التمس د د وتقةالتمّ قد ددةاتاملفت د ددةا
اددفتععتاضاتمددف التمحددفكلالت ل قددةاوتددتا ددفبالامد ايععاددقااذلددلال ت ددهالت فقددلاتوا

توّاتفاعقهاوا ق ا ت اودّالت امدة.اومدعاذتد افلدّاتقد

التمدفت اذلتةدفراتأل د لطا

اددفتا تءا تد التعحاددقلافددطاللددّا لددلالت ضددف عرات ددنااشد طاتبام د تالتعحاددقلافددطا
جةددف الإعصددفاالتمحددفكلالتم صددتاالاقةددفافددطالتمددفت ا1/28امددنال تففققددةرا
وتبات لل التحّوتالتلصت اتاععتاضالتم صتاال ةفااف تففققة .ا

99

هددذلاوتعحّيددّالتمحامددةالتمذعصددةاتا د اهددّلفو امس د وتقةالت فقددلالت ددتتراتهمقددةا

ت ة افطا تللامععّت ا
-

فمناجةةاتوت ا باقدف تبالتمحامدةالتمذعصدةاهدتالتدذتايد لا جد لءل ا

-

ومددناجةددةاثف قددةا باهددذلالتلددف تباهددتالتددذتامحددّتاتث د اإلددلالتمض د و ا

لتّلت ا لتمفت  .)2/28ا

لا امس وتقةالت فقلاافإللففءاتوالتعذفقتا لتمفت ا .)21ا
-

ومناجةةاثفت ةا بالتلف تبالتمذ ت اهتالتدذتاي دقناقتللدّالوعسدفاامدّ ا

لتعلفت ا لتمفت  .)2/29ا
المبحث الثالث

عد قبول دعوى المسؤولية
و صددوالتففققددةاول تددترا مددفا تي ددفاتباماددتباه ددف اتل م دفرا ددتعامددنالتع دتلنباهددقنا

مصد ددفت،ات د د لطاللد ددّالت لد ددلالت د ددتت.افامصد دداحةامسد ددععماطالتلد ددف رالفع ضد ددوا
ل تففقق ددةاإل ددلالت فق ددلاومسد د وتقعهال ددنالاضد د ل التع ددطاتاح ددقاافتم ددذ ت انراوق ددّا
تلفعةلاهذت امنالبءا ث ف اهذلالتذلل.اومناتجدلاتقسدق اتد لاملفضدف الت فقدلا

فلد ددّام حد ددعةلالد ددّ اإقد ددف ل اافت س د د ةاتامحامد ددةالتعد ددطاتقلفضد ددتبالت فقد ددلاتمفمةد ددف.ا
وففتملفهددلراتددلامغددبالددنااددفلالتمش د عالتددّوتطافددطاول تددتالاإددذااعددقنال لع ددف ا

مصفت،الت فقلالت تت.اوتدذت رامدناتجدلاتباملمدعنالت فقدلالاد اتبالماقدةالت لدلا
تألمععددةاولت ضددف عاقددّاتمددواتدداقمةاوصددحقحةاوفددقالتلددف تبرافلددّاتوجددبالتمش د عا
لا التم تلا تقهات و التذفذا ج لءل امعق ةال ّاتساقلالامععةاولت ضدفلةراوإبا

قص اافتلقف اهذت ا تدبالاقهاج لءايعم لااإللفءالتحقاتا فقلاافتّفعااعدّ اق دتلا
د
تلتلها ذلامفاتقفمةفا ولفر.اووامةالتعش اعافطاذت اهتاتبالتعلإق ااإهنلالت فقلا
افاض د ل التعددطاتاحددقاافت ضددفلةاتوالامععددةالتم لتتددةراقددّاي ق د التصددعتفف ااعددّا
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ذت اوتلاتحّيّالتاح ةالتعطاوقعافقةفالتض راهلاهطا ولةات اتفالةاتعماقدةا

لتعسدداقلراتتات ددهامص د ،امددنالتعسددق الا د الت فقددلاجمددعاوإقفمددةالاتتددةالتعددطاتفقددّا
ه لءته .ا
ولا املعض اذت رافلّا صوالتمفت ا26امنالتففققةاول تدتالتمعّتدةاه وتت دتلا
هددفترالا د التعددفتط ا"-1امعع د التددعن الامععددةاولت ضددف عاتوباللع د لضامددنا

جف بالتم تدلا تقدهاق ا دةرا تد اتباي دوالتعاد رالاد اتبالت ضدف عاولامععدةاقدّا

تلاتساقمةفافطاوفتةاجقّ اووفلفراتس ّالت لل.اا-2افطاوفتةالتعاترالاد التم تدلا
د
تقهاتباملّ ا تد الت فقدلالوع فجدفرام فشد ااعدّالكعشدفطالتعادتراولاد الاك د افدطا

مقعددفتات د عةاتمددف اافت س د ةاتألمععددةاوت فعددةالش د ايتم دفراافت س د ةا ت د الت ضددف عامددنا
تف ا التعنمةف.اوفطاوفتةالتعلإق رام باتلّملال وع دفناإدنلاولودّاولشد انا

يتمفرامنالتقت التدذتاتتضدعافقدهالامععدةاتوالت ضدفلةاتحدواتصد فه.اا-3ام دبا
تباي وا لالوع فنافطاشالاتحفاالا ات ّالت لدلاتوافدطاصدت امحد اآإد ا

ي تلافطالتمقعدفتالتملد اتةدذلال وع دفن.اا-4افدإذلاتدلايد تال وع دفنافدطالتمدّتا

لتم صتاال ةفاوجبالتحالااعّ اق تلالتدّلفو التعدطاتلدف اضدّالت فقدلرا دا ذلا
صّ اغاامناجف ه .".ا

يعض،امناهذلالت صات هاف د اهقناوفتعقن التحفتةالاوت اوهدطالتعدطامادتبافقةدفا
لتض د اتوالتعاددتاظددفه لرامماددنامشددفهّتهااددفتعقنالتم د ت اتوااددفتفحصالتعددفتت ا
ك هددت اتصددلاذلهاددةاتواوقدتلباي ددّوالتمد ضاجاقدفرالاقددهرافة ددفامعع د التددعن اهددذها

لاشقفءاتوباللعد لضاتواتحفدااق ا دةالاد ات ةدفالتدعاموااحفتدةاجقدّ رات دناهدذها
لتل ا ددةاتقسددواقف عددةاواماددناتام تددلا تقددهاتوضددةفاوإث ددف اتبالتعاددتاتوالتضد ا
قددّات د قاوقددتعالتعسدداقل.اوم د ت اذت د اتبالتم تددلا تقددها ذلاتددلايعلددّ اهددعحفااوددقنا

لتددعنمهالت ضددفلةرافةددذلا اي تددباتددلتطاولددهااف تلددفءالاد الت فقددلا ولدفر.اتمددفا
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لتحفتةالت ف قةاوهطال ّمفا اماتبالتعاتاظفه لراواحعفنا شفها ت افدضالاغافدةا
توافحصالت ضفلةافحصفراتققلفررافدإبالاد التم تدلا تقدهاتبامعادنالت فقدلاادفتعاتا
ام د تالكعشددففهاوإددنلات د عةاتمددف اافت س د ةاتألمععددةراوت فعددةالش د ايتم دفراافت س د ةا

تا ضف عامناتف ا التعنمةفراوولودّاولشد انايتمدفرافدطاوفتدةالتعدلإق رامدنالتقدت ا
لتذتاتتضعافقهالامععةاتوالت ضفلةاتحواتص فه .ا

ول وع فنرا مفاي قنامدنا دصالتمدفت التمدذ ت راغقد امعتجدباافت سد ةاتألضد ل ا

لت سددّمةراففت لكددباتددق اما مدفراهعلددّملالوع ددفناتا فقددلراواسددعلقعام فشد التددّلت ا
وتلّممةفاش الةاتبايعلاذت اإنلافع التعلفت التمحّت اقف ت فر .ا
وقّاقص
د
وهطالتحف

ال تففققةال وع فنالا اوفتةاتاتالامععدةاتوالت ضدفلةاتواتلإق هدفا
التعطامحّمافقةفاتساقل.اواع تبالا اذت اتبا لدف ال وع دفنا ا

ممع ددّتاتقش ددملاو ددفتعطالتة ددن اولتض ددقفعا ع ددّل التعس دداقلافقةم ددفاوففتع ددفتطاتعع ددذ ا

لتددعمانامددنالتعحلددقامددناوفتددةالت ضددفلةاولكعشددفطامددفاهةددفامددناتاددتاتواض د را
فضنرالناتبالت فقلا امحعفنا ت ا إلف ااحّومالتضقفعاتوالتةن اا هامعادلا
ال ددهاتددلاملددلااعماقددةالتعسدداقلا عق ددةاتةددذلالتضددقفعاتوالتةددن رافددنامع د اتعلاددبا
إلف هاالم امعالااه .ا

لاصددلرا مددفامسددعففتامددنالتد صراتبال وع ددفنايتجةددهالتم تددلا تقددها تد الت فقددل.ا
وانوداالاد اهددذلالتد صات ددهاتغفددلاذ د الت لكددبامددنال تعد ل اهعتجقددهال وع ددفنرا

لامفراتبالامععةالتملادتااتلدّملالوع دفنااشدل ةفاتعدتتا تد الت لكدبالتمسدفف .اثدلا
هراوفلفرااواف التمفت الت لاعةامنالتففققةاجتلتلا إدف لراممادنا تدفلال وع دفنا
ت د الت فقددلالتفعاددطاتوا ت د الت فقددلالتمععفقددّراوااددتباتةددذلال وع ددفنا ف د الاث د ا

تدتلءاو دجددها تد الاولاتوا تد الت ددف ط.اوفددطالت لددلالتمععددفاعراتلددتلالتمحامددةالتعاقددفا
فددطا ددّلرات ددهاماعف د امددنالتم تددلا تقددهراتقفددطااددف تع ل التمع تددبالاقددهراتبايتجددها
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ل وع ددفنا ت د اتوددّالت ددفقاقنالتمععددفاعقنا فتمددفا ةددلاجمقع دفرامس د وتتبالا د اوجددها

لتعضددفمنات ددفهالتم تددلا تقدده.ا مددفا بالتلضددفءافددطاف سددةاوفا قاددفالا د اتباهددذلا
ل وع فنامماناتبايتجةدهالتم تدلا تد الت فقدلراافلع دف اتبالت فقدلامسد ولات دفها

كلامنالتم تلاولتم تلا تقهرافضدنرالدناتبالت ضدفلةالتم تداةاتام تدلا تقدهاقدّا
ملا ددبالتم ت ددلام ددنالت فق ددلا لفتتة ددفا تق ددهالمد دنراالوا ددف التم ددفت ا12ام ددنالتففقق ددةا

ول تت .ا

وتوج وال تففققةاتباي دوال وع دفنا عفادةام عدفراتا دّلافدطاوصدتتهراوادعلاذتد ا
لا اشالاتحفااي تالا ات ّالت للاتوافدطاصدت امحد اآإد اي تدلافدطالتمدّ ا

لتمل اتنوع فنا لباماتباذت النا اقالتعا

.ا

وم ددعاذتد د راوتد دتاتبالتم ت ددلا تق ددهاق ددّات ت ددلال وع ددفنا تد د الت فق ددلاف ددطالتمةا ددةا
لتمحّت اقف ت فررافإ دهات دطاتلدت امسد وتقةالت فقدلات فهدهرالاقدهاتباي دواتباه دف ا
تافدفراقددّاتحددقالت ضددفلةاوتباهدذلالتعاددتاقددّاوقددعاق دلالتددعنمهاتةددفاتحددوا ف اددةا تا

تلتله .ا

ذاددصاممددفاتلددّ راتبال تففققددةاتللددوالتحددقاتا فقددلااددلبايددّفعافددطالددّ اق ددتلا

لتددّلت افددطاوددفتعقن الاوت د ال ددّمفامسددعالالتم تددلا تقددهاتوالتمسددفف الامععددةاتوا
لت ض ددفلةاتوباللعد د لضاتواتحف دداراولت ف ق ددةال ددّمفا امل ددت التم ددذ ت لباهعتجق ددها
ل وع ددفنا تد الت فقددلاإددنلالتمددّ التلف ت قددةافددطاوفتددةالتعاددتاولتعددلإق .ات ددناهددذلا
لتّفعااعّ التل تلامنالت فقلامش وطاالبا اماتباقّاصّ ال هاغااوفلاتوبا

لتم تد ددلا تقد ددهاتوالتمسد ددفف امد ددنالكعشد ددفطالتعقد ددبا دااعد ددّاف د دتل امتللقد ددّاتلد ددّملا
ل وع ددفنراتوات دات ددتباقددت اقددفه اقددّاوفتددواتوبالتم تددلا تقددهاتوالتمسددفف امددنا
تلّملال وع فنافطالتتقوالتم فتب.
ا
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المبحث الرابع
سقوط دعوى المسؤولية ا
بالتففقق ددةاول ت ددترا لفم ددةاتمص دداحةالت فق ددلا ددطا اي لد د امة ددّتلراتلتلمد دفرا تاا ددةا
افت جتعالتلضف طالاقدهراوت دتباتتتدةاه لءتدهاقدّافلدّ اتوامصدعبالتع دت الاقةدفرا

فإ ةددفاقددّاوددّت اتج دنراقصددق لراتملفضددفتهامددناق ددلامسددععماطالتلددف .اولا د اهددذلا
صوالتمفت ا29امدنالتففققدةاول تدتاالتتةدف ا"-1تلدف اتلدت التمسداوتقةافدطااحد ا

ت عقناللع ف لرامناتف ا التتصدتلاتوامدنالتقدت التدذتا دفبايععدقناوصدتلالتلدف ا
فقهاتوامناتف ا اوقتالت للاوإ داتليالتحقافطا فعالتّلت .اا-2واعدقناقدف تبا
محامدةالت د لعا الدةالوعسدفاالتمدّ التمدذ ت ".اوقدّاتالدوالتمدفت ا25امدنالتففققددةا

مت ع افلاتعف ا1999الا اهذهالاواف ا مفاهط.اا ا

ومفامسعففتامناهذلالت صات هايعتجبالا التمض و امنامسععماطالتلدف ا فدعا

تلدتلهالاد الت فقددلالت ددتتاإددنلامددّ اتد عقنات ددّتامددناتددف ا اوصددتلالتلددف راتوا
منالتقت التذتا فبايععقناتباتصلافقهاوتتاتلاتصدلاتهدّلرا تد املدف املصدّهفرا
توامددناتددف ا اوقددتالت لددلافددطاوفتددةالمع دفعالت فقددلالددنا تمددف الت واددةالت تاددةااتا

تد د بام ددنالاتد د فا.اوانو ددااه ددفراتبالتلض ددفءامس ددعل الاد د ات ددها ذلاوص دداوا
لتل ددف اوت ددلإ الت فق ددلاف ددطاتس دداقلالامعع ددةاتوالت ض ددفلةاتمس ددعحلقةفراف ددإبام ددّ ا
لتس عقنا ات دّتامدناتدف ا اوصدتلالتلدف راهدلامدناتدف ا اتسداقلاتاد الامععدةاتوا

لت ضفلة .ا
كمددفاتس د تاتواددف التسددلتطاتعددّ ام للددف التمددّ التلف ت قددةالتم صددتاال ةددفاتلددنها
تتالتّوتطاتمفرا فبامتضتله ا لدلاتشدذفاات ا
لا اجمقعات تلعاصت الت للالت
د
لددلاتمععددةات ا لددلااضددف عراولاد اجمقددعالتددّلفو الت فشددعةالددناللددّالت لددل.اواد تا

لتسددلتطا ددذت الا د اتلددت التمس د وتقةالتم فتلددةالا د الت فقددلالت ددتترات دتلءا ددفبا
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فقنرامععفقّلرات ا فقنرافعاقفر.اوت ل امّ التسلتطاذلتةفاوع اوتدتا دفبام سدتففرا تد ا

لت فقلاإللاغق امغعف  .ا

وتعحدّتا الدةالوعسدفاامدّ اتدلتطالتدّلت ا لدفراتمدفاملضدطاادهاقدف تبالتلفضدطا

لتمع وضالاقهالت لع.افإبا فباهذلالتلف تباهدتالتلدف تبالتسدت ترافدإبالوعسدفاا

لتم ددّ اي ددّتراوفلد دفراتام ددفت ا17ام ددناق ددف تباتص ددتلالتمحفكم ددف رام ددناي ددت اوص ددتلا
لتلددف راتوالتقددت التددذتا ددفبامددنالتمفد وضاتباتصددلامددهراتوالتقددت التددذتاتتقفددوا

التذتاتلافقهاتساقلالامععةاتوالت ضفلةااصحفهةف .ا
فقهالماقةالت للراتوالتقت
د

ت ددّ التمنو ددةاتإقد د لرا تد د ات ددهاق ددّاث ددف اج ددّلا قد د اف ددطالتفل ددهاولتلض ددفءاو ددتلا

لتل قعددةالتلف ت قددةاتمددّ التس د عقنالتعددطايعتجددبالا د التمض د و اتباي فددعالتددّلت ا
إنتةفالا الت فقلالت تتراهدلاهدطامدّ اتلدفت اتسد تالاقةدفاتوادف اوقدتالتعلدفت ا
ول للفلهرات ا ةفامّ اتلتطإا ا
ففددطاوددقناذهددبااعددضالتفلددهاولتلضددفءا تد اتبامددّ التسد عقنالتعددطاوددّتتةفالتمددفت ا

29امنال تففققةاهطامّ اتلفت اوت تباافتعدفتطاقفهادةاتاتقدتاول للدفع.اوو دعةلا

ف ددطاذتد د اتس ددع ّا تد د اتباتل ددت التمسد د وتقةاف ددطات د دتلعالت ل ددلالاإد د رالت د د تاتوا
لت حد ترام ددباتبات فددعا ددذت اإددنلافعد اوجقد رات ددناتاد التفعد اتعددّاتل مدفرافعد ا
تلددفت رافامددفذلامش ددذالت لددلالت ددتتالددناهددذهالتلفل ددّ را مددفاملتت ددتباتمض دفررا بام ددفا
تشف

ا تقهالتفلد الت ف قدةامدنالتمدفت ا29اادفت جتعا تد اقدف تبالتلفضدطالتمعد وضا

لاقهالت لعامنالجلاتحّيّا الةالوعسفاامّ التس عقنرامع طاافتض و ات هاي تا

لا اهذهالتمّ اوقتاول للفعاتعحّتاتوافمةفاوفلفراتلف تبالتلفضطراوإ دا امع ا

تت وتالتفل الت ف قةالتمذ ت .ا ا

دفءاوصدتلافراهددتاتبامدّ التسد عقناهدطامدّ اتدلتطاغقد ا
غقد اتبالتد لج،افلةدفراوقض ر

إفضددعةاتتقددتاول للددفعراوإ داتمددفا ف ددوالتددععماوال تففققددةال ددف ا Decheanceا
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وهددطاتع ددطالتسددلتط.افاددتا ددفباهددذهناولضددعطال تففققددةاتباهددذهالتمددّ اهددطامددّ ا

تلددفت اتمددفات د تتولافددطالتددععمفلاتع ق د اPrescriptionاتتاتلددفت التددّلت .ا م ددفا با
لاإذااف التسلتطاي تتا ت اتتوقّالتحادلاافت سد ةات مقدعالتدّولالالضدفءافدطا

ل تففققةا
ووقفه .ا

لرا إعنطاقتل ق ةفالتت قةافطامسلتةاتحّيّاتتد فاال للدفعالتعلدفت ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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القسم الثاني :الحوادث الجوية
ا

سوف نعرض بفصول مخسة متتالية:

مسؤولية مستغل الطائرة جتاه األغيار على سطح األرض.

التصادم اجلوي.

املساعدة واإلنقاذ.

جرائم االستيالء غري املشروع على الطائرات واالعتداء على سالمة الطريان املدين ومنشآته.

صالحية املؤسسة ابلتحقيق يف احلوادث اجلوية.
ا

لتفصلالاول امس وتقةامسعغلالتلف ات فهالاغقف الا اتل،الا ضالتففققةا
ومفا 1952ا
قّ اتصفا ا ف اوهط اتحاق افط الت ت ااعلب اتس ب امن الات فا افعسليا

محع قةر اتوامسلياشطءاتواشذصام ةفر اممفاي تتا ت اتّمق اولوع ل ام لا
تو ام لة اتو اتقف اتو ا صفاة اتشذفا افط اوقفتةل اتو اتجسفتهل .اوقّ اي تتا
قنع التلف ل اوتحاقلةف اوه ت ةف ا ت اضتضفء ا ق ات لج اتصتلتةف التسافبا

لتل ا قنامنالتملف ل اتواإلتطاتق هفاوتلاقا لوعةل .اولاقهاماتب اتمناتلذ ا
مناذت رالتحقاالباملفتبامسعغاطاهذهالتلف ل اافتععتاضالمفاتصفاهامنا

ض را ذاتق امنالتعّلتةاتحمقاهاغ ا شفطاملعص اغ مهالا اغق ه .ا

ااااات ددنا د الا مددةالتلف ت قددةاتاددّولاوقددفلاهددذهالتمسد وتقةاتذعاددتامددناتوتددةا
تد اتإد .افد عضاهددذهالا مددةاملددقلامسد وتقةالتمسددعغلاتالددف الاد الاتددف ا

لتشذصطالتم طالا اف التذللراوفعضةفالآلإ ام عاةفامس وتقةامتضتلقةرا
وت مددةاتإ د اتل هددفامس د وتقةاغق د امحددّوت .....اوهاددذلرالام د التددذتام عددلا
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مسددع م التلددف التمس د ولافددطاجةفتددةامددنامددّ التع لمددهافق ص د طاافتعددفتطالددنا

ل تعم ل افطا شف ه .ا

اااااتدذت اومفمددةاتحلدت اجمةددت الت ددف الاد اتددل،الا ضامدنالاضد ل التعددطا
قّايعع ضتباتةفامناج لءالتععمفلالتلف ل راوتش قعفراتمسعغاطام فقالتلق لبا
لت تتالنا اقاتحّيّامس وتقفتةلاوت قف ةفاوتماق ةلاافتعفتطامنال تعم ل افطا
م لوتةاهذلالت شفطامحللقناهدذت اصدفتحةلا ضدففةا تد التصدفت،التعدف .افلدّاهدذتوا
جةتتا ق اوج

امحفو

الّيّ اتصقفغةاقتللّاقف ت قةامتوّ اتد لامسد وتقةا

مسدعغاطالتلددف ل ات دفهال غقددف الاد التسددل،راف ف دوالتففققددةا ومدفالتعددطاوقعددوا
هعف ا ا1952/10/7راوتإاواوق الت ففذافطالت لاعامناشة اش فطا.1985اوقّا

ج الاقةدفاتعدّيلاامتجدباه وتت دتلامت ع ادفلاتدف ا 1978/9/23اوتإدلاوقد ا
لتع فقذاهعف ا ا .1999/10/3ا
وفطاتت اةر ال ّمفاوضعاقف تب التلق لبالتمّ طالت ّيّاإصصالتفصلالت فمنا
من الت فا الت فت ات قفب اتواف التمس وتقة الن الاض ل التعط اتس ةف التلف ل ا

تاغق الا اتل،الا ض .اوقّاجفء اهذهالاواف امسعلف اوم علف امنالتم فتفا
ولتلتللّ التعط اتق تةف الا اوجه التعفصقل التففققة ا ومف اتعف ا .1952اتتط اتنا
ع فول ات لتة الاواف التمذ ت الا اوجه ال تعلنل افط ا ل امن ال تففققةا

ومفامعاهقفباتوجها
ا
ولتلف تباهلا فات ع ضةفا مفاجفء اافتعفصقلافطالتففققةا

لتذنطامعةفافطالتلف تبا باوجّ  .ا
ح افطاف وعامععفتقةامفاياط ا ا
 -1تتف التمس وتقةافطال تففققة .ا
 -2لف اتل ققال تففققة .ا
 -3اش وطاققف التمس وتقة.
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 -4تحّيّالتمس ولالنالاض ل .
 -5تفعالتمس وتقة.
 -6وّوتالتمس وتقة.
 -7ضمف ف التمس وتقة.
 -8تلت التمس وتقةاوت فقذالاواف .

الفرع األول
أساس المسؤولية في اتفاقية روما ا
ت ص التمفت الاوت التفل الاوت امن ال تففققة الا اتب ا"كل اشذص اتحلها
ض الا التسل،اتهالتحقافطالتععتاضاافتش وطالتمذ ت افطاهذهال تففققةا
ام تاث ت اتبالتض ا عجالنالتلف اوهطافطاوفتةا ق لباتوالناشذصا

تواشطءاتليام ةف" .ا

وف ف اهذلالتمع اجفءا دصالتمدفت ا142امدنالتلدف تباقدف نر ا"ات دلامدناتصدقبا
اضد اجسددّتاتوامددفتتا ددفتجالددنا ددف افددطاوفتددةا ق د لباتواتددلتطاتجسددف اتوا

تجد لءام ةددفالتحددقااددفتععتاضراتوباتباملددعالاقددها ث ددف اإلددلاتوا همددفلامسددع م ا

لتلف .اتمفافطاوفتةاوق اتطالتلف افعل قاتواف التلتل قنالت ففذ ا" .ا

اااااممفا ش افقهاتبامس وتقةامسعغلالتلف راوفلفراتةذلالت صراهدطامسد وتقةا
تلصق اةاا ها اتتجّاتت ا لالةاللّمةاهق هاوفقنالتمض و  .ا

وهددذهالتمسد وتقةاهددطامسد وتقةامتضددتلقةاملالددةات علددّاالددت التلددف تباوتلددت الاد ا
ف د د التمذ ددف

اوتحم ددلالتع ع ددة.ا ذاماف ددطاتباياح ددقاضد د اا ددفتغق الاد د ات ددل،ا

لا ضاوااددتبام شد هالتلددف اوهددطافددطاوفتددةا قد لباتواشددطءاتواشددذصاتددليا
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م ةددفرا ددطاتعل د التمس د وتقةاوع د اوإبا ددفبامسددعغلالتلددف اتواتوددّاتفاعقددهاتددلا

ي ت باتتاإلل.اففتمس وتقةات تباقف مةاولتحفتةاهذهالا اف التغ اافتغ ل.
ا
الفرع الثاني

نطاق تطبيق اتفاقية روما ا
تلضطالتمفت ا 1/23امنال تففققةاالباتوافمةفاتس تالا الاض ل التعطاتلعا
فطا قاقلاتوتةامععفقّ او فجمةالنا ف امس اةافطا قاقلاتوتةامععفقّ اتإا .ا

والصّ ا"افتّوتة التمععفقّ " ا ل اتوتة اصّقو اتو ال ضمو اتنتففققة او ذت اتا ا

لتعطاتلامص ،ال سحفهةفا ففذلر ا لتمفت ا.)30ا مفاملصّا"اإقاقلالتّوتةالتمععفقّ "ا

كل الا لضط التعفاعة اتاّوتة اولتمس وتة ال ةف افط التعنقف التّوتقة اوتت ا ف وا
اتعّ التسفناولتلف ل افطاتلفتطالت حف اجاءلرا
إف ناوّوتالإلقاقلالا .اوفحق
د

منا قاقلالتّوتةالتمس اةافقةفا لتمفت ا.)2/23اوهاذلا ذلاتلياشطءامنا ف ا ا

ت قةالا اتفق ةامتجتت افطاتلفتطالت حف اوت فعالتعالالتست تراو ف وا لامنا
ت قةاوتت اةا ففرافطال تففققةرافإبالاض ل التمع ت ةالناهذلالتحفتمات تا
تستاعةفاوفلفرااواف اهذهال تففققة.اول تففققةاتعا افطاهذلالتحالاتلثالراه

اةا

لمعّلتالإلقاقلاوففظفرالا امصفت،التمض و ان .ا

ولتع د را ل ددف اتواددف ال تففققددةراهددطاتماددفباوقددتعالتض د ااغددضالت د الددنا

ج سددقةالتمض د و راوتماددفباتس د قلالتلددف اوتوبالت د ا ت د اج سددقةاتوامددت نا
لتمسعغل.ا ا
ومناجةةاتإ رالتع عّ ال تففققةامنا لف اتل قلةفالّ اوف

راهط ا

ا-1ا اتس تاتواف ال تففققةالا الاض ل التعطاتصقبا ف افطاوفتةا ق لبا
تواتصقبالاشذفااتوالامتللالتمتجتت افقةفا لتمفت ا .)24ا
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-2ا اتسد تاتوادف ال تففققدةالاد الاضد ل الاد التسدل،را ذلا ف ددوالتمسد وتقةا
لناهذهالاض ل اي مةفا مفاللّاهقنالتشذصالتمض و اولتمسعغلراتواتش اعا

لتعمددلالتتلجددبالتعل قددقالاد اللددتتالتعمددلالتم مددةاهددقناهد ءالاشددذفا.اومددنا
لام اةالا اذت اتبات اش ةا ق لباتّي املف لراتحسفهةفاللتتلرامعاتصحفاا
لا لضطالتم فو ات لاامتج ةفالنقةالتمس وتقةافقمفاهق ةلاووّوتالتععتاضف ا

لتمسعحلةاو قفقةاتسّيّهفراتواتبامادتبالتضد التدذتاوقدعالاد التسدل،اتصدفاا
توّاتفاعطالتمسعغلالتذتاي ت يامعهااعلّالملاإفضعاتلتل قنالتعمل .ا

-3ا اتسد د تاتواد دف ال تففقق ددةالاد د الاضد د ل الت فت ددةال ددنا ددف ل او فق ددةاتوا
ددف ل الت مددف اتوالتضددفالةا لتمددفت ا.)26اتمددفالاض د ل الت فشددعةالددناجمقددعا

لتلف ل الاإ اوتتا ف والف ّ اتاّوتةافإ ةفاتذضعااواف ال تففققة .ا
الفرع الثالث

شروط انعقاد المسؤولية ا
امذضددعاتنتففققددةا ددلاض د امحددّمالا د التسددل،ا عق ددةا شددفطالتلددف ل اهددلا
مشع طا علفتاهذهالتمس وتقةاوّوماض الا التسل،ام شد ها دف افدطاوفتدةا
ق لبراووجتتالنقةات قةاهقنالتض او شفطالتلف  .ا

أوالً -حدوث الضرر عن طائرة في حالة طيران:
ذه ددوالتمددفت الاوتد امددنال تففققددةا تد اتب التضد التددذتامعلددطالتمضد و اولدفرا
فطالتععتاضام باتباماتبات ها ف افطاوفتةا ق لب .ا
وممفامشع طافطاهذلالتض را مفاتتداف فراتبامادتباقدّاتحدقاادفتغق الاد اتدل،ا
لا ض.اتمفالاض ل التعطاتاحدقاافاشدذفااولامدتللالتمتجدتتينالاد التلدف ا

لتمعسد ةا فسدةفرافدنات ل دقالادقةلاتواددف التففققدةا ومدفاهدلاتوادف التففققدةاول تددتا
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تعف ا1929راابالتمض و اناه فاتقستلامنالتغق اهدلاهدلام ت لدتبامدعامسدعغلا
لتلف ااعلّا لل .ا

ولاض د د ل التعد ددطاتصد ددقبالتغق د د الا د د اتد ددل،الا ضامد ددناج د د دلءا شد ددفطالتلد ددف ا

ولتمسددعتج ةاتاععددتاضراقددّات ددتباتض د ل لرام فش د ا سددلتطالتلددف امحع قددةالا د ا

لتس ددل،ااتاتد د بامد ددنالاتد د فا.اواسد ددعتتاه ددفراامفةد ددت ال تففقق ددةراتبات د ددتبا
لاض د ل التعددطاتحلددوااددفتغق اتصددفهواتجسددفتهلالت ّ قددةا مددتتةلاتواج د وةلراتوا

تصفهواتمتلتةلا عّمق اتواو ام فنتةلاتوام ل لةل..لت .ا مفاقّاماتبالتض ا

تق امفتمفراهلامع تافراتمضفرراولتفصلافطاذتد اهدتاتلدف تبالتلفضدطالتدذتامعد ضا
لاقهالت لع.اتمفالاض ل اغق التم فش التعدطات دعجالدنام د تاتحاقدقالتلدف افدطا

لتفضفءالت تتافت التسل،اومفاي لالناذت امناضتضفءاول لفنافإ ةفاغق ا
إفض ددعةاتاعع ددتاضا فتم ددفا بالتل ددف اق ددّالتع م ددواف ددطا ق ل ة ددفاقتلل ددّالتمنو ددةا

لت تا ددةالت فف ددذ ا لتم ددفت .)1/1اوه ددذلام ددفاتق ت ددهاتمضد دفرالتم ددفت ا/145تام ددنالتل ددف تبا
التتةددف ا ايعحم ددلالتمس ددع م اتم ددةامسد د وتقةاقف ت قددةا ذلا ددفبالتضد د ا فت د دفرال ددنا
ل ددت التل ددف ااجد دتلءالتّوت ددةاوفلد دفراتلتلل ددّاوت م ددةالتعش ددغقلاوإ ددّمف التح ددةا

لت تاة .ا

كمفاتبامس وتقةالتمسعغلالت تتات علّافقمفاتتا فبالتض اقّا شدلالدناشدذصا
تواشطءاتليامنالتلف .ا دلباي مدطاتودّالت دفااه فسدهامدنالتلدف ا غ دةافدطا

ل عح ددف راتواي فص ددلاتو ددّا ددف ل التل ددف اواع ت ددبال ددناذتد د اتضد د ل اتص ددقبا

لاشذفااتوالامتللالا التسل .،ا

وتععددتاضالتض د راوفلدفرااواددف ال تففققددةرام ددباتباماددتباقددّا شددلالددنالتلددف ا
وهطافطاوفتةا ق لب.او لفرااواف التفل الت ف قةامنالتمفت الاوت امنال تففققةا
تعدّالتلددف افددطاوفتددةا قد لبام ددذاتح ددةالتددععمفلاقتتةددفالتّلفعددةااغد ضالإلقددنعا
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لتفعاطاوع اتح ةاتمف التة تط.اتمفاافت س ةاتالف ل التعطاهطاتإتامنالتةتلءا
ل ي وتددعف )افددإباتع ق د ا"فددطاوفتددةا ق د لب"اي ص د طا ت د التفع د امددفاهددقناتح ددةا

ل فصددفتةفالددنالا ضاوتح ددةا لددفت اوصدداةفاهةددف.اوقددّا صددوالاد اهددذهالتلفلددّ ا

لتمفت ا144امنالتلف تباالتتةف اتعع التلف افطاوفتةا قد لبام دذالتاح دةالتعدطا
ي ددّتافقةددفالتددعذّل التلددت التمح ددةااغ د ضالإلقددنعالتفعاددطاووع د ا ةفمددةالتعددّو نا

لا د التم دّ نااعددّالتة ددتط.اتمددفاافت س د ةاتام ددف الاإددتامددنالتة دتلءافددإباوفتددةا
لتلق لبات ّتام ذاتح ةال فصفتةفالنالا ضاوع اتح ةات قعةفالاقةفاثف قة .ا

ثانياً -عالقة السببية بين الضرر ونشاط الطائرة:
تشددع طال تففققددةافددطامفتتةددفالاوتد اتباماددتبالتضد ا عق ددةام فشد اتافعددلالتددذتا

توّثعهالتلف راتتام باتبات تباه دف اصداةاتد قةاهدقنالتلدف اولتضد ا دطا
ت علّامس وتقةالتمسعغل.ات نال تففققةاتلاتضعامعقف لرامحّتلراممانال تع فتا تقها
تاعمققد اهددقنامددفامعع د اضد لرام فشد لراوضد لراغقد ام فشد رافقاددتبالامد امع و دافرا
ولتحفتددةاهددذها ت د اتلددّي التلفضددطالتددذتاي د افددطالت دالعامسددعةّمفراالواددف اقف ت ددها

لتت ط.ا ا

الفرع الرابع

المسؤول عن تعويض الضرر
تع ددطالتففققددةا ومددفاافاض د ل التعددطاتحددّثةفالتلددف ل الا د التسددل.،اووق د ا با

لتلتللددّالتعفمددةاتلضددطااددلبامددناتسد بااضد افددطالا فد اتوافددطالامدتللاماددتبا

ما مفراافتععتاضالدناهدذلالتضد .اتدذت افدإبال تففققدةاودّت الاشدذفاالتدذينا
يعحماد ددتبات عد ددةال تع د د ل اهععد ددتاضاتا د د الاض د د ل اوجعاد ددعةلافد ددطافععقن مسد ددعغلا

مس ولراومس وتتبالا اوجهالتعضفمن.
ا
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أوالً -مسؤولية مستغل الطائرة:
ت ت ددوال تففقق ددةاقفل ددّ الفم ددةاجعا ددوااملعض ددفهفامس ددعغلالتل ددف امسد د و رال ددنا
تع ددتاضالاضد د ل الاد د التس ددل.،اوف ددطاه ددذلالتش ددلبراتد د صالتم ددفت الت ف ق ددةام ددنا

ل تففققدةالاد امددفياط ا"-1ملددعال تعد ل اهععددتاضالتضد التمشددف ا تقددهافددطالتمددفت ا
لاوتد امددناهددذهال تففققددةالاد الددفتقامسددعغلالتلددف .اا-2آ-والصددّاافتمسددعغلا

ف ددطامع د د اه ددذهال تففقق ددةرالتش ددذصالت ددذتامس ددععملالتل ددف اف ددطاتح ددةاو ددّوما
لتضد .اومدعاذتد امعددّامسدعغنررالتشدذصرالتدذتامذددتلاغقد هاال ادقام فشد اتوا
غق د ام فش د رالتحددقافددطالتددععمفلالتلددف امددعال وعفددفظااددإتل امنوعةددف.ااا-

واعع امسدععمنراتالدف امدنامسدعذّمةفاشذصدقفراتواهتلتدلةاتفاعقدهامدفاتلمدتلاقدّا
تص فتلاإنلاتلتمدةاوظقفدعةلراوتدتاتدلامادناذتد افدطاودّوتالإعصفصدفتةل.اا-3

وافع ضافطالتمفت التملقّ اافتمهالتلف افطات لالتعس قلرات هالتمسدعغلاتةدفرا

وااددتبامس د و رااصددفعهاهددذهرامددفاتددلاي ددواإددنلا ج د لءل اتلددّي امس د وتقعهاتبا

شذصد دفراآإ د د اه ددتالتمسد ددعغلاومد ددفات ددلايعذد ددذام ددنالتعد ددّلهق راالد ددّ ام ددفاتسد ددم،ااد ددها

لإلج د لءل را تإددفلاذت د التشددذصافددطالتددّلت اوفع ددف ل امددتج ا ق د لرا صددوا

لتمددفت ا143امددنالتلددف تبالاد اتبامسددع م التلددف امعع د امسد و رالددنالتععددتاضا
ام تا تبالتض ا فشعفرالنالتلف اوهطافطاوفتةا ق لب.اوفطاوفلال تع ف ا

وتلالتمسع م امعع امفت التلف امسع م لراتةف .ا

ولاد اهددذلراوفملعضد التد صالتمعلددّ رامعددّامسددعغنراتالددف اوااددتبامسد و رالددنا

لاض د ل التعددطاتحددّثةفالا د التسددل،رالتشددذصالتددذتا ددفبامسددععماةفاوددفلاوقددتعا
لتضد د اه فس ددهاتوال ددنا ا ددقاتفاعقد ددهالت ددذينامعما ددتباتحس ددفاهاوتح ددوا ش د د لفهرا
كفتلقف اناوتف لتالتلفقل.ا ا
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وففت س ةاتعلجق التلف راف قوال تففققةاهقناوفتعقن التحفتةالاوت ال دّمفات دتبا

مددّ اللددّالإلم ددف ات اددّالددنات فعددةالشد ايتمدفرراولتحفتددةالت ف قددةال ددّمفات ددتباهددذها
لتمّ ا ات اّالنات فعةالش ايتمفراوهطامفات ع الال ةفا ولفر .ا

ول ددّمفات ددتبامددّ اللددّالإلم ددف اتك د امددنات فعددةالش د ايتم دفررافددإبال تففققددةاقددّا
اتمضفراهقناتم ان ا ذلا ف والتلف اقّاتج

مق
د
لت قفاددةاولإلش د لطالاقةددفرا مددفاتددتاتج د

اولودعفاالتمد ج ات فسدهااحدقا

ا ددف االفقمةددفاتش د ةاتددقفوقةاتالقددف ا

ه واد ددةاتوالد ددّ ا ود ددن راوت دل د د اتش د د ةالتلق د د لباود ددقالإلتل التمنوقد ددةرافد ددإبا
لتمسعغلاماتباهتالتم ج اوتق التمسعلج .اتمفاتتا فبا م ف التلف اقّاتلامعا
فقمةددفاتواهّو ددهاوتللقددوالإلتل التمنوقددةاتامسددعلج رافددإباهددذلالتمسددعلج اهددتا

لتددذتامعددّامسددعغنراتالددف اولا د ا فهاددهاتلددعامس د وتقةاهددذلال تددعغنل.اوف د ف ا
لتمع اجفءا صالتمفت ا34امناقف تبالتلق لبالتمّ ط .ا

وتإقد لرال ددّمفا اتعضدد،التصددت التحلقلددةاتاعنقددةالتلف مددةاهددقنامفتد التلددف اومدنا
مسععماةفافطالت فه رافإبال تففققةرا لفمةام ةفاتامضد و اوتسدةقنرالاقدهااشدلبا
تبامضمناوجتتامس ولاتمفمهامسعلقعالت جتعالاقهراقّاتقفمواق ا ةامففتهفاتبا

لتمفت التمس اةالتلف اافتمهافطاتد لالتلدف ل امعع د اهدتالتمسدعغلراافلع دف ا
تبالتلتللدّالتعفمدةاتلضدطافدطالاصدلاادلبامفتد التشدطءاهدتالتدذتامسدععماهاوهدتا

لتددذتاتددهالتحددقاافتعصد د طاادده...لت .ات ددنال تففققددةاق ددّاتافوددواتةددذلالتمفتد د اتبا
ملتضاهذهالتل ا ةا ذلاتث واتباشذصفراآإ اغق هاهتالتمسعغلالتحلقلطاتالف را
ولاقد ددهافد ددطاهد ددذهالتحفتد ددةاتبامعمد ددلالا د د ا تإفتد ددهافد ددطالتد ددّلت االد ددّ امد ددفاتسد ددم،ا

لإلج لءل اهذت .
ا
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ثانياً -المسؤولية التضامنية:
للع د د

ال تففقق ددةاتباه ددف اتض ددفم فراف ددطالتمسد د وتقةاف ددطاث ددنماو ددف

اوفت ددةا

لتمسععملالتع ضطراوفتةالتمسععملاغق التش لطراوفتةاتعّتالتلف ل  .ا

آ -المســـتعمل العرضـــي أو المؤقـــ :ا صددوالتم ددفت الت فت ددةامددنال تففققددةالاد د ا

مفياط ا ا

" ذلاتددلايعمعددعالتشددذصالتددذتا ددفبامسددعغلالتلددف اوقددواوددّومالتض د ااددفتحقا

لتملص ددت الاق ددهاف ددطالت ددععمفلالتل ددف اتم ددّ ات ا ددّالاد د ات فع ددةالشد د ايتمد دفراي ددّتا
وسفهةفامنالتاح ةالتعطاتتتّافقةفاهذلالتحقااف تععمفلرامادتبامدناتللد اهدذلا

لتحقامسد و راافتعضدفمنامدعالتشدذصالتمدذ ت را دلام ةمدفاماد ااشد وطاوودّوتا
لتمس وتقةالتتل ت افطال تففققة" .ا

وتتلجدهاهدذهالتحفتددةراققدف اشد ةا قد لباهعدلجق ا ف لتةددفاتواالف تةدفراالفقمةددفاتوا

هّوبالتلفقلاتمّ اقصق ا اتع فونات فعةالش ايتمفرراو اتع فنلا اقدةاتامسدعلج ا
توالتمسععق الناولةفافدطالتدععمفلالتلدف اادلتاوقدوراتدتلءاتكدفباذتد اتسدفلةا

تواتقت اتواغق اذت .اففطاجمقعالتحف رالتعدطامادتبافقةدفال تدعغنلامشدع فررا
تق ال تففققةاتبامنااتللد اودقال تدععمفلا"لتمد ج اتوالتمعقد "امادتبامسد و را
لا اوجهالتعضفمنامعالتمسدعلج اتوالتمسدععق الدنالاضد ل التعدطاتحدّمالاد ا

لتسل،اافتش وطاولتحّوتالتمذ ت ااف تففققة.اوا د اهدذلالتحادلاود اال تففققدةا

لاد اومفمددةاوددقالتمضد و را ذاقددّاماددتبالتمسددععملالتع ضددطاغق د اماددطءامفتق دفرا

فلتامددوا تد اجف ددهالتمسددعغلالتددّل لاتالددف راوفددذت ام ددّالتمعضد الاد التسددل،ا
مناممانالت جتعالاقها قعضفءالتععتاض.
ا
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ب-المستعمل لير الشرعي:اذ

ال تففققةافطالتمفت الت لاعةام ةفامفياط ا ا

" ذلالتددععملاشددذصا ددف اهددّوبا ضددفءامددناتددهالتحددقافددطا تل امنوعةددفرا ددفبا
هذلالاإق امس واراافتعضفمنامعالتمسععملاغق التشد لطالدنالتضد التمتجدبا
تاععد ددتاضرا د ددلام ةمد ددفاما د د ااش د د وطاوود ددّوتالتمس د د وتقةالت د دتل ت افد ددطال تففققد ددةا

لتحفتقددة.ا ددلاذتد امددفاتددلاي ددواصددفوبالتحددقافددطا تل التمنوددةات ددهاقددف اافتع فمددةا

لتتلج ةاتعففتتاهذلال تععمفل" .ا

وص ددقفغةاه ددذلالتد د صاتعس ددعاتعس ددعتلباو ددف

امعع ددّت امس ددععملاش ددذصافقة ددفا

لتلف اهّوبات ّاقف ت ط ا فتسف راتوالتمتتعاتّمهراتوالتمسدعلج التدذتال عةدوا
م د د د ددّ الل د د د ددّا م د د د ددف هراتوالتلق د د د ددف الت د د د ددذتامس د د د ددععملالتل د د د ددف اإ د د د ددف نا ل د د د ددف ا
وظقفعدده...لت .وفطاجمقددعاهددذهالتحددف

امعددّالتمسددعغلالتش د لطاولتمسددعغلاغق د ا

لتش د لطاتالددف امس د وتقناافتعضددفمنالددنالاض د ل التعددطاتاحددقاافاغقددف الا د ا
لتسل .،ا
فـ – حالة تعدد الطائ ارت:
جفءافطالتمفت التسفاعةامنال تففققةامفياط ا
" ذلالصددلّموا ف تددفباتواتك د افددطاوفتددةا ق د لباوتع د ضااعضددةفات د عضافددطا
و فتةددفراو ددلالددناذت د اض د امتجددباتاععددتاضراتوا ذلاتس د وا ف تددفباتوا

تك د افددطا وددّلمام ددلاهددذلالتض د امع دفرراللع د

ا ددلا ددف امددنالتلددف ل اقددّا

تس د وافددطالتض د راو ددفبامسددعغلا ددلام ةددفامس د و رااش د وطاووددّوتالتمس د وتقةا

لتمذ ت افطاهذهال تففققة" .ا
وقددّا د

التمددفت ا146امددنالتلددف تباهددذهالاواددف اوق د اقفتددو ا ذلا ددعجاض د ا

تاغقد د الاد د ات ددل،الا ضااسد د باتص ددفت ا ددف تقناتواتك د د اتعع د د ا ددلا ددف ا
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معس د د ةاهتقد ددتعالتض د د راوتلد ددعالتمس د د وتقةالا د د امسد ددع م تالتلد ددف ل التمع قد ددةا
افتعضفمن .ا

ينوااتباهذلالتحالايعتلفقامعاقفلّ التعضفمناهقنالتمسد وتقنالتمععدّتينالتعدطا

تش د ددق ا تقة د ددفالتم د ددفت ا )170ام د ددنالتل د ددف تبالتم د ددّ طالتس د ددت تاالتتة د ددف ا" ذلاتع د ددّتا

لتمس د وتتبالددنالمددلاضددف ا ددف تلامعضددفم قنافددطالتع د لمةلاهععددتاضالتض د را
وت ددتبالتمس د وتقةافقمددفاهق د ةلاافتعسددفوترا دا ذلالد ددقنالتلفضددطا صددقبا ددلام د ةلا

فطالتععتاض" .ا

الفرع الخامس

دفع المسؤولية
كطات عملاومفمةالتغق الا التسل،امنالاض ل التعطات شلالنا شفطالتلف را
لماوال تففققدةالاد اوصد اتتد فااتفدعامسد وتقةالتمسدعغلافدطاتضدققالتحدّوت.ا

فادق ااإماددفبالتمسددعغلاتبايع صدلامددنالتمسد وتقةااإث فتددهات دهاوتفاعقددهاتددلاي ت دتلا

تتاإللاتوا همفلراتواتبالتحفتمالتذتات تبال دهالتضد ا دفبا فجمدفرالدناقدت ا
قفه را عفصفةاهتجفءاولجةوالتلف افلتللعةف.ا ا

فالات ،ال تففققةامناتت فااتفعالتمس وتقةا دات فعةاتت فا ا
-1إلد ددلالتمض د د و اتواتفاعقد ددهاتواو ن د دده.اا-2الت د د لعالتمس د دا،اول ضد ددل لاف ا

لتمّ قددة.اا-3او مددفبالتمسددعغلامددنالتددععمفلا ف تددهااددلم امددنالتسددالةالتعفمددة.اااا
-4ال تععمفلالتغق التش لطاتالف  .ا

أوالً -خطأ المضرور أو تابعيه أو وكالئه:
قد د

التم ددفت التسفتت ددةام ددنال تففقق ددةاولتم ددفت ا/145اام ددنالتل ددف تباتبامس ددعغلا

لتل ددف ا ايعحم ددلال تعد د ل اهعع ددتاضالتضد د الت ددذتاتاحل ددهالتل ددف اا ددفتغق الاد د ا
ت ددل،الا ضا ذلاتث ددواتباه ددذلالتضد د اي ج ددعا اق ددةا تد د اإل ددلالتمضد د و اتوا
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تفاعقه.اوإذلاتفهلاإلدلالتمضد و اتواتفاعقدهافدطا ودّلمالتضد راوجدبا لدفاا

مس وتقةالتمسعغلاافتععتاضاالّ امفاماتباهذلالتذللاقّاتفهلافطالتض  .ا

وإذلا ف وال تففققةاقّاو صوالا اتحمقلالتمض و ات عدةاتإلف دهالتشذصدقةرا

دفاوتددعوامددنالتع لمددهاهددذت اتقشددملات عددةاتفعددفلاتفاعقددهامددفاتل اهددتالتمس د ولا
فإ ةد د
ل ةلاولتمااتاه قفهعةلرا دلبايةمدلاهد ءافدطا فدفءالت دف التم ّتعدةامدنالوعد ل ا

لتلددف ااعددّاتددلت ةفافددت التم لددةافعمعددّالت ددف اتعحد التسددقف ل التم ددفو .ات ددنا
ل تففققةامناجف باآإ اقّاتجفن اتامض و راتععلقلاتفعالتمسدعغلاهعحاادهامدنا
لتمس وتقةراتباملقلاهّو هالتّتقلالا اتباه ءالتعفاعقناقّال ت تلاتفعدفتةلاإدف نا

وّوتالإعصفصةلاتتاإف نا لف اوظقفعةل.ا ا

ثانياً -الضرر النافم عن نزاع مسلح أو اضطرابات مدنية:
ذ د

التمددفت التذفمسددةامددنال تففققددةاوفددطافل تةددفالاوتد او ددذت التمددفت ا/145اا

مددنالتلددف تبرااددلبامسددعغلالتلددف ا اياد ااددفتععتاضا ذلاتث ددواتبالتضد اي جددعا
ت ا لعامسا،اتوالضل لاف امّ قةرا لباتسليا ف اإنلالماقدف او فقدةاتوا

ث ددت اتهاق ددة.ات ددنامش ددعاطات ددطامس ددعفقّالتمس ددعغلام ددناه ددذلالت ددّفعاتباما ددتباه ددذلا

لتض د ا فشددعفراولقلددةالددناذت د الت د لعاتواتا د ال ضددل لاف اوتباتع دتلف افددطاهددذها
لاوّلماتمف التلت التلفه التعطا امماناتتقعةفاتواتنفقةف.اتمفا ذلاتماناتتقعا

لت د د لعاتوال ض ددل لاف اوت ددلاي د د نالتمس ددعغلاتوات ددفاعتهال ددنالتعحاق ددقاافتل ددف اتوا

لتة تطافقةفافدت التم دف قالتعدطاتسدتتهفاتاد الاودّلمرافعصدفاالتلدف اوتسدليا
وتح ددّماتضد د ل لرالاد د التس ددل،راف ددإبامسد د وتقةالتمس ددعغلات لد د اف ددطاه ددذهالتحفت ددةا
مشغتتةات فهالتمعض انالتذينالاقةلاتباي عتلالالالتمسعغلاتواتفاعقهاهذت .
ا
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ثالثاً -حرمان المستغل من استعمال الطائرة بأمر من السلطات العامة:
صوالتفل الاإق امنالتمفت التذفمسةامنال تففققةالا الّ امس وتقةامسعغلا

لتلددف الددنالاض د ل التعددطاتحددّثةفالا د التسددل،ا ذلا ددفباقددّاوقددلاهق ددهاوف ددقنا
لتععمفلالتلف اتمد اصدفت امدنالتسدالف التعفمدة.اواحدّماذتد ال دّمفاتسدعتتطا

لتحاتمدددةالا د د التلد ددف ا تد ددعذّلمةفافدددطالتعّيد ددّامدددنالاغ د د لضاتمد ددف التح د د واا
ولانمددف .اوفةددذهالتصددت امص د ،التمسددعغلالتحلقلددطاتالددف اهددتالتسددالةالتعفمددةا
وهطالتعطاتعحملامس وتقةالتععتاضالنالاض ل التعطاتاحلةفالتلف اافاغقدف ا

لا التسل،اوفلفرا تففققةا ومفافقمفا ذلا ف والتلف اتسعذّ ااغ لضات ف ادة.ا

تمددفا ذلالتددعذّموالتلددف افددطاإّمددةالتم لفددقالتعفمددةا فتش د ةاتوالت مددف اتوا
لتصحةاتوالتم ةتتالتح فطاتواغق اذت افنات ل قال تففققة .ا

رابعاً -االستعمال لير الشرعي للطائرة:
ات قاتبااح فاهذلالتمتضتعافطالتف عالتسفهقافقلعضطالت جتعا تقه .ا
الفرع السادس

حدود المسؤولية في اتفاقية روما
أوالً -الحدود القصوى للتعويض:
وضددعوالتمددفت ا11امددنالتففققددةا ومددفا فم دفرالفم دفراتعحددّتالا د اتتفتددهامس د وتقةا

لتمسعغلالت تتاوفلفراتالتللّالتعفتقة ا

-1يعذددذاونبالتل دف اتتفت دفرات قددفبالتحددّالاقص د اتاععددتاضاافت س د ةات ددلا ددف ا
ولنا لاوفتم.اولتملصتتاافتتنباهتالتتنبالتمص لااهال ّا قنعالتلدف افدطا

شةفت اصنوقعةفاتامنوةالت تاةا لتمفت ا .)3/11ا
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-2ا ام دتناتبايععددّ التحدّالاقصد اتاععددتاضالدنا ددلاشدذصامضد و افددطا
وفتةالتتفف اتوالإلصدفاةام اد ا500.000اف د .اوقدّاقصدّ ال تففققدةامدناجعدلا

لتحددّالاقص د اولوددّلرا امذعاددتامددناشددذصا تد اآإ د اتحلقددقا ددتعامددنالتمسددفول ا
ه ددقنالت ددف ااحقد د ا اتذعا ددتاققم ددةالإل س ددفباا ددفإعنطاوض ددعهال جعم ددفلطاتوا

افإعنطالت اّالتذتاي عمطا تقه .ا

ت ّ الإلشف اتبالتحّالاقص التذتاتق تهالتففققةا ومدفاتاععدتاضالدنالاضد ل ا

لت سددّمةالتعددطاتاحددقاافاشددذفاالاد التسددل،اهددتاضددعتالتحددّالاقصد التددذتا
تق ت ددهالتففقق ددةاول ت ددتالتمعّت ددةاه وتت ددتلا ه ددفتافقم ددفايععا ددقاامسد د وتقةالت فق ددلا
لت ددتتات ددفهالت ددفا.اوا ددّوات ددها ولددطافددطاذت د اتبالت لكددباقددّال تض د ااإ لتتددها
تحملالتمذف

الت تاةال ّمفالإعف التلف اوتقاةا علفتهامنامافبا تد اآإد را

هق مددفالتمض د و الا د التسددل،اوقددعاضددحقةاتلددف ا ات فلددهاهةددفاتمددةالنقددةاوتددلا

ماناهتتعهاتفعاض هف .ا

ولتف د التمددذ ت افددطاهددذهالتمددفت اهددتالتف د اهتل ف اددهالتددذتايعم ددلاهتوددّ ا لّمددةا

مات ةامنا65.5امقاغ ل اذهدبالقدف ا900افدطالاتدت.اوتحدتلالتم دفت التمدذ ت ا
ت د المددن او قددةاوسددباتددع التددذهباتةددذهالتعمددن ايددت اصددّو التحاددلافددطا

تلت التععتاض .ا
 -3ذلاتعّتالتمس وتتبالنالتض او ف تلامعضفم قنافقمفاهق ةلراوذت ام نرافطا
لتح ددف

التع ددطاتعلد د افقة ددفامسد د وتقةالتمس ددعغلالتل ددف ت طاتال ددف ام ددعالتمسدددعغلا

لتع ضددطاتوالتمسددعغلاغق د التش د لطرافإ ددها امحددقاتامض د و اتبامحصددلالا د ا
تعددتاضا جمددفتطاي اددّالددنالتععددتاضالتددذتامما ددهالتحصددتلالاقددهامددناتتامددنا

لتمس د وتقنا مددفت ا/13لامددنال تففققددةاوا148امددنالتلددف تب)اتمددفا ذلاوقددعالتض د ا
لا د التسددل،ا عق ددةاتعصددفت ا ددف تقنافددطاوفتددةا ق د لبافمددناوددقالتمض د و اتبا
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محصددلالا د اتعددتاضامسددفوتام مددتعالتحددّوتالتلصددت التمل د الددنا ددلا ددف ا

وس ددباون ة ددفا م ددفت ا.)2/13ات ددنا امس ددللاتتامس ددعغلاام اد د اي ا ددّال ددنالتح ددّا
لتمل قالا ا ف تهامفاتلات نامس وتقعهاقدّاتصد حواغقد امحدّوت اوفلدفراتامدفت ا
)12التمذ ت اتفالفر .ا

 -4ذلانلتالتم متعالت اطاتاععتاضف التمحات اهةفالنالتحّالاقص اتاععدتاضا
لتمل ااف تففققةرافإبالتمفت ا )14امنال تففققةاقضواافت فعامفياط ا
ت -ذلا ف ددوالتملفت ددةااددفتععتاضالددناتض د ل اجسددّمةاتتوددّهفراتوالددناتض د ل ا
تحلواافامتللافليرافإبالتععتاضف التملفتباهةفاتذفضاتذفقضفرايع فتبامعا

لتم فت التمذصصةات لام ةف .ا

ا -ذلا ف دوالتملفت ددةاادفتععتاضالددنالاضد ل الت سددّمةاوتضد ل الامدتللامعدفررا
فإ د د ددهامذصد د ددصا صد د ددتالتم ا د د د الإلجمد د ددفتطاتقد د ددتنعاافاوتتاد د ددةالا د د د اتصد د ددحفاا

لتععتاضف النالاضال الت سدّمةا وفدف اتوا صدفاة)راوإذلا دفباهدذلالتم اد اغقد ا
كفطافإ هايتنعاتتناعفرا س قفرافقمفاهق ةل .ا
تمددفالت صددتالت ددفقطامددنام ا د التعع ددتاضالإلجمددفتطافق د تاتتناع ددها س د قفرالاد د ا
تصحفااتعتاضف الامتللالتمعض راوإذلاففضالناهذلالت صتالت ف طاشطءا

فإ ددهام د تاتتناعددهات فتد قفراهددقناتصددحفااتعتاضددف اتضد ل التتفددف اتوالإلصددفاة.ا
تمفاافت س ةاتلف تبالتلق لبالتمّ طافلّاتشف

التمفت ا/147تام ها ت التعفتط ا

تحّتالتّوتةام فت التععتاضالتمسعحلةالنالاض ل التعطاتس ةفالتلف ل اتاغق ا
لا اتل،الا ضافطا قادقلالتّوتدةالاد اضدتءال تففققدف التّوتقدةالتمععالدةاهةدذلا

لتشلباولتعطات تبالتّوتةا ففرافقةف.اولتملصتتامدناهدذلالت دن اهدتالتففققدةا اومدفا
متضعات لتع فالتحفتقة.
ا
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ثانياً -المسؤولية لير المحدودة للمستغل:
تش ددف

التم ددفت ا )12ام ددنال تففقق ددةا تد د او ددفتعقنات ددتبافقة ددفامسد د وتقةالتمس ددعغلا

لت ددتتاملالددةاو اماددتباتددهاافتعددفتطاوددقالتعمس د اافتمس د وتقةالتمحددّوت .اوهفتددفبا

لتحفتعفباهمف ا
آ -تعمــد إحــداث الضــرر:اتلددتلالتم دفت التمددذ ت افددطافل تةددفالاوت د امددفياط ا" ذلا
تث والتشذصالتمض و راتباهذلالتض اي جعا ت افعلاتوالمع فعاملصتتامدنا

جف بالتمسعغلاتواتفاعقهرامعا قةا وّلمالتض رات تبامس وتقةالتمسعغلاغق ا
محددّوت ".اولاقددهاوفملعض د اهددذلالت د صرافإ ددهالا د التمددّلطااددفتععتاضاتباملددقلا
لت ددّتقلالاد د اتبالتمس ددعغلالت ددتتاق ددّاتسد د باف ددطالتح ددفتمالم ددّلراوف ق ددةا و ددّلما
لتض د ات دتلءا ددفباذت د اافعددلاتوالمع ددفعامددناجف ددهاتوامددناجف ددباتوددّاتفاعقدده.ا

ت ددنا ذلا ددفبالتفع ددلاتوال مع ددفعالتمعسد د باافتضدد اق ددّاصددّ ام ددناجف ددباتو ددّا

تفاعطالتمسعغلرافإ هايععقنالا التمض و التمّلطاادفتععتاضاتباي دواتمضدفررا
ت ةد د ددلال د د ددّاوقد د ددتعالتفعد د ددلاتوال مع د د ددفعرا د د ددف تلاي د د د توباوظقفد د ددعةلاوفد د ددطاود د ددّوتا
لإعصفصفتةل.اتمفا ذلا فباهذلالتعفاعرال دّاوقدتعافعادهالتمعسد باافتضد راتدق ا

اصددّتاممف تددةاوظقفعددهراتوا ددها ددفبامع ددفو لرناوددّوتالإعصفصددهافددإبامس د وتقةا

لتمسعغلات ل امحّوت اوإبا فباهذلالتشذصاتفاعفراته .ا

ب -االستيالء لير المشروع على الطـائرة:ا مدفاقضدوالتفلد الت ف قدةامدنالتمدفت ااا
)12اا ددلبام ددنامس ددعتتطالاد د التل ددف اال ال ددةاغقد د امشد د ولةاواس ددععماةفاتوبا
ضفءالتشذصالتذتاتهاوقالتععمفتةفات تبامس وتقعهاغق امحّوت .ا ا

ينوااتبالتمدفت ا/147ااواجددامدنالتلدف تباقدّاتشدف

راوفدّوبافدف ا قد ا تد ا

لتحفتعقناتتتاوففءامنالتمس وتقةاغق التمحّوت التمذ ت تقناتلنه.
ا
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الفرع السابع

ضمانات مسؤولية مستغل الطائرة
تددتطا ددع الااددفتفل ل التد نمالتعفتقددةالددن ات دتلعاهددذهالتضددمف ف راتفددتعالتضددفمنا
ت فهالتمض و راولت التمض و الا التضمف ف  .ا
أوالً -أنواع الضمانات:
-1عقد التأمين اق لالتعتققعالا التففققةا ومفالدف ا1952را دفبا جمدفعالتفلدهرا
ولتعّيددّامددنالتعشد اعف التت قددةاتاددّولالاد اتباتاّوتددةالتعددطاتحاددقالتلددف ل افددطا
تجتل ةددفراتباتلاددبامددنامسددعغاطاهددذهالتلددف ل ا ه د ل اللددتتاتددلمقنا ددطاتضددمنا

ولت اهذهالتّ اولاوولت ا لفمفهدفاولاشدذفاالتدذينامعقشدتبالاد ات لضدقةفامدنا
ج د لءالاض د ل التعددطاقددّاتاحلةددفاتا د التلددف ل الا د التسددل.،اوفددطاهددذلال ت ددفها

ذه ددوالتففققددةا ومددفاوق مددفاقضددوافددطالتمددفت ا )15ام ةددفاال ددهامحددقات ددلاتوتددةا
مععفقددّ اتباتشددع طاتبات ددتبامسد وتقةامسددعغلالتلددف التمسد اةافددطاتوتددةاتإد ا

مععفقّ ام م فرالاقةفافطاوّوتالتععتاضف التمسعحلةاوفلفراتنتففققة .ا
تمفاافت س ةاتلف تبالتلق لبالتمّ طافلّا صوالتمفت ا151ام هالا امفياط ا
ت-ام ددبالاد د ا ددلامس ددع م اتل ددف اتعم ددلاف ددطا قا ددقلالتّوت ددةاتبايد د مناتعغلق ددةا
مسد وتقعهالددنالاضد ل التعددطاتصددقبا ددفقلالتلددف اولت ددفااولامععددةاولت ضددف عا

لتعد ددطات د ددتبالا د د امد ددعنالتلد ددف راو د ددذت الاشد ددذفااولتممعا د ددف الا د د اتد ددل،ا
لا ضرا مددفام ددبالا د ا ددلامسددع م اتعمددلا ف تددهافددطالتّوتددةالتعددلمقنالا د ا
مسعذّمقهالتمع ضقناتمذف

التلق لباتعغلقةالاض ل التعطاقّات شلال ةف .ا

ا-ام د د تالتع ددلمقنالتم ص ددتاالاق ددهاتاه ددذهالتم ددفت ات ددّ امد د منامد د إصاتد دها
ام لوتةاتلمفلالتعلمقنااملعض اقتل قنالتّوتةالتمسد اةافقةدفالتلدف .اومدفايعضد،ا

مناتواف اهذلالت صاتبالتمش عالتست تاقّاجعلال تع ل اافتعلمقناتدق املصدت لرا
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لا اتغلقةامس وتقةالتمسع م المفاتحّثها ف تهامناتض ل اتاغق الا اتدل،ا

ضراهلامّهاتقشملاتغلقةاتمةامس وتقةاتع تبالا اهذلالتمسعم امناجد دلءا
لا
د
لتعغنتهاتالف  .ا
-2الضــــمانات األخــــرى اتافو ددوالتم ددفت ا )15ام ددنال تففقق ددةاولتم ددفت ا152ام ددنا

لتلف تباتامسعغلاتلّملاضمف ف اتإ اتعفقهامنالتع ل التعلمقناوهط ا ا

ت -يّلعام ا ا لّتافطاإ ل ةالفمةاتاّوتةالتمععفقّ التمس اةافقةفالتلف اتوافدطا
مص طام إصاتهامناجف باهذهالتّوتة .ا
ا -تلّملاضدمف ةامصد فقةا كففتدة)امدنامصد طامععمدّاتةدذهالتغفمدةااعدّاتبات دتبا
لتّوتةالتمس اةافقةفالتلف اقّاتحللوامنامنء اهذلالتمص ط .ا
ن -تلّملاضمف ةا كففتة)امدنالتّوتدةالتمسد اةاهةدفالتلدف راشد الةاتباتععةدّاهدذها
لتّوتةااعّ التعمس اافتحصف ةالتلضف قةافطاوفلا شتاا لعاقضف طااصّتاهذها

لتضمف ة .ا
ت نات طاتص،اهذهالتضمف ف اوت تباهّينرامل ت رالنالتعلمقنام باوفلفراتامفت ا
)17امنال تففققةاتتلف امفياط ا

-1تبامذصصالتضمفبالتملّ الاد اوجدهالتعحّيدّاوففاوتتادةاتدّفعالتععتاضدف ا

لتمسعحلةاوفلفرات صتاال تففققة .ا

-2تباما ددتباه ددذلالتض ددمفبا ففقد دفرراواع د ددّا ددذت ا ذلا ددفبامس ددف اوافراتاح ددّالالاد د ا
لتم صددتاال ددهافددطالتمددفت ا )11اافت سد ةاتامسددعغلالتددذتامسددع م ا ددف اولوددّ را
تم ددفا ذلا ددفبالتمس ددعغلامس ددع م التعّي ددّام ددنالتل ددف ل راف ددإبالتض ددمفبام ددباتبا
يعسفو امعام متعالتحّوتالتلصت اتاععتاضالا التمسعحقالناتثلدلا دف تقنا

تّمه.ا
ا
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ثانياً -دفوع المؤمن ا
ماددتباتام د منراوددقنات فددعاتلددت التمض د و الاقددهااددفتععتاضرالتعمس د اافتددّفتعا

لتعفتقةا لتمفت  )16ا

 -1لتّفتعالتعطامماد التمسدعغلا فسدهالتعمسد اهةدف ا فتدّفعااذلدلالتمضد و راتوا
ل ّمفاماتبالتض ا عق ةا لعامسا،اتوالضل لاف امّ قةراتواو مفبالتمسعغلا

منالتععمفلالتلف االم امنالتسالةالتعفمدةراتوالتدععمفلالتلدف اال الدةاغقد ا
مش ولةاج لرالنا لت امسعغاةف .ا
 -2لتّفعاهع وا امسع ّل التّلت  .ا
 -3لتّفعاهتقتعالتض ااعّال عةفءامّ التعلمقنرامعام للف ات ها ذلال عةدوالتمدّ ا
تث ددفءا واددةاجتاددةرالتددعم امفعددتلالتعددلمقنا تد اوددقناتولاه ددتطامددذ ات افددطاإدديا

تق الت وادةااشد طات داي ادّاذتد الدنا24اتدفلة.اتمدفا ذلال عةد امفعدتلالتضدمفبا
اتات باآإ اغق ال لضفءاتجاهاتواتغققد التمسدعغلرالتدعم التعمدلاادهاتصدفت،ا

لتمض و امّ ا15ايتمفرات ّتامناتف ا اققف التم مناتوالتضفمنااإإلف التسدالةا

لتمذعصددةافددطالتّوتددةالتعددطاتصددّ

التشددةفت ااددفتمنء التمفتقددةااددلبالتضددمفباقددّا

ل عةد التعمددلااددهراتواوعد اتددحباشددةفت التعددلمقناتواشددةفت التضددمفبا ذلاتد ددلاذتد ا
ق لال لضفءامّ التذمسةالش ايتمفر .ا
 -4لتددّفعاهتقددتعالتض د اإددف نالتحددّوتالإلقاقمقددةالتمددذ ت افددطالتضددمفبا دا ذلا
ت قناتبالتلق لباإف ناهذهالتحدّوتاقدّاجدفءا عق دةاقدت اقدفه راتوات فقدذلراتمسدفلّ ا

ت هفالت وطراتواتذللافطالتلق لباتوالتلقفت اتوالتمنوة .ا

وفطاوفلاتغقد التمسدعغلاتالدف افإ دهامسدعم التعمدلاافتعدلمقناتوالتضدمفبا فتمدفا

ذلاتمددنالتمسددعغلالت ّيددّالا د امس د وتقعها
تبامددّ التضددمفبامددفا لنتددواتددف اةرا دا د
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نراغقد اشد لطاتالدف .اوالعصد ا
اضمف ةاتإ راتوا ذلا فباهذلالاإقد امسدععم ا
مفعتلال تعم ل الا التمّ اذلتةفالتعطاتش فا تقةفافطالتفل ا3اتلنه .ا

ثالثاً -حقوق المضرور على الضمانات:
دةراوفصددا فهاتددفالافررا
ذلاتد ددلالتعددلمقناتوالتضددمفبالا د الت حددتالتددذتاوّتتددهال تففققد
د

فإبال تففققةا لتمفت ا)16اتللوالتحقاتامض و الا التسل،اتباي فدعالتدّلت ا

لتم فش الا التم مناتوالتضفمنا ذلا فبالتلف تبالتت طالتتلجبالتعل ققالا ا
للّالتعلمقناتوالتضمفبام ق اهذهالتّلت .اولتلف تبالتمدّ طالتسدت تام قد اذتد ا

ففتمددفت ا2/155ام ددهاتلددتل ا"ل شددع لطاتمصدداحةالتغقد اماسددبالتغقد اولدفرام فشد لرا
ق لالتمععةّاهع فقذال شع لطامسعلقعاتباملفت هاهتفف ه".ا ا

كذت اتامض و الا التسل،اتباينوقالتضدفمناتوالتمد مناهدّلت ام فشد افدطا
لتحفتةالتعطامشة افقةفا فن امسعغلالتلف ا طايعففت التمض و التدّإتلافدطا

قسمةالتغ مفءامعاتل طالتمسعغلالتمفا  .ا
وت ددق اتامد د مناتوالتض ددفمنرا ذلام ددفا ف ددعالتمضد د و الت ددّلت التم فشد د الاد د اتتا
م ةمددفراتبايعمس د افددطامتلجةعددهااددلتات د بامددناتت د فاالت د لنباتوافس د التعلددّا

الث ا جعطا  .)6/16ا

ول ّمفاتلضطالتمحامةالتمذعصةاافتععتاضف التمسعحلةرافإباهذهالتععتاضدف ا

تعمعددعاهتضددعاممعددفنال ددّالتع فقددذرا ذاماددتباتامض د و اتوتتاددةالتددعقففءاولددهامددنا

لتضدمفبالتملدّ اغقد التعددلمقنااملدّل التععتاضدف التمحاددت اتدهاهةدفا .)1/17اتمددفا
فد ددطاوفتد ددةالتعدددلمقنرافإ دددها ام دددتنات ددّل طالتمس ددعغلاتبامح د د ولالا د د التم د ددفت ا

لتمسعحلةاتهاتّ التم مناق لاتبات لضطاولدت التمضد و التملد افدطال تففققدةا
لتمفت .)18
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الفرع الثامن

دعوى المسؤولية وتنفيذ األحوا
دفاهق دوامتللقدّا
اهدّلفو التععدتاضرا م د

وّت ال تففققةالتمحامةالتمذعصةاتا
د
تلّملالتّلت راوت امواتإق لرالنات فقذالاواف  .ا
أوالً -المحومة المختصة:
ق

التمفت ا1/20امنالتففققةا ومفاتباتلدف اتلدت التمضد و الاد التسدل،افدطا

متلجةةامسعغلالتلف اتمف امحفكلالتّوتةالتمععفقّ التعطاوقدعافقةدفالتضد .اوقدّا

تددتواافددطاذت د ا لفمددةامصددفت،التمض د و التمددّلطاولتمسددعغلالتمددّل الاقددهافددطا

لتتقددوا فسدده.اف فت سد ةاتامددّلطالتمضد و رات ددتبالتمحامددةالتمذعصددةاق ا ددةام ددها
ولتعلفضددطاتمفمةددفاتددةلاومقسددت راوهددذهالتمحامددةات ددتباتقددّ امددناغق هددفالا د ا
لتعحلق ددقاولتعلص ددفءالتمعاتم ددف اولتلق ددف اا ددإج لءالت ش ددتالت ددنن اوت ددمفعالتش ددةتتا

تل فةفامنامافباوقتعالتحدفتمرافضدنرالدناتبا افدةاذتد ا ادهات دتباتقدلاممدفاتدتا
ل ضالام الا امحفكلاتإ .اتمفاافت س ةاتامسعغلالتمّل الاقهراف فإلضففةا
ت د التم لمددفالتعددطاتعددتتاافتفف ددّ اتصددفت،التمددّلطاولتعددطاهددطاه د ف التتقددواتذددّ ا

مصددفتحهرافددإباقص د ال د ضالت د لعالا د امحامددةاولوددّ اقددّاي عددّال ددهامذددف

ا

قفمةالتّلفو اتمف التعّيّامدنالتمحدفكلراواادتباافتعدفتطام مدتعام دفت التععدتاضا

لتمحات اهةفاتلا امنالتحّالاقص التمل افطال تففققة .ا
ت نالتلفلّ التعطات تعةفال تففققةااشلبالإعصفاامحامةامافباوقدتعالتضد را

تقسوامنالت ف التعف را ذام تناافتفف اولوّاتواتك امنالتمّلقنامدعاولودّاتوا
تك د ام ددنالتم ددّل الا ددقةلرا ف ددعالت ددّلت اتم ددف امح ددفكلاتم ددةاتوت ددةامععفق ددّ اتإد د ا
شد الةات داتد ث اهددذهالإلجد لءل الاد اولددت الاشددذفاالتددذيناي فعددتبالتددّلت ا
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فطالتّوتةالتعطاوّمافقةفالتض .ا مفام تناتأل لطاتمضفراتبامع ضدتلالت د لعا
لا التعحاقلافطاتمةاتوتةامععفقّ ا لتمفت ا1/20امنال تففققة) .ا

تمفاقف تبالتلق لبالتمدّ طراوفدطامفتتدها149رافلدّاتللد اإقدف لراتوتدعاتامضد و ا
كددطاملددقلاتل دتلهاافتمس د وتقةاتمددف اتك د امددنامحامددةرا ذاتددهالتحددقااددلباي فددعاهددذها

لتّلت اتمف امحامةامافباوقتعالتحفتماتوامافبا قفمةالتمّل الاقهاتوالتم

ا

لت قسطاالمفته .ا
ثانياً -مواعيد تقديم الدعوى والتقاد :
توج د ددوالتمد ددفت ا )19امد ددنال تففققد ددةاتبات فد ددعاتلد ددت التععد ددتاضراتواتبامذل د د ا
لتمسعغلاالابالتععتاضاإنلاتعةاتشة امنايت اوقتعالتحفتمالتذتا شلال ها

لتضد .اوإذلاتددلإ التمددّلطافدطاذتد رافددإباولددهافدطالتععددتاضاي حصد اافتم ددفت ا

لتعطا اماتبالتمسعغلاقّاتفعةفااعّراتتاممفات لد امدناودّوتالتععدتاضالتملد ا
فطال تففققةاافتمفت ا .)11افاتاتفعالتمسعغلالتععتاضف التعطا تتباهةفاإدنلا

لتمّ التمذ ت امنالتمعض انالت فمققناامفامسفوتالتحّالاقص اافت فملرافإبا
لتمّلطالت ّيّالتمعلإ افطا قفمةالتّلت امذ نامنالت لعاصف التقّين .ا
وقددّاوددّت ال تففققددةامددّ ات د عقناتعلددفت التددّلت اتحسددبامددنايددت اوقددتعالتحددفتما

لتذتا شلال دهالتضد .اوإذلا ف دوال تففققدةاقدّات دواتلدف تبالتلفضدطالتمذدعصا
تحّيددّاوددف

اومددّ اوقددتالتعلددفت اول للفلددهرافإ ةددفاق د

ال لضددفءالتددّلت ااعددّا

ثنمات تل امناوقدتعالتحدفم.او دلبال تففققدةاهدذت اقدّاوضدعواودّلراتقصد ا ا
مماددناات د فاالتتقددتاتوال للددفعاتباتع ددفونهافددطامددّ التعلددفت ا لتمددفت ا21امددنا

ل تففققةاوا150امنالتلف تب).
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ثالثاً -تنفيذ األحوا ا
و ص ددوال تففقق ددةالاد د اوض ددعالت قد د ام ددنالتلتلل ددّالتع ددطاتض ددمناتامعضد د انا

لتحصددتلالا د التععددتاضالتددذتامحاددلااددهاتصددفتحةل.اوتحلقل دفراتةددذهالتغفمددةرافلددّا
صددوال تففققددةافددطالتمددفت ا4/20الاد ات ددها ذلاصددّ اواددلا ةددف طراوتددتاغقفهقدفررا

مددنامحامددةامذعصددةاامتجددبا صددتااهددذهال تففققددةاو ددفباقددفهنراتاع فقددذاوفل دفرا
تلف تبالتمحامةالتعدطاتصدّ تهراولتدعتف التحادلالتمدذ ت الإلجد لءل التم صدتاا
ل ةفافطاقف تبالتّوتةالتمععفقّ التعطاملابافقةفالتع فقذرافإباهذلالتحالاي فذ ا

ت-ا مفافطالتّ اوتةالتمععفقّ اوق اماتبامت نالتمحات الاقهاتوام هالت قسط.ا ا
ا-اوإمفافطاتمةاتوتةاتإ امععفقّ اتتجّافقةدفاتمدتللاتامحادت الاقدهرا ذلا ف دوا
لامدتللالتمتجددتت افددطالتّوتددةالتمددذ ت افددطالتفلد ا"اتا"اتوافددطالتّوتددةالتعددطاصددّ ا

فقةفالتحالرا ات فطاتضمفبات فقذه .ا

داتبال تففقق ددةافد ددطالتمد ددفت ا )5/20اق ددّاتج ددفن ا ف ددضا ا ددبالتع فقدددذا ذلاث دددوا

تامحامةالتعطاملّ ا تقةفاهذلالتلاباتوّالامت التعفتقة" ا

 -1ذلاصّ التحالاغقفهقفراوتلامعادلالتمدّل الاقدهاافتدّلت افدطالتتقدوالتم فتدبا
تقعمانامنالتّففعالنا فسه .ا

يالتمّل الاقهاف صةامن مةاولفتتةاتاّففعالنا فسه .ا
 -2ذلاتلامع َ
 -3ذلا ددفباقددّاصددّ اتددفالفراواددلافددطا فد الت د لعاتواقد ل اتحاددقلامعددّافددطا د ا
قف تبالتّوتةالتملاتاافقةفالتع فقذراوف لراتلت التلضقةالتملضقة .ا

 -4ذلا ددفبالتحا ددلاق ددّال د د الاد د ا د د الوعقفتق ددةاص ددفت ال ددناتو ددّالتلد د فقنا
لتمعذفصمقن .ا

 -5ذلا فبا فتبالتع فقذاتق اتهاصفةاهعلّملالتلاب .ا
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 -6ذلا فبالتحالامذفتتالت ف التعف افطالتّوتةالتملاتاافقةفالتع فقذا  .)7/20ا
و ذت اممع عالا التمحامةالتملّ ا تقةفا ابالتع فقذرات فقذاتتاوالاصفت النا
محامة اتوتة اغق التعط اوصل افقةف التض ر امف اتلمو اجمقع الاواف التعطا

صّ

افطاهذهالتّوتةالاإق اتلات فذااعّا  .)9/20ا

ولاد د التمحام ددةاتباتد د فضالتع فق ددذام ددفاتل ات ددلاتص ددّ اتوا ددف ا ةف ق ددةاف ددطاجمق ددعا
لتّلفو التم فتلةافطالتّوتةالتعطاوقعافقةفالتض امدناجف دبالاشدذفاالتدذينا
لوع م دتلالتمقعددفتالتمحددّتافددطالتمددفت ا19رامع د اتث ددوالتمحاددت الاقددهاتبام م دتعا

لتععتاضددف التعددطاقددّامحاددلاهةددفافددطالتددّلفو التمددذ ت اي اددّالا د التحددّالاقص د ا
تامس وتقةالتم صتاال هافطال تففققة .ا

وفطا لالاوتللرام باتباتلّ ا ا ف ات فقذالاواف افطامتلّاتقصفهاإم ا
ت تل امنايت اصّو التحالالتملاتاات فقذها  .)12/20ا

الفصل الثاني :التصاد الجوي
 L’Abordage aérienا
الفرع األول

مف و التصاد الجوي
ملصد ددّاافتعصد ددفت الت د ددتتالتعصد ددفت التتلقد ددعاهد ددقنا د ددف تقن.اوإذلا د ددفبامصد ددلا،ا

"لتعصددفت "افددطام ددفلالتلددف تبالت ددتترامشددع اتوايعشددفاهامددعامصددلا،ا"لتعصددفت "ا

فددطالتلددف تبالت ح د ترافددإباف وق دفرالّيددّ ات ل د اقف مددةافددطام ددفلالتعل قددقاولآلثددف ا

لت فجمددةالددنا ددلام ةمددف.اففددطاوددقنامعددّاتصددفتمفرااح ا دفرالتعصددفت التددذتاملددعاهددقنا
تفق عقناوع اوتتا ف وا وّ التسفق عقناتفك ةامعتقفةالنالتح ةراتوالتعصفت ا
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لتددذتاملددعاهددقناتددفق ةاوقددف اامعمددلافددطالتمنوددةالتّلإاقددةرافإ ددها امعددّاتصددفتمفرا
باقددّاوددّماوهمددفافددطا
جتادفرا دا ذلا ددفبالتعصددفت اقددّاوقددعاهددقنا ددف تقنراوتباماددت ا
وفت ددةا قد د لبراوه ددذلام ددفاتإ ددذاا ددهالتمشد د عالتف س ددطاف ددطاق ددف تبالتلقد د لبالتم ددّ طا

لتصفت اهعف ا ا1957/3/2اومفاذه وا تقهاتمضدفرال تففققدةالتمع ددّ افدطامت ع ادفلا
لف ا1964ااشلبالتعصفت الت تتاولتعطاتلامس ا ففذهفاوع اتف اذه .ا

وممفا اش افقهاتباتض ل لرامععّت اقدّات شدلالدنالتعصدفت الت دتتاهدقنالتلدف تقنا
د
لتمصلّمعقن.افة ف الاضد ل التعدطاتاحدقاادفتغق الاد التسدل،راول ّ دذات ل دقا
توادف التففققدةا ومدفاتعدف ا1952ااشدلبالتععدتاضالدناتاد الاضد ل الاد الت حدتا
لتسددفهقات لتددعهافددطالتفصددلالاولامددناهددذلالتلسددل.اوه ددف الاض د ل التعددطاتاحددقا

افت د د ددفااولامعع د د ددةاولت ض د د ددف عالتمعتلج د د ددّ الاد د د د ام د د ددعنا د د ددلام د د ددنالتل د د ددف تقنا
لتمعصددفتمعقنراوه ددفات ل ددقاتواددف التففققددةاول تددتاتعددف ا1929اوتعددّينتةفاوفل دفرا

تعل ددتتالت ل ددلالتم م ددةاف ددطاه ددذلالتذص ددتااولتع ددطالاد د اض ددت ةفاتعح ددّتاول ددت ا
لتمعض اناومّ امس وتقةالت فقلات فهةل .ا
دات ددهاي د لالددناوددفتمالتعصددفت رافض دنرالددناذت د راتض د ل اتاحددقاافتلددف تقنا

فسددقةمفرا مددفاتاحددقالاضد ل اافاشددذفااولامدتللالتمعتلجددّ الاد ا ددلام ةمددف.ا
وه ددفات ددت اتتددعاةالّيددّ ام ةددف ا قددتاولا د اتتاتتددف ايددّللطا ددلا فقددلالت فقددلا

لآلإ د الددنالاض د ل التعددطاتحلددوااددهإاوهددلاتلعص د امنولددةالت ددفااوتصددحفاا
لامععةاولت ضف عالا املفضف الت فقلالتذتاتعفقدّولامعدهاوفلدفرااوادف التمسد وتقةا

لتعلّم ددةالتم ص ددتاال ة ددفاف ددطالتففقق ددةاول ت ددتإات ا باتام ددذ ت اناملفض ددف ا فق ددلا

لتلف الاإ اوفلفرااواف التمس وتقةالتعلصق اةإاوهلاماتبالت دفقنبامسد وتقنا
افتعضفمنات فهةلإاهعع ق اآإ را هافطاوفلاوقدتعاتصدفت اجدتترايععدقناتحّيدّا

ول ددت اولتع لمد ددف امس ددعغلا د ددلا ددف ات د ددفهالآلإد د الد ددنالاضد د ل التعدددطاتاحد ددقا
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الف تددهراوتا د التعددطاتاحددقاافاشددذفااولام دتللالتمعتلجددّ الا د امع ةددف.اوهددذها

لتحلت اوهذهال تع لمف اتقسواتألتتاوع اتف اذهامتضدعات دقلاتوتدطامتودّرا
لام التذتامسعتجبالت جتعافطاذت ا ت اتواف التلتللّالتعفمة.ا ا
ددت تافقمددفاياددطاماذصدفرااواددف التعصددفت الت ددتتافددطامشد وعامت ع اددفلراو عد ضا

اعّاذت ااواف اهذلالتعصفت افطالتلف تبالتست ت .ا
ا
الفرع الثاني

أحوا التصاد الجوي
في مشروع اتفاقية مونتريال لعا 1964
أوالً -مجال تطبيق االتفاقية المقترحة:
لتعل امشد وعامت ع ادفلرافقمدفايععادقاهعحّيدّا لدف اتل قلدهراتوادف التففققدةا ومدفا
تعد ددف ا1952التسد ددفهقات لتد ددعةف.افلد ددّالشد ددع طرات د ددطاتذضد ددعامس د د وتقةامسد ددعغاطا
لتلف ل التمشع ةافطالتعصفت ااواف ال تففققةالتملع وةراتباماتباثمةاتصفت ا
دةاتمدفرا ددفبا
تواتعد ضاوقددعاهددقنا ددف تقناتواتك د امسد اةافددطاتولامععفقددّ امذعافد د
مافباوقدتعالتحدفتمراتواودّمافدطا قادقلاتوتدةامععفقدّ او ف دواولودّ الاد الاقدلا
منالتلف ل التمشع ةافطالتحفتمامس اةافطاتوتةامععفقدّ اتإد .ا مدفالشدع طا

تبات د ددتبالتل د ددف ل التع د ددطاوق د ددعاهق ة د ددفالتعص د ددفت ا"ف د ددطاوفت د ددةا قد د د لب"راتتام د ددذا
عةفءااعماقةالتة تطا لتمفت ا .)2ا
لتعذّلمةفالتلت الآلتقةاتإلقنعاففتعحاققاوال ر

ومددفامسددعففتامددناهددذلالت د صاتباتوا ددف ال تففققددةا ات ل ددقافقمددفاتددتالص ددلّموا

لتلدف ااتتددةاتواجةددفناتواتتاشددطءاآإد الاد الا ضراتواالددف اتإد امعتقفددةا
ل ددنالتح ددةرافف ددطاه ددذهالتح ددف

اتس د ددت الاضد د ل الت فجم ددةال ددنالتح ددفتماوفلد دفرا
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اواف التففققةا ومف.امناجةدةاتإد را باتوادف ال تففققدةات ل دقاوتدتاتدلامحدّما

ل تلف امفتتاهقنالتلف تقنالتمعصفتمعقنرا ذامافدطاتبامادتباه دف اتعد ضامدنا
لتتلوّ ا تد الاإد افق شدلالدناذتد اضد را دلبايد تتاتحد ا ودّ التلدف تقنا
ام ددفو اف ف قددةاتع ددبالتعصددفت را ت د التعس ددبااض د اتالددف الت ف قددةاوهددطافددطا

وفتةاو ةاتمضفر .ا
ا

ثانياً -نةا المسؤولية في االتفاقية:
لّالتمش وعامسعغلالتلف امس و رالنات عف اوفتمالتعصدفت .اوو ددّتالتمسدعغلا
د
ال هالتشذصالتذتامسععملالتلف افطاتح دةاوقدتعالتحدفتمراه فسدهاتواهتلتدلةا

تفاعقه.ا ا

وقدددّاتقد ددف التمش د د وعاتتد ددف امس د د وتقةامسد ددعغاطالتلد ددف ل الا د د التذلد ددلالتتلجد ددبا
لإلث ددف افددطاثددنماوددف

وفتعقناتإ اقن .ا

راولاد التذلددلالتمفعد ضامددعاقاددبالددبءالإلث ددف افددطا

ف فت س د د ةاتألض د د ل التتلقعد ددةالا د د التلد ددف الاإ د د التمعصد ددفتمةراوتا د د التنولد ددةا
افاشددذفاالتمتجددتتينالاد امع ةددفاولتددذينا ايد فلةلاامسددعغاةفالتفددف ا لددلاوهددلا

لددفت اتددفاعتالتمسددعغلراو ددذت الاض د ل التمع ت ددةالا د الام دتللالتعددطاتتجددّالا د ا

معنالتلف اهّوباللّا للاوهطالفت اتمتللالتمسعغلرافإبامس وتقةا لامسدعغلا
ت فهالآلإ ا ات شغلالناجمقعالاض ل ا دا ذلاث والتذلل .ا

تمفالاض ل التعطاتلدعاتألشدذفاالتمسدفف انالاد التلدف الاإد اامتجدباللدّا
للراوتا التعطاتاحقاافامتللالتمتجتت الا التلف اامتجبالتفدف ا لدلاتمضدفررا

فإبالتمشد وعاقدّاتقدف اق ا دةالاد اإلدلا دلامسدعغلات دفها دفااوفضدف عالتلدف ا
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لاإ د رات ددهاتجددفناتامسددعغلاتباملد ددتضاهددذهالتل ا ددةا ذلاتث ددوات ددهاوتفاعقددهاقددّا

لتذذولال وعقف ف التض و اةاتعتقطالتض اتوا فبامسعحقلالاقةلالتذفذهف .ا

امنالتعصفت راملعفقفرافطاذتد اتوادف التعصدفت ا

وقّامق التمش وعاهقنالّ اوف
د
رافحّتامفياط ا
لت ح تالتم صتاال ةفافطالتففققةاه و سلاتعف ا 1910د
-

ذلا فبالتعصدفت ا عق دةاإلدلا ودّ التلدف تقنرافدإبامسدعغاةفايعحمدلاتتودّها

مس وتقةالتععتاضالنالاض ل  .ا
-

ذلا ددفبالتعصددفت ا فجم دفرالددناإلددلامشددع امددناجف ددبامسددعغلا ددلا ددف را

تتنعالتمس وتقةاهق ةمفات عدفراتّ جدةاتواجسدفمةالتذلدلالتم ت دبراوإباتعدذ اتحّيدّا

ت جددةالتذلددلرافددإبالتمسددعغاقنالتمذلع ددقنايعحماددتبامس د وتقةالاض د ل الت فجم ددةا
افتعسفوتافقمفاهق ةل .ا
-

ذلا فبالتعصفت الف ضفراتوامشات فرافقهرافإبا لامسدعغلايعحمدلاتتودّهامدفا

-

ذلا ف د ددوالتد ددّلت ام فتلد ددةامد ددناشد ددذصاتد ددق امسد ددعغنراإلود ددّ التلد ددف ل ا

تحلهامناض  .ا

لتمش ددع ةاف ددطالتعص ددفت اوت ددلاي ددواإل ددلاف ددطاجف ددباتتام ددنالتمس ددعغاقنراوت ددنا

ت ت دوامسد وتقعةلالاد اتتددف التذلدلالتمفعد ضرافددإ ةلايعحمادتبالتمسد وتقةالدنا

لتض ا لاه س ةاونبا ف تهالتمشع ةافطالتحفتم .ا
ثالثاً -أحوا الدعوى في االتفاقية:

تلددف اتلددت التععددتاضراوفل دفرااواددف امش د وعال تففققددةراتمددف التمحامددةالتمذعصددةا
تاّوتددةالتمععفقددّ التعددطاوقددعاوددفتمال صددلّل اتوالتععد ضالاد ا قاقمةددفراتواتمددف ا

لتمحامةالتعطاماتبافقةفامت نالتمّل الاقهاتوالتم

الت قسطات شف ه .ا

وتعلفت التّلت اام و الفمقنالا اتف ا اوقتعالتحفتمالتذتاتتتّال هالتضد .ا
وا جددعافددطاتت د فااوق ددتالتعلددفت اتوال للفلددها ت د اق ددف تبالتمحامددةالتعددطات د د ا
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اددفت لع.اوفددطا ددلالاو دتللامسددليالتحددقافددطا قفمددةالتددّلت ااعددّال لضددفءاثددنما

ت تل امناتف ا اوقتعالتحفتم .ا
ا

الفرع الثالث

أحوا التصاد الجوي في القانون السوري
فددطاغقددفاات ددقلاقددف ت طاإددفااتاعصددفت الت ددتتراتدتلءا ددفباذتد الاد امسددعت ا
لتعش اعالتست تاتوالا التمسعت التّوتطرافإ دهامادتبامدنالتمحدعلاتبا جدعاهةدذلا
لتذصتاا ت اتواف التلتللّالتعفمةالتم صتاال ةفاافتلف تبالتمّ طالتسدت ت.ا
وهاذلافعلاتمضفرالتمش عالتف سطافطالتمدفت ا1/141امدناقدف تبالتلقد لبالتمدّ طا

لتصفت الف ا .1957ا

وففتعتت ا ت اتواف التلف تبالتمّ طالتست ترافإ فا ّاتبات سبالت صتاالتعدطا
مماددنال تددعةّلءاهةددفاتددعحالالتمسددف لالت فجمددةالددنالتعصددفت اهددقنالتلددف ل راهددطا

لتلتللّالتذفصةاافتعملاغقد التمشد وعراتدتلءامدفاتعادقام ةدفاافتمسد وتقةالت فجمدةا
لنالالمفلالتشذصقةالتم صتاال ةفافدطالتمدفت ا164التعدطاتلضدطاادلبا دلا

إللات باض لراتاغق ايا امدنال ت دهاادفتععتاضراتواافتمسد وتقةالتمع ت دةالدنا
لاشقفءالتم صتاال ةفافطالتمفت ا179اولتعطاتلدتلاادلبا دلامدناتدتت او لتدةا

تشددقفءاتعلاددباو لتددعةفال فمددةاإفصددةاتواو لتددةاآ

امقاف قاقددةاماددتبامس د و را

لمددفاتحّثددهاهددذهالاشددقفءامددناضد رامددفاتددلاي ددواتباوقددتعالتضد ا ددفبااس د با

تج طا ايّلاتهافقه .ا
ووق د ا باتلددت التععددتاضام قددةالا د اتواددف التمس د وتقةالتعلصددق اةرافددإباهددذها
لتّلت اتسليااف لضفءاثنمات تل امنالتقت التذتالالافقدهالتمضد و ااحدّوما
لتض اوففتشذصالتمس ولال ها لتمفت ا173امّ طاتت ت) .ا
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الفصل الثالث :المساعدة واإلنقاذ
Assistance et sauvetage

ا
ت ح افطاف لقنامععفتققناتواف التمسفلّ اولإل لفذاتالف ل التم تفةاوفلفراتد ااااا ا
-1ال تففققف التّوتقةااااا-2التعش اعالتست تا ا
الفرع األول

المساعدة واإلنقاذ
في اتفاقية بروكسل لعا  1938ا
تعع ضالتلف اوهطافطامع ضاتتلءا شف ةفالتمنوطا تد امذدف

اجسدقمةاقدّا

تد تتا تد اهنكةددفاامددفافقةددفامددناتمدتللاوإنهددف ات وللالا فد التعددطاتعتلجددّالاد ا
مع ةد ددفامد ددنا د ددفااو د ددفقلاومنود ددةرالام د د التد ددذتامف د د ضرا لع د ددف ل ا س د دف قةا
وضد د و الت ددعم ل التعتلص ددلاه ددقنالت ددّولاف ددطاتد د قلالتم فع ددةالتمع فتت ددةاالض ددفءا

لت مفل ددةالت شد د اةرالتع لمد دفراهعل ددّملالتمس ددفلّ اولإل ل ددفذاتال ددف التم تف ددةام ددنا د دلا
شذصاقفت الا اذت امناتوباتبايعع ضاه فسهاتذل اولقلط .ا

ولا اهذلالاتف ا صوالتمفت ا25امدنامعفهدّ اشدقافغتاتعدف ا1944الاد اتبا
تععةّا لاتوتةامععفقّ االباتلّ رافطاوّوتا ماف قفتةفرالتمسفلّ اتالدف ل التعدطا

تتجددّافددطاوفتددةاإل د افددت ات لضددقةفراوتبات د إصاتمددفت طالتلددف اتواتسددالف ا
لتّوتةالتمس اةاهةفالتلف اهعلّملالتمسفلّل التعطاتتج ةدفالت د وطاوذتد اتحدوا
قفاةاتالعةف.اولا ا لاتوتةامععفقّ رال ّاققفمةفاافت ح النا ف ل امفلتت را
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تباتسددفهلافددطالتعددّلهق التمشددع ةالتعددطايتصد اافت فلةددفامددناوقددواآلإد راتل قلدفرا

تةذهال تففققة .ا

تم ددفاافت سد د ةاتمس ددفلّ التل ددف ل التع ددطاتح ددّ اهة ددفالتمذ ددف

افل ددّاته م ددوالتففقق ددةا

ه و سددلاتعددف ا1938التمعضددم ةا"تتوقددّااعددضالتلتللددّالتذفصددةاامسددفلّ اوإ لددفذا

لتلف ل التعطاتعع ضاتامذدف

افدت ا قادقلاتتاتوتدةامدنالتدّولرا ذات دتباقتللدّا

تلددّملالتمسددفلّ اولإل لددفذرافددطاهددذهالاو دتللراإفضددعةاتل دتل قناتا د التددّول.اهق مددفا

لامد ااذددنطاذتد افقمددفايععادقااددفت تل مالتعددطاتععد ضاتةددفالتلدف ل افددطاتلددفتطا
لت حف اوق ا اتتجّاتالف اواتمقةاو اقتل قناو قةات ل اهذهالتمسف ل .ا
وفددفت غلامددناتهمقددةامتضددتعاهددذهال تففققددةا دات ةددفاتألتددتاتددلامسد ا ففذهددفاوعد ا

هذلالتعف ا  .ا

ومناتهلامفاتضدم عهاتاد ال تففققدةامدنامتلضدقعاهدتامدفاتعادقام ةدفاادفتع ل اتلدّملا

لتمسفلّ اولإل لفذامناجةةاولتع ل اتلّملالتععتاضامناجةةاثف قة .ا

فلّاتت موالتمفت الت ف قةامنال تففققةاقف دّا دلا دف او فدفبا دلاتدفق ةاتلدّملا دلا

مسفلّ امما ةااتاشذصافطالت ح ايتلجدهاإلد لرالاد اوقفتدهاوتدتالدنا ادقا
ت وا ددّهاافتمعاتم ددف رامفتلم ددواه ددذهالتمس ددفلّ ا اتعد د د ضالتل ددف اتوالتس ددفق ةاتوا

منوقةددفاتوا فهةددفاتواتشذفص دفراآإ د اناتذل د اجددّت.اوفةددذلات ددتبال تففققددةاقددّا
التع ل اتلّملالتمسفلّ اتألشذفاافلياتوبالامتللالتمةّت اافتةن .ا ا

قص
د
وففتملفه ددلراتت م ددوالتم ددفت الت فت ددةام ددنال تففقق ددةامس ددع م اتوامفتد د التل ددف التع ددطا
راتفعالتععتاضاتمناقّ التمسفلّ اتوالإل لفذامةمفا ف وا
وصاوالا التمسفلّ
د
لت عق ددةالتع ددطال عة ددوا تقة ددفالماق ددةالتمس ددفلّ .اواعم ددلالتعع ددتاضاافت فل ددف التع ددطا
ص د د فةفالتم لدددذاوققمد ددةالاض د د ل التعد ددطات د ددّهفاتث دددفءالتلقدددف ااعماقدددف الإلتدددعفطا

ولإل لفذ .ا

138

الفرع الثاني

اإلسعاف واإلنقاذ في التشريع السوري
ت ددلايعض ددمناق ددف تبالتمنو ددةالت تا ددةالتل ددّملاتوافمد دفراتععا ددقااعماق ددف الإلتد ددعفطا
ولإل لددفذالتعددطاتلددّ اتالددف ل التم تفددة.او ددلامددفاجددفءااددهافددطاهددذلالتصددّتاهددتامددفا
ص ددوالاقدددهالتمد ددفت ا23االتتةد ددف ا" ذلا د د تاودددفتمالا د د ام ددةاهتل قد ددةاتج قدددةا

وتددللوافددطالا لضددطالتسددت اةافددإبالتمصددفت،اذل ال إعصددفاافددطالت مةت اددةا

لتست اةاهطالتعدطاتلدت اادفتعحلققاولتعحد تالدناتتد فاالتحدفتمراواحدقاتاحاتمدةا

لتعطات عمطا تقةفالتم ةاتبات تلامناملاعالاد اتدق التعحلقدقااشد طالتمعفمادةا
افتم ل" .ا
امفصدداةااشددلباتاد التعماقددف ا
تمددفاقددف تبالتلقد لبالتمددّ طالت ّيددّافلددّاجددفءاالواددف
د
ول ضةفاتحوال تلبا"لت ح اولإل لفذ"راملعفقفراهذت امفات لها تقهاقف تبالتلقدالبا

لتمدّ طالتمصد تالتددذتاتدلث افددطاهددذلالتمتضددتعاالوادف ال تففققددةالتّوتقددةالتمتقعددةا
فطاه و سلالف ا1938اولتمذ ت اتلنه .ا

فلّاودّت التمدفت ا164امدناهدذلالتلدف تبالتملصدتتاافت حد اولإل لدفذاوقد اقفتدو ا
ملصّاافت ح اوالإل لفذاتغفمف اهذلالتلف تباجمقعالتمسفلطالتم ذوتةافدطالت حد ا
لنا ف او لامعت ةاتلّ اتةفاوتتاام تالإللن افطاوفلاتع ضدةفاتحدفتماتوا

تةّيدّهفااذلد اتواصدعتفف اتواتتاإددتطالاد اتددنمعةف.اواشدملاذتد التمعت ددةا
التففققدةا

هافطاوقناقص
لتعطاتلّ اتمنالا امع ةفامناتشذفا.اوهاذلا ات
د
ه و س ددلاتل ددّملالت ددّ اولتمس ددفلّ ات ددفاالتل ددف الت ددذينايعتلج ددّوباف ددطالت حد د ا
وتحتاهةلالتمذف

التعطاتةّتاوقفتةلاافإليذلءاتوالتف فءرافإبالتلف تبالتحفتطاقّا

وتعامنا لف اهدذهالتمسدفلّ اتعشدملرا ضدففةاتمسدفلّل الت دفاراتلدّملالتعدتبا
د

تالف التمةّت ااذل التةن .اولتمسفلّ اقّاتعذدذاشدانرامفتمدفرا ف عشدفلالت دفاا
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توامّالتح فلا تقةلا تعلف ةلراتواتباملعص الام الا ام تاتلّملالتمعاتمدف ا

تالددف التم تفددةاتوا لددن التسددالف التمذعصددةالتل ا ددةامددناماددفبالتحددفتماتعةددبا
تعلّملالت ّ اولتمسفلّ التمما ة .ا
وتشددف

التمددفت ا165ام ددها ت د اتبالتم تسددةاتتالتم تسددةالتعفمددةاتالق د لباتعددقنا

م لك اتع سققاتلمفلالت ح اولإل لفذافقةفاامفايع فتباومعلا ف ام مةالتلقد لبا

لتمّ طالتّوتطراوت ةفات لااف شع ل امعالت ةف التمذعصةاوووّل الإل لدفذافدطا
لتّوتةاف الملات تبالا التععّلتاتل لاتاعملالا ات فقذاإلةالت ح اولإل لفذا
لتمتضددتلة.ا مددفات ةددفاتعذددذالتع تق ددف التننمددةاافتع سددققاولتععددفوبامددعالتسددالف ا
لتمذعصةافطالتّولالاإ راوإفصدةالتم دفو ام ةدفراوذتد افقمدفايععادقاافت حد ا
ولإل لفذ .ا

دّاتكددّ الا د ال تع د ل اهعلددّملالتعددتباولتمسددفلّ اوق د ا صددوا
تمددفالتمددفت ا166افلد د
لا ات هام بالا ا لاشذصاتلّملالتمعت دةالتمعفودةاتدهاتا حد اولإل لدفذرامعد ا
ا ددوالتةقعددف التمذعصددةام ددهاذت د او ف ددوا قعددةالماددهاتما ددهامددناتلددّملاهددذها

لتمعت ددة.اوو ددذلاتددتاتبالتد صاتددلاملقددّاتلدّملالتعددتباولتمسددفلّ الاد اشد طاوجددتتا
اددبامددنالتسددالف التمذعصددةاهددذت راوتبايعد الامد اود لراهددّوباهددذلالتلقددّا مددفا

فعلالتمش عالتف سطافطالتلفلّ التعفمةالتعطاتو تهفافطاقف تبالتعلتفف التسفتتا

ذ هفاتلنه .ا

ومناجةةاتإ او

التمفت ا167الا ا لاشذصايةباتامسفلّ اتبامح ا

تتاج ءاتواقلعةامناتج لءالتلف التم تفةاتواتشتاهاتتاتث امناآثف التحفتما
دا ذلا ددفباضد و افراالمددفلالإل لددفذراتواهعصد ا،امددنالتم تسددةراولاد اووددّل ا

لت ح اولإل لدفذاولتح لتدةام لق دةات فقدذاذتد اوعد التدع مفلالتمعاتمدف التضد و اةا

تاعحلققافطالتحفتم .ا
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وقددّاتوج ددوالتمددفت ا171الا د التم تسددةاتباتسددم،اتالددف ل اولاشددذفااممددنا
ملتمتبااعامقف الت ح اولإل لفذاهّإتلاتتام للةامح مةا ذلا فبامنالتمحعمدلا
وج ددتتالتل ددف التع ددطاي ددعلالت حد د ال ة ددفاف ددطاتاد د التم لل ددةرالاد د اتبات د د تاه ددذها

لتعماقف اتحوا ش لطالتسالف التمذعصة .ا

وففتملفهددلراتددلامغفددلالتلددف تبراولددت الاشددذفاالتددذيناقددّمتلالماقددف الإلتددعفطا
ولإل لددفذرافلددّاقضددوالتمددفت ا168ااددلبا ددلامعت ددةااحد اوإ لددفذاتلددّ امددناتتا ددفبا
تعلددطالتحددقافددطالتددع تلتالت فلددف الت فجمددةالددنالماقددف التمعت ددةاوفددطالتععددتاضا
لنالاض ل التعطاوقعواتهاتث فءاتا التعماقف اتوا ف وا عق ةام فش اتةف.ا مفا
صددوالتمددفتا170الاد اتبامسددعم التلددف اهددتالتددذتاياعد اهددّفعا فلددف امعت ددةا

لت ح اولإل لفذاولتععتاضف التمسعحلةااملعض اتواف اهذلالتلف تب .ا
وفطالتمفت ا172اتحّمالتلف تبالنالتمحامةالتمذعصةاتا

افطالتلضفمفالتعدطا

ت شلالناتلمفلالإللف ةاولإل لفذافلد اتبامحامدةامادفباوقدتعالتحدفتماهدطاذل ا

لتت مةاتا

افدطالتدّلفو الت فشدعةالدنالت حد اولإل لدفذراتمدفا ذلا دفبالتحدفتماقدّا

وقعافطاتلفتطالت حف راتتافت التمقدفهالتّوتقدةرافدإبال إعصدفاامادتباتامحدفكلا

لتست اةافطالتحف

التعفتقة ا ا

التعطاتلالت ح ال ةفاوإ لفذهفامس اةافطالتّوتة .ا
 -1ذلا ف والتلف
د
 -2ذلا فبالتمّلطامنا لفمفالتّوتة .ا

وتإق د الرا صددوالتمددفت ا173الا د ال لضددفءالتددّلفو الت فشددعةالددنالت ح د اولإل لددفذا
ام و ات عقنامناتف ا ال عةفءامناتلمفلالت ح اولإل لفذ .ا
ا
ا
ا
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الفصل الرابع :فرائم االستيالء لير المشروع على الطائرات
واالعتداء على سالمة الطيران المدني ومنشآته
اعددّاتبال عش د

اتلمددفلاإلددتالتلددف ل اول تددعقنءالاقةددفاولتلقددف االفعددفلاتةددّتا

تدنمةالتلقد لبالتمدّ طامدعامدفايع تدبالاد اذتد امدنامذدف

اجسدقمةاتامسدفف انا

وت للاتشغقلاإّمةالتلف ل رافضنرالمفاي لالدناذتد امدنامذدف

اتالدف ل ا

ذلتةددفاوتم شددت التمنوددةرافلددّاتلددوام مددةالتلق د لبالتمددّ طالتددّوتطا ت د اللددّا
م د تم ل اتمعفت ددةاهددذهالت دتله اولافعددفلاووضددعاقتللددّاتعصددّ اتةددفاهع امةددفا
ولتمعفق ةالاقةف .ا
وقّاتتف

اهذهالتم تم ل الدناتتققدعالتفدفققعقن الاوتد افدطا هدفتالدف ا1970ا

اشلبام دعال تدعقنءالاد التلف ل رولت ف قدةافدطامت ع ادفلالدف ا1971افدطاشدلبا

ماففحةالالمفلاغق التمش ولةالتمتجةةاضّاتنمةالتلق لبالتمّ ط .ا

وتّ اوضعاقف تبالتلق لبالتمّ طالت ّيّافلّالت ها ت ا تإفلامع لاتواف اتا ا

ل تففققعقنالتاعقنال ضموا تقةمفاتت اةاضمنا صتااهذلالتلف تب .ا
ع فولافطاثنثةاف وعامفياط ا ا

-1لافعددفلالتعددطاتشددالاج د ل لال تددعقنءالاد التلددف ل اول لعددّلءالا د اتددنمةا

لتلق لبالتمّ ط .ا
-2لتحف

التعطاتعّافقةفالتلف ااحفتةا ق لباتوافطالتذّمة .ا
د

-3ل إعصفاالتلضف طاولتعلتفف .

ا
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الفرع األول

األفعال التي تشول فرائم االستيالء على الطائرات واالعتداء على
سالمة الطيران المدني

تضم والتمفت ا174امناقف تبالتلق لبالتمّ طاهقف فراافافعدفلالتعدطاتشدالاجد ل لا

ل تعقنءاغق التمش وعالا التلف ل اول لعدّلءالاد اتدنمةالتلقد لبالتمدّ ط.ا
وهذهالافعفلاقّاجفء الا ات قلالتحص اوهط ا
ت -كلامناتقّ اافتلت اتواافتعةّيّااف تعقنءالا ا ف اتوالتسقل الاقةفاوهدطا
فطاوفتةا ق لب .ا

ا -كلامناتقّ الا الملامناتلمفلالتع تاضّاشذصالا امعنا ف اوهطا
فطاوفتةا ق لبرا ذلا فبامناشلباهذلالتعملاتع اضاتنمةالتلف اتاذل  .ا

ن -كلامناتقّ االتاوتقاةامفتمةاتواغق امفتمةرالا اتّمق ا دف افدطالتذّمدةا
تواتوّماهةفاتاففراجعاةفالفج النالتلق لب .ا

ت -كددلامددنالقددّ الا د اوضددعامددفت اتواجةددفنالا د ا ددف افددطاوفتددةالتذّمددةامددنا
شل هالوعمفلاتّمق هفراتواتع اضاتنمعةفاتواتنمةامنالاقةفاتاذل  .ا
ه -ك ددلام ددناتق ددّ الاد د ات ددّمق اتواتذ ا ددبام ش ددت التمنو ددةالت تا ددةاتوال قا ددةا
تلمفتة ددفااش ددالايد د تتا تد د اتعد د اضات ددنمةالتل ددف ل اوه ددطاف ددطاوفت ددةا ق د د لبا

تاذل  .ا

و -كددلامددناتقددّ الا د ات د قةامعددّل اتوات ةق د ل اتفاعددةاتامنوددةالت تاددةاتواتتا
تجة اتواآ

ا نمةاتعلمقناتنمةالتلق لب .ا
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ن -كددلامددناش د عافددطال ت ددفااتتامددنالافعددفلالتسددفالةراو ددلامددنا ددفباش د اافرا
تشذصال ت باتواش عافطال ت فااتتامنالافعفلالتمذ ت  .ا

ينوااتبامفاجفء ااهاهذهالتمفت امناتواف ايعفدقامدعامضدمتبالتففققدةا ت قدتا

تع ددف ا1963التس ددفهقاذ ه ددفراوقد د ا ص ددوالتم ددفت الاوتد د ام ة ددفالاد د اتبام ددفلا
تل قلةد ددفاهد ددتالافعد ددفلالتعد ددطاتعد ددّاج د د ل لاوفل د دفراتلد ددف تبا د ددلاتوتد ددةامتقعد ددةالا د د ا

ل تففققة…لت  .ا

الفرع الثاني

حاالت اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة
و االتلف تبالا اهقفباوف

اللع ف التلدف افدطاوفتدةا قد لباتوافدطالتذّمدةا

فقمددفايععاددقاهعل قددقاتواددف الت ددفاالتذددفم ام ددهراوفذفصددةاتواددف التفصددلالاولا
مناهذلالت فاالتمععالةاا ل لال تعقنءاغق التمش وعالا التلدف ل اول لعدّلءا

لاد د ات ددنمةالتلقد د لبالتم ددّ ط.اوه ددذهالتح ددف

لتلف تباهط ا

ا م ددفاو ددّتتةفالتم ددفت ا )181ام ددنا

ت-اتع ددّالتلدف ا افددطاوفتدةا قد لبافددطاتتاوقدوام ددذالتاح دةالتعدطايددعلافقةدفا غددن ا
جمقدعاتهتلهةدفالتذف جقدةاهةدّطالإلقدنعرااعدّاصدعتتالت دفاراوعد التاح دةالتعددطا
ي ددعلافقة ددفاف ددع،اتتام ددناه ددذهالاهد دتلاام ددناتج ددلامغ ددفت الت ددفااتة ددفراوف ددطاوفت ددةا

لتة تطال ضل ل تامسعم اللع ف التلف افطاوفتةا ق لباوع اتعتت التسدالف ا
لتمذعصةامس وتقعةفاوقفلالتلف اولاشذفااولامتللالتمتجتت الا امع ةف.ا ا

وممددفاينوددااه ددفاتبافعد اللع ددف التلددف افددطاوفتددةا قد لبراامتجددباهددذلالتد صرا
تذعاددترات فوقددةالتسددفلةفرامددناجةددةاتوت د امددعالتفع د التمحددّت اافت س د ةا لع ددف ا

لتلف افطاوفتةا ق لبافقمفايععاقاامس وتقةامسعغلالتلدف الدنالاضد ل التعدطا
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تاحددقااددفتغق الا د التسددل.،اومددناجةددةاثف قددةالددنافع د التلق د لبالتمحددّت اافتمددفت ا

لت ف قددةامددنالتلددف تبالتذددفااافتععددف الراوق د اوددّت اهددذهالتمددفت امددّ اتوافع د ا
لتلقد لباهددا"لتتقددوالت اددطامددناتح ددةاتحد التلددف ااغد ضالإلقددنعاوعد اتح ددةا

تتقفةفا ةف قفرال ّا ةفمةالت واة" .ا

وا ّواتبالتحامةالتعطالهعغفهفالتلف تبامنالتعتتعافدطافعد اللع دف التلدف ااحفتدةا
ق د لباوهددطا ضددففءالتم اددّامددنالتمحفف ددةالا د اتمددناوتددنمةالتلق د لبالتمددّ طا

لتددذتاتد د ت يااددهات ددنمةات وللاومصددفت،الاش ددذفاام دتل قنا ددف تلات اتجف ددب.ا
وتددذت افددإباهددذلالتمع د التمتتددعا ام ددفلاتعل قلددهاإددف ناتواددف التفصددلالتمععاددقا

افت ل لالتعطات ت باضّاتمناوتنمةالتلق لبالتمّ ط 39.ا

ا-اتعد ددّالتل ددف ا اف ددطالتذّم ددةام ددذاه ددّءا ل ددّلتالتل ددف اتالقدد لبام ددناق ددلالم ددفلا
لتذددّمف الا ضددقةاتوامددناق ددلا ددفقلالتلددف اوتغفمددةا24اتددفلةااعددّاتتاه ددتطرا
وتمعّافع التذّمةالا اتمةاوفلا ت ا فمدلالتمدّ التعدطات دتبالتلدف اإنتةدفافدطا

وفتةا ق لبا مفال فوافطالتفل ا ت)امناهذهالتمفت .ا ا

 39د .مسيحة القليويب ص  147د .عبد الفضيل أمحد ص .428
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الفرع الثالث

االختصاص القضائي والعقوبات
ا
أوالً -االختصاص القضائي:

صددوالتمددفت ا184امددنالتلددف تبالا د امددفياط امددعالددّ التمسددف اافتصددنوقف ا

لاوتددعالتم صددتاال ةددفافددطالتل دتل قنالت ففددذ راماددتباتمحددفكلالتّوتددةاصددنوقةا

لت د د د اف د ددطاجمق د ددعامذفتف د ددف اتوا د ددف اه د ددذلالتل د ددف تباتوالتلتلل د ددّاتوالا م د ددةاتوا
لتععاقمف التصفت ات فقذلراتهراوذت ا ذلال ت وافطا قاقلالتّوتةاتوالا التلف ل ا
لتمس اةافقةدفاتث دفءاوجتتهدفافدت التمقدفهالتّوتقدةراتوافدطالامدفكناغقد التذفضدعةا

تسقفت اتمةاتوتة .ا

ومفايعض،امناهذلالتد صاتبالتمحدفكلالتت قدةاهدطالتمذعصدةاتا د افدطاجمقدعا

لتمذفتفف التعطات ت باضّاتمناوتنمةالتلق لبالتمّ طافت الا لضطالتسدت اةا
دتمفرا ف واج سقةالتلف .اوهذلالتم ّتام للطاواعفدقاولتعّلتدةاوولقدعالامدت اوقد ا
يد تتا تد اتددةتتةالتتقددتطالاد الاتتددةاولتلد ل نالتم عددةاتا امددة.اافإلضددففةا تد ا

ت ددهاي سد د لامد ددعام ددّتات ددقفت التّوتد ددةالاد د ات لض ددقةفاوفضد ددف ةفالت ددتتاومقفهةد ددفا

لإلقاقمقةاوفلفراتم فتفالتلف تبالتّوتطالتعف  40.ا

كمددفاتبالإعصددفاالتمحددفكلالتت قددةرافددطاهددذلالتم ددفلراممعددّاتقشددملالت د افددطا
جمقددعالتمذفتفددف اولت د ل لالتعددطات ت ددبالا د امددعناتتا ددف امس د اةافددطاتددت اةا

تث ددفءاوجتتهددفافددت التمقددفهالتّوتقددةاتواف دطاتمددفكناغق د اإفضددعةاتسددقفت اتوتددةامددنا

لتّول .ا
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ثانياً -العقوبـات:
توقعوالتمفت ا174امنالتلف تباللتفدةا لتلدةااحدقا دلامدناي ت دباتودّالافعدفلا
لتعددطالددّتتةفراولتعددطاتتق ددفالاد اذ هددفاتددفالفر.اوهددذهالتعلتفددةاهددطالاشددغفلالتشددفقةا
مناإمسةا ت اإمسةالش الفمفرامعالّ الإلإنلاافتعلتفف الاشّالتم صتاا
ل ةددفافددطالتلدتل قنالت ففددذ .اوفحسددباتواددف التمددفت ا175رافإ ددها ذلامددفاتسد باتوددّا
لافعدفلالتمددذ ت اامدت اشددذصاتواتك د افدإبالتففلددلامحاددلالاقدهاافإللددّل .اوقددّا

للع د

اهددذهالتمددفت اتبالتشد وعافددطال ت ددفاالت د ل لالتم صددتاال ةددفافددطالتمددفت ا

174امع ددّا فت ام ددةالتعفم ددةاتد دتلءا ددفبالتفع ددلالتم ت ددتاتة ددفاتفمد دفراتوا فقصد دفراتوا

مش ولفرافقه .ا
ا
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الفصل الخامس :صالحية المؤسسة بالتحقيق في حوادث
الطائرات الجوية

أوالً -اإلخطار عن وقوع الحادث:

توج والتمفت ا154امنالتلف تبالا التسالف التمحاقدةال دّاوقدتعاودفتماتلدف ا
ف ددطالتم لل ددةالتع ددطاتل ددعاتح ددوامسد د وتقعةفاتباتذلد د التم تس ددةالتعفم ددةاتالقد د لبا

لتمددّ طااددهافددت لرراوتباتم ددعا قنلةددفاوتحددففاالاقةددفاولا د اجمقددعاتج ل ةددفاوجمقددعا
متجتتلتةددفاتواولفمةددفاوع د اوصددتلام ددّوفطالتم تسددةاوصددّو اتعاقمددفتةلاهةددذلا

لتشلب .ا

ثانياً -السلطة المختصة بالتحقيق في الحوادث:
تتد د ّ التم ددفت ا155ام ددنالتل ددف تبا تد د التم تس ددةالتعفم ددةاتالقد د لبالتم ددّ طامةم ددةا
لتعحلق ددقالتف ددطاولتعش ددغقاطاف ددطالتحد دتلتماولتتق ددف عالتع ددطاتععد د ضاتة ددفالتل ددف ل ا
لتمّ قددةافددطا قاددقلالتّوتددةاوفددطالتحدتلتمالتعددطاتلددعاتالددف ل التمّ قددةالتمسد اةافددطا

لتّوتةافت التمقفهالتّوتقة.اولاقةفافطات قلاذت

ا

ت -تشدداقلات ددفبالتعحلقددقاووضددعاضدتلالهاولتلتللددّالتتلجددبا ت فلةددفاإلج ل ددهاامددفا
يعتلفقامعاتواف اهذلالتلف تباولتلتللّالتلقفتقةاتم مةالتلق لبالتمّ طالتّ اوتط .ا

ا -لّلتاتل ا النالتحفتماولت وطالتمععالةااهاوفقفبالاتد فاالتعدطاتت ا تد ا
وقتلددهافددطاوددفلالتعتصددلا تقةددفراو شد ا عق ددةالتعحلقددقاافتصددت اولتصددقغةالتاعددقنا

تعفلفباولتصفت،التعف  .ا
ن -وضددعالتعتصددقف التننمددةاتم ددعات د ل اوقددتعالتح دتلتمامسددعل نراهةددّطاتددلمقنا
تنمةالتلق لب .ا
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ت -تمددفااشددلبالتح دتلتمالتعددطاتلددعاتالددف ل التمس د اةافددطالتّوتددةرافددطا قاددقلاتوتددةا
تإد رافقشددف امم اددتبالددنات ددةالتعحلقددقااصددفةامد لق قنراوذتد ا لدفرااواددف ا

منوقالتففققةاشقافغتاذل التصاة.ا ا

اوه د ددفا شد ددق ا ت د د اتباصد ددقفغةالتفل د د ا ت)الاإق د د اقد ددّاجد ددفء ام لتصد ددةاومذعاد ددةا
ففتصحق،اهتاتبات تبا فتعدفتط اتمدفااشلب…فقشدف امم ادتبالدنالتم تسدةافدطا
ت ةالتعحلققالتمشااةاتةذهالتغفمةافطاتا التّوتةااصفةام لق قن…لت  .ا
ثالثاً -تشويل لجان التحقيق وعمل ا:
قضددوالتمددفت ا156امددنالتلددف تبااددلباتعددتت التم تسددةاتشدداقلات ددفبالتعحلقددقافددطا
و دتلتمالتلق د لبالا د ات داملددلالددّتاتلضددفءات ددةالتعحلقددقالددناثنثددة.اوا ددتنا

تام تسةراه فءالاد ا ادبالتا دةرال تدععف ةاهدذوتالتذ د التذفصدةراتدتلءا دف تلا
مددناتلإددلالت د نتاتواإف جةددفراتنشددع ل افددطالتعحلقددقااصددفةالتعشددف اةراوتعحمددلا

لتم تسةاهّلال علفتةلاوماففتتةل .ا
وإذلا فبالتحفتماقّاوقعاهقنا ف السا اةاوتإ امّ قدةافدطا قادقلالتّوتدةرافدإبا
ت ددةالتعحلقددقاتعشددالامددنالددّتامعسددفوامددنامم اددطالتم تسددةاومم اددطاتددالف ا
لتلق د د لبالتعسد ددا ت.اوت ل د ددقا ف د د التلفلد ددّ افقمد ددفا ذلاتع ضد ددوالتلد ددف التمّ قد ددةا
تحفتمافطالتملف ل اولتم ف قالتعسا اةا لتمفت ا .)163ا

تعمعددعات ددفبالتعحلقددقافددطاو دتلتمالتلددف ل ااف تددعلنتقةافددطاتتلءالماةددف.اوتةددفا

لتحددقافددطاتإددتلاماددفبالتحددفتماولامددفكنالاإ د التعددطاتفقددّالتعحلقددقاوتفعقشددةفا
وإج د لءالتمعفي ددف اول

ددنعالا د التمسددع ّل اولتس د ن اولتم لجددعاولت تددتمف ا

ولاو ل اولتعحفاالا امدفايةدلالتعحلدقام ةدف.اوتا دفبا دذت التدعّلفءالاشدذفاا
لتمع قددقناومددناتةددلاصدداةااددفام راوتلددت التشددةتتاول تددعمفعااق دتلتةلاوت اددقفةلا

تلددّملامددفاتددّيةلامددنامعاتمددف اوتو ل اتواتشددقفءات لهددفالتا ددةاض د و اةاإلظةددف ا
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لتحلقلددةراوتةددلاتمض دفرالتذددفذالإلج د لءل التننمددةاتاحفددفظالا د التلددف اوومتتعةددفا
وتج ل ةدفا او لاةدفا اةدفاتوااعضدةفاإلجد لءال إع دف ل التننمدةالاقةدف.اولاد ا دق ا

ت ددةالتعحلق ددقالتع س ددققام ددعالت ة ددف التمع ق ددةالاإد د ال ددّال قعض ددفءا لتم ددفت ا
 .)157ا

وقّاتجفن التمفت ا158امنالتلف تباتمم اقنالنا دلامدنالتّوتدةالتصدف عةاوتوتدةا
لتمشغلاولتّوتةالتمسد اةافقةدفالتلدف امتضدتعالتحدفتمااحضدت التعحلقدقااصدفةا
د
م لق قناوتةلاتبامسععق تلاامنامشف،ولامنالتمسعشف انالتف ققن .ا

وتقسددق لراالم ددفلالتعحلقددقراتوج ددوالتمددفت ا159الاد د اتددالف الام ددناولت ة ددف ا
لإلتل اددةرا ددلاوسددبالإعصفصددهراتسددةقلامةمددةات ددفبالتعحلقددقاوت واددّهفاا مقددعا

لاو ل الت ت ددمقةالتمععال ددةاافتح ددفتماوت فق ددذام ددفامص ددّ ال ددنات ددفبالتعحلق ددقام ددنا
تعاقمددف اتقس د اتةددفاتتلءاتلمفتةددف.ا مددفاتت مددوالتمددفت ا160مسددع التلددف اتلددّملا
جمقددعالتعسددةقن التمما ددةاتعسد اعالماقددةالتعحلقددقاوت واددّات ددةالتعحلقددقاا مقددعا
لتتثف قاولتمعاتمدف التعدطامدناشدل ةفاتباتفقدّالتمحللدقن.اواعع د او دباتوا إفدفءا

تواتغقق اتمدةاوثقلدةاتوامعاتمدةراتوالتع د اادلتاجد ءامدناتجد لءالتلدف اتوات دّيلا
وضعةفاهةّطا م اولف قامعق ةاتواتضاقلامسف التعحلققاج مفرامعفقدبالاقدها

لتلف تب .ا

رابعاً -تقرير لجنة التحقيق:
اعّاتبات عةطات ةالتعحلققامنالماةفاتعّاتل ا لرالنالتحفتماوتت فاهاولت وطا

لتعطاتوف وااهاوت فعها تد التمدّي التعدف اتام تسدة.اوفعدّاللعمدفتهاي اد او عق عدها
ت د التّوتددةالتمس د اةافقةددفالتلددف .ا مددفامحددقات ددلامددناصددف عطالتلددف اومفت ةددفا

ومسع م هفاوضفم قةفاولتمعض انامنالتحفتمالتحصتلالا ا سذةامنالتعل ا ا
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لتم ددفت ا.)161اواع ددّالتعل اد د الت ددذتاتض ددعهات ددةالتعحلق ددقاف ددطالتح ددفتمالت ددذتا

تع ضواتهالتلف امنا فوقةالتتقف عالتمّو ةافقهاصحقحفرامفاتلاي والاسه .ا
هددذلاوتام تسددةالتحددقافددطا لددفت التعحلقددقافددطاو دتلتمالتلددف ل ا ذلاظة د

جّيّ ات ث افطالت عق ةالتعطاوصلا تقةفالتعحلققاهّلمةا لتمفت ا .)162ا

اتتتددةا

خامس ـاً -المســؤولية الجزائيــة عــن أفعــال التخريــب أو الســطو علــى الطــائرات

المنكوبة:

صددوالتمددفت ا/186تامددنالتلددف تبالا د اتبامعفقددبااددفتح

امددناتددعةاتشددة ا ت د ا

ثنمات تل ا لامنامعملالا او باتوا إففءاتواتغقق اتمةاوثقلدةاتوامعاتمدةا

مناشل ةفاتباتفقّات دفبالتعحلقدقافدطاودتلتمالتلدف ل اتوامع د اادلجة التلدف ا

توالددّلتلتةفاتوات ددّيلاوضددعةفاتواملددت اهعشددتاهاتتاتثد امددناآثددف التحددفتماهةددّطا
م اولف قامعق ةاتواتضاقلامسف التعحلقق .ا
ومعالّ الإلإنلاافتعلتفف الاشّالتم صتاال ةفافطالتلتل قنالت ففذ رامعفقبا
افتح

امناثنثةاتشدة ا تد اثدنماتد تل اوففتغ لمدةالتمفتقدةامدنامف دةاتتدتا تد ا

ثنثمف دةاتتددتاتقد اتددت اةا ددلامددنامع د االددف اتع ضددواتحددفتماتوااددلج لءامددنا
ولفمةددفاتواضددحفمفهفاتواملددت اهعح ا د اقلددعام ةددفاتواتشددتاهاتتاتث د امددناآثددف ا
لتحفتماهةّطالتعذ اباتوال تعحتلذالا اتمتللاتواممعا ف اإفصةاتوامعّل ا

تواتجة اتفاعةاتالف ا /186ا) .ا
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الجزء الثاني :القانون البحري
تعريف القانون البحري:

لتلف تبالت ح تاهتامجموعة القواعد القانونية التي تنةم العالقات الناشئة عن

المالحــة البحريــة ولتلددف تبالت حد تاهةددذلالتمع د التتلتددعامشددملالتلتللددّالتلف ت قددةا
لتعددطات د لا ددتلقنامددنالتعنقددف اهمددف ا )1التعنقددف التعددطاماددتباتوددّات لفةددفا

لتّوتددةاهتصددفةفاصددفو ةاتددقفت راتواتوددّاتشددذفاالتلددف تبالتعددف .ا )2التعنقددف ا

لتع ددطات ددعلاه ددقنالافد د لتاتواتش ددذفاالتل ددف تبالتذ ددفا.اولتل ددف تبالت حد د تاامع ددفها
لتتلتعاهذلاي لسلا ت اقسمقن التلف تبالت ح تالتعف اولتلف تبالت ح تالتذفا.ا ا

أوالً – القانون البحري العا اواعف عا ت اثنثةاف وع ا ا
 – 1القانون الدولي العا البحري:

اواع ددتت ات د دقلالتعنق ددف الت ح ا ددةالتع ددطات ش ددلاه ددقنالت ددّولاف ددطامعد د ضا

لتددععمفتةفاولتددع مف هفالتمشددع اتا حددف .اواةددعلاهددذلالتف د عامددنالتلددف تباافتمسددف لا
لتمععالددةااح ا ددةالتمنوددةاف ددطالت ح ددف راومسددف لالتمق ددفهالإلقاقمقددةاتا ددّولراوول ددت ا
لتّولافطالتع مف اتلمف الت حف ا00الت ا ا
 – 2القانون اإلداري البحري:

واعضمنالتلتللّالتلف ت قةالتم مةاتاعنقف التعدطات شدلاهدقنالتّوتدةاو لفمفهدفامدنا

لتمش ددعغاقناافالم ددفلالتمععال ددةاافتمنو ددةالت ح ا ددة.افة ددتاي حد د رااش ددالاإ ددفاا
افتم لفق ات قمةفاولتع مف هفاوإتل تةفراوفالامفايعصلاهع ةق التسفناوتدنمعةفا
وج سقعةفاولكعسفاالتحلت الاقةفاولإلش لطالا اصدنوةفاتامنودة.اومدناجةدةا

تإ د رايةددعلاهددذلالتلددف تباه ح د التلتللددّالتمعصدداةاافتددعذّل الت ففه ددةاولتمنوددقنا
ولتض فطاولتمة ّتقنالت ح اقناوم هنتةلا00الت ا
ا
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 – 3القانون الجنائي البحري:
اواعضمنالتلتللّالتعطاتحّتالت ل لالتعدطاتلدعالاد اظةد التسدفناوللتفدةا

م ت طاهذهالت ل ل.ا ا

ثاني ـاً – القــانون الخــاص البحــري اواعف د عا ت د اف د لقن التلددف تبالتددّوتطالتذددفاا
لت ح تراولتلف تبالتع ف تالت ح ت.ا
 – 1القانون الدولي الخاص البحري:

اواع ددتت ات ددقلالتعنق ددف التلف ت ق ددةاه ددقنالافد د لتام ددناج س ددقف امذعاف ددةرا

با
وافصلراتمضدفررافدطامسدف لات دفنعالتلدتل قناهدقنالتدّولالتمذعافدةراوتحّيدّالتلدف ت ا

لتتلجبالتعل قق.ا ا

 – 2القانون التجاري البحري:

اوهتايعضمنالتلتللّالتعطاتحالالتعنقدف الت فشدعةاهدقناتشدذفاالتلدف تبا

لتذدفاا-ا قعقدةاوللع ف ادةا–ااصدّتال تدع مف التع دف تااتاسدفن.افق لدتتالاد ا
لتلتللددّالتم مددةاتاع ددف الت ح اددةراولتعددطاتععاددقاافتسددفناولتعددفماقنالاقةددفراولل دتتا

تا
لتع مف هفراوضمف ةفا000الت .اوتعحّتات لتع فافطاهدذلالت د ءاافتلدف تبالتع دف ا
لت ح ت.ا ا
ا

مصادر القانون البحري:

امسعمّالتلف تبالت ح تاقتللّهامنامصفت اإمسةاتعّ نااحسبالاوتتادةا

فطالتعل ققاوهط التعش اعالت ح ترالتع طرالجعةفتالتلضدفءرالتفلدهراولتمعفهدّل ا
ول تففققف التّوتقة.ا ا

المصدر األول – قانون التجارة البحرية:

ااصددّ اقددف تبالتع ددف الت ح اددةالتسددت تالت ففددذاوفتق دفرالددف ا 1950راوقددّا

تإد ددذ اتوافمد ددهامد ددنالتلد ددف تبالتا د ددف طالتصد ددفت الد ددف ا. 1947التمسد ددعتو امد ددنا
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عاامتجددبا
ا
لتعشد اعالتف سددطا فتلددف تبالتف سددطاتعددف ا 1936رااصددّتا لددلالت ضددف
وثددف قالتشددحناومددنالتمعفهددّل التّوتقددةاومددنالتلددف تبالتم لكشددطاتعددف ا 1924را

ومنامش وعاقف تبالتع ف التمص ت.ا اتباقف تبالتع ف الت ح اةالتحفتطاتص ،ا

قفص د لرامددناوق د امسددفي تهاتاعلددت التعش د اعطافددطالتمقددّلبالت ح د تارافلددّاته مددوا
لتعّيددّامددنال تففققددف التّوتقددةاتع ددفولات ددقلالددّتا ق د امددنالتمسددف لافددطام ددفلا

لتعش د اعالت ح د تراتددلاماددناقف ت ددفالتحددفتطامتلك دفراتةددف.اممددفالتددعّل ا ت د التعمددلا
لا ا لّلتامش وعاقف تباجّيّافطالف ا 2002رامسدع ا تد التدع مفلالت دتلقصا
فطالتعش اعالتحدفتطراومسدفي اتوادف ال تففققدف التّوتقدةالت ح ادةالتعدطاته مدوااعدّا

صّو هرا ات هاتلامصّ اوع الآلب .ا

المصدر الثاني – العرف والعادات:

اتألل د لطاولتعددفتل الت ح اددةالتددّو الاتفتددطافددطاتلددتا اقتللددّالتلددف تبا

لت ح ترافقسععقنالتمش لتباافال لطاولتعفتل التمحاقةاوتا التسف ّ افطالتّولا
لت ح اةرامناتجلا ت لجةفافدطااعدضالتمعدفمن اولتعلدتتالت ح ادة.اواا دلالتلضدف ا
ت د الال د لطاولتعددفتل الت ح اددةافددطامع د ضا د لعامعددقناتاحاددلافقددهرال ددّمفا ا

م ّولا صفراتش اعقفرامحالالت لعالتمع وضالاقةل .ا
المصدر الثالث – افت اد القضاء:

اي تتالتلضفءرالدنا ادقال جعةدفتاولتعفسدق اتالتللدّالتلف ت قدةالت ح ادةرا
تو لرامام دنراتاعش د اعالت ح د ترامددناإددنلا ظةددف امتلضددعالت د لصاولتلصددت افددطا

ذت التعش اع .ا

المصدر الرابع – الفقه:

املص د ددّاه د ددذت اآ لءالتفلة د ددفءافد د ددطام د ددفلالتل د ددف تباوتاح د ددفثةلاو

اد د ددفتةلا

وم تففتةلالتمععالةااش لاتواف التلف تباوتلققمةفراولتععاققالا اقد ل ل التلضدفء.ا
وتافلها مصّ اتفسدق تاتالدف تبالتدّو الت قد افدطام دفلاقتللدّالتحلدت الت ح ادةرا

154

ا ةددفاتل مددةالتعلددت اتمتلك ددةاضد و ل التعصد اولتحفجددةا تد اتتوقددّاتاد التلتللددّا

لاد التمسددعت التددّوتط.افقد تتالتفلددهاه ددفاتو لرام شددّلراتامشد عافددطاتعددّيلالتعشد اعا

وتلتا ه.ا ا

المصدر الخامس – المعاهدات واالتفاقات الدولية:

اممعددفنالتلددف تبالتع ددف تالت ح د تاافتلددفاعالتددّوتطراممددفاتلددفا ت د اوضددعا

قتللددّامتوددّ افددطاهددذلالإل ددف راومددناه ددفاتسددع التمعفهددّل اول تففققددف التّوتقددةا
تد اتتوقددّاقتللددّالتعش د اعالت حد تاهددقنالتددّولالت ح اددةرافععلددّالتمد تم ل التّوتق دةا

م ددناتج ددلالتعتص ددلا تد د اوا ددتلامتو ددّ اتععا ددقاافتمس ددف لالتلف ت ق ددةالت ح ا ددةااغق ددةا
ت قمةددفاوتتوقددّهف.اوفددطاهددذلالتم ددفلاجد ا قد ل التعّيددّامددنال تففققددف التّوتقددةا
لت ح اةاوتصّملةفامناق لالتعّيدّامدنالتدّولالت ح ادةافدطالتمد تم ل التّهاتمفتدقةا

لتم علّ اتعتوقّالتعش اعالت ح تا ذ ام ةف ا ا

1ا–التففقق ددةاه و س ددلاتع ددف ا1910اولتذفص ددةاهعتوق ددّالتلتلل ددّالتم م ددةاتاعص ددفت ا

لت ح ت.ا ا

2ا–التففقق ددةاه و س ددلاتع ددف ا1910ا معّت ددةاه وتت ددتلال ددف ا)1967اولتم م ددةا
المفلالإلتعفطاولإل لفذافطالت ح .ا ا

3ا–التففققةاه شات ةاتعف ا1923اولتذفصةاافتع ل اوالتّوتط.ا ا
4ا–التففقق ددةاه و س ددلاتع ددف ا1924ا ولتمس ددع ّتةاافتففقق ددةال ددف ا)1957التذفص ددةا
هع قلامس وتقةامفت طالتسفن.ا ا

5ا–التففققددةاه و سددلاتعددف ا1924ا ولتمعّتددةاه وتت ددتلالددف ا)1968التم مددةا
اواف الت للالت ح تاامتجباوثف قاشحن.ا ا

6ا–التففققد د د ددةاه و سد د د ددلاتعد د د ددف ا1926ا ولتمسد د د ددع ّتةاافتففققد د د ددةاه و سد د د ددلاتعد د د ددف ا
)1967لتذفصةااف معقف لن الت ح اة .ا
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7ا-التففققددةاه او سددلاتعددف ا1926اوف وتت ددتلالددف ا1934التذفصددفبااحصددف ةا

لتس ددفنالتحاتمق ددة.اوقد دّال ض ددموا تقةم ددفات ددت اةاامتج ددباقدد ل ا ددق الت مةت ا ددةا
لتع فقةالتمعحّ اذتالت قلا497افطا8اآذل ا .1960ا

8ا–التففققد ددةاج قد ددتاتعد ددف ا1932اود ددتلا د ددف التم لفد ددقالتّوتقد ددةاولت لد ددلالت ح د د تا

لتسفواط .ا

9ا–التففققددةاه و سددلاتعددف ا1952اولتذفصددةاهع ددقلاقتللددّال إعصددفاالت ل ددطا

فطاوتلتمالتعصفت الت حاتاوغق هامنالتحتلتمالت ح اة.ا ا

10ا–التففققةاه و سلاتعدف ا1952اولتذفصدةاهع دقلاقتللدّال إعصدفاالتمدّ طا

فطاوتلتمالتعصفت .ا ا

11ا–التففققددةاه و سددلاتعددف ا1952اولتذفصددةاهع ددقلاتواددف التح د ال وعقددف طا
لا التسفن.ا ا

12ا–التففققةات ّباتعف ا1954التذفصةاام عاتاتمامقفهالت ح اافت او .ا
13ا-التففققددةاه او سددلاتعددف ا1957التعددطاتععاددقاهعحّيددّامس د وتقةامددفت طالتسددفنا
لناتض ل هف.ا ا

14ا–التففققةات ّباتعف ا1960اولتذفصةااحمفمةالا وللافطالت ح .ا ا
15ا–التففققةاه و سلاتعف ا1961التذفصةاه للالت فاااح لر .ا

16ا–التففققةاه و سلاتعدف ا1962التذفصدةاامسد وتقةامدفت طالتسدفنالتعدطاتسدق ا
افتلفقةالت تواة .ا

17ا–التففققةاه و سلاتعف ا1967التذفصةاه للاتمععةالتمسفف انااح لر.ا ا

18ا–التففققددةاه و سددلاتعددف ا1967التذفصددةاهعس د قلالتحلددت الا د التسددفناققددّا
لإل شفء.ا ا

19ا–ال تففققددةالتّوتقددةالتذفصددةاافتمس د وتقةالتمّ قددةالددنالاض د ل الت فجمددةالددنا
تاتمالت حف اافت فياتعف ا .1969ا
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20ا–ال تففققددةالتّوتقددةالتذفصددةااإ شددفءاص د ّو اتوتددطاتاععددتاضالددنالاض د ل ا

لت فجمةالنالتعاتماافت فيا .1971ا

21ا–ال تففققددةالتّوتقددةالتذفصددةاام ددعالتعاددتمامددنالتسددفنا مددف فتل)اتعددف ا1973ا
وف وتت تلاتعّياةفاتعف ا .1978ا
ا

نطاق تطبيق القانون البحري:

ا با ل ددف اتل ق ددقالتل ددف تبالت حد د تايعح ددّتاافتمنو ددةالت ح ا ددة.اففتل ددف تبا

لت ح د تامل ددقالا د التمنوددةالت ح اددةاتوبالتمنوددةالت ة اددةراوفمددفاتبالتمنوددةا
لت ح اةاهطام فطاتل ققالتلف تبالت ح تافةذلامسعا اهقفبامفهقعةفاوت تللةف ا

أوالً – ماهية المالحة البحرية:
اثف اإدنطافدطالتفلدهالتلدف ت طاودتلاتحّيدّالتملصدتتاافتمنودةالت ح ادةرا
وتمقق ه ددفال ددنالتمنو ددةالت ة ا ددةراواع د د التذ ددنطاف ددطال ددّ الت فه ددف رال ت ددفها
لاول)اامععمددّافددطاتحّيددّامفةددت التمنوددةالت ح اددةالا د اتتل التمنوددةالت ح اددةا

وه ددطالتس ددفق ة.افقد د اتبالتمنو ددةالت ح ا ددةاه ددطالتمنو ددةالتع ددطاتل ددت اهة ددفالتس ددفنا

لت ح اددة.افددطاوددقناتبالتمنوددةالت ة اددةاهددطالتمنوددةالتعددطاتلددت اهةددفالتم لكددب.ا
واععمّات صدف اهدذلال ت دفها مدفاهدتاولضد،الاد التعف قدةاهدقنالتسدفق ةاولتم دب.ا

وفددطالتتلقددعافددإباذتد اي قد اصددعتفف افددطاتحّيددّامفةددت التسددفق ةاومددفاممق هددفالددنا
لتم لكددبالتعددطاتعمددلافددطالا ةددف .اوال ت ددفها لت ددف ط)امععمددّالا د التماددفبالتددذتا
ت د د تافق ددهاه ددذهالتمنو ددةاوه ددتالت حد د .اوه ددذلال ت ددفهاي قد د الت ددّلاو ددتلامفة ددت ا

لت ح راوإصتصفرافدطاودفلا ف دوالتسدفق ةاتلدت االلمدفلالت لدلافدطالت ةد اولت حد ا

فددطاوقددواولوددّ.اوتإق د لراه ددف الت ددفها ثفت د )ايددذهبا ت د اتحّيددّامفةددت التمنوددةا
لت ح اةالا اتتف الاإلف التعطاتعع ضاتةدفالتسدفق ةاتث دفءالت وادةافدطالت حد .ا
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اتباه ددذلال ت ددفهاتمضد دفراي ددّواغقد د اولض دد،اتم ددف التتض ددتلراوذتد د ا إ ددعنطا

لاإلف امناتفق ةاتسفق ةاتإ  .ا
ثانياً – أنواع المالحة البحرية:

 – 1أنواع المالحة البحرية من حيث الموضوع أو الغرض:

ت لسلالتمنوةالت ح اةامناوق امتضدتلةفاتوالتغد ضام ةدفا تد اثنثدةا

تقسف امنوةات ف اةاومنوةالتصقّاومنوةالت هة .ا

تا–التمنو ددةالتع ف ا ددة اه ددطالتع ددطاما ددتبامتض ددتلةفا ل ددلالاش ددذفااولت ض ددف عا
الصّاتحلققالت ف.،ا ا

اا–امنوةالتصقّ اومتضتلةفاصقّالاتمف اولتم ع ف الت ح اةالاإ  .ا

نا–امنوةالت هة اوالت اهةدفالاشدذفااتغفمدف ات فقةقدةراوادّإلافدطاتصد قفةفا
لتقذددت را مددفاياحددقاامنوددةالت هددةالتمنوددةاتألغ د لضالتعامقددةالتعددطاتلددت اهةددفا

تفنالت ح التعامط.ا ا

 – 2أنواع المالحة البحرية من حيث طول الرحلة:
ات لسددلالتمنوددةالت ح اددةامددناوق د ا ددتلالت واددةا ت د التمنوددةالتسددفواقةا

وهطالتعطات تافطالتمقفهالإلقاقمقدةاتاّوتدة)اومنودةاتلدفتطالت حدف ا وهدطالتعدطا

ت تافطالتم للةالت ح اةامفاو لءالت ح الإلقاقمط).ا ا

 – 3أنواع المالحة البحرية من حيث أهميت ا:

ات لسددلالتمنوددةالت ح اددةامددناوق د اتهمقعةددفا ت د امنوددةا قسددقةاومنوددةا

مسفلّ اتوات عقة.اولتمنوةالت قسقةاهطالتعدطاتلدت اهةدفالتسدفنامدناتجدلاتحلقدقا
تغ د لضات ف اددةا لددلالت ضددف عاولتمسددفف ان)اتوامددناتجددلالتصددقّاتوالت هددة.اتمددفا
لتمنودةالتمسددفلّ اتوالتعفاعدةافةددطالتعددطاتلدت اهةددفاتددفناغ ضدةفاتلددّملالتمسددفلّ ا

تسفنالتمنوةالت قسقةراوم ةفاتفنالتلل اولإل شفتاولإل لفذ.
ا
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 – 4المالحة المختلطة:
التمنود ددةالتمذعالد ددةاهد ددطالتعد ددطاتلد ددت اهةد ددفالتسد ددفق ةافد ددطالت ح د د اولت ة د د .ا

ولتمنوةالتمذعالةراقّات تبامذعالةامناوق الت مدفبراوه دفاتذصدصالتسدفق ةا
تفع د امددنالت د مناتالقددف اه د ون ااح اددةراوتذصددصاتفع د اتإ د اتالقددف اه د ون ا
ة اددة.ا مددفاتبالتمنوددةالتمذعالددةاقددّات ددتبامذعالددةامددناوق د التماددفبافق د تا

قسددلام ةددفافددطالت ح د اولتلسددلالاإ د افددطالت ة د افددطا واددةاولوددّ را فتمنوددةاهددقنا
لتلددفه اوفددت اتددعقّافددطا واددةاولوددّ .اوتعددّالتمنوددةالتمذعالددةامنوددةااح اددةا ذلا
جد التلسددلالاك د ام ةددفافددطالت حد راوتعددّامنوددةا ة اددةا ذلاجد التلسددلالاك د ا

م ةفافطالت ة المنراهع عقةالتف عاتألصل .ا
ا

159

خطة البحث:

ت لسلات لتع فاتلف تبالتع ف الت ح اةا ت اإمسةاتهتلا ا ا

لت فاالاول التسفق ة.ا ا

لت فاالت ف ط اتشذفاالتمنوةالت ح اة.ا ا
لت فاالت فت

الت للالت ح ت .ا

لت فاالت لاع التعلمقنالت ح ت .ا

لت فاالتذفم
ا

التعاتمالت ح ت.ا ا
لت فاالاول التسفق ة ا

أوالً -مف و السفينة:
اصدّو اقدف تبالتع ددفا الت ح ادةالت ّيددّا قدلا46اتعدف ا2006اتتتددوالتمدفت الاوتد ا
فطافل تةفالتعفتعةاتع الالتسفق ةاال ةدف ا"كددلام شدل الف مدةاذلتقدةالتدّفعاصدفتحةا

تامنوةالت ح اةراوتعداماحلف التسفق ةالتننمةا تعغنتةفاج ءلرام ةف" .ا

ولتع د اوفل دفراتاعع اددلالتسددفهقافددطالددّالتم شددل التعف مددةاتددفق ةاهددتااات ةددفاذلتقددةا
لتددّفعاوفعذصقص ددةفالتمععددفتاتامنو ددةالت ح اددةرا اتباتذص ددقصالتم شددل الاد د ا

لت حددتالتمعل ددّ امفعد د ضاتبات ددتباه ددذهالتم شددل اق ددفت اهةقععة ددفاومتلص ددففتةفالاد د ا
ممف تددةالتمنوددةالت ح اددةراتتاصددفتحةاتامنوددةالت ح اددةافددنامسددعلقلاهّلهددةالتلددتلا
هعذصددقصالتم شددل اتامنوددةالت ح اددةا ذلا ف ددواغقد اصددفتحةاتم لوتعةددفرا ذا اهددّا

وعد د امسد د اوص ددتالتس ددفق ةالاد د التم ش ددل التعف م ددةاتبات ددتباص ددفتحةاتامنو ددةا

لت ح اةامناجةةاوتباتذصدصااصدفةامععدفت اتالقدف اافتمنودةالت ح ادةامدناجةدةا

تإ ا.اوففتعتت اتاعع الا ّهامحّتامفةت التسفق ةاافتع فص الآلتقة
ا
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العنصر األول – السفينة منشأة :ا

لتعذّ التمش عافطاتحّيّامفةت التسفق ةاتفاام شل راوهدطاهدذت التمفةدت اات دتبا
مناص عالإل سدفباولاقدهامسدع عّامدنامفةدت التسدفق ةا دلامدفاممادنال تدععف ةاادها

مناتشقفءافدطالتمنودةاتوباتبات دتبامدناصد عالإل سدفبرا دذوعالتشد

امد نر.ا

و اتهمقةاتل الةالت فءاواوصفطالتسفق ةالتشااقةاوقّ لتةفاو د اتسدقق هفات ادتلءا

كف واش للقةاتواتسق االت الت ذف اتواتعملاافتلفقةالتذ اةراو اتمققد اتمضدفرامدنا

وق اومتتعةفاهقنالتسفق ةالتصغق اولاإ التعمنقة.

.ا

العنصــر الثــاني – الصــالحية للمالحــة البحريــة وتخصــيص المنشــأة للمالحــة

البحرية:

بالتلف تبالتست تال ّمفا صالا اتبالتسفق ةاهطالتم شل التعطات تباصدفتحةا

تامنودةالت ح ادةاماددتباقدّاللعمدّامعقددف اتذصدقصالتسدفق ةاتامنوددةالت ح ادةافددطا
تحّيّهامفةت التسفق ةراولتع اهدطاافتعذصدقصالتفعادطاتامنودةالت ح ادةراوتدق ا

ض د و افرا كعسددفااوصددتالتسددفق ةاتبات ددّتالتسددفق ةافددطالتمنوددةالت ح اددةاوإ مددفا
ماف اتبات دتبامعدّ اومذصصدةاتعاد التمنودة.اولاقدهاففتم شدل اماعمادةالتصد عا
تعّاتفق ةاتم تاتذصقصةفاتامنوةالت ح اةاوإباتدلات دّتافقةدفااعدّرا مدفايع تدبا
لا اذت اتبالتم شل اتحوالت فءا اتعّاتفق ةااعّاوإباتمانالإلث ف امناإنلا
تددت الت ددفءاولتتثددف قالاإد اتبالتم شددل امذصصددةاتامنوددةالت ح اددةااعددّاتمددف ا

ص عةفاومعقف التعذصقصاتامنودةالت ح ادةاتتل اتاعمققد اهدقنالتسدفق ةاولتم دبرا
وتعددّيلاوجددهالتعذصددقصاي د ت ات د وللاوصددتالتسددفق ةالددنالتم شددل رافاددتات ةددفا

كف ددوامذصص ددةاتامنو ددةالت ح ا ددةاث ددلاإصص ددوااع ددّاذتد د اتامنو ددةالتّلإاق ددةا
لت ة اددة)اتحتتددوامددناتددفق ةا تد ام ددبامددعا ددلامدفايع تددبالاد اذتد امددناآثددف ا

قف ت قددة.او اهددّاتباتع دتلف افددطالتم شددل ات ددطات عسددباوصددتالتسددفق ةاقددّ اذلتقددةا
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لاد د التعس ددقق اولاد د امتلجة ددةالتمذ ددف

الت ح ا ددةاهتت ددف اةفالتذفص ددةا لع ف ه ددفا

صدفتحةاتامنودةراو امسعسددفلالتلدتلااصددنوقةالتم شدل اتاسدق افددطالت حد اتم د تا
قّ تةفالا التلفتالا اتل،التمفءا ذلاتدلات دناقدفت الاد التح دةاول ت دفهافقدها

لت ددعلن رراووص ددتالتس ددفق ةايد د ت يااش د د طالتص ددنوقةاتامنو ددةاوج ددتتلراولد ددّمفررا
وا ولالنالتسفق ةاهذلالتتصتا ذلافلّ اصنوقعةفاتامنوةالث اودفتمااحد تا

م د نراوتص د حوال ّ ددذاولفم دفر.اومددفاتلمددوالتع د اافتعذصددقصاتامنوددةالت ح اددةا

ف ددإبالتم شد دت التلففق ددةالاد د ات ددل،الت حد د ا اتع ددّات ددف فررا فا ص ددفةاولت س ددت ا
لتعف م ددةاولاود دتلضالتعف م ددةاولتم ددّل

التعف م ددةاولتف ددفت التعف م ددةراواس ددع عّام ددنا

مفةت التسفق ةالتم شت التعطاتسق افطالت حد اتوباتبات دتبامذصصدةاتامنودةا
لت ح اةراهلاتلّ اإّمف اتلإدلام لفدقالتمنودةالت ح ادةاتتالتمدتل طراوذتد ام دلا

لت لفعددف التمف قددةاولتصد د فتلاولت لكددف اولتد د ول اوق دتل االتغلد د راو ددلام ش ددل ا
تتجّافطالت ح او اتسعذّ افطالتمنوةالت ح اةراو ذت ا اتعّالتلف ل التمف قةا
 hydravionsامناق قلالتسفناا ةدفا اتسدعذّ اتدل،الت حد ا افدطالماقدف ا

لإلقنعاولتة تطاتمفالت واةا فسةفافععلاجتلراوتق افطالتمقفهالت ح اة .ا
العنصر الثالث – القيا بالمالحة البحرية على وفه االعتياد:

با شددفطالتم ش ددل ات ددق اضد د و افراتباما ددتباملعصد د لرالاد د التمنو ددةالت ح ا ددةاه ددلا

مافد اتباتلددت اهعاد التمنوددةالاد اوجددهال لعقددفتاوففتعددفتطا اتعددّاتددف فرالتم شددت ا

لتمذصصددةاتامنوددةالت ة اددةاوتددتاقفمددوال ض دفراه واددةااح اددةاهددلاي ل د اوصددفةفا
م دفراو اي عفددطالددنالتم شددل اوصددتالتسددفق ةا باقفمددوااصددت الف ضددةاه د عضا
لتد ون الت ة اددة.اوإذلا ف ددوالتم شددل اتلددت اامنوددةامذعالددةافددفتع افددطاوصددفةفا

هتاه شف ةفالتغفتب .ا
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ه ددذلاوق ددّا ددصاق ددف تبالتع ددف الت ح ا ددةاف ددطالتم ددفت الاوتد د ام ددهالاد د ات ددها"اتع ددّا

ماحلد ددف التسد ددفق ةالتننمد ددةا تد ددعغنتةفاج د د ءلرام ةد ددفا"اتتاتبالتتصد ددتالتلد ددف ت طا
تاسفق ةا املعص الا اجسلالتسفق ةاتواهقااةدفافحسدبا )Corpsاوإ مدفامشدعملا

لا ا لامفاينن التسفق ةامناتشدقفءام فصداةاتوامعصداةاواعدّاوجتتهدفاضد و افرا

تمنو ددةالتس ددفق ةاولت ددعغنتةفراوه ددتام ددفاملا ددقالاق ددهالتفلة ددفءاماحل ددف التسد ددفق ةرا
ولتعصد طالتدتل تالاد التسددفق ةامشددملاماحلفتةددفاتو مددفاوفجددةاتددذ اإددفااافتعلددّا

وت ددناي للد د اإللم ددفلاه ددذلالتحا ددلاتبات ددتبالتس ددفق ةاوماحلفتة ددفاممات ددةات ددذل ا
لتشذصاممفاي

اووّ التحالالتلف ت طاوتأل لطال تفدف الاد التدع عفتااعدضا

لتماحلددف امددنا لددف التعصد طاوهددطاتاد التعددطا اي شددلالددنافصدداةفالددنالتسددفق ةا
تباتفلّاهذهالتسفق ةاوصفةف.ا ا

كمفاهق والتمفت الت فت ةامناقف تبالتع ف الت ح اةالتل قعةالتلف ت قةاتاسدفق ةاال ةدفا

"مفلام لتل".ا ات ةفاوتتا ف وامف رام لت رافةدطا اتذضدعاتلفلدّ ا لتحقدفن افدطا
لتم لتلات ّالتحف )اابا للاما قةالتسفق ةامحعفناإلج لءل امعق ةا دصالاقةدفا

لتلدف تب.ا ضدففةا تد اتبالتسدفق ةافددطااعدضالتحددف

اتذد نالددناتوادف التم لددتلرا

وقد اتبالتلددف تبامعفمددلالتسددفق ةامعفماددةالتعلددف امددناوق د التحلددت التعق قددةالتعددطا
تعصلاهةفراوض و اشة التعص فف التلف ت قةالتعدطاتد تالاقةدفاالقدّهفافدطاتد لا

لتسفق ةالتذفا.ا ا
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ثانيا ً  -أنواع السفن:

ت لسددلالتسددفنامددناوق د اغ د ضالتددعذّلمةفا ت د اقسددمقنا قسددققن التسددفنالتعفمددةا

ولتسفنالتذفصة.ا ا

 -1السفن العامة:

لتسددفنالتعفمددةاهددطاتا د التسددفنالتمسددعذّمةامددناق ددلالتسددالف التعفمددةافددطالتّوتددةا
اتلءاإ ددّمف الفم ددةراوتغق د د الاغد د لضالتع ف ادددة.اوت لس ددلالتسد ددفنالتعفم ددةا ت د د ا

قسمقن اتفناو فقةاوتفناغق او فقة.ا ا

ولتسددفق ةالتح فقددة.ااملعضد التمددفت ا29امددنالتففققددةالامددلالتمعحددّ اتلددف تبالت حددف ا

لددف ا 1982اهددطا لتسددفق ةالتعفاعددةاتال دتل التمسدداحةاتّوتددةامددفاوتحمددلالتعنمددف ا
لتذف جقددةالتممقد اتاسددفنالتح فقددةالتعددطاتةددفاج سددقةاهددذهالتددّولاوت ددتباتحددواتمد ا

ضفايامعقنا تمقفرامناق لاواتمةاتاد التّوتدةاوا ةد التدمهافدطاقف مدةالتذّمدةا
لتم فت ةاتوافقمفامعفتتةفاواشغاةفا فقلامنالاشذفااإفضدعاتلتللدّال ضد فطا

فطالتلتل التمساحةالت فمقة) .ا

تمددفالتسددفق ةالتعفمددةاغق د التح فقددةافةددطالتسددفنالتعددطاتما ةددفاتواتسددعغاةفافلدديافددطا

تتلءالتذددّمف التحاتمقددةاغق د التع ف اددةاومددناتم اعةددفرالتسددفنالتمذصصددةات لددلا
لت اددّاوتددفنالتمسعشددفقف اوتددفنالا صددفتاولتسددفنالتمذصصددةاتا ح د التعامددطا

وتفنالت مف .ا ا

وتعمععالتسفنالتعفمةاالسمقةفاهتضدعاقدف ت طاإدفااممق هدفالدنالتسدفنالتذفصدةا

مد ددناوق د د امعفماعةد ددفافد ددطاتلد ددفتطالت حد ددف اوق د د اتحقلةد ددفاوصد ددف ةا فماد ددةات د ددفها
لإعص ددفااتتاتوت ددةاتإد د اغقد د اتوت ددةالتعا ددل.ا م ددفات فد د تاالوا ددف اإفص ددةاتث ددفءا
ممف تعةفاتحقالتم و الت تءاولتم و التعفه افطالتم ف قالت ح ادةالتعدطاتمدف

ا

فقةددفاهددذهالتحلددت ا وقددّا صددوالتمددفت الت ف قددةامددناقددف تبالتع ددف الت ح اددةا قددلا46ا
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ت دده ا"افقمددفالددّلالتحددف

التعددطاو تااشددل ةفا ددصاإددفارا اتسد د تاتواددف اهددذلا

لتلف تبالا التسفناالتح فقةاوالتسفنالتعطاتذصصةفالتّوتةاتواتودّالاشدذفاا
ل لع ف اةالتعفمةاتذّمةالفمةاواغ لضاغق ات ف اة") .ا

 -2السفن الخاصة وما في حوم ا:

لتسددفنالتذفصددةاهددطالتسددفناغقد التحاتمقددةاولتعددطاتسددعذّمةفالتةقعددف اولتشد ف ا

ولاف لتافطاتلمفلات فاادة.اووفلدفراتاعلدت ل الت ّيدّ اتلدف تبالت حدف راي دّ ناتحدوا

هدذلالت ددتعامددنالتسدفنرالتسددفنالتحاتمقددةالتمسددعذّمةااغد لضات ف اددةا مددفاي ددّ نا
تح ددواه ددذلالت ددتعام ددنالتس ددفناتمضد دفرالتس ددفنالتع ف ا ددةاو ددفقن الت عد د ولاولتغ ددفنا
ال تللةفاوتو فمةفالتمذعافةاوتدفنالتصدقّاوتدفنالت هدة.اواذعادتام د التسدفق ةا

لتع ف اددةالددنالتسددفق ةالتح فقددةامددناوق د الت ددفءاولتع ةق د اولتلددفقلاولتمةددف التعددطا
تت لا ت ا لام ةفاو دلاذتد ايع تدبالاقدهالإدعنطافدطالتم لكد التلف ت قدةراوفقمدفا

يععاددقاهتضددعالتسددفق ةالتذفصددةافددطاتلددفتطالت حددف رالتفددقالتفلددهاولتلضددفءالتددّوتققنا
لاد د اضد د و اتباتتج ددّا لال ددةامعق ددةاه ددقناه ددذهالتس ددفق ةالتذفص ددةاولتّوت ددةالتع ددطا

تع عةف .ا

و اهّامنالإلشف ا ت اتباه ف الشع ل ف اتوتقةافطام فلاه فءالتسفناوت ةق هفا
وت قمةدفاوتشددغقاةفاادفاف لتالتننمددقنراففددطام دفلاه ددفءالتسدفنراه ددف الشددع ل ف ا

توتق ددةام ددباتتلف ه ددفاف ددطالتمد دتلتالتمس ددعذّمةاف ددطالت ددفءا لد دفراتنتففقق ددةالتّوتق ددةا

تسددنمةالا وللافددطالت حددف اتعددف ا1960اوتعددّينتةفراوفد ام ددفلالتع ةقد اه ددف ا
مددفاتف ضددهالتففققددف ام ددعالتعاددتمامددنالتسددفنامددناض د و اوجددتتاتجة د اتفصددلا
لت ا ددت ال ددنالتمق ددفهالتمس ددعذّمةا تد د لبالتس ددفناتواتاد د التمس ددعذّمةاف ددطاغس ددقلا

صددةف ا ةفااحق د اتض ددمنا لددفءالتمق ددفهالتمال ددف اف ددطالت ح د او ددذت ام ددفالت ددعحّثعها

ل تففققف الت ّيّ ات

فرا تعم ل امقفهال ت لبا مصّ اتل لاتاعاتما غدلا دلامدفا
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يعذددذاوقفتةددفامددنالوعقف ددف اافتملفت ددةااإ شددفءاصددةف اجام فصدداةاتل مددةاتسددعذّ ا

تنتد د لباو اتس ددعذّ اتاش ددحنراتم ددفال ددنالتعش ددغقلافعتج ددّالتعّي ددّام ددنال ش ددع ل ف ا
لتّوتقةالتعطايعلاباتتلف هفافطالتسفق ةرام ةفامفايععاقااسنمةالتمعّل اتملفومةا

لتح اددقاوم ةددفامددفايععاددقااسددنمةامعددّل الإل لددفذراولتعحلددقامددناذتد الددفت اماددتبا
تّوتةالالالتسفق ةا مفاماتباوفلفراتألواف التّوتقةالتعدطاتحادلاقدتل قنالتّوتدةالتعدطا
تعتلجدّالتسدفق ةاامتل عةدفراوفد ام دفلالتع دقلا دّاتباه دف اتوادف اتوتقدةاتشددع طا

وّلراتت اتاملّ التف قةالتتلجباتتلف هفالا ا دلاتدفق ةاوفدقناتفد لتا دفقلالتسدفق ةا
لتتلوّ راوفمع اآإ اض و اتتلف الّتامدنالتشدةفتل التف قدةالت ح ادةامدنا فدفبا

وض فطااح اقناومة ّتقناوض فطا تا طااللدّلتاتع فتدبات فتد فراضد و افرامدعا

ومتتةالتسفق ةاوقت اآ تةف .ا

 - 3الناقالت النفطية وما يميزها عن السفن البحرية
األخرى:

لت فقاددةالت فلقددةاهددطاتددفق ةاتذصددصاتع لددلامدتلتاذل امتلصددفف اإفصددةراولاقددها

فلددّاتصد حواتعمقد الددناتددفنا لددلالت ضددف عالاإد ا ت ةددفات لددلالتد فيااامقددف ا
ك ق د افةددطاهددذت اتعمعددعااسددعةا ق د اوتعمق د اتمض دفراهع ةق لتةددفاامعددّل اتعلا ةددفا

توللطالتسنمةات للاتا التمتلتالتذل اوشدّيّ ال شدععفلراوتعلا ةدفاتوللدطام دعا
لتعاتمالت ح ت.ا ا

وفطالتسفهقا ف واتعلالماقةا للالت فيااسفنااح اةالفتمةرات للاه لمقلاممادتء ا

افت فيراوتولاتفق ةاقفمواه للالت فيا ف واتفق ةاش للقةاوهد التسدفق ةالتق لهقد ا
ولت ا  Elizabeth wattsلتعطا لاواه لمقلا فلقةامناشتل قاتم اافالتشمفتقةا
تد اتو وفددفافددطالددف ا1861اوتددلات ددنالت ددفقن افددطاذتد التتقددوامعمقد اف قدفرالددنا
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ت ددفنالت ض ددف عالتعفتم ددةافا ددلاما ددناافتع ددفتطاه ددف افد د اف ددطالتلتلل ددّالتلف ت ق ددةاه ددقنا
لتس ددفق ةاولت فقا ددةراوتولات ددفق ةاه ق ددواتاعذص ددصاف ددطا ل ددلالت عد د ولاولتع ددطامما ددنا

تسددمقعةفاافت فقاددةافلددّا ف ددوالتسددفق ةانو وتددع ا Zoroasterافددطالددف ا1878ا
ت ععةددفالت فقاددةا ات ددتطا S.S Gluckoufالتعددطا ف ددواتولا فقاددةاتسددق االددت ا

لت ذ ددف اف ددطاه الف ق ددفاتد د ةا1886اوفد د التعصد د التحفضد د او عق ددةاتعل ددت اه ددفءا
لت ددفقن التحّي ددةاوتذصصددةفافددطا لددلالتم دتلتالت فلقددةراوت ع دفراتامعددّل التذفصددةا

لتع ددطاتس ددعذّمةفاف ددطالت ل ددلاوتلا ة ددفاه ددذت امد دتل طاإفص ددةاهة ددفاتعف اد د اومتتعة ددفا
وتحمقاةددفاامحمددت

اتإد راتصد حوالت ددفقن امددنالاهمقددةاولتعذصددصااحقد ا

ماددتبام د لرا إضددفلةفات د عضالتلتللددّالتلف ت قددةالتذفصددةاهةددفاولتعددطاتمق هددفالددنا

لتسددفنالتعفتمددة.اومددناتهددلالتف د و التف قددةالتعددطاتمق د الت فقاددةالددنالتسددفنالتعفتمددةا
لتمسعذّمةات للالت ضف عاهط ا ا
تا-اتعمقد الت فقاددةافددطاه ف ةددفاوتصددمقمةفاومعددّلتةفامددناوقد اوجددتتات دتلعامذعافددةا
منالتمضذف اوإلتطات فهقبالتعحمقلاولتعف ا اوهتامدفامشدالامدفامسدم اه دف ا
لت ضفلةاتاسفق ةالتذتامذعاتافطالت فقن ال هافطاتفنا للالت ضف عالتصدا ة.ا

كمددفات ةد الت ددفقن ااصددمفمف اإفصددةاتاددعحالافددطال سددقفااولددّلتل اوسددفهقةا
تا مقددف التعددطايددعلاتف اغةددفاومعددّل ا ددن التغددفناولتع قددتراومعددّل التعاددتما
ومعّل ا تإفلاوإإ لنامقفهالتصفهت ا مقفهالتع قت) .ا

اا-ا مدفاتعمقد الت فقادةا عق ددةاتعذصصدةفافددطا لدلالتمدتلتالت فلقدةاهتجددتتاجةددفنا
إددفااتع اددّااعددضات دتلعالت ع د ولرامحعددفنا تقددهاتاسددقل الا د ا سددبال

سددفطا

ولتددعلاصا )Expansion and Contartionالتعددطاتحصددلاتا مقددف الت ق د ا

لتمشددحت ةاوتجة د اإفصددةاتاعسددذقناا دتلعاتإ د امددنالت د فيااملعض د الإددعنطا
لتم ف قالتعطاتع هفالت فقاة.ا ا
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نا-ا ذت اتعمق الت فقن الت فلقدةاهتجدتتاتجةد اومعدّل اإفصدةاافتعةتادةاتلادلا
مددنا س د ةالتع ذ د اوتم ددعاتس د االتغددف لن التذل د اوتسددععملامعددّل التعةتاددةال ددّا

تحمقدلالت فقاددةاوتف اغةددفاتم ددعاوددّوماشد ل ل افددطالتف لغددف التعاقددفامددنالتصددةف اجا

كمددفاتحعددت الت ددفقن الت فلقددةالا د امعددّل اوتجة د اإفصددةاتماددقالتف لغددف افددطا

لتصددةف اجاافتغددفنااغد لضالتسددنمةاوسددبا ددف التغددفنالتد لكنا inert Gas

)Systemاوتحدمدلالت دفقن امدنامدتل طامعذصدصددةاوتف د لالت دفقددن افدطامدتل طا
معذدصصددةراوتذدعداددتالت تلوطالتف قةافطات واّالت فقن اافتمةمدف اولتتقددتتالدنا

تد وادّالتسفنالتعفتمة.
ا

ثالثاً – بناء السفينة وملكيت ا:
توجددبالتمشد عاتباماددتباللددّاه ددفء اه ددفءا فتددبالت ددفءاومععةددّالت ددفء)التسددفق ةا

ماعتفافرا ّتقلاتإلث ف افلّا صوالتمفت ا41امنالتلدف تبالت ّيدّا قدلا46ات ده ا" ا
ي ددوالل ددّاه ددفءالتس ددفق ةاواتتاتع ددّيلاملد د تالاق ددها اافت عفا ددة".اوت لد د اما ق ددةا

لتس ددفق ةاتمععة ددّالت ددفءاوا ات عل ددلا تد د ا فت ددبالت ددفءا اال د د اتلالت ددعنمةفااع ددّا
ت فعةفامفاتلايتجّالتفف الا اغق اذت .ا مفامضمنامععةّالت فءاإادتالتسدفق ةا

منالتعقتاالتذفقةاوع ااعّاتساقمةفا ت ا فتبالت فءاوات فعةف.اهدذلاوت لضدطا
تلت اضمفبالتعقتاالتذفقةاامضطات ةامناوقوالتعالاافتعقدبراوت لضدطاتاد ا

لتددّلت اامضددطاتد عقنامددناوقددواتسددالالتسدفق ةامددفاتددلاي ددواتبامععةددّالت ددفءاقددّا
تعمّا إففءالتعقبا لتمتلتا42ا-ا44امناقف تبالتع ف الت ح اة) .ا

وتلعالتعص فف التعطاماتبامتضتلةفا شفءاتوا لدلاتوال لضدفءاودقالتما قدةاتوا
غق هامنالتحلت التعق قةالا التسدفق ةااسد ّا تدمطاتوااملعضد اوادلاودف اتلدت ا

لام د التملضددطاوا ا ف ددوااف اددة.اوفددطاوددفلاوقعددواهددذهالتعص د فف افددطاهاددّا
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تج طاوجباتح ا هفاتمف اق صلالت مةت اةالتع فقةالتست اةافطاهذلالت اّراول دّا

لدّ اوجددتتهات دتباتمددف الت ةددةالتمحاقدةالتمذعصددة .ات ددتباتاد التعصد فف ا ففددذ ا
افت سد د ةا تد د التغقد د ام ددفات ددلاي ددعلاش ددة هفاه ددفءالاد د ا ا ددباذوتالتش ددلباف ددطاتد د لا

لتسفق ةراوات تبام ت ةالتعس قلاوسباتت لقةالتلقّافدطاهدذلالتسد لا لتمدفت ا13ا
مناقف تبالتع ف الت ح اة) .ا
ا

رابعاً  -شخصية السفينة:
 – 1اسم السفينة ا ا

تحمددلالتسددفق ةالتددمفراإفصدفراهةددفاممق هددفالددناغق هددفامددنالتسددفنالاإ د .اوتمفت د ا
لتسفق ةاودقالإعقدف اذتد ال تدل.اوفدطاودفلاتعدّتالتسدفنالتعدطاتحمدلالتدمفراولودّلرا

مصددف ا ت د ا للددفءا ددلام ةددفا قم دفرامعساس دنراإفص دفراهةددفاتعمقق هددفالددنااعضددةف.ا
وتوجد ددبالتلد ددف تبالا د د ا د ددلاتد ددفق ةاتباتعذد ددذالتد ددمفراتتلفد ددقالاقد ددهالإلتل الت ح اد ددةا

لتمذعصدةراواتباماعدباهدذلال تدلااددفاو طالتع فقدةاولتنتق قدةالاد امادفبااددف نا
م ةفامصحتففراافتلام فلالتعس قل.ا ا
 -2محمول السفينة:ا ا

محّتامحمدتلالتسدفق ةاتدعةالتسدفق ةراولتمحمدتلالاد ا دتلقنرالتمحمدتلالتصدففطا

ولتمحم ددتلالتل ددف لاتوالتمحم ددتلالإلجم ددفتطاغقد د التص ددففطالتمح ددّتاتس ددعةالتس ددفق ةا
لتّلإاق ددةااافماةد ددفراولتعد ددطات ددّإلافد ددطاوسد ددفهةفالام ددفكنالتمذصصد ددةاتامح دددف ا
ولآل

اوغ طالتلقفت اولتم فمةاومسعتتلف التتقدتتاولامدفكنالتمذصصدةاتذد با

لت ض ددف عاوغد د طالتمس ددفف اناولتلفل ددف اولتممد د ل .اوت ددقنالتس ددعةالتّلإاق ددةاو ددلا
لتسفق ة.اتمفالتمحمتلالتصففطافةطالامفكنالتمذصصةافطالتسفق ةاتنتدع مف را

وتشملاغ طالتمسفف اناوتمفكنالت ضف ع.اوقّاتوجبالتلف تبالا امفت التسفق ةا
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تبامحّتامحمتتةفالتصففطاولتلف لاتدّ الإلتل الت ح ادةالتمذعصدة.اواتعلدطاهدذها

لإلتل اتدذوتالتشدلباشدةفت اهدذت .اوا دبالاد التمفتد ا عفادةا قدلاتسد قلالتسددفق ةا
وومتتعةفالتصففقةالا اتلفمعةفالت قسقة .ا

 – 3مربط السفينة ميناء التسجيل):ا ا

لتمق فءالتذتايعلافقهاتس قلالتسدفق ةافدطاتد لالتعسد قلالتمتجدتتافقدهامعدّامق دفءا

تس د قاةفاتوام فلةددفراوهددتامت ةددفالتلددف ت طا لتمددفت الت لاعددةامددناقددف تبالتع ددف ا
لت ح اةا قلا .)46ا
وقّاف ضاقف تبالتع ف الت ح اةافطاوفلامذفتفةالاواف التسفالةاولتتلج ف ا

لتعطاف ضةفالتلف تبافطاهذلالإل ف راللتفةالا التمفت اولت ففباوهطالتح

مّ ا ات فونالتشة اوفغ لمةا ات فوناإمسقناتتتاتق اتت اةاتوااإوّ ا

ا

هفتقنالتعلتفعقنا لتمفت ا5امنالتلف تبا قلا.)46ا ا
ا

خامساً – فنسية السفينة:

 -1اكتساب السفن الجنسية السورية:
ت عسددبالتسددفق ةاج سددقةالتّوتددةالتعددطاتذضددعاتلتل ق ةددفراوتم د ،الت سددقةاتاسددفق ةا

م لمددفاوولددت اولتع لمددف اا ةددفاتذضدعاتلدتل قنالتّوتددةالتعددطاتمددف

اوددقالإلشد لطا

ولت قفاةاولتسقفت الاقةفا مفاتسعفقّامناومفمةالتّوتةاتةفاوتعمععاه فعالامةف .ا

وقّا صوالتمفت التسفتتةامناقف تبالتع ف الت ح ادةالاد ات ده ا"ت عسدبالتسدفق ةا
لت سددقةالتسددت اةا ذلا ف ددوامس د اةافددطالإلتل الت ح اددةالتمذعصددة"اففتمعقددف افددطا

لكعسددفاالت سددقةاهددتاماددفباتسد قلالتسددفق ةاوهددذلامددفاتكّتددهاتمضدفرالتمددفت الت لاعددةا
مدنالتلدف تباذلتدهاولتعدطا صدوالاد ات دها"ات دلاتدفق ةاج سدقةاهدطاج سدقةالتّوتددةا

لتعطاتلاتس قاةفافقةف".اوتوجبالتلف تبالا ا لاتفق ةامس اةافطاتت اةاوتعمععا
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افت سددقةالتسددت اةاتبات فددعالاددلالت مةت اددةالتع فقددةالتسددت اةا لتمددفت التسددفاعةامددنا

قف تبالتع ف الت ح اة)اوتتإلالتمش عافطاوالالتسفق ةالتسدت اةرالتسدفنالتمعذاد ا
ل ةفافطالت حدف اولتعدطايدعلالتعلف ةدفامدناق دلالتسدفنالتسدت اةاو دذت التسدفنالتعدطا

تصددفت امددناق ددلالتسددالف التسددت اةاوفددقالتلدتل قنالت ففددذ افددطالت مةت اددةالتع فقددةا

لتست اةا لتمفت الت فم ةامناقف تبالتع ف الت ح اة)ا ا

وتذضد ددعالتسد ددفنالتعد ددطات فد ددعالاد ددلالت مةت اد ددةالتسد ددت اةاتنإعصد ددفاالتلضد ددف طا

لتسددت تالت ل ددطاولتمددّ طاوقد اتسد تاتواددف التعشد اعف الت ل قددةالتسددت اةالا د ا
لت د ل لالتعددطات ت ددبالا د ا ددلاتددفق ةاات ف ددعالاددلالت مةت ا ددةالتع فقددةالتس ددت اة.ا

وتسد د تالاد د اتاد د التس ددفناتوا ددف التلد دتل قنالتذفص ددةالتمععال ددةااافتمحفف ددةالاد د ا

لت ددف اوالتعلتي ددباتمضد دفرا لتم ددفت ا11ام ددناق ددف تبالتع ددف الت ح ا ددة)ا م ددفاتذ ددعصا
محامةالت ّلمةالتمّ قةالتعطاملعافطاتل تةفامافباتس قلالتسفق ةالتعطات فدعالادلا

لت مةت اةالتع فقةالتست اةاافت

افطالتّلفو التعق قةالتمععالةاهةفرامفاتلايد صا

لتلف تبالا اغق اذت ا لتمفت ا12امناقف تبالتع ف الت ح اة) .ا
 – 2التزامات السفن لير السورية:

و د التلددف تبالا د التسددفنالاج قددةاممف تددةالتصددقّاتوالتلل د اتوالإل شددفتافددطا
لتمقفهالإلقاقمقةالتست اةرا مفاو

الاقةفاممف تةالتمنوةالتسفواقةاهقنالتمالفقا

لتست اة.اوا تناال ل امنالتتنا التمذعصالتع إقصاتاسدفنالتعدطاتحمدلاج سدقةا
تج قددةاافتلقددف ااعمددلاتواتك د امددنالالمددفلالتسددفالةاواإددنلافع د انم قددةامحددّت ا
وفد د ضاه ددفالتمشد د عاللتف ددةالتحد د

ام ددّ ا ات ا ددّال ددناثنث ددةاتش ددة اوفغ لم ددةا ا

تع ددفوناإمسددمف ةاتتددتاتق د اتددت اةاتوااإوددّ اهددفتقنالتعلددتفعقنالا د ا دلام ددنا

مذفتتاتا الاواف ا لتمفت التعفتعةامناقف تبالتع ف الت ح اة) .ا

وايعتجددبالا د الاجف ددبالتملقمددقنافددطالت مةت اددةالتع فقددةالتسددت اةاتبامحصدداتلا

لا د ااتد د إقصامددنالإلتل الت ح ا ددةالتمذعص ددةافددطاو ددفلالتددععمفلات ددفنالت ه ددةا
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لتممات ددةاتةددلافددطالتمقددفهالإلقاقمقددةالتسددت اةراواتباملتم دتلاهعس د قاةفافددطالتس د لا
لتم قوالتذفااهذت .اواياغ التع إقصا ذلالتععماوالتسفق ةافطاغق اتغد لضا

لت هةاواتذل الإلتل اهدذت اتعلدت ااشدلبالتعسد قل.اولاد التسدفنالتمشدف ا تقةدفا
فددعالاددلالتّوتددةالتعددطاتحمددلاج سددقعةفرااو ام ددتناتةددفاتبا فددعالاددلالت مةت اددةا

لتع فقددةالتسددت اة.اوفددطاوددفلالتمذفتفددةاتمددفاتد قاتفد ضاللتفددةالاد امفتد اتددفق ةا
لت هةاهطالتح

امّ ا ات اّالناثنثةاتشة اوفغ لمةا اتع دفوناإمسدقناتتدتا

تق د د اتد ددت اةاتوااإود ددّ اهد ددفتقنالتعلد ددتفعقنا لتمد ددفت التعفش د د امد ددناقد ددف تبالتع د ددف ا
لت ح اة) .ا
سادساً  -تسجيل السفينة:
 – 1وافب التسجيل:

توجدبالتلدف تبالاد اتمدةاتدفق ةات حد ا لفعدةالتعادلالتسدت تاتبات دتبامسد اةاوفلدفرا
اواف اهذلالتلف تب .وتلت اافتعس قلالإلتل التعطاتعّاتةذلالتغ ضات نراإفصدفرا
مسددم ا ت د لالتسددفن)اوات د قلاصددفحفتهاوايتضددعالا د ا ددلام ةددفاإددفتلالإلتل .

وتذصددصات ددلاتددفق ةاصددحقفةافددطالتس د لالتمددذ ت اواماددتبا قمةددفاهددتا قددلا
تس قلالتسفق ةا لتمفت ا14امناقف تبالتع ف الت ح اة)اوامعفقبالتلف تباادفتح

ا

مددّ ا اتع ددفوناشددة اناوفغ لمددةا اتع ددفونا/500/اتتددتاتق د اتددت اةاتوااإوددّ ا
هفتقنالتعلتفعقنا لامنامسدق اتدفق ةات فدعالادلالت مةت ادةالتع فقدةالتسدت اةاتوبا

تبات تبامس اةاوفلفرااواف اهذلالتلف تبا.ا اوا تناتامحامةاتباتلضدطاامصدفت ا
لتسفق ةا لتمفت ا26امناقف تبالتع ف الت ح اة).ا
وا دتن تمدنامشددفءاتباملادبامدنالإلتل اصددت امدنالت قف دف التدتل ت افدطاصددحقفةا
تسد د قلالتس ددفق ة.ا م ددفام ددتنات ددلاذتاش ددلباتباملا ددباص ددت ام ددنالتمس ددع ّل ا
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لتمحفتظةاتّيةف.او ت دتبام ت دةالتعسد قلااحسدباتتد لقةاتلدّملا ا دف التعسد قلا
لتمفتتفبا24اوا25امناقف تبالتع ف الت ح اة)

 – 2إفراءات التسجيل وأحوامه:

موالتمتلتامنا15ا ت ا21امناقف تبالتع ف الت ح اةا ج لءل اتس قلالتسفنا

لا التشالالآلتط ا

تا-ايعلاتس قلالتسفق ةال ّمفات امق فءالتعس قلاوف فءالا ا اباملّمهالتمفت ا
ت الإلتل .ام فلفراافت قف ف الآلتقة ا

)1ا-التلالتسفق ةالتحفتط اواتتمف،هفالتسفالة .ا
)2ا-امتل قالتعس قلالتسفالة .ا

)3ا-اتف ا اومافباه فءالتسفق ةاولتلالتصف ع.
)4ا-ااقلالتم مةالت ح اةالتّوتقةا/ال ممت./
)5ا-ا شف الت ّلءالتّوتقةالتسفالةاتاسفق ة.

)6ا-ا تعالتسفق ةا شحنالف ا–اوفواف ا–ا للاصبا–ا فا.)..
)7ا-امتلص د ددفف الآل

لاتلتل ف ا–ا قمةف) .ا

التّلفع د ددةا قتتة د ددفا–ال د ددّتالت د ددّو ل ا–الد د دّتا

)8ا-اتاعفتالتسفق ة .ا

)9ا-امحمتلالتسفق ةالتلف لاوالتصففط .ا

)10ا -التلالتمفت التحفتطاوج سقعهاواتتمفءالتمفت قنالتسفالقناوج سقفتةلاتوا
لتلالتدش ةالتمفت ةاو تلةفاومل هفاوتتدمفءاوج سقف اتلضفءام ا ا تل تةفاتوا

مّي اةف.

ولاد د ا فت ددبالتعسد د قلاتباي ف ددقاافتلا ددباجمقد ددعالتمس ددع ّل اوالتتث ددف قالتننم ددةا
إلث د ددف اصد ددحةالت قف د ددف التملّمد ددة اوالا د د الاإد ددصاوثد ددف قاما قعد ددهاتاسد ددفق ةاوا
ج سددقعةف اوالاقددهاتباملددّ اشددةفت ا تددمقةااشددلبالتسددفق ةامددنات د لالتسددفنافددطا
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لإلتل الت ح د د تالتمذعصد ددةالاج قد ددةالتد ددذتا ف د ددواملقد ددّ افق د ددها اوات ش د د الإلتل ا
لت ح اةالا التلاباهعف ا اواتفلةاو وته.

اا-املّ ا ابالتعس قلاإنلاثنثقنايتمدفرامدناتدف ا اه دفءالتسدفق ةاتواتما ةدف.ا
وت ددّتاهددذهالتمةاددةامددناتددف ا اتإددتلالتسددفق ةاتوددّالتم دتل قالتسددت اةا ذلاه قددواتوا

لكعس واما قعةفافطالتذف ن .ا

نا-اتمسد الإلتل اتد نرامسددم ا تد لالتلا ددف )اي ددوافقددها ا ددف التعسد قلا ا
ولتمسع ّل التم اّ اتةفااال قف امععفاعدةاوسدبالتع تقدبالت م دطاتت وتهدف.اوامسدالا
فتبالتعس قلا مصف رايذ افقها قلالتلقّاواتف اذهاواتفلعه .ا

تا-اتح ددعفاالإلتل التمذعص ددةاالص ددلالتمس ددع ّل اوالتتث ددف قالتملّم ددةام ددعا ا ددبا
لتعسد د قلاتوااص ددت ا ت ددمقةام ة ددف.اوتس ددالالإلتل امفتد د التس ددفق ةاش ددةفت اتسد د قلا
تش ددعملالاد د اجمق ددعالت قف ددف التمّو ددةاف ددطالتص ددحقفةالتمذصص ددةاتاس ددفق ةاف ددطا

لتس ل.اوفطاوفلافلّ اهذهالتشةفت اتواها و اجفناتصفوبالتشلبالتحصدتلا
منالإلتل التمذ ت الا اشةفت اهّ ارام ةفااعّاتتلءالت تلالتمل  .ا

هدا-ايدعلاشدة التعصد فف اوالاوادف التم صدتاالاقةدفافدطاالمـادةا13ا_تدفتفةا
لتذ ا-افدطاتد لالتسدفق ةاه دفءالاد ا ادباذوتالتشدلب.افدإذلالمع دعاتودّهلالدنا
ج ل هاجفنا فعالام ا ت التمحامةاتعلم ااه.اواعتجباشدة ال علدفلالتما قدة اتوا

لتحلت التعق قةااس بالإل ماه فءالا ا ابالتت ثةااعّاتلّملامفاي واولةلافطا
لإل ماوا صقبا لام ةل .ا

وا-الاد امفت التسفق ةاتباي ا الإلتل الت ح اةالتمذعصدةا دلاتعدّيلاملد تالاد ا

لت قف ف التتل ت افطاصحقفةاتس قلالتسفق ة.اوا باتلّملا ابالتععّيلام فلفرااها
لتمسع ّل التننمةاإلث ف اصحةالت قف دف الت ّيدّ اوذتد اإدنلاثنثدقنايتمدفرامدنا

ت ددف ا اوص ددتلالتعع ددّيلاوت ددّوبالإلتل امض ددمتبالتعع ددّيلاف ددطاص ددحقفةالتس ددفق ة.ا
وتلّ اشةفت التعس قلامعا ابالتععّيلاتاعلشدق الاقةدفاامدفامفقدّاوصدتتها لتمدفت ا
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20امددناقددف تبالتع ددف الت ح اددة).اولفقددبالتلددف تبااددفتح

امددّ ا اتع ددفوناشددة لرا

وفغ لمددةا اتع ددفونا250/ا/اتتددتاتق د اتددت اةاتوااإوددّ اهددفتقنالتعلددتفعقنامفت د ا

لتسددفق ةالتددذتا املاددباققددّالتععددّين التمددذ ت ا لتمددفت ا27امددناقددف تبالتع ددف ا
لت ح اة).ا ا

ز  -يعتجددبالتعلشددق افددطاصددحقفةالتعس د قلاااددلاتلددت اماددتبامتضددتلةفاول دفرا
دّلت ا
لق قفرالا التسفق ة.اولا التمحامةاتباتذل اماعدبالإلتل افدت لرااإقفمدةالت ا
إلج لءالتعلشق التمذ ت .اولاقةفا إلف الإلتل اافتحالالتذتامصّ افقةف.

 – 3شطب التسجيل:

تا-امشلبالتعس قلا ذلاها والتسدفق ةاال الدةامدفراتوافلدّ اج سدقةالت مةت ادةا
لتع فقةالتست اةا وتشلبالتلقتتالتذفصدةاادفتحلت اوالتدّلفو التعق قدةاه دفءالاد ا

لتف ددف اذوتاالتش ددلباتواااحا ددلام د د ا لتم ددفت ا22ام ددناق ددف تبالتع ددف الت ح ا ددة).ا

اولفقددبالتلددف تبااددفتح

امددّ ا اتع ددفوناشددة لراوفغ لمددةا اتع ددفونا250/ا/اتتددتا

تق د اتددت اةاتوااإوددّ ااهددفتقنالتعلددتفعقنامفت د التسددفق ةالتددذتا املاددباشددلبا
لتعس قلاوفقامفات قا لتمفت ا27امناقف تبالتع ف الت ح اة).

ب  -م دبالاد اذوتالتشدلباتلدّملا ادبالتشدلباإدنلاثنثدقنايتمدفرامدناتددف ا ا
ققف ات ه.اوامشعملالتلابالا الت قف ف الآلتقة ا

)1ا-التلا فتبالتشلبراوتل هراج سقعهراومت هراومة عه.
)2ا-التلالتسفق ةراو قلاتس قاةف .ا

)3ا-التحقالتعق طراتوالت قفبالتملاتااشل ه .ا
بالتشلبراولتمسع ّل التننمةا اث ف اصحعه .ا
ا
)4ا-ات
)5ا-ا ه لناه لءل التذمةامنالت ةف التمع قة .ا

وا ش د د اافتشد ددلبالا د د اشد ددةفت التعس د د قل.اوتم د د ،الإلتل التلفتد ددباشد ددةفت اتفقد ددّا

وصتلالتشلبا لتمفت ا23امناقف تبالتع ف الت ح اة) .ا
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ا

سابعاً – الملكية الشائعة للسفينة الشيوع البحري):
قّا ات تباما قةالتسفق ةاتعدتتاتشدذصاولودّاوإ مدفاتعدّ اتشدذفاالاد التشدقتعا
ل ّ ددذاوضددعالتلددف تباقتللددّاإفصددةا تددعغنلالتسددفق ةالتممات ددةالا د التشددقتعرا
وإتل التما قددةالتشددف عةاتعا د التسددفق ةراو قفقددةالتعص د طاافتحصددصالتشددف عةامددنا

ق لالتمفت قن.اا ا
ا

 -1استغالل السفينة المملوكة على الشيوع:
ملصددّاافتددعغنلالتسددفق ةالتممات ددةالا د التشددقتعالتددع مف هفاتمصدداحةالتمددفت قنرا
وتععمددّاتص دتل الاغا قددةافددطا ددلاق د ل ايععاددقاافتددعغنلالتسددفق ةرامددفاتددلاي د صا

لتلددف تباتوايعفددقالا د اغق د اذت د .اوت علددّالاغا قددةاامتلفلددةالتمددفت قنااك د امددنا
صتالتحصصافطالتسفق ةامفاتلاي صالتلدف تباتوايعفدقالتمدفت تبالاد اتغا قدةا

تإ د .اوات ددلامفت د امددنالاقاقددةالتعددطاتددلاتتلفددقالا د التل د ل رالتلعددنافقددهاإددنلا
إمسددةالش د ايتم ددف"امددناتددف ا اص ددّو هاتمددف التمحامددةال هعّل ق ددةالتعددطاملددعاف ددطا

تل تةددفاماعددباتس د قلالتسددفق ةراواتامحامددةالإلالددفءالا د التل د ل اتوا تغددف،هراوا ا
يع تددبالاد التلعددناوقددتات فقددذالتلد ل ا ا ذلاقضددوالتمحامددةاهددذت ا لتمددفت ا46ا

مناقف تبالتع ف الت ح اةا قلا .)46ا

ويعحمددلا ددلامفت د افددطالتشددقتعا صددق ف"افددطا فلددف التشددقتعاوافددطالتذسددف اه س د ةا
وصعهافطاما قةالتسفق ةامفاتلايعفدقالاد اإدنطاذتد راوامادتباتدها صدقبافدطا
لا فددفلالتص ددففقةالت فت ددةال ددنالت ددعغنلالتس ددفق ةاافت سد د ةاذلتةف .لتم ددفت ا49ام ددنا

لتلف تبا قلا )46ا
ا
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 – 2إدارة الشيوع البحري:
اذص ددتاا تل التما ق ددةالتش ددف عةاتاس ددفق ةام ددتناالد د ل ام ددناتغا ق ددةالتم ددفت قناتبا
معةّااإتل التشقتعا ت امّي اتواتك امدنالتمدفت قناتوامدناغقد هلرافدإذلاتدلامعدقنا

مددّي اتاشددقتعالددّا ددلامفت د امددّي ل"اتددهراوال ددّاتعددّتالتمددّي انام ددباتبامعما دتلا
م عمعقنا ا ذلالتفقالا اغق اذت .اواعلاتس قلاتتمفءالتمدّي انافدطاصدحقفةا

تس قلالتسفق ةاتاشة .اوااتباتمّي التشدقتعالت حد تالتلقدف اا مقدعالتعصد فف اوا
لالمددفلالتعددطاتلعضددقةفا تل التشددقتعاوام ددلالتمددفت قناتمددف التلضددفءافددطا ددلامددفا

يععاقاهةذهالالمفلراوات نا ام تناتهاهقعالتسفق ةاتوا ه ةفاتوات تقباتتاوقا
لق ددطاآإ د الاقةددفاتواتلجق هددفاتمددّ ات ددفونات د ةا ااددإذبامددناتغا قددةالتمددفت قنا
لتمفت ا47ا–ا48امنالتلف تبا قلا .)46ا

وفطاوفلا فبالتمّي امنالتمفت قنافطالتشقتعالّامسد و رافدطاجمقدعاتمتلتدهالدنا

لت ددّيتبالت فش ددعةال ددنالتش ددقتعراوا ذلاتع ددّتالتم ددّي وبا ددف تلامسد د وتقناف ددطاجمق ددعا
تم دتلتةلاافتعضددفمنافقمددفاهق د ةلراو ددلالتفددف الا د اإددنطاذت د ا امحددعجااددهالا د ا

لتغق د .اوامسددللالتم ددفت تباغق د التم ددّي انافددطاجمقددعاتمد دتلتةلاواافتعضددفمنافقم ددفا
هق ةلالنالتّيتبالت فت ةالنالتشدقتعااامدفاتدلايعفدقالاد اغقد اذتد راوا امحدعجا
هةددذلال تفددف افقمددفاهق د ةلالا د التغق د ا امددناتددف ا اشددة هافددطاصددحقفةاتس د قلا

لتسفق ةا لتمفت ا50امنالتلف تبا قلا .)46ا
ا

 – 3التصرف بالحصة الشائعة:

تضددم والتم دتلتامددنا51ا ت د ا56امددناقددف تبالتع ددف الت ح اددةا قددلا46الاواددف ا
لتمععالةاافتعص طاافتحصةالتشف عةافطاتفق ةامعق ةالا التشالالآلتط ا

تا-ات لامفت امدنالتمدفت قنالاد التشدقتعاودقالتعصد طافدطاوصدعهاتوبامتلفلدةا
لتمفت قنالآلإ انا ا ذلا فبامناشلبالتعص طافلّلبالتسدفق ةالت سدقةالتسدت اةا
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فقاد د اتبايتلف ددقالاد د الت ق ددعاجمق ددعالتم ددفت قن.اوم ددعاذتد د ا ام ددتناتامفتد د الاد د ا
لتش ددقتعا ه ددناوص ددعهاف ددطالتس ددفق ةا اامتلفل ددةالتم ددفت قنالتح ددف انات نث ددةات ف ددفعا

لتحص ددصالاد د الاق ددل.التمفتد د الاد د التش ددقتعالت ددذتاتصد د طاف ددطاوص ددعهاي لد د ا
مس و رالنالتّيتبالتعطاتععادقاافتشدقتعاوعد اتدف ا اشدة التعصد طافدطاصدحقفةا
تس قلالتسفق ة .ا

اا–اوفطاوفلاافعاتوّالتمفت قنالاد التشدقتعاوصدعهافدطالتسدفق ةااج دطالدنا
لتشددقتعاوجددبالا د التمشددع تا إلددف التمددفت قنالآلإ د اناااعددفاامس د لامعامةددلا
اددفت قعاوااددفت منالتمعفددقالاقددهاوذت د اإددنلاإمسددةالش د ايتم دفرامددناتددف ا الت قددع.ا
وت ددلامفتد الاد التشددقتعاتبامسددع تالتحصددةالتم فلددةااددإلنبايتجددها تد ا ددلامددنا

لت ددف عااوالتمشددع تااشد طاتبايددّفعالتد مناوالتمصددف الاواتباملددقلالتددّلت ال ددّا
ل قعضددفءرااواذت د اإددنلاثنثددقنايتمددف"امددناتددفاا الإلإلددف التم صددتاالاقددها

تفالفر.اوا ذلا ابال تع تلتاتك امنامفت الا التشقتعاقسموالتحصدةالتم قعدةا
هق ةلاه س ةاوصصةل .ا

نا-ا ايعلاهقعالتسفق ةا اال ل امصّ اامتلفلةالتمدفت قنالتحدف انات نثدةات فدفعا
لتحصددصالاد الاقددلراواي ددقنالتلد ل ا قفقددةاوصددتلالت قددعاواشد و ه.اوامماددنا

ت لامفت الا التشقتعافطاوفتةاوقدتعاإدنطاهدقنالتمدفت قنايععدذ امعدهالتدعم ل ا
لتشددقتعااش ددالامحل ددقالتفف ددّ اتام ددن اتباملا ددبامددنالتمحام ددةالتمذعص ددةالتحا ددلا
اإ ةفءاوفتةالتشقتعاوفقعالتسفق ةراواي قنالتحالا قفقةاوصتلالت قدعاواشد و ه.ا

وفطاودفلاوقدعاو د الاد اوصدصاتم دلاتك د امدنا صدتالتسدفق ةال ّ دذالت قدعا

لت

تاتقشملالتسفق ةااالكماةفراوامعاذت ام تناتباتلم التمحامدةاه دفءالاد ا

اباتوّالتمفت قنالتذيناتلامح

الا اوصصةلاالص الت قدعالاد التحصدصا

لتمح تنالاقةفا ذلاوجّ اتت فااجّمةات
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اهذلالتلاب .ا

د -اي لض ددطالتش ددقتعالت حد د تاهتف ددف اتو ددّالتم ددفت قناتوالتح د د الاق ددهاتواش ددة ا
فنتهاتوا لسف ها ا ذلا فباه ف التفف الا اغق اذت  .ا

ا

ثامناً – حقوق االمتياز على السفينة :ا ا
 -1التعريف باالمتياز البحري:

ل معق ددفناه ددتاو ددقامم ددتلاقف ت د دفر ر اتا ددّل قنراما ددتباامتج ددهاتا ددّل قناتص ددحفاا
دتقةل.اول معقددفنا
ا
ل معقددفنالتعلددّ الا د االقددةالتددّل قنا لتعددفتيقن)افددطالتددعقففءاولد
لت ح تاوقامعل اتاّل قنالت ح اقنااشالاإفارام علاتةلاودقالتعلدّ الاد ا
لتّل قنالتعفتيقناافتعقففءاتيت ةلامناثمنالتسفق ةالتم فلة.اوقّات فوتدوالتلدتل قنا

لت ح اددةال معقددف لن راولإعافددوافقمددفاهق ةددف.او غ ددةافددطالتلضددفءالا د التع ددفنعاهددقنا

لتعش اعف التت قةالتمذعافةال َلّ الّ التففققف اتوتقةاهةذلالتشلبراو فباتهمةفا
معفهددّ ااه و سددلالتم مددةافددطا10اله اددلا قسددفبالددف ا1926التعددطاتددعوا ت د ا
لتعتفقددقاهددقنالتعش د اعف التت قددةالتمذعافددةراولشددع والتمعفهددّ الا د ا ددلاتوتددةا

ت ضلا تقةفراتبامحعتتاقف ت ةفافععقنامنال معقف لن

ا

الفئة األولىا-اامتيازات الدرفة األولى االمتيازات الدولية) ا

ولتعدطاتلددّ الاد الت هددتبالت ح اددةراودّتتةفال تففققددةالاد اتد قلالتحصد ااذمسددةا

لمعقف لن ا اممانالإلضففةا تقةف .ا

الفئة الثانية -امتيازات الدرفة الثانية االمتيازات الداخلية):
ت ددلاتلفوتة ددفال تففقق ددةا م ددفاتوفت ددوالامد د اف ددطاذتد د اتامشد د عالت ددت طرا ات ة ددفا

لشع واتباتلّ الت هتبالت ح اةالا اهذهال معقف لن .ا ا

وفعددّاذتد اوقعددوامعفهددّ اجّيددّ افددطاه و سددلافددطا27امددفيتاا1967اوددّ امددنا
ل ددّتال معق ددف لن الت ح ا ددةراولفت ددواوت ددف لاش ددة التحل ددت التمض ددمت ةاا ددفت هنا

لت ح ت.ا اتبالتمعفهّ اتلاتصدّ ا امدناق دلالدّتاقاقدلامدنالتدّولافادلاتدّإلا
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وق د التعل قددق.افعمذضددوالتم فقشددف اتمددف التم مددةالت ح اددةالتّوتقددةا )IMOرا
لد ددناو ت امعفهد ددّ اج قد ددتا7ا/اتمد ددف امد ددفيتا/ا1993التعد ددطات فوتد ددوال معقد ددف لن ا
ولت هتبالت ح اةاوواوامحلال تففققعقنالتسفالعقن.او صاقف تبالتع دف الت ح ادةا

لتس ددت تالاد د ال معق ددف لن الت ح ا ددةااش ددالاتقق ددقام للقد دفراه ددذت اتواد دف ال تففقق ددف ا

لتّوتقةاذل التصاة.ا ا
ا

 - 2الديون المستفيدة من االمتياز البحري:

جفءاقف تبالتع ف الت ح اةالتست تالت ّيّاهع تقباتاّيتبالتممعفن رامذعاتاتمفمفرا
لنالتع تقبالتذتاجفءااهاقف تبالتع ف الت ح اةالتست تالتلدّملراتقع فتدبات تقدبا

هددذهالتددّيتبامددعات جددةاتهمقعةددفامددنالت فوقددةالتعماقددة.افددت ت اهددذهالتددّيتباضددمنا
صالتمفت ا57ام هاافتع تقبالآلتط ا

تا-اتجددت ا فددفبالتسددفق ةاوضددفالةفاو ففددةالت حددف التعددفماقنالاد امع ةددفراوغق هددفا
مدنالتم دفت التمسددعحلةاتةد ءاولتعدطالتددعحلواتةدلاام فتد ةالماةددلالاد التسددفق ةرا

كمددفاتعضددمناتمضدفرا فلددف التعددتت ا تد التددت ناوتقسددفطالتعددلمقنال جعمفلقددةالتعددطا
تّت اتصفتحةل .ا

اا-التععتاضالنالتتفف اولنالتض التشذصطراتتلءاوقعاهذلالتض الا ا
لت د اتوافددطالت ح د راش د الةاتباماددتباتشددغقلالتسددفق ةاهددتالتس د بالتم فش د اتةددذلا

لتض  .ا

نا-اماففل ا لفذالتسفق ةراووصةالتسفق ةافطالتذسف الت ح اةالتمشع ة .ا

تا-ا تد ددت التمد د دتل قاولتل د د دتل اوغق هد ددفام د ددنالتم د ددف تالتمف قد ددةراو تد د دت التللدد د ا
ولإل شفت .ا

180

هددا-التععددتاضالمددفامسد هاتشددغقلالتسددفق ةامددناهددن اتواتاددتامددفتتراتم شددت ا
لتمتل قاولاوتلضالت ح اةاو

التمنوةالت ح اة.

وا-التمص ددف الالتلض ددف قةالتع ددطات فل ددواتحف دداالتس ددفق ةاوفقعة ددفاوتتنا ددعاثم ة ددفرا
ولت تددت اولتض د ل بالتمسددعحلةاتاّوتددةاتوااوددّاتشددذفاالتلددف تبالتعددف .او ددذت ا
تت التحمتتةاولتمتل قاولتم ف اولإل شدفتاولتللد اومصدف الالتح لتدةاولتصدقف ةا

ولتذّمف الت ح اةالاإ .

نا-التععتاضف الناهن الت ضف عاولامععةالتمحمتتةالا التسفق ةاتواتافةف.

لا-التددّيتبالتع دطا شددل المددفاته مددهالت فددفبامددناللددتتاومددفاتج د لهامددنالماقددف ا
إ ددف نامق ددفءاتسد د قلالتس ددفق ةراشد د طاتباما ددتبام ددفاق ددف اا ددهاض ددمناص ددنوقفتها

لتلف ت ق ددةراوتباما ددتباتحفج ددةافعاق ددةاتعلا ة ددفاص ددقف ةالتس ددفق ةاتوامعفاع ددةات ددف هفرا
ت دتلءاتكددفبالت فددفبامفت دفراتاسددفق ةات اتددلاماددنراوت دتلءاتكددفبالتددّينامسددعحلفراتددهات ا

تام د د د ددت تات اتاملاض د د د ددقنات اتألش د د د ددذفاالت د د د ددذيناق د د د ددفمتلااإص د د د ددنلالتس د د د ددفق ةات ا
تغق هل.وتضفطا ت اهذهالتفعةاتيدتبالتم ةد ااسد بالالمدفلالتعدطاي تيةدفاو قدلا

لتسفق ةاوفلفراتامفت ا168امناهذلالتلف تب.

طا–التعللاولتض التمعتج فباتععتاضامسعلج تالتسفق ة .ا
تا–ام م ددتعاتقس ددفطالتع ددلمقنالتمعل ددتتالاد د اجس ددلالتس ددفق ةاوتجةاتة ددفاولعفته ددفرا
لتمسعحلةالناآإ ا واةامد منالاقةدفافقةدف.اذتد افدطاودفلا دفبالتعدلمقنامعلدتتلرا
تا واةاتواآلإ امّ التعلمقنا ذلا فبالتعدلمقنامعلدتتلرااجدلامعدقنرالاد ات دهافدطا
لتحفتعقنام بات ايع فونام متعاتقسفطالتعلمقناتقسفطات ةاولوّ .

هدذلاوقددّا ددصالتلدف تبالاد اتباولددت ال معقدفنا اتذضددعااتا جد لءاشددااطاتوا
اتاش طاإفااافإلث ف ا لتمفت ا58امناقف تبالتع ف الت ح اة) .ا
ا
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 - 3نطاق االمتيازات البحرية:
أ – محل االمتياز:
ل معقف لن الت ح اةات تالا امحلال معقفنرالتذتايعدلتتامدنالتع فصد التعدطايد تا

لاقةددفال معقددفن.اول فص د امحددلال معقددفناهددط التسددفق ةراتج د الت لددلراماحلددف ا
لتسفق ةاوتج الت للالتمسدعحلةامدناهّلمدةالت وادةالت ح ادة.ا صدوالتمدفت ا59امدنا

قف تبالتع ف الت ح اةات ه اتع تباولت ال معقفنالتم صتاالاقةفافطالتمدفت ا/ا
57ا/ام ددناه ددذلالتل ددف تبالاد د التس ددفق ةاوتجد د الت ل ددلالتذفص ددةاافت وا ددةالتع ددطا ش ددلا

إنتةددفالتددّيناوالا د اماحلدف ا ددلامددنالتسددفق ةاوتج د الت لددلالتمسددعحلةام ددذاهددّءا

لت واة) .ا
ا

 - )1السفينة:ا ا

لتسفق ةاهطالتع ص الاتفتطاتاع ف الت ح اةا والادقالاقةدفا"لت د و الت ح ادة")را

وهددطاتعددلتتامددنالتسددفق ةاذلتةددفا ضددففةا ت د ا ددلامددفاياحددقاهةددفاوااددتباض د و افرا
تد ددعغنتةفاولتد ددع مف هف.اومماد ددناتبات د ددتبالتسد ددفق ةامحد ددلال معقدددفنات ف اد ددةاتوا
مّ قددةراافتددع فءالتسددفنالتح فقددةاولتسددفنالتعفمددةا لتعددطاتذصددصاتالقددف ااذّمددةا

لفمة) .ا

واعتجدباتبات ددتبالتسددفق ةامحدلال معقددفنراهددطالتعددطاوقدعالتددّينالتممعددفنااسد ةفا

توباغق هفامناتدفنالتم ةد .اوفدطاودفلاتحلمدوالتسدفق ةاتوافلدّ اصدنوقعةفا
تامنوةالت ح اةال عللال معقفنا ت اثمنالتحلف .ا ا

ول معقددفنايع تددبالا د التسددفق ةاوع د اوتددتاتددلاماددنالتم ة د امفت دفراتةددفراتوا ددفبا

مسددعلج لر ر اتصدداقفر.اواسددع

امددناذت د اوفتددةافلددّلبامفت د التسددفق ةاوقفنتةددفا عق ددةا
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فعلاغق امش وعا ف غعصفاام نرراهذلا ذلا فبالتدّل ناتدطءالت قدةا-ا تتات دها
َلاددلاوقددوا شددتءاولددهات دهايععفمددلامددعاغفصددبالتسددفق ة)ا صددوالتمددفت ا68امددنا

قددف تبالتع ددف الت ح اددةات ددها"تس د تاتواددف التم دتلتامددنا/57/ا ت د ا/67/امددناهددذلا
لتلددف تبالا د التسددفنالتعددطامسددعغاةفالتم ة د التمفت د اتوالتم ة د اغق د التمفت د اتوا
لتمسددعلج الاصدداط.اومددعاذت د ا اتس د تالاواددف التمشددف ا تقةددفا ذلافلددّالتمفت د ا
وقفن التسفق ةاافعلاغق امش وعاوا فبالتّل ناتققالت قة") .ا
ا

 - )2أفرة النقل ا ا

ممعددّال معقددفنالت حد تاتقشددملاتجد الت لددلراولتملصددتتااددلج الت لددلاه ددفاهددتاتج د ا

با
لت لددلالإلجمفتقددةاتا واددةالتعددطا شددلاإنتةددفالتددّينالتممعددفنرامسددللفرام ةددفالتددّيت ا
دعذ َّمقةفااسد باللددتتالتددعذّلمةلرا
لتممعددفن التمع ت ددةات فددفبالتسددفق ةاو فقمةددفا اومسد َ
وق د ات ةددفات د تالا د ا ففددةاتجددت الت لددلالتعددطالتددعحلوالددنا ففددةالت د ون التعددطا

قفمدواهةدفالتسدفق ةافعد اللدّال تدعذّل  .فدفاج ا اتد للامسدعحلةاافلع ف هدفاتيدنا
هذمةالتشفونراوع اتتا فبالت ففباتواو قلالتم ة اقّالتععماةفاوتلاتصدلا تد ا

يّالتم ة .افإذلاوصاوا ت التم ة اوتسامةفات دتباقدّالإعالدواهذمعدهالتمفتقدةرا
ممددفايععددذ امعددهافد ضال معقددفنالاقةددفا عددّل التلددّ الا د اتمقق هددف.اوقددّالفمددلا

لتمشد عاتج د ا لددلالت ددفاامعفماددةاتج د الت لددلا لتفل د الت ف قددةامددنالتمددفت ا60امددنا

قف تبالتع ف الت ح اة)را اتبالتتلقعالتعمادطام عدلامدنالتصدعبامعفماعةدفا فد ا
لتمعفماددة.اففتععفمددلاج د الاد اتباتددَّفعاهددذهالاجد املددّمفرراوففتعددفتطاتددّإلافددطا

ذمةالتم ة التمفتقةراواغّوامنالتصعتفةالتعلكّافقمفا ذلا ف والاجد اهقدّاو قدلا
لتم ة ات اهقّاغق ه.
ا
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 - )3ملحقات السفينة وأفرة النقل:ا ا
ددصاقددف تبالتع ددف الت ح اددةالتسددت تافددطالتفلد الاوتد امددنالتمددفت ا60ام ددهالاد ا

ت هامعّامناماحلف التسفق ةاواتج الت للامفاملتط ا

التععتاضالتمسعحقالاتلءاتمفت التسفق ةالمفاتحقالتسدفق ةامدناتضد ل امفتمدةاوتلايعلاتعتاضهال ةفراتوالناإسف تهاتج الت لل .ا

التععددتاضالتمسددعحقاتمفت د التسددفق ةالمددفاتحلددهامددناإسددف ااح اددةامشددع ةراتد ةفاض د لرامفتم دفراتحددقااسددفق عهاوتددلايددعلاتعتاضددهال ددهراتوالددناإسددف تهاتج د ا

لت لل .ا

-امفالتعحلهامفت التسفق ةا ماففت الدناتلمدفلالتمسدفلّ اولإل لدفذالتعدطاقدّمعةفا

تددفق عهاتس ددفق ةاتإ د اوعد د ا ةفم ددةالت واددةرااع ددّا ت ددلفطالتم ددفت التمع ت ددةاتا ف ددفبا
وتسف امسعذّمطالتسفق ةالتم ت لقنااعلّالملالا التسفق ة .ا

وفدفت غلامددنالقعصددف التمشد عالاد اتعددّلتالتماحلددف التسدفالةاتاسددفق ةاوتجد الت لددلا
لا د ات د قلالتحص د را ا ددهالددفتاولتددع عّاتعددتاضالتعددلمقناولإللف ددف التمفتقددةا

لتملّمةامنالتّوتةاتاسفق ةا لتفل ا3امنالتمفت ا60امدناقدف تبالتع دف الت ح ادة)را

دةاوإ مدفا
ولتع عّالتلف تبااتعتاضالتعلمقناا ها امعدّال صد لرامات دفراتا د و الت ح ا ا
هددتالتملفهددلاتمددفاتتلهالتمفت د امددناتقسددفطالتعددلمقن.اتمددفالإللف ددةالتمفتقددةاففتددع عّ ا
ابالتّوتةاقّمعةفاتمسف ّ التع ف اوتللالتع ف الت ح اةالتت قة.ا ا
ا

ب  -حقوق الدائنين الممتازين :ا

مذتلال معقفنالت ح تالتّل ناوقالتعلّ را مفامذتتهاوقالتعع عاتمضفر.
ا
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 - )1حق التتبع:
لتّل نالتممعفنامحقاتهاتع عالتسفق ةامحلال معقفنراتتا ملفعالتح

الاقةفاادلتا

دهاممادنالتدّل نالتممعدفنامدنا
يّا ف و؛اف فتعتت ات صدتاالتلدف تبالت حد تا دّات
د

و د التسددفق ةامحددلال معقددفناوع د اتددتا ف ددواهددذهالتسددفق ةاتقسددواما دفراتمّي ددهرا
وذت ال ّمفات تبامسعغاةاهتلتلةام ة اغق امفت اتوامسعلج اتصاط.ا ا

تق اهدذلافلدياهدلاتمضدفرامسدم،اتادّل نااإملدفعالتح د الاد التسدفق ةال دّمفات دتبا
تحددوايددّاوددف راوهددذلالتحددقاممفثددلالتحددقالتمل د اتاددّل نالتممعددفنالا د التعلددف ا
واع ددفف امددعاتواددف ال معقددفنالا د التم لددتلامددنالتلددف تبالتمددّ طراوق د ات ةددفا ا

تذتلالتّل نالتممعفناتع عالتم لتلال ّمفاماتبالتحف اوسنالت قة .ا
 - )2حق األفضلية ا ا

تع ّ اتهمقةات تقبال معقف لن امناوق ات جعةفافطاهذلالتحقراوق ات هامذدتلا

لتدّل قنالتممعدفنانامدنالتّ جدةالاوتد راودقالتعلدّ افدطالتدعقففءاولدتقةلامدناهقددعا
لتس ددفق ةالاد د اغقد د هلام ددنالت ددّل قنا-اتد دتلءاتك ددف تلال ددفتيقنات امد د تة قن-اهق م ددفا
لت ددّل تبالتممع ددفنوبام ددنالتّ ج ددةالت ف ق ددةافقل ددّ الا ددقةلالت ددّل تبالتممع ددفنوبام ددنا
با
لتّ جددةالاوت د را مددفاملددّ الاددقةلاتمض دفرالتددّل تبالتم تة ددتبرا ات ةددلايعلددّمت ا
افتعقففءاولتقةلالا التّل قنالتعفتيقن .ا

وت ةد اتهمقدةات تقددبالتدّل قنالتممعددفنانافقمدفاهقد ةلاادفت

اتةددذهالتمشدااةراوهددذلا

مددفاتفددعاافتمشد عاتتضددعاقتللددّاإفصددةاتحاددلاهددذلالتع تقددبراوجددفء اهددذهالتلتللددّا

ملفالةاتمفاذ تهامعفهّ الف ا.1926
ا
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 -ترتيب الديون الممتازة ا

يعلات تقبالتّيتبالتممعدفن الاد اتتدف الت وادةاوسدبالتعساسدلالت م دطالتعاسدطرا

تتاتبالتددّل تبالتددذينات ت ددواولددتقةلاجد لءالت واددةالاإقد اوجددباتلددّممةلالاد ا
تل طالت واةالتسفالةراولتعطاملّ اتل تهفالا الت واةالتعطاتس لةفاوهاذل .ا

اتبالتحددفلا اماددتبا ددذت اتددتا ف ددوالتددّيتبات ت ددوا ثد اللددّاولوددّا ددصالاد ا

لتعذّل التمنوقناتعّ ا ون رافةذهالتّي اتباتعفملالا ات ةفا فشعةالنالت واةا

لاإق راممفام عاةفاتحعلالتم ت ةالاوت راوتعلّ الا التّيتبالتممعفن اتاد ون ا

لتسفالة .صددوالتمددفت ا63امددناقددف تبالتع ددف الت ح اددةالا د ات دده ا"تعلددّ التددّيتبا
لتممعددفن الت فشددعةالددناتمددةا واددةالاد التددّيتبالتممعددفن االت فشددعةالددنا واددةاتددفالة.ا
اومعاذت اففتّيتبالت فشعةالناللّالملاولوّايععاقااعّ ا ون اتلتطا اةفافطا

لتم ت ةامعاتيتباآإ ا واة") .ا
 -ديون الرحلة الواحدة ا ا

ذلات ت والّ اتيتباممعفن الا ا واةاولودّ رافدإبات تق ةدفامادتباهد ف التع تقدبا

لتذتاق هاقدف تبالتع دف الت ح ادةالتسدت تاافت سد ةا معقدف لن التّ جدةالاوتد راتتا

تباتي ددتبالتمص ددف الالتلض ددف قةاو ت ددت التمد دتل قاولإل ش ددفتاومص ددف الالتح لت ددةا
ولتصددقف ةاتددلتطافددطالتم ت ددةالاوت د راتاقةددفالتددّيتبالت فشددعةالددناللددّال تددعذّل ا

وق د اتحعددلالتم ت ددةالت ف قددةراتمددفالتم ت ددةالت فت ددةافةددطاتددّيتباماففددت التمسددفلّ ا
ولإل لد ددفذاومسد ددفهمةالتسد ددفق ةافد ددطالتذسد ددف التمشد ددع ةراولتم ت د ددةالت لاعد ددةات د ددتبا

تاععتاض د ددف ال د ددنالتعص د ددفت اولاضد د د ل التمعسد د د ةاتامد د دتل قاوم د ددفاتح د ددقالت د ددفاا
ولت ضف عامناتض ل راوفطالتم ت ةالاإق امفا شلامناتيتبالنالتعلتتالتم مدةا

تحفجف افعاقةاتععاقاافتسفق ة .ا
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كمددفاتحعددلاتعتاضددف امسددعلج تالتسددفق ةالتم ت ددةالاوت د راواددلتطااعددّهفام مددتعا
تقسددفطالتعددلمقنالتمعلددتتالا د اجسددلالتسددفق ةاوماحلفتةددفراهددذلاافت س د ةا معقددف لن ا

لتّ جةالت ف قةاولتعطاتتف اق لالتّيتبالتعفتمةراوت نااعّالمعقف لن التّ جةالاوت ا
وفعّالت هتبالت ح اة .صوالتمفت ا62افدطافل لتةدفالت ف قدةاولت فت دةاولت لاعدةالاد ا

مددفامددلتط "ا2ا-ااتددلتطام ت ددةال معقددف لن الت ح اددةالتم صددتاالاقةددفافددطالتمددفت ا
/57/اوسبالتع تقبالتم قنرات دنااشد طاتبات دتباتنمعقدف لن الت ح ادةالتضدفم ةا
تاملفت ف التمععالةااماففعةا لفذالتسفق ةالاوتتادةالاد ا ففدةال معقدف لن الت ح ادةا

لاإ التمل الا التسدفق ةاق دلا جد لءالتعماقدف التم شدعةاتنمعقدف لن التمدذ ت .ا
 - 3ت ددتبام ت ددةال معقددف لن الت ح اددةالتم صددتاالاقةددفافددطا ددلامددنالتفل د ل ا

لتف لقددةا/ت/اوا/ا/او/ت/او/ه دد/امددنالتفل د ا/1/امددنالتمددفت ا/57/امعسددفواةافقمددفا
هق ةف.ا - 4تلتطام ت ةال معقف لن الت ح اةالتضفم ةاتاملفت ف التمععالدةااماففعدةا
لددفذالتسددفق ةافددطالا د ات تقددباوقددوا شددتءالتملفت ددف التمضددمت ةاهةددف.اوتعع د ا
هذهالتملفت ف اقّا شل افطالتعف ا التذتال عةوافقها لالماقةا لفذ).ا ا
ا

 -الديون الممتازة في ذات المجموعة ا ا

بالمعقف لن التّ جدةالاوتد راتعضدمنالدّ اتيدتبا دذت الامد اافت سد ةا معقدف لن ا

لتّ جةالت ف قة.افّيتبا لام متلةات دتباهد ف التّ جدةاتتات ةدفاتعد لولافعشدع ا

فطالتعتناعا لاه س ةاتي هرا ذلاتلامغياثمنالتسفق ةا ففةالتّيتبالتمع ت ةالاقةف .ا
غق اتباماففت التمسفلّ اولإل لفذاولتعلتتالتعطاته مواتحفجف اولقلقةاتاسفق ةرا

كعلّملالتم باوت مقمةفافل ةفا ات تَباوسبات جعةفالا اتتدف التمسدفول راوإ مدفا

يددعلات تق ة ددفات تق د دفرامعفكسد دفراتع ددف ا ا ش ددت ةفراتتاتباص ددفوبالت ددّينالاإقد د ام ددنا
هد ءا مددفاماددتباملددّمفراافمعقددفنهرالاد امددناتد لهالاد اتلددّملامسددفلّل اتاسددفق ةا

ه ف الت واة .ا
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هددذلاوقددّا صددوالتمددفت ا62امددناقددف تبالتع ددف الت ح اددةات دده اتنمعقددف لن الت ح اددةا
لتم صتاال ةفافطالتمدفت ا/57/التفلد ل ا/ات اداا ادان ادات اداهددا/الاوتتادةالاد ا

لت هتبالتمس اة.او ات تباامدةاملفت دةاتإد الاوتتادةالاد اهدذهال معقدف لن اتوا

لت هتبافقمفالّلامفاملتط ا

 -فددطاوفتددةالت قددعالت د تاتسددفق ةاجف حددةاتواغف قددةال عشدداعةفالتسددالةالتعفمددةامددنا

تجلاتنمةالتمنوةاتواومفمةالت قعةالت ح اةراتّفعات فتقتال عشفتةفامناوصدقاةا
لت قعاق لاجمقعالتملفت ف الاإ التمضمت ةاافمعقفنااح تالا التسفق ة .ا

 -فطاوفلا ف والتسدفق ةراوقدوالت قدعالت د تافدطاودتن امععةدّاه دفءاتوا صدنلا

تددفنرايعمعددعاوفلدفراتلددف تبالتّوتددةالتعددطام د تالت قددعافقةددفرااحددقال وع ددف رافعا د ا
مععةّالت فءاتوالإلصنلاهذلاتبايعذا الناوقدفن التسدفق ةا تد التمشدع ترالاد ا

تبامح ددقات ددهالتحص ددتلالاد د ام ددفامف ددطااملفت ع ددهام ددناوص ددقاةالت ق ددعااع ددّالتتف ددفءا

املفت ف اتصحفاال معقف لن الت ح اة .ا

و تعلددّ الت هددتبالتمس د اةالا د ال معقددف لن الت دتل ت افددطالتمددفت ا/57/ااددفتفل ل اود دا

ند-،اطادات.ا مفاتبالتّيتبالتممعفن اتع عالتسفق ةااص طالت

الناتتاتغقق ا

مل تالا التما قةاتوالتعس قلاتوالتعالا لتمفت ا64امناقف تبالتع ف الت ح اة) ا
ا

و د د لرااهمق ددةال معق ددف لن اوالت ه ددتبالت ح ا ددةاوإفص ددةام ددفايععا ددقام ة ددفاهع تق ددبا

لتددّيتبرا ددّاتبالت ةددتتالتّوتقددةا ات ددتالددنالت ح د افددطاهددذلالتمتضددتع.اومددنا
عددفناهددذهالت ةددتتا ف دوامعفهددّ الددف ا 1993التذفصددةااف معقددف لن اوالت هددتبا

لت ح اددةراولتعددطاجعاددوامددنال معقددف لن الت ح اددةالتّوتقددةالتم ت ددةالاوت د اوملّمددةا

لا د الت هددتبالت ح اددةاوتتالمعقددف لن اتإ د ا مددفا صددوالا د ال ل ددف التمعفهددّ ا
تمضفرالا التسفنرالتمسعَغاةاهتلتدلةالتم ةد اغقد التمفتد ام دّ راتحادلا ا )13ا

مددنامعفهددّ الددف ا.1926او صددواتإق د لرالا د اتذتاددلالتددّل نالتممعددفناوددقاتع ددعا
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لتس ددفق ةاوو ه ددفاتح ددواي ددّالتغقد د التح ددف رامعع د د اه ددذلالتح ددقاتو ددّالتذص ددف صا
لتممق اتنمعقف لن الت ح اة.ا ات ةفاتتللوافععقنامنالتّل قنامناوقال معقفنا

دفن.اوهمد ددفافعد ددةامد ددن ا
لت ح د د تا ف د ددوامعفهد ددّ ا1926اقد ددّام حعةمد ددفاهد ددذلال معقد د ا
لت ضددف عاولامععددةالتةفم ددةاتوالتض د و اةاتتامددفات ت ددبالا د التمس د وتقةالتعلّم ددةا

ج لءامفاتحقاهةلامنالاض ل التمفتمة.اوفعةالتّل تبالتذيناتعفملامعةلالت فدفبا
تحفجف اولقلةاتاسفق ة .ا

ا-اانقضاء االمتياز البحري:

ي لضطال معقفنالت ح تاافت قعالتلضف طراولت قعال إعقف تراولتعلفت  .ا
أ  -البيع القضائي:ا ا

صوالتفل اتامدنالتفلد الاوتد امدنالتمدفت ا65امدناقدف تبالتع دف الت ح ادةالاد ا

ت دده ا"ت لضددطاولددت ال معقددفنالا د التسددفق ةاه قعةددفاهقع دفراقضددف قفر"اول ددّمفات ددفعا
لتسددفق ةاهقعد دفراقضددف قفرا ا ددفتم لت)ات د د تامددنا فف ددةالتحل ددت التعق قددةالتع عق ددةالتمع ت د دةا
لاقةفرافقسعامةفالتمشع تاإفتقةامناهذهالتحلت اوت دناهدذلا امع دطاتدلتطاهدذها
ل معق ددف لن راوإ م ددفات عل ددلا تد د التد د منالت ددذتاو ددلامح ددلالتس ددفق ةافق لد د ا ددلاتل ددنا

محعف فراافمعقفنهرااحق ايعلّ اصفوبال معقدفنالاد اغقد هامدنالتدّل قن.او دذت ا
لامد اافت سد ةاتاددّل قنالتمد تة قناوقد ات ددهايدعلاتتناددعالتد منالاد التددّل قناوفلدفرا

تاع تقبالتذتاذ فه .ا

ا
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ب -البيع االختياري الرضائي) :ا

صوالتفل ااامنالتفل الاوت امنالتمفت ا65امناقف تبالتع ف الت ح ادةالاد ا

ت هات لضطاولت ال معقفنالا التسدفق ةاتمضدفرا ذلاهقعدواهقعدفرالإعقف ادفرا ضدف قفررا
ذلاقف التمشع تاق لاتفعالت مناافإلج لءل الآلتقة ا

1ا-اتس قلاللّالت قعافطات لالتسفن .ا

2ا-ا ش د اهقددفبااددفت قعاوالت د مناوالتددلالتمشددع تاوامت ددهافددطاتتوددةا لن ددف ا
ماعباتس قلالتسفق ة .ا

3ا-ا ش اماذصاتعلّالت قعايذ افقهالت مناولتلالتمشع تاومت هافطالت اّ ا
لت تمقةاوفطاصحقفعقنايتمقعقن .ا

هذلاواي لضطال معقفنافدطاودفتعطالت قدعالتلضدف طاولت ضدف طاامد و اتدعقنايتمدفرا

مددناتددف ا ا تمددف اشددة اللددّالت قددعافددطاتد لالتسددفناوات علددلاولددت ال معقددفنا تد ا
لت منامفاتلاماناقّاتفعراوامعاذت ات لاهذهالتحلت اقف مةالا الت منا ذلاتها ا

لت ددّل تبالتممع ددفنوبا ددن"ام ددنالتمفتد د التل ددّملاوالتمفتد د الت ّي ددّاتص ددت راواإ ددنلا
لتمقعددفتالتمددذ ت افددطاهددذهالتمددفت ااامعف ضددعةلافددطاتفددعالتد منا لتفلد الت ف قددةامددنا

لتمفت ا65امناقف تبالتع ف الت ح اة).
ج -التقاد :

صددوالتمددفت ا66امددناقددف تبالتع ددف الت ح اددةالاد ات دده ات لضددطاولددت ال معقددفنا

لا التسفق ةاامضطات ةاولوّ رامفاتلاملدعاق دلال لضدفءاهدذهالتمدّ راو د الاد ا

لتسددفق ةامفضددطا ت د اهقعةددفاج د الر.اواي ددّتات د افبالتمةاددةالتمشددف ا تقةددفاوفلددف"اتمددفا
ملتط ا ا

تا-افقمفايععاقااف معقفنالت ح تالتم صتاال هافدطالتفلد اتامدنالتمدفت ا/57/را
مناتف ا ا لففءاصفوبالتملفت ةامنالتعملافطالتسفق ة .ا

اا-افقمفايععاقاا مقعال معقف لن الت ح اةالاإ امنايت التعحلف التّين.ااااا ا
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نا-اتمع ددّام ددّ ال لض ددفءال معق ددفنا تد د اث ددنماتد د تل ا ذلاتع ددذ او د د التس ددفق ةا
لتمل د د الاقةد ددفال معقد ددفنافد ددطالتمقد ددفهالإلقاقمقد ددةالتسد ددت اة.او امفقد ددّامد ددناذت د د ا ا

لاش ددذفاالت ددذينايعمعع ددتباا س ددقةالت مةت ا ددةالتع فق ددةالتس ددت اةاتوالاش ددذفاا
لتذيناتةلامت ناهةفاتوالاشذفاالتذيناي عمتبا ت اج سقةاتوتةاتعفملالت لفمفا

لتست اقناافتم ل .ا

الباب الثاني :أشخاص المالحة البحرية

بالتعم ددلالت حد د تاملعض ددطاوج ددتتاتش ددذفااي ددّي وبالماق ددف التمنو ددةالت ح ا ددةا

ول تد ددع مف الت ح د د تاملاد ددقالاد ددقةلاتشد ددذفاالتمنود ددةالت ح اد ددةاوتد ددتطا ع د ددفولا

تشذفاالتمنوةالت ح اةامناإنلالتفل ل الآلتقة
تو ر امفت التسفق ة.ا

ثف قفر التم ة اولت ففباولت حف .اا ا
ثفت افر التت نءالت ح اتباولتملفوتتبالت ح اتب.اا ا
ا

أوالً  -مالك السفينة:
باما قددةالتسددفق ةاقددّاتعددتتاتف د تاتواتعددّ اتف د لتالا د التشددقتعراوقددّات ددتباممات ددةا
تشددذصاللع ددف تامددناتشددذفاالتلددف تبالتذددفاا كفتشد ف )راتوامددناتشددذفاا
لتلددف تبالتعددف ا لتّوتددة).اواع تددبالا د الماقددف ال تددع مف الت ح د ترالتعّيددّامددنا
لآلثف التعطاتلعالا الفتقامفت التسفق ة.اوت ع فولاافت ح افقمدفامدلتطامسد وتقةا

مفت التسفق ةامناإنلافد لقنرا ع دفولافدطالتفد عالاول امسد وتقةامفتد التسدفق ةا

وتحّيّهفراوفطالتف عالت ف ط ل لضفءامس وتقةامفت التسفق ة.ا ا
ا
ا
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 - 1مسؤولية مالك السفينة وتحديدها
مسدللامفتد التسددفق ةامدّ قفرالدناتفعدفلالت فدفباولت حدف اولتم شدّاوتتاشدذصاآإد ا
معملافطاإّمةالتسفق ةامع اوصاواتث فءاتلتمةاوظف فةلاتوااسد ةفرا مدفامسدللا

لددنالتع لمددف الت فددفبالت فشددعةال دنالتعلددتتالتعددطاي مةددفافددطاوددّوتاصددنوقفته.اوا

تمفتد د د التس د ددفق ةاتبامح د ددّتامسد د د وتقعهاتمد د دفرا د ددفبا د ددتعاه د ددذهالتمسد د د وتقةاافتم د ددفت ا
لتم صدتاالاقةدفافدطالت دّا ت)امدنالتفلد ا )1امدنالتمدفت ا/ا111ا/امدنالتلددف تبا
لت ح تالتست تا ذلا فبالتّينا فشعف"الناتوّالات فاالآلتقة ا

ت -لاضد د ل التع ددطاتح ددّثةفالتس ددفق ةاتم ش ددت التم لف ددقاتوالاود دتلضاتوالتممد د ل ا
لتمف قةاتوالتمسفلّل التمنوقة .ا

ا -الاض د ل الت ّ قددةاوالاض د ل التمفتمددةالتعددطاتلددعالا د اظة د التسددفق ةاتوالتعددطا
تععاقام فش اافتمنوةالت ح اةاتواهعشغقلالتسفق ة .ا
وتمفتد التسدفق ةالتعمسد اهعحّيدّامسد وتقعهافدطالتحدف

التسدفالةاواتدتا دفبالتدّينا

تصفت،التّوتةاتواتوّاتشذفاالتلف تبالتعف اوا امعّالتعمس اهعحّيّالتمس وتقةا
مناق قلالإلق ل اهةف41.ا ا

اوتددق اتمفت د التسددفق ةالتعمس د اهعحّيددّالتمس د وتقةا ذلا ددفبالتددّينا فشددعف"الددناتوددّا
لات فاالآلتقة ا

 -1تعدددتالالتسد ددفق ةالتغف قد ددةاتوالت ف حد ددةاتوالتمة ددت اول عشد ددفلاولفمةد ددفاوا ف د دعا
شح عةفاتوالاشقفءالتمتجتت الاقةف .ا

 -2لفذالتسفق ة .ا

 -3لتمسفهمةافطالتذسف الت ح اةالتمشع ة .ا
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 -4ول ددت الت ف ددفباوالت ح ددف اوا ددلات ددفاعاآإد د اتمفتد د التس ددفق ةامتج ددتتالاقة ددفاتوا
يععاقالماهااذّمعةفراوا ذت اولت او ثةاه ءالاشذفااواإافف ةل .ا

 -5لتض الت توت .ا

 -6لتض الت فشقالنالتعاتماافت فياواغق هامنالتمتلتالاإ .اا ا
وااتباتحّيّامس وتقةامفت التسفق ةاوفلف"اتمفاملتط ا

تا-اافت س ةاتاّلفو الت فشعةالنالاض ل الت ّ قة اتحّتالتمس وتقةاام ا اإمسةا
ماقددتباتق د اتددت اةا ذلا ف ددوالتحمتتددةالت اقددةاتاسددفق ةا اتع ددفوناإمسددمف ةا ددن.ا

فددإذلانلت التحمتتددةالت اقددةالا د اهددذلالتملددّل رامضددفطا ت د اوددّالتمس د وتقةام ا د اا
إمسةاآ طاتق اتت اةات لا نا لن ّ .ا

اا-اافت سد د ةاتا ددّلفو الت فش ددعةال ددنالاضد د ل الاإد د اغقد د الاضد د ل الت ّ ق ددة ا
تحّتالتمس وتقةاام ا اثنثةاماقتباتق اتت اةاا ذلا ف والتحمتتةالت اقدةاتاسددفق ةا
اتع فوناإمسمف ةا نراافإذلانلت التحم اتتةالت اقدةالاد اهدذلالتملدّل رامضدفطا

ت اوّالتمس وتقةام ا اثنثةاآ طاتق اتت اةات لا نا لن ّ42.ا ا

والعااف ن"ا لالتفف اق لاوقتعالتحفتمالتذتا شلال هالتّيناواماتبامتضتلها
تحّيددّامسد وتقةامفتد التسددفق ةاالقددلاممددفاهددتام صددتاالاقددهافقمددفاتد ق.اوإذلاتددلا

مادتالتم اد التمذصددصاتألضد ل الت ّ قددةاتاتفددفءاهةددفا فماددةرالشددع الت ددفقطام ةددفا

فطالتم اد التمذصدصاتألضد ل الاإد اغقد الت ّ قدة.ا اوتعدّالتم دفت التمذصصدةا
تاععتاضددف الددنالاض د ل اغق د الت ّ قددةالت فشددعةالددناوددفتماولوددّاووددّ امسددعلاةا

تذصصااتلءالتععتاضف التمسعحلةالناهذلالتحفتمااغضالت

النالتّيتبا

لت فشعةاتوالتعطاقّات شدلالدناودفتماآإد 43.اوفدطاودفلاا شدلاتمفتد التسدفق ةالدنا
42ال

التمفتتفبا110ا–ا111امنالتلف تبالتع ف تالت ح تالتست تاتعف ا 2006ا

 43انظر لتمتلتا112ا–ا113ا–ا114امنالتلف تبالتع ف تالت ح تالتست تاتعف ا 2006ا
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لتحد ددفتماذلتد ددهاتيد ددنات د ددفهاتود ددّالتد ددّل قنافد ددطاهد ددذلالتحد ددفتمرافد ددنامس د د تاتحّيد ددّا
لتمس د وتقةا اافت سد د ةا ت د التم اد د التمع لددطااع ددّالتلقددف اافتملفص ددةاهددقنالت ددّل قن.ا

وتددق اتاددّل نالتذددفذاتتا ج د لءالا د اتم دتللامفت د التسددفق ةافددطاوددفلاوضددعافعاق دافرا

تح ددواتص د د فهالتم ددفت التمذصصد ددةاتاعع ددتاضاتوا ذلاقد ددّ اض ددمف ف"امل د ددت راتمد ددف ا

لتلضددفء.اوتددّ اوفددفءامفت د التسددفق ةاق ددلاتتناددعالتم ددفت التمذصصددةاتاععتاضددف ا

توددّالتددّيتبالتعددطام د تالتعتناددعاهق ةددفرا ددفباتددهالتحددقااددفتحاتلامحددلالتددّل نافددطا
لتعتناددعااملددّل التم اد التددذتاتوفددفه.اوتامحامددةاه ددفءالاد ا اددبامفتد التسددفق ةاتبا
تحعفااتمّ اتعق ةفاا ءامنالتم فت التمذصصةاتاععتاضف راتاتفدفءاهدّيناي دوا

تبامفت التسفق ةاقّايعتجبالاقدهاافتتفدفءااده44.او امادتباتمفتد التسدفق ةالتعمسد ا
هعحّيّامس وتقعها ذلاتث والتمّلطاتبالتض ا شلالنافعلاتوالمع دفعالدنافعدلا
فشددقالددنامفت د التسددفق ةاتوا ف ددهاالصددّا وددّلمالتض د اتوااعددّ الكع د لمامددعا

ت ل اتبالتض امماناتباملع 45.ا

 - 2انقضاء مسؤولية مالك السفينة:
ت لضددطاتلددت التمس د وتقةالا د امفت د التسددفق ةاامضددطات د عقنامددناوقددواوددّوما
لتفعددلالتم شددقاتامس د وتقة.اوا للددعات د افباهددذهالتمددّ اااعددفاامس د لامددعا شددعف ا
اف تددعن اتوامددفاملددت املفمددهاتواهعسددالالتمسددع ّل التمععالددةاافتملفت ددةاتواه ددّاا

إ ق اتعلّي الاض ل راوذت اافإلضففةا ت الاتد فاالاإ التمل افدطالتلتللدّا

لتلف ت قةالتعفمة .ا

هـذا و تسد تاتوادف اتحّيدّامسد وتقةامفتد التسددفق ةالاد التم ةد اغقد التمفتد اوا
لتمس ددعلج اوم ددّي التش ددقتعالت حد د تاولتمد د مناولاش ددذفاالت ددذيناق ددفمتلااذ ددّمف ا

44

انظر لتمفتتفبا115ا–ا116امنالتلف تبالتع ف تالت ح تالتست تاتعف ا2006ا ا

 45ال

التمفت ا117امنالتلف تبالتع ف تالت ح تالتست تاتعف ا2006ا ا
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تعصلام فش ااعماقف ا لفذالتسفق ةرا مفاتس تالاواف التمذ ت الا الت ففباوا
لت حددف اواغق د هلامددنالتعددفاعقناواذت د افقمددفايعصددلاهعلتمددةاوظددف فةلالا د اتبا ا
تع فونامس وتقةالتمفت اوامس وتقةالتعفاعالنالتحفتمالتتلوّالتحّوتالتم ق ةافدطا

لتفل ا )1امنالتمفت اا/ا111ا/امنالتلف تبالت ح تاتفتفةالتذ  .ا

وفطاوفلاتققموالتّلت الا الت ففباتوالت حف اتواغقد هلامدنالتعدفاعقنافدإباتةدلا
تحّيددّامس د وتقعةلاواتددتا ددفبالتحددفتمالتددذتا شددلال ددهالتض د امعددتتا ت د اإلددلا

شذصطاصفت ال ةل .ا

ثانياً  -المج ز والربان والبحارة

 - 1مج ز السفينة:

م ة التسفق ةاهتالتشذصالتذتاملت اافتع مف التسفق ةا
فق وتهفاافتتقتتاولتم و ةاولالعّ اواسعذّ الت ففباولت حفا ا
وا تاللتتالت للالت ح تراوللتتالتعلمقنالا التسفق ة.اوقّا

ماتبام ة التسفق ةاهتامفت ةفا مفاهتالتغفتباواسم ال ّ ذا

لتمفت التم ة .اواحّماتوقف فراتباماتبالتم ة اشذصفراآإ ا

غق التمفت را لباي ج امفت التسفق ةاتفق عها ت التغق رافقل ات ا
لتمسعلج اهع ةق هفاولتعغنتةفاتحسفاهالتشذصطاواسم ا
ل ّ ذا لتم ة التمسعلج ).ا ا
ا
ا
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 - 2الربان:

يعد الرابن املدير الفين للسفينة نظراً الختصاصه ومؤهالته وانئباً عن جمهز السفينة يف أعمال االستثمار

البحري ويتميز بوضع خاص كممثل للسلطة وكنائب قانوين.

أ  -تعيني الرابن وعزله:

معقنا ففبالتسفق ةامناق لام ة هفاتتلءاتكفباهذلالتم ة اهتامفت التسفق ةات ا

مسعلج هفاتوالتم ة التمّي افطالتما قةالتشف عة.اوتق امناققّالا اتالةا

ةاووف الرا
لتم ة افطاتعققنالت ففباتت اتباماتباذت الت ففبام هنراتلقفت التسفق ا
لا التشةفتل التننمةاتذت .اوا تناتام ة اتبامسعذّ ال ّالتض و ا ففه ةا

تجف باش الةاث ت اوصتتةلالا ا جف لن اتواشةفتل اتعفتلالا الاقلا

لإلجف لن اولتشةفتل التعطاتلا ةفالت ةف التمذعصةامنالت ففه ةالتست اقن.ا او مفا

تباتام ة اوقاتعققنالت ففبرامحقاتهاتمضفرال تهالا اتبامعتضالاقهال ّا
ل قعضفء.اوتق اتا ففبامةمفا ف وامّ اللّهاوقافطافس التعلّاتوا الفتها
امشقععهافطاتث فءالتسف .ات ناتم ة التسفق ةالتحقافطال لالت ففبافطاتتا

وقواشفء.ا ا

ب  -اختصاصات الرابن:

معددّالت فددفباتث ددفءالت واددةالت ح اددةاممد نراتاسددالةالتعفمددةالاد اظةد التسددفق ة.ا مدفا
ي تاالنالتم ة افطا تل التسفق ةاو لفمةامصفتحهالتع ف اة.ا ا
 -)1الربان ممثل للسلطة العامة:

تشدملاتددالف الت فددفبالتعدطاإتتددهالتلددف تبا مفهددفا مم دلاتاسددالةالتعفمددةرالتعحلقددقا
ولتعلتيددباولتعتثقددق.افقعمعددعالت فددفبا مم ددلاتاسددالةالتعفمددةاافتصددنوقف التننمددةا
تحفدداالت ددف اولامددنالا د امددعنالتسددفق ة.اولا د الت ددفاالتمسددفف انالا د امددعنا

لتس ددفق ةالتعلق ددّاافت ددف الت ددذتامسد د هالت ف ددفباو ددذت الاد د الت ح ددف التعلق ددّاا ددلولم ا
،تف ةلافقمفامذعصااذّمةالتسفق ة.اوتا ففبا جد لءالتعحلقلدف افدطالت د ل لالتعدطا
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ت ت بالاد امدعنالتسدفق ةاإدنلالت وادةالت ح ادةافع دتباتدهافدطاهدذهالتحفتدةاصدفةا
لتضفالةالتعّتقة.اوتهاتالةا ملفعالتعلتفف التعلتي قةااحقالت حف اتوالتمسدفف انا

فددطاوددفلامذددفتفعةلالا مددة.اوالددت الت فددفبااإث ددف امددفاقددّامحددّماإددنلالت واددةا
لت ح اددةامددناوقددف عا كددفتت تل اولتتفقددف )افقعددّافددطاهددذهالتحفتددةا ضددفاياتألودتللا

لتمّ قددة.اوتا فددفباتمضدفراتددالةاتتثقددقالتعلددتتاولتعصد فف التعددطاتسددعتجبالت تددمقةا
كفتة ةاولتتصقةاوتهاه فاتو الت فتباافتعّل.ا ا
 –)2الربان ممثل للمج ز:

لت فد د ددفباهتصد د ددفهامم د د د نراتام ة د د د الا د د د التسد د ددفق ةراملد د ددت اام فش د د د ا د د ددتلقنامد د ددنا
ل إعصفصد ددف

الإعصفصد ددف اف قد ددةاتععاد ددقاافتمنود ددةالت ح اد ددةراولإعصفصد ددف ا

ت ف اةاتعم لافطا ه ل التعلتتاولتعص فف التض و اةاإلتل التسفق ةاولتع مف هف.ا ا
– االختصاصات الفنية للربان:

لت فددفباهددتالتلف ددّالتف ددطاتاسددفق ةا دتللالت واددةالت ح اددة.او ايعال د افددطاممف تددعها
تعمادهالتف ددطاتعاقمدف امددنالتم ةد راهددلامسددعمّاصدنوقفتهاومددفايعتجدبالاقددهامددنا

دذهالتتلج ددف التمالددف الاقددهاقف ت دفراتباملددت االقددفت التسددفق ةاه فسددهرا
لتلددف تبراومددناهد ا
وتباماتبالا امعنالتسفق ةاتّ اتإتتةفا ت التم لفقاول ّاإ وجةفام ةف.اولاقها

تمضدفراتبا امغددفت التسددفق ةاتث ددفءالتسددف اتمدفرا ف ددوالاتد فااتوالاإلددف ا ااعددّا
متلفلددةاض د ف ةف.اوإذلاغددفت التسددفق ةاه د تيةلراتباي لددذراافتععددفوبامعةددلرالام دتللا
وتو ل التسفق ةرامنات ّاتماق راوتفع ااحف راوفقفبالتحمتتةاوتثمدنالت ضدف عا ذلا

تقس د اتددهاذتد د .اوقددّاجد د التع د طالاد د اتباماددتبالت ف ددفباهددتاآإد د امددنامغ ددفت ا

َّ
رالّامسد و را
لتسفق ةال ّا صفهعةفااذل امحّ .اوإذلاتلاي لعالت ففباولج فتهاتا
لنا لالتحتلتمات فهامناتهامصاحةافطالتسفق ةراتوافطالتشحنراو امعف امنا
لتمس وتقةا افطاوفتةالتلت التلفه راولاقها ث ف اهذهالتحفتة.اولاد الت فدفباتدّ ا
وصتتها ت ام فلالتملصّاتواتّ اتإتتها تد ام فدلاتإل تدفءالتم قدواتلدّملاتو لقدها
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تد د ات ددالف اه ددذلالتم ف ددلاواص ددفت ال ّ ددذالاد د اتفعد د التقتمق ددة.اواعتج ددبالاد د ا

لت فد ددفبرا ذلا د د ت او د دتلتماغق د د امععد ددفت اتتحلد ددواتض د د ل لراتواتذ اافتسد ددفق ةاتوا
لتحمتتددةاتوالاشددذفاالتمتجددتتينالاد التسددفق ةراتباي فددعا تد التسددالف ا فسددةفا

تل اد لرااح ادفراي ددقنافقددهانمددنا قنلددهاوماف ددهاولتل اددقالتددذتالت عددهاولتلدتل فالتعددطا

تع ضددواتةددفالإل تددفتقةالت ح اددة.اوفددطاوفتددةالتغد ااي غددطامصددفتقةالت ددفجقنامددنا
لت حف الا امحعت اهذلالتعل ا .ا ا
– االختصاصات التجارية للربان:

ملت الت فدفبااصدفعهاممد نراتم ةد التسدفق ةاافتعّيدّامدنالتعصد فف التلف ت قدةا قفادةا
لددنالتم ةد رافةددتاهعاد التصددفةامذعددف الت حددف راوا د اجمقددعالتعلددتتاولتعصد فف ا

لتع د ددطاتلعض د ددقةفالت وا د ددةرا فتععفق د ددّات ل د ددلالت ض د ددف عاولتمس د ددفف انراوشد د د لءالتمد د د با
ولتمةمف التننمةاتا واة.ا ا

وفم ددفاتبالت ف ددفبامع ددّاف ددطاذتد د او ددقنرال ددنالتم ةد د رات ددذت اف ددإباتصد د ففتهاه ددذها

ت صد طافددطاآثف هدفا تد التمت دلالتددذتامعددّامسد و رال ةددف.ا ات دهامشددع طاتصددحةا
تص د د فف الت فد ددفبا ت قد ددلاتباماد ددتبالتم ة د د اغق د د امتجد ددتتال د ددّا ه د د ل التعلد ددّاتوا
لتعص ط.اوتمفا ذلالتفقاوجتتهراهتاتوامم اهرافاق اتا ففبالتعص طا اامتلفلةا

لتم ةد اتوامم ادده.ا مددفاتباتا فددفباهتصددفهاممد نراتام ةد اتباملفضددطاافتددمهراوا
ت ناتحسفاامت اهرااالامفايّإلافطالإعصفصه .ا

ج  -مسؤولية الرابن:

مسدللالت فددفباتجــاه المج ــزاولتغقد الددناتإلف دهالتشذصددقةالتعددطاتلددعام ددهاإددنلا
ممف تعهاصنوقفته.اوهاذلافإبا لاإللام هافطات فقذالتع لمفتهالتعلّمدةامع ضدها
تمسد وتقةالتععددتاضالاد التم ةد الددنا عددف جاهددذلالتذلددلرا ددلباتصددلّ التسددفق ةا

اسفق ةاتإ ااذللام ه.اواسللالت فدفباتجاه الغيـر لدناتإلف دهالتشذصدقةاوفلدفرا

تلتللددّالتمسد وتقةالتعلصددق اة.ا مددفامسددللالت فددفبالددنا ددلاهددن اتواضد اياحددقا
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افت ض ددف عالتع ددطاش ددح ةفالاد د ات ددل،التس ددفق ةا ذلات ددلاما ددناوفصد دنرالاد د امتلفل ددةا

تص ددحفهةفاتوا ف ددوالتعد ددفتل الت ح ا ددةا ات ق د د اذتد د .ا ات ددهاوإبا ددفبالت فدددفبا
مسد و راشذصددقفرات ددفهالتغقد .ا اتبالتعمددلاجد الاد اتباهددذلالتغقد التمعضد ا

ي جددعام فشدا رالاد التم ةد راومعد اتوفد التم ةد اجددفناتددهالت جددتعالاد الت فددفبا
امفاتفعاوإبا دفباذتد ا دفت لرامدفامحصدلاتعدّ املدّ الاإقد التمفتقدة.اتدذت اماعفدطا
اع تهاتوا ملفعالتعلتفف التعلتي قةااحله46.ا ا

 - 3البحارة طاقم السفينة):

لت حف اتوا فقلالتسفق ةاهلالاشذفاالتذينامعماتبالا امعنالتسفق ةا لا
وسبالإعصفصهاولتعملالتمعةتتااها تقهرا فتض فطالت ح اقناولتمة ّتقنا

ولت حف التعفتيقناو جفلالتذّمةالتعفتيقن.اولت حف راهتا لاشذصايععفقّامعا

م ة التسفق ةاتوامم اهاتقعملالا امعنالتسفق ةاإنلالت واةالت ح اة.اوا ت يا
جمقعالت حف امعام ة التسفق ةاتوامم اهااعلّالملااح ت.ا مواتواف اهذلا

لتعلّالتمتلتامنا141ا ت ا164امناقف تبالتع ف الت ح اةاتعف ا.2006ا اوتحّتا
ل تففققف التّوتقةالت ففذ افطالت مةت اةالتع فقةالتست اةاولتلتل قناولال لطا

لت ح اةالتملصتتاافت ففباولتض فطاولتمة ّتقنالت ح اقناولّتالت حف التذينا

يعتجباوجتتهلالا التسفق ةاولتم هن اولتش وطالتعطام باتتلف هفافقةل.اوا ا
م تناتمنايعمععتباافت سقةالتست اةاتباملتمتلاالتالملافطالتسفنالتعطات ح ا

إف نالتمقفهالإلقاقمقةا ااعّالتحصتلالا اجتلنااح تامصّ النالإلتل ا

لت ح اةالتمذعصة.ا مفا ام تنااتاشذصاتباملت ااعملالا اتفق ةاتت اةا
ااعّالتحصتلالا ات إقصامنالإلتل التمذعصة.اوتق ااج طاتبامعملا

فطاتفق ةاتلت اافتمنوةالتسفواقةاتواافتلل اتوالإل شفتافطالتمتل قالتست اةا ا
 46ال

افقمفات قالتمتلتا120ا-اا136امنالتلف تبالتع ف تالت ح تالتست تاتعف ا2006ا
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هع إقص.او امسم،افطالتسفنالتست اةاتباي اّالّتالت حف الاجف باولاجت ا

لتمذصصةاتةلالا الت سبالتعطامصّ اهعحّيّهفاق ل امنالتتنا التمذعص.

ثالثاً  -الوكالء البحريون والمقاولون البحريون:
ت اجف دبالاشدذفاالتدذيناملتمدتبااللمدفلالاد التسدفق ةاتتجدّافعدةاتإد امدنا
لاشذفاايعتتتباتلمقناتلمفلال تع مف الت حد تالاد الت د راففتمنودةالت ح ادةا
تعلابا ضففةا ت اجةتتا جفلالت ح امدنا فدفباوفحدف راجةدتتاتشدذفااآإد انا

امعماتبالا امعنالتسفق ةاهلاي توباتةفاتلمف رالا الت افدطالتم لفدق.املادقا
لاددقةلالاشددذفاالت اددتباتوالتددت نءالت ح اددتبراتمقق د لراتةددلالددنا جددفلالت ح د ا

لتذينامعماتبالا امعنالتسفق ة.اومدناهد ءامدنامعمدلاتحسدفاالتم ةد ا ت قدلا
لتسدفق ة.اومد ةلامدنامعمدلاتحسدفاالتشدفوناتوالتم تدلا تقدها ت قدلالت ضددفلةاتوا
لتشح ةراوو قلالتع ت ا لتع ل ادو).اومد ةلامدنامعمدلاتحسدفاالتم ةد اولتشدفونا

توالتم تددلا تقددها ملددفولالتشددحناولتعف ا د .اواس د تالاد د التعلددتتاولالمددفلالتعددطا
م اة ددفالت ددت نءالت ح ا ددتباولتملفوتد ددتبالت ح ا ددتباق ددف تبالتّوت ددةالتع ددطامل ددعافقة ددفا

لتمق ددفءاالتددذتاتددعلافقددهاهددذهالتعلددتتاتوالالمددفل.اوام ددتناتباتلددف اتلددت التت قددلا
لت حد تاتوالتملددفولالت حد تالاد التمت ددلاتواصددفوبالتعمددلاتمددف التمحامددةالتعددطا
مل ددعاف ددطاتل تة ددفام ددت نالتت ق ددلاتوالتمل ددفول.اه ددذلاوت لض ددطاتل ددت التمت ددلاتوا

صفوبالتعملالاد التت قدلالت ح تاتوالتملفولالت ح تاامضطات عقنامناتف ا ا

لتعحلف التّين.ا ا

 - 1وكيل السفينة:

و ق ددلالتس ددفق ةاه ددتالتش ددذصالت ددذتامعم ددلالاد د التقفاس ددةااص ددفعهاممد د نراتم ةد د ا
لتسفق ةافطا لامفايععاقاافت واةالت ح اةرافقعق هالتم ة افطاتوّالتم لفقاتق تاا
ل د ددهافد ددطا ج د د لءااعد ددضالالمد ددفلالتننمد ددةا تد ددع مف التسد ددفق ةرا فتلقد ددف اهعسد دداقلا
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لت ضددفلةا تد اتصددحفهةفراوتحصددقلاتجد الت لددلراوشد لءالتمد باولاتول التننمددةا
تاسددفق ةا000الت د .ااوالددت او قددلالتسددفق ةاهتصددفهاو ددقنرالددنالتم ة د اافالمددفلا
لتمععال ددةاافتحفج ددف التمعع ددفت التننم ددةاتاس ددفق ة.اوامما ددناتبامل ددت او ق ددلالتس ددفق ةا
هعسدداقلالت ضددف عاتشددح ةفافددطالتسددفق ةال ددّالتمغددفت اتواهعسدداقمةفااصددحفهةفااعددّا
تف اغةددفامددنالتسددفق ةال ددّالتتصددتلاوفعحصددقلاتج د الت لددلالتمسددعتج ةاتام ة د .ا

وت علّامس وتقةاو قلالتسدفق ةات دفهالتم ةد اهتصدفهاو دقنراادلج .اوهدتا امسدللا
ت ددفهالتش ددفو قناتوالتم ت ددلا ت ددقةلال ددناه ددن اتواتا ددتالت ض ددف عالتع ددطايعس ددامةفا

تشددح ةفافددطالتسددفق ةاتوالتعددطايع د اتت اتف اغةددفام ةددفاتعسدداقمةفااصددحفهةفا الددنا

إلعهالتشذصطاوإلدلاتفاعقده.اواعدّاو قدلالتسدفق ةاممد نراتام ةد افدطالتدّلفو ا

لتعددطاتلددف ام ددهاتوالاقددهافددطالت مةت اددةالتع فقددةالتسددت اة.ا مددفامعددّامددت ناو قددلا
لتسفق ةافطاتت افامت فراتام ة اي ا افقهاافاو ل التلضف قةاوغق التلضف قة47.اا ا
 - 2وكيل البضاعة:
و قددلالت ضددفلةا تواو قددلالتشددح ة)اهددتالتشددذصالتددذتايعسددالالت ضددفلةاتحسددفاا
لتم تلا تقه.اوقّام معاشذصاولودّاهدقناصدفةاو قدلالتسدفق ةاوو قدلالت ضدفلةا

فددطالتتقددواذلتددهرافلددّاملاددباصددفوبالت ضددفلةامددناو قددلالتسددفق ةاتسددامةفا قفاددةا
ل ه.اوقّاتحّمالماقدةالت مدعال دّمفايد تافدطاوثقلدةالتشدحناشد طالتعسداقلاتحدوا

لت ولفددعاتواش د طالتعف ا د التس د اعاوفددطاهددذهالتحددف

اي لضددطاللددّالت لددلاام د تا

إ لنالت ضفلةامنالتسفق ةاووضعةفاتحوالت ولفعراإنففراتألصلالتدذتاملضدطا

اعّ ال عةفءاللّالت للا اهعساقلالت ضف عا ت اتصحفهةف.ات نالت ضدفلةالتمف غدةا

لا الت صقتاتحدوالت ولفدعا اتعد افدطاماف ةدفافدطاهدذهالتحفتدةاهدلاملدت او قدلا

لتسددفق ةااع ددّاتباتعح ددتلاصددفعها تد د او ق ددلالت ض ددفلةاه لاةددفا تد د التمذ ددفنبالاد د ا

47

ل
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مس وتقةالتم تلا تقةلاو فلعةل.اوامعّاو قلالت ضفلةاو قنرالنالتم تدلا تدقةلرا
وهدذهالتت فتددةاتتجددبالاقددهالتلقددف اااددلامددفاياد اتحفددااولددت امت اددهالتم تددلا تقدده.ا
وااتبامس و راوفلفرااواف التمس وتقةالتععفقّمةرات فهامت ادهالدنا دلامدفامصدق ها
مددناض د ا عق ددةاتلصددق هااددلتلءامددفايعتجددبالاقدده.اوو قددلالت ضددفلةاملددت ااعماددها
تلفءاتج امعفقالاقهاهق هاوفقناتصحفاالت ضف عراوإذلاتلايعلاتحّيّاذت الاجد ا

اف تفف افقحّتااملعض التع طالتسف ّ 48.ا

 - 3مقاول الشحن والتفريغ:

ملددت املددفولالتشددحناولتعف ا د اا مقددعالتعماقددف التمفتمددةالتذفصددةااشددحنالت ضددف عا

لا التسفق ةاتواتف اغةفام ةف.اوقّامادتباملدفولالتشدحناولتعف اد اشذصدفرا قعقدفرا
تواش ةاإفصةاتوام تسةالفمة.اوا ت ياملدفولالتشدحناولتعف اد امدعالت فقدلاتوا

لتشفوناتوالتم تلا تقهااعلّاملفوتةامحاهاشحناتواتف ا الت ضفلةامنالتسدفق ة.ا
وت ل ددقالا د اهددذلالتعلددّاتواددف التلددف تبالتمددّ طالتذفصددةااعلددّالتملفوتددة.او امعددّا

ملددفولالتش ددحناولتعف اد د ا ددفقنراوعد د افددطالتح ددف

التع ددطامس ددععملافقة ددفالتمد دتللقنا

تعتصد ددقلالت ضد ددف عام د ددنالت صد ددقتا تد د د التسد ددفق ةا ذلا ف د ددوا لت د ددقةااعقد ددّ ال د ددها

وففتعا .اوتةذلافنات ل قالاقهاتواف اللّالت للالت تاتوالت ح ت49.ا ا

48

ل

التمتلتا173ا–ا175امنالتلف تبالتع ف تالت ح تالتست تاتعف ا2006ا ا

 49صدوالتمدفت ا176امدنالتلدف تبالتع دف تالت حد تالتسدت تاتعدف ا2006الاد ات ده ا 1ا-املدت املدفولالتشدحناوالتعف اد اا مقدعالتعماقدف ا
لتمفتمةالتذفصةااشحنالت ضف عالا التسفق ةاتواتف اغةفام ةف2.ا-ام دتناتبامعةدّا تد املدفولالتشدحناوالتعف اد اافتلقدف اتحسدفاالتم ةد اتوا

لتشفوناتوالتم تلا تقهااعماقف اتإ امعصاةاافتشحناتوالتعف ا ااش طاتبامااتاهةفاافتفف اص ا،امناو قلالتسفق ةاتواو قلالت ضفلة3.ا

-املت التملفولااعماقف التشحناولتعف ا اوففتعماقدف الإلضدففقةالاإد اتحسدفاامدنا افدهالتلقدف اهةدفراوا امسدللافدطاهدذلالتشدلبا امدناق دلا

هذلالتشذصالتذتاماتباتهاووّهاتتجقهالتّلت ا تقه-4.اوإذلا فبالت فقلاهتالتذتالةّا تد التملدفولاافتلقدف اافتعمدلاه دفءالاد اتعاقمدف امدنا
صفوبالتعملاتواه فءالا اش طافطاوثقلةالتشحناتوافطاللّا م ف التسفق ةراوجدبالاد الت فقدلا إلدف التملدفولاهدذت 5.ا-امسدللالتملدفولا

لنالالمفلالتعطايعت هفالمفاملعام هاتواتفاعقهامناإلل.ا6ا-اتس تالا املفولالتشحناولتعف ا افقمفايععاقاافتّلفو الت فشعةالنا شف ها

تواف اتحّيّالتمس وتقةااولإللففءام ةفاوتواف التعلفت التمل اافت س ةا ت الت فقلالت ح ت.

ا
ا
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 - 4وكيل العبور:
و قددلالتع ددت ا لتع ل اددو)اهددتاشددذصاوتددقيامااددتاهعسددالالت ضددفلةامددنالت فقددلا

لت ح تاوإلدفت ا تدفتةفاامع فدةا فقدلاآإد رااحد تاتواهد تاتواجدتت.افعمدلاو قدلا
لتع ددت ايددعلافددطالتفع د التعددطاتفصددلاهددقنام واعددطا واددةاولوددّ اتا ضددفلةراوا د تا
جمقعالالمفلالتلف ت قةاولالمفلالتمفتمدةاولت ف تادةراتحسدفاامت ادهاتاتصدلاهدقنا

م واع ددطالت وا ددةالتتلو ددّ اتا ض ددفلةااغق ددةاوص ددتتةفاغفيعة ددفالت ةف ق ددة.اولاد د اه ددذلا
لاتددف املددت او قددلالتع ددت اهعسددالالت ضددفلةاتحسددفاامت اددهامددنالت فقددلالاولرا

وا د د اللد ددّالت لد ددلالت د ددف طاواع د د اتت التعد ددلمقنالا د د الت ضد ددفلةاوإ ةد ددفءالإلج د د لءل ا
لت م قةاوتذ انالت ضفلةاولتحففظالاقةفافطالتفع التففصاةاهقنالماقعطا لاةدف.ا

وو قلالتع ت اتق ا فقنراوق ا ها املت اه للالت ضدفلةامدنامادفباآلإد .ا مدفا

ت ددهاتددق او قددلا لددلاافتعمتتددةاا ددهام د تالالمددفلالتلف ت قددةالتسددفالةاتددق اافتددمها
هلاافتلالتعمقلالتمت لرا مفاتبامةمعهاومس وتقعهات عةطاام تاتساقلالت ضفلةا
ت د الت فقددلالت ددف طاوإ تددفتهامسددع ّلتةفا ت د التم تددلا تقدده.اولا د اهددذلافددإباو قددلا

لتع ددت اهددتاو قددلات ددف تالددفتتاا ددهايععفمددلامددعالتغق د اافتددلامت اددهاوتحسددفاه.ا
واسللاو قلالتع ت النالاإلفءالتشذصقةالتعطاتلعام ه.افةتامعّامس و رالنا
همفتدهالتذددفذالتعحف ددف التننمدةاتحفددااولددت المقادهات ددفهالت فقددلراتوا ذلاوصددلا

م هاتلصق افطاوفاالت ضف عاممفات تبالاقهاتافةفاتواتعق ةف.ا ا

ا
ا
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ا

لت فاالت فت

الت للالت ح تا ا

لت لددلالت حد تاهددتالصددبالتحقددف التع ف اددةاوت ددفتلالتسدداعاولتحفجقددف اولتمدتلتافددطا
كففةات جفءالتمعمت اوقّا معهال تففققف التّوتقةالت ح اةاو لاتوافمهالتعش اعا

لتسد ددت تافد ددطاقد ددف تبالتع د ددف الت ح اد ددةا قد ددلا46اتعد ددف ا 2006اام ددفايعفد ددقاوقتللد ددّا
ل تففققف التّوتقة.اا ا

المبحث تم يدي

ماهية عقد النقل البحري وتكوينه
ا
ت ع فولاهذلالتم ح امناإنلاثنثةاملفتبا حد افدطالاولافدطاتع ادلاللدّا

لت للالت ح تراو قنافطالت ف طامناهلات لطاهذلالتعلّراوا ع فولافدطالتملادبا

لت فت ات تاناللّالت للالت ح ت.ا ا

المطلب األول :تعريف عقد النقل البحري:
للدّالت لدلالت حد تاهدتاللدّاياعد ااملعضدفهاشدذصايدّل الت فقدلاادلباملدت اه لدلا

لت ضف عاتوالاشذفااافت ح املفهلاتج  50.ا

وقد ددّالإعاد ددتالتفلد ددهالتلد ددف ت طافد ددطات ققد ددتاللد ددّالت لد ددلالت ح د د تاوتحّيد ددّا قععد ددها
لتلف ت قةرافذهباف اقا ت اللع ف هامناللتتالتتتمعةراذهباف اقاثفبا ت اللع ف ها

مد ددناق قد ددلا جد ددف الاشد ددقفءراوذهد ددباف اد ددقاثفت د د ا ت د د اللع د ددف هامد ددناق قد ددلا جد ددف ا
لاشذفاراوالت لج،افطالتفلدهات دهامدناق قدلاللدتتالتملفوتدةاففت فقدلاياعد اافتلقدف ا
 50املادة ( )210مـن قـانون التجـارة البحريـة السـوري رقـم  46لعـام ( 2006وجنـد تعريفـام مشـا ام ـذا التعريـف يف
املادة  196من قانون التجارة البحرية املصري رقم  8لعام 1990م).
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اعمددلامعددقناهددتالت لددلاوتغققد التماددفبرا مددفات ددهاملددت اهةددذلالتعمددلاافتددعذّل اتتل ا
للاإفضعةاإلتل تهراو امذضعاتغق هراوهذهاصفف التملفوتة51راوهذلامفاتإذااها

لتمش د د عالتسد ددت تاص د د لوةافد ددطالتمد ددفت ا130امد ددناقد ددف تبالتع د ددف ا قد ددلا33اتعد ددف ا
 . 2007ا

المطلب الثاني :أطراف عقد النقل البحري:
ملددت اللددّالت لددلالت حد تالاد ا د فقناهمددف الت فقددلاولتشددفونراففتشددفوناهددتالتددذتا
ملابا للااضف عامنامافبا تد اآإد ام فشد اتوالدنا ادقاو قادهراتمدفالت فقدلا

فةتالتذتاياع اه للالت ضفلةاتعسالااعّاذت ا ت التم تلا تقه .ا

المطلب الثالث :تكوين عقد النقل البحري وخصائصه وإثباته:

تباللددّالت لددلالت ح د تاللددّا ضددف طامافددطا علددفتهات دتلف الإلم ددفااولتل ددتلاهددقنا
فقددهاو عفاددةالتعلددّاشد طا ث ددف اتةددذلالتعلددّ.اولتسد ّالتددذتامفد لافقددهالتعلددّاملاددقا

لاقددهاوثقلددةالتشددحن.اواعسددلاللددّالت لددلالت ح د تا ضددففةا ت د ا ت ددهاللددّا ضددف طا
افتذصف صالآلتقة ا

 -1للددّاما د اتل فقدده اللددّالت لددلالت ح د تامف د ضالتع لمددف امعلفهاددةافددطاذمددةا
فقهراففت فقلاياع اه للالت ضفلةاولتشفوناياع اهّفعاتج ا لاةف.ا ا

 -2للددّا ذلددفب اللددّالت لددلالت ح د تاللددّا ذلددفباتمددفايعمعددعااددهالت ددفقاتبام ددنا
لوع ف افعاطرام علالتشفو قنافطامتقعا امسعلقعتبافقهام فقشةالتش اوطالتعطا
مف ضةفالت فقاتبراومضل اناتال تلاولتعساقلاهةفراوهذلامدفاودّلاافتمشد عاتاعدّإلا

 51أنظر د .رزق هللا انطـاكي ،د .هنـاد سـباعي ،موسـوعة احلقـوق التجاريـة  ،5مطبعـة اجلامعـة السـورية ،1955
ص  .229ود .أمحـ ــد حس ـ ــين ،عقـ ــد النق ـ ــل البح ـ ــري ،منشـ ــأة املعـ ــارف ابالسـ ــكندرية ،بـ ــدون اتريـ ــخ ،ص .24
ود.مصــطفى كمــال طــه ،أساســيات القــانون البحــري ،منشــورات احلل ـ احلقوقيــة ،لبنــان 2006م ،ص .190ود.
فايز نعيم رضوان ،العقود التجارية وعمليات البنوك ،دار أم القرى ،املنصورة ،الطبعة الثانية1996 ،م ،ص .198
ود .علي حسن يونس ،القانون البحري ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،بدون اتريخ ،ص .8
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تحمفمددةالتشددفو قناولتعذفقددتامددناشددّ التش د وطالتعددطامف ضددةفالت ددفقاتبراوفتجددها
إفاامفايععاقام ةفااإلففءالت فقاقنامنالتمس وتقة.ا ا

 -3للّامناللدتتالتمعفوضدة الت فقدلالت حد تا املدت اه لدلالت ضدف عا املفهدلا
تج اياع التشفوناهّفعةف .ا

 -4للّااح تا اذت اتبالماقةالت للاتعلافطالت ح ا اةفاتوافطاج ءام ةدفرافدإذلا
تلا للالت ضفلةافطاج ءامدنالت وادةاهد لراتوا ةد لراتواجدتلرافق لد اللدّالت لدلااح ادفرا
فتمفاج

الماقةالت للافطاغفت ةفافطالت ح .

 -5للّات ف ت افةتات ف تاهتاتل مفراافت س ةاتا فقلراتمدفاافت سد ةاتاشدفونافدنا
معّات ف افرا ا ذلا فباتفج لراملت اهةذلالتعملاتحفجف ات ف ته.
و اي ددوالل ددّالت ل ددلالت حد د تا ا عفا ددةاوامما ددناتباما ددتبا ت ع و ق ددفافل ددّا ددصا
52

لتمشد عاافتمددفت ا211امددناقددف تبالتع ددف الت ح اددةاتعددف ا 2006ات ددها اي ددواللددّا
لت لددلالت حد تا اافت عفاددةاوامماددناتباماددتبالت ع و قددفاواصددّ التددتنا التمذددعصا
لتععاقمف التمععالةاهذت 53.ا

 52أنظــر د.اليــاس حــداد ،القــانون التجــاري (بري،اري،جــوي) ،منشــورات جامعــة دمش ـ 2005م ،ص .460
ود .جــت عبــد هللا قايــد ،القــانون البحــري ،مكتبــة هنضــة الشــرق ،القــاهرة1984 ،م ،ص .200ود.فــايز نعــيم
رضوان ،العقود التجارية وعمليات البنوك ،مرجع ساب  ،ص  .194ود .هاين دويدار ،موجز القانون البحري ،دار
اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية1999 ،م ،ص .158-156
53

هذلاواقّاصّ النالتسقّاونا الت للامش وعالتععاقمف التع فقذمةاافتل ل ا قدلا935اتدف ا ا2007/6/18التدذتا

جفءافقهات هاي ةضاللّالت للال ت ع و طاه ف التتظدف تالتعدطايد ةضاهةدفاللدّالت لدلالتماعدتاا التمدفت ا23امدنا
لتل ل التمذ ت )ا ا
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واقّات نالتع طالا اتح ا اللّالت للالت ح تاهتثقلةالتشحناواهطال ف الدنا
ت ّاافت ضف عالتمتتتقةامعلقةفالت ففباتاشدفوناواوثقلدةالتشدحناتعدّا ث فتدفراتاعلدّا

والتشحنامعفر.ا ا
ا

الفصل األول :الت ازمات الناقل البحري

ق دلالتحدّي الدنالتع لمدف الت فقدلالت حد تافدإباه فتد التع لمدف اتالد الاد الددفتقا
لتشفوناوهط ا

أوالً  -تســليم البضــائع إلــى الناقــل:ااوق د اياع د التشددفوناهعسدداقلالت ضددف عا ت د ا
لت فقددلافددطالت مددفباوالتماددفبالتمحددّتينافددطالتعلددّاتوالتاددذيناملضددطاهةمددفالتع د طا
لتسددف ّافددطامق دفءالتشددحن54.ا مددفاياع د اهعلددّملاهقف ددف الت ضددف عاولاقددهاا إلددف ا
لت فقلاال قعةالت ضفلةا ذلا ف واإل اتواقفهاةاتنشععفلاتوال ف ف  55.ا

ثانياً  -دفع األفرة:ا

االاج اهطالت ّلالتذتاياع التشفوناهّفعها ت الت فقدلا

ملفهددلاققددف الاإقد اه لددلالت ضددف عاوايددعلاتحّيددّالاجد الهعددّلءاافتفددف التلد فقناوا
تةمفا فملالتح اةاهذت اوا ذلاتلايذ افطاوثقلةالتشدحناملدّل الاجد التمسدعحلةا

ل ددّالتتص ددتلالفعد د ضاتبالت فق ددلاقد د ضالاجد د ااافماة ددفال ددّالتش ددحناوات ددتبا
لاج امسعحلةاتا فقلاام تاققف الاإق اافتع لمهالا التتجهالتصحق 56.،ا

54

وفةذلاقضوالتمفت ا232اقف تبالتع ف الت ح اة ا ا

55

اتمفت ا219اقف تبالتع ف الت ح اة ا

56

لتمفت ا233اقف تبالتع ف الت ح اة ا
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اومددعاذتد اتسددعحقا فمددلالاجد اتا فقددلاواتددتاتددلاملددلاهع فقددذالتع لمددهالاد التتجددها

لتصحق،افطالتحف

التعفتقة ا

1ا-اإلددلاصددفوبالتحددقاقددطاتسددالالت ضددفلةاوقددّاماددتباهددتالتشددفوناذلتددهاتوا
تفاعقها لبايعلإ التمذ ت النالتعلّ ا تعن الت ضفلة 57.ا

2ا_ا ذلاق الت ففبا تلفءالت ضف عاافت ح اإل لفذالتسدفق ةاتوالتشدح ةاتوا ذلاتافدوا

لت ضف عا عق ةالقباإفااهةف 58.ا

وات نا ذلاها والت ضف عااس باقت اقفه اتوا همفلالت فقدلافدطات فقدذامدفامف ضدها

لاقهالتلف تباتوالتعلّامنالتع لمف افناتسعحقالاج افطاهذهالتحفتة.ا 59ا
ا

هذلاوقّالملاقف تبالتع ف الت ح اةالتست تاتعف ا2006او ذلال تففققف التّوتقدةا
لا اتحّيدّالتع لمدف الت فقدلالت حد تاتحّيدّلراتققلدفرراوامادناتلسدقلاهدذهال تع لمدف ا

احسبام لولالت للالت ح تا ت التع لمف اتلعالا الت فقلافطامق فءاققف الت واةا
لت ح اددةراولتع لمددف اتعتجددبالاقددهاتث ددفءالت واددةراو ددذت التع لمددف امعتج ددةالا د ا

لت فقلال ّاوصتلالت واةالت ح اة.اوت ع فولاذت افطالتم فو الآلتقة ا
المبحث األول

التزامات الناقل في ميناء قيا الرحلة البحرية
اوت لددتتاهددذهال تع لمددف الا د اتددلمقنالتسددفق ةالتصددفتحةاتامنوددةاولت لددلا

ا

لت ح ت اوالتعن الت ضف ع اواشح ةف اوا صةفا تسعقفةف) .ا

57

لتمفت ا240اقف تبالتع ف الت ح اة .ا

58

لتمفت ا234اقف تبالتع ف الت ح اة ا
59

لتمفت ا235اقف تبالتع ف الت ح اة .
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المطلب األول :تأمين سفينة صالحة للمالحة البحرية:
اياع الت فقلالت ح تاالبامضعاتحواتص طالتشفوناتدفق ةاصدفتحةاتامنودةاوا
إلتمددف الماقددةالت لددل.اولتلددف تبالتسددت تاقددّاتوجددبالاد الت فقددلالت حد تافددطالتمددفت ا
)228ا لّلتاتفق ةاصفتحةاتامنوة اوت فقذالماقةالت للالا ا حتاآمناتعحلققا

لتع لمهافطا مصفلالت ضفلةاتفتمةاتمافبالتتصتل60.ا ا

واتدلمقنالتسددفق ةامفد ضاتبايعذددذالت فقددلاق دلالت ددّءاافت واددةالت ح اددةال وعقف ددف ا

لآلتقة ا ا

تو ردا لّلتالتسفق ةا لّلتلراف قفراجقّلرات تبامعهاصفتحةاتامنوة .ا
ثف قفردات ةق التسفق ةاوت واّهفاافتمةمف اولت جفلاولتم بالتننمةاتا واةالت ح اة.

ثفت فردات قتالتع فه اوتدف اتقسدف التسدفق ةالتمعدّ اتشدحنالت ضدف ع.اوذتد اوسدبا
تعالتسفق ةاوفحسبا قعةالت واة.ا ا

وإذلاتلاتعذذاهذهالتعّلهق اوتحقالت ضف عاض افقفع ضات هااذللالت فقلاوااتبا

تاشددفونالتحددقافددطالتععددتاض اوت ددّ الإلشددف ا ت د ات ددها ذلا ددفبالددّ اصددنوقةا
لتسفق ةا فشعفرالنالقباإفدطافقةدفام ةادهالت فقدلافدإباذتد ا اي دعلصامسد وتقعه.ا
هقّاتبالتلضفءالتف سطامسدعتوقفرافدطاذتد اللع دف ل التعّلتدةاوودّهفاملضدطااعدّ ا

مس د وتقةالت فقددلافددطاهددذهالتحفتددةالتددع فتلرا ت د اتبالتسددفق ةالتحّي ددةا ق د التععلقددّ ا
احق امسعحقلالا الت فقدلامةمدفاهدذلامدنال فمدةاتبامحدقياا مقدعاتج ل ةدفاواتبا

يعتصددلاتمع فددةالقتفةددفالتذفقددة.ا اوصددنوقةالتسددفق ةاتامنوددةاهددطامسددلتةا س د قةا
تلّ اوفلفرات وطا لاوفتةاام للف ا قعةالت ضفلةالتم لتتةاو تعالت واة 61.ا
 60املادة  241فقرة  1من قانون التجارة البحرية.
 61أنظر يف ذلك د .هشـام فرعـون ،القـانون التجـاري البحـري ،مديريـة الكتـو واملطبوعـات اجلامعيـة 1985م ،ص
 .174ود .حممد فريد العريين .ود .حممد السيد الفقي ،القانون البحري واجلوي ،منشورات احلل احلقوقية ،لبنان،
 2005م .ود .مصطفى كمال طه ،أساسيات القانون البحري ،مرجع ساب  ،ص .237
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وقددّاذه ددوالتففققددةاه و سددل اإنف دفراتمددفاق د هالتمش د عالتسددت ت ا ت د ا ت د ل الت فقددلا
ه ددذلالتع فم ددةالت ففق ددةاق ددلاول ددّالت ددّءاافتس ددف ات ع ددلالتس ددفق ةاص ددفتحةاتامنو ددةا

وت ةق هفاوإمّلتهفاافتلفقلاولتم بالتننمة62..اوافطاهذهالتحفتةامعف الت فقلامنا
لتمس وتقةا ذلاتث وات هاقف اامفامافطاق لاوال ّالت ّءاافت وادة.اتمدفا ذلاتصد حوا

لتسفق ةاتث فءالت واةاغق اصفتحةافنامسللالت فقلا ا ذلا فباذت اي جدعاتذلعدها
ق لاتوال ّالت ّءاافتسف  .ا

اوفددطالتففققددةاه دفم ت لاافددفت لج،اتبالتع د ل الت فقددلالتع د ل اه ددذلال فمددةراا ةددفاف دطا
لتفل د الاوت د امددنامفتتةددفالتذفمسددةاتقفمددوامس د وتقةالت فقددلالا د اتتددف التذلددلا

لتمفع ضالتلفهلاإلث ف التعا  .ا

المطلب الثاني :القيا باستال البضائع:

واتعّاهذهالتعماقةاوفلفرات لامنالتلف تبالتست تاومعفهّ اهفم ات لاهّلمدةاتسد افبا

مسد د وتقةالت فق ددل ااعاد د ام ددفاج ددفءاف ددطامعفه ددّ اه و س ددلاوقد د اجعا ددوامسد د وتقةا

لت فقلات ّتام ذالتشحناووع التعف ا  .ا

وفطاجمقعالاودتللايعتجدبالاد الت فقدلال دّال تدعن ا صدّل اوثقلدةالتشدحنا ذلا
ا ددبالتش ددفوناذتد د ام ددعامنو ددةاتبالتمشد د عاق ددّاتج ددفناتا فق ددلاتس دداقلالتش ددفونا

مصف راافتعن الت ضف عاق لالتشحنالا اتباتسع ّلالتتثقلةاهةذلالإلمصدفلااعدّا

وضعالت ضفلةافطالتسفق ة63.اا ا

واعتجباتبايعلالتعن الت ضف عافطالتمتلّالتمعفقالاقده اوفدطامق دفءالتشدحنامدفا

تلايعفقاالا اإنطاذت راول ّهفايععقنالا الت فقلاتباملت ااالامفايا ات لدلا

لت ضددف عات صددقتالتمق ددفءاتمةقددّلراتشددح ةفاواددّإلاهددذلاضددمنا لددف اتل قددقاللددّا

لت للاإنففراتمفاتإذ ااهامعفهّ اه و سل.ا ا

 62الفقرة األوىل من املادة الثالثة من االتفاقية.
 63الفقرة الثانية والثالثة من املادة  213من قانون التجارة البحرية.
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اولتددعن الت فقددلاتا ضددف عامماددناتباماددتبالاد اظةد التسددفق ةاوذتد ال ددّمفايعفددقا
لا اتبالتشحناملعالا الفتقالتشفونراوهتامفاتإذااهالتلدف تبالتسدت تاإنفدفرا
تامعفهّتقنالتاعقناتلات ق لام لاهذلال تفف اوففتعفتطا ايعصت افطاظلاتتام ةفا

تبايعلال تعن الا اظة التسفق ة .ا

واع تبالا ال تع ل اافتعن الت ضف عامنالتشفوناتبامادتبالت فقدلامسد و رات دفها

لتشفوناواما مفراهععتاضهالنا لاض اي عجالناتذافهالنات فقذاهدذلال تعد ل ا

مفاتلاماناذت ام لرا كدفإعنطا دتعالت ضدفلةالمدفاهدتامعفدقالاقدهافدطالتعلدّ).ا
 64ا

المطلب الثالث :عمليات الشحن:
اتسددعةّطالماقددف التشددحنا لددلالت ضددفلةامددنالت صددقتاووضددعةفافددطالتسددفق ةرا
وتذعاتالتتتقاةالتمع عةافطاذت ات عفرات تعالت ضفلة.ا ا

وللددّالت لددلا اي ددّتات فقددذها امددناوقددواهددّءالتشددحناوففتعددفتطاف واددةالتسددفق ةافددطا
الةدفاتمق ددفءالتشددحنا اتعددّاهّلمددةاتع فقددذالتعلددّ.اولتتقددوالتددذتام ددباتباتعتلجددّا

فقهالتسدفق ةافقدهافدطامق دفءالتشدحنافقعحدّتاوسدبال تفدف وافدطاودفلالدّ اوجدتتا

لتفددف ااذصددتااذتد افقددعلالت جددتعا تد الد طالتمق ددفءالتددذتام د تافقددهالتشددحن اا
وفطاوفلامذفتفعدهامحدقاتاشدفونافسد اللدّالت لدلاافإلضدففةاتاملفت دةاادفتععتاضا

لم ددفاتص ددفاهام ددناضد د

ا ا ذلاتث ددوالت فق ددلاتبالتع ددلإق امع ددتتاتسد د باتج ددطا

فع ددّهفاي لد اتاشددفونالتحددقاافسد التعلددّاتوالتملفت ددةاافتع فقددذا غددلالتعددلإق اوت ددنا

توبالتملفت ةاافتععتاض .ا

 64أنظر يف القانون املصري د .هاين دويدار ،موجز القانون البحري ،مرجع ساب  ،ص .208
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او ددصالتل ددف تباف ددطامفتتق ددها 22را)223اوالفهاة ددفاف ددطالتففقق ددةاه و س ددلالتم ددفت ا
)6/4راوافطالتففققةاهفم ت لالتمفت ا  )13الا اتبالتشحنام دباتبايد تالاد ا

لت ضفلةالتمععفقّالاقةفاوفطاوفلالإعنفةفامحقاتا فقلا فضا لاةف.ا ا

ول د ددّمفات د ددتبالت ض د ددف عاوقتل د ددف اوق د ددةاف د ددنام د ددتناش د ددح ةفا الاد د د التس د ددفنا
لتمذصصةاتذت ا مفام باتباي لفلةفام ّواالنالتشفوناتث فءالت لل .ا

ول ددّمفات ددتبالتس دفق ةامسددعلج ااافماةددفامددناق ددلالتشددفونافددنام ددتناتا فقددلاتبا
مشدحنالت ضددفلةافدطاغقد الامددفكنالتمذصصدةاتشددحنالت ضدف ع.اوا ام ددتناتددها
فطاهذهالتحفتةاتباملت اه لدلااضدفلةاتاغقد الاد اظةد التسدفق ةالتمسدعلج اتدتلءا

تك ددفباذتد د اف ددطالام ددفكنالتمذصص ددةاتاش ددحنات ا راوإ اما ددتباتامس ددعلج او ددقا

لتملفت ةاالج ا لاةف.ا ا

وفملعض د اقددف تبالتع ددف الت ح اددةالتسددت تافددإبالاصددلاتبالتماع د الت قسددطاهددتا
لت فقل امعاجتلنال تفف الا اتباملت التشفوناهذت اول ّهفايع تبامفاياط ا

-1ال تعن اتقعلالا اظة التسفق ة .ا

-2التشدفوناتددقاتباهددتالتمسد ولالمددفامحدّماتا ضددف عامددناضد اتث ددفءالماقددةا

لتشحن .ا

-3التع ل الت فقلااإمصفلالتسفق ةاتامق فءالتنن اتاشحناوإإلف التشفوناهذت  .ا

وتمفرا فبالتماع اافتشحناتتلءالت فقلات التشفونافناهّامناتعدفو ةلاإل دفناهدذها

لتعماقة.ا 65ا

وقد ددّاج د د التعمد ددلالا د د اتباي د د صافد ددطاللد ددتتالت لد ددلالا د د اتبايعحمد ددلالتشد ددفونا
مصدف الالماقدةالتشدحناوتدتاقدف اهةدفالت فقدل.اوفدطامعفهدّتطاه و سدلاوهددفم ت لا

 65املادة  232من قانون التجارة البحرية.
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فددإبالتماع د اافت لددلاهددتاتل مددفالت فقددلرافاددلاتسددم،ا اعفهمددفااف تفددف الا د اتباملددت ا

لتشفونااعماقةالتشحن .ا

المطلب الرابع :عمليات رص أوتستيف البضاعة:
االت ضفلةاتواتسعقفةفامع طات تقبالت ضفلةافطالتع فه التمذصصةاتةف اتوا

لاد د ات ددل،التس ددفق ةاف ددطالتح ددف

التع ددطام ددتنافقة ددفاذتد د راال ال ددةات ع ددّال ددنا

لت ضفلةاإل التةن اوالتعاتاوتحففاالا اتتلنبالتسفق ة .ا

با
والت الت فقلاتواو قاهالت ففبااعماقةا االت ضفلة اووع اتتاقف اهدذت املدفوتت ا

معذصصتبافق ل الت فقلامس و رالناتإلف ةلافطامتلجةدةالتشدفو قن.ا دلاذتد ا
تحوا ش لطالت ففبالا اهذهالتعماقةاتاعحلقامناتنمةالتسفق ةاوتتلن ةف .ا

واعّالت ااتوالتعسعقتالتمعقباإللراتعفقّمفراي تبامس وتقةالت فقلالمفاقّاي لا
ل ددهامددناتض د ل اوتددذلامسددع الت فددفبالددفت اتاحصددتلافددطامق ددفءالتتصددتلالا د ا

شةفت اافت ااق لاتساقلالت ضفلةاتام تلا تقه.اي مةفامعذصصتبراو اماتبا

تة دفاو قددةا ا ذلاتمددوااحضددت التم تددلا تقددهاتواو قاددهاتواه ددفءالا د ا ذبامددنا
لتمحامةاتوا فباللّالت للامعضم فراش فرامذتلالت ففباوقال تععف ةاافتذ لء .ا
وفقمفامذصات فقذاهذلال تع ل اتلاي صالتلدف تباولتمعفهدّل الاد اشدطءافدطاهدذلا
لتذصتا اوففتعفتطامذضعات فقذهاتألصتلالتف قةالتعطالتدعل الاقةدفالتعمدلافدطا

لتمتل قااحسبا تعالت ضفلةامتضتعالت للاو قععةف .ا

هــذا وقــد لشددع طالتمشد عالتسددت تاتباماددتبالت لددلاتلإددلالتع ددفه اوتددلام د اتا فقددلا
نرا م ددفها
فددطاغقدد التمنوددةالتس ددفواقةا لددلاتم ددةااضددف عالاد د اتددل،التس ددفق ةامحم د ا
مس وتقةامفاقّامصق ةفامناتض ل ااس باذت  66اومناتإلف اهذلالت للا
داتع اضالتسفق ةاتاذل ااس بالّ اتتلن ةفالت فتجالناتحتلام
 66املادة  230من قانون التجارة البحرية.
 67أنظر د .مصطفى كمال طه ،أساسيات القانون البحري ،مرجع ساب  ،ص .224
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67

الت لل .ا

ا

د دداتعد د اضالت ح ددف اتاذلد د ا عق د د رةاتص ددعتفةاتد د لاةلاتث ددفءالتعتلص ددتاولاإل ددف ا
لت ح اةاول شغفلالتمم ل الا التسل،اافت ضف ع.ا ا

دداتع د اضالت ضددفلةا فسددةفاتذل د التسددلتطافددطالت ح د اتوالتع اددلاامقددفهالت ح د اتوا

افاملف  .ا

د دداتعد د اضالت ض ددفلةالتمتج ددتت اف ددطالتع ددفه ا تد د اإلد د ال ةق ددف ات ددل،التس ددفق ةا
احمتتعهالاقةفاوتس اامفءالت ح ا تقةف .ا

وت نامعاهذلاوام للف امنالتمشد عاتمدفاتحلدقامدناتلدّ افدطاصد فلةاالتسدفنافلدّا

تو تالا د الاصددلالتددذتاذ ددفهالتددع فءل اتجددفنافقةددفاتا فقددلاتباملددت اافتشددحنا

ولت االا التسل ،اهطا فتعفتط ا

-1ا ذلاتذباتهالتشفونا عفا رةاهذت  .ا
-2ا ذلا فباما مفراهذت اامتجبالا مةاوالتاتل ،التسف اةافطامق فءالتشحن .ا

-3ا ذلاج د د التع د د طاف د ددطام فد ددلالتشد ددحناتوالقعض د ددوا قعد ددةاالت ضد ددفلةاذتد د د ا
كفاإشفااولتسقف ل  .)...ا

وت نافطاجمقعالاوتللاتوجبالتمش عاتبايدذ افدطا اوثقلدةالتشدحناتبالت ضدفلةا

مشحت ةالا التسل 68.،ا
وتدّ اتدتلف ا وددّ التحدف

التعدطاذ فهددفافدنامادتبالت فقددلامسد و رالمدفامصددقبا

لت ضددفلةام ددناضد د ااسد د باش ددح ةفاهةددذهالت قفق ددةا ذلاتث ددواتبالتضدد اوص ددلا
عق ددةالتل قعددةالتذفصددةاتةددذلالت لددلراوت ددهامددعاذت د اي ل د اما م دفراامددفاملضددطااددها

 68ويف ذل ــك ــدر قـ ـرار ع ــن حمكم ــة ال ــنقض الس ــورية ب ــرقم  1055اتري ــخ  1974/12/2يقض ــي (ن (اس ــتالم
الشاحن وثيقة شحن البضاعة وقبو ا وتظهريها ألمر املرسل إليه يفيد إعالم الرابن للشاحن بطريقـة الشـحن الفعليـة
على السطح) نقالم عن حممـد غسـان ـابوين ،القضـاب البحريـة ،منشـورات نقابـة احملـامني يف دمشـ 1979م .ص
444
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لتلد ددف تباولتع د د طامد ددنالتذد ددفذال وعقف د ددف التننمد ددةاتامحفف د ددةالا د د الت ضد ددفلةا
لتمشحت ةاهةذهالت قفقةامفاتلاي واوجتتالتس بالاج ط.

ا

او ددذت ات ددلات د د التففقق ددةاه ددفم ت لالت ل ددلالاد د التس ددل،ا اف ددطاث ددنماو ددف

69ا

مش ددفهةةاتم ددفاج ددفءاا ددهالتل ددف تب.اولتففقق ددةاه و س ددلالت ددع عّ الت ل ددلالاد د ات ددل،ا
لتسفق ةامنا لف اتل قلةف .ا
ا

المبحث الثاني

التزامات الناقل خالل عملية النقل البحري
وجددته اهددذهال تع لمددف اتعم ددلاافت لددلاوالتحفددفظالا د الت ضددف عالتم لتتددةاإددنلا

لت واة .ا

المطلب األول :القيا بنقل البضائع:
ل تع د ل الت قسددطالا د الددفتقالت فقددلاهددتا لددلالت ضددف ع امحلل دفرالتةددّطالاتفتددطا

لتددذتامسددع ا تقددهالتشددفونراوهددتا مصددفلالت ضددفلةاتددفتمةا ت د اماددفبالتتصددتل ا
فعاقددهاتبايتصددلالت ضددفلةاتا ةددةالتملصددتت ا فماددةاوتدداقمةافددطالتمقعددفتالتمحددّتا

ولتمعفقالاقده.اوإ اففدطامدّ امعلتتدةاتع فتدبامدعا دتعالتسدفق ةاو قعدةالت ضدفلةا
وضمناإيالتسق التمنوطالتمعفقالاقهاتواإيالتسق التمععفت.ا ام تناتا فدفبا

تباي ح د د طالد ددناهد ددذلالتذد دديراافلد ددّاي د د تتال ح د د لطا ت د د اتع د د ضالتسد ددفق ةاتوا
لت ضددفلةاتاذلد ا مددفاتددتامد

تددق هفافصددتت

التسددفق ةالاد امق ددفءامعددقناغقد اتلإددلافددطاإدديا

الت ضددفلةالتم تدداةاتواتع ضددوالتسددفق ةاتعفصددفةاتتحلددواضد لرا

افت ضددفلةرافة ددفا ام ددتناتا فقددلالتععاددلااددفتلت التلددفه اا ةددفامددفا ف دواتعحددّما

 69الفقرة األوىل من املادة التاسعة من اتفاقية هامبورغ.
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لتض اتتاتلاي ت بالت فقلاإلدلراتدفالفراوهدتال حد لطالدناإديالتسدق التمععدفت.ا
مفاتلامانال ح لطام لرا مفاامتجباه تتالتعلّا فسه اتوافطاوفلاتتلف ا وّ ا
لتحف

التعطا صالاقةفالتمش عافطالتمفت ا  )256ا وام فتةدفال حد لطاالصدّا

لفذات وللااش اة .)..ا

ولددفت ايددعلالت لددلالا د التسددفق ةالتعددطاشددح والاقةددفالت ضددفلةاتو مددفاتغقق د اابا
تغقق هفاي اّامنالوعمفلاتع ضالت ضدفلةاتاضد اتواتألإلدف اوت دنافدطاوفتدةا

ل ضددل ل اتددذت اتوجددبالتمشد عالا د الت فقددلاتغقق هددفراواسد تاهددذلال تع د ل اتددق ا
فليافطاوفلاتتقتالتسفق ةا ةف قدفرافحسدباوإ مدفاتمضدفرافدطاودفلالتعتقدتالتم قدوا
ذلا ددفبامددناشددلباهددذلالتعتقددتالإلض د ل اافت ضددف ع70.اوفددطاوددفلالضددل الت فقددلا

تذت اوقف اافتعع ف اتفق ةاتواتك افقعحملاهتالتمصدف الاتوباتبامسدعحقاتتا
نافت افطالاج  .ا

تمفا ذلاقف الت فقلاه ذلالتع فمةالتننمدةاوتدلامسدعلعاادفت غلامدناذتد اتدلمقناتدفق ةا

تإ د افددنامعددّال ّ ددذامس د او ر اوت ددنالاقددهاتبامذل د التشددفو قنااددفت طالتددذتا
يتجّافقدهاوتبايعذدذالتتتدف لاتننمدةاتامحفف دةالاد الت ضدف عراول دّهفالاد ا دلا
شفوناتباملت اه للااضف عهالاد امسد وتقعهاوااعد اهدّفعالاجد اتا فقدلاالدّ امدفا

تلامنالت واة.ا ا

وغفت دفرامددفاي لددتتالتعلددّالا د امددفامم د ،االت فقددلاوددقاتغقق د التسددفق ةراوات ددناهددذلا
لامد د ا امعف ددطالت فق ددلام ددنالتع لمفت ددهالتمععال ددةاافتس ددفق ةاوالت ض ددفلة اوف ددطاه ددذها

لتحفتددةايعحمددلالت فقددلامصددف الا لددلالت ضددفلةاوااددتبامس د و رالددناذت د اولمددفا
محددّمامددناتض د ل ا عق ددةالت لددلاوتغقق د التسددفق ةراولاقددهاتبامحصددلامددنا ف ددفبا

لتسفق ةالت ف قةالا اوثقلةاشحن .ا
 70الفقرة الثانية من املادة  229من قانون التجارة البحرية.
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وت عةطالماقةالت للاهتصتلالت ضفلةا ت التمافبالتمعفقالاقهراوقّام ق التعلدّا
تا ففبالتعتجهاتمق دفءاآإد ا دلباتدت تافدطاوثقلدةالتشدحنال دف ا"تواتتامق دفءاآإد ا

ق ابامماناتباتصلا تقهالتسدفق ةااسدن " اواد تاهدذلالامد افدطالاودتللالتعدطا ا
مماددنافقةددفاوصددتلالتسددفق ةاتامق ددفءالتمعفددقالاقددهاتس د باإددف نالددنا لت الت فددفبا
كتجتتاو

نر..ا ت ) .ا
اصحطام ا

وإذلاو تافطالتعلّاماف قناتاتصتلامعاتد التذقدف اتاشدفون ال ّ دذالاد الت فدفبا

تبايعتجددهاافت ضددفلةا ت د التمق ددفءالتددذتامحددّتهالتشددفوناتث ددفءالت واددة اوا ا ددفبا
لاقهاتبايعتجها ت التمق فءالتمذ ت اتو رافطالتعلّاوع اتلتقهاتعاقمف التشفون .ا
ا

المطلب الثاني :الحفاظ على البضائع المنقولة:
يعتج ددبالاد د الت فق ددلالتحف ددفظالاد د الت ض ددف عالتع ددطامل ددت اه لاة ددفا فتم ددفات ة ددفاف ددطا
و لتعه.اواسللافطاوفلاتإلاافتع لمهاافتحففظالا الت ضفلةاولّ اهدذلالتع فمدةا

لتننمةاتعحلققاذت .ا ا
ا

المبحث الثالث

التزامات الناقل في ميناء الوصول
واتعم لاتا ال تع لمف اافتلقف ااهعف ا الت ضفلةاواتساقمةف .ا
المطلب األول :القيا بتفريغ البضاعة:
لتعف ا ايعضمنا لالتعماقف التمفتمةالتعطاتسعةّطا إ لنالت ضدفلةامدنالتسدفق ةا
وإ لتةفاهتلتلةالت ولفدعا تد الت صدقت اتوا تد التصد فتلافدطاودفلا ف دوالتسدفق ةا
لتقةااعقّلرالنالت صقت .ا
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وفملعض امعفهّتطاه و سلاوهفم ت لاففبامناملت اافتعف ا اهتالت فقلاتومفراو ا

م تنال تفف الا اإنطاذت راتمفافطاظلالتلف تباففاصلاتبالت فقلافةتامدنا
يععفقّامعالتملفولالت ح تاواعحملات عةامفاقّاي ت هاهذلالتملدفولاتواتدفاعتهامدنا

تإلددفءراوت ددنالتددع فءاتجددفنالتمشد عال تفددف الاد اتباملددت التشددفوناتوالتم تددلا
تقهاافتعف ا  71.ا

وغفت دفراامددفاي د تافددطاوثقلددةالتشددحناش د طاملضددطااددلباماددتبالتعف ا د الا د الددفتقا
لتم تلا تقه اوهذلامفامع طااش طالتعساقلاتحوالت ولفعا تتالتعسداقلالاد اظةد ا
لتسفق ة)راوفملعض اهذلالتش طالا التم تلا تقهااعّالتدعن الت ضدفلةاتباملدت ا
هعف اغةفافطامقعفتامعقنالا اتباي ّتات اف هامنالتتقوالتذتامذل افقدهالت فدفبا

لتم تلا تقهاالبالتسفق ةامسععّ اتاعف ا  .ا

واددعلاتحّيددّامةددلالتشددحناولتعف ا د اااف تفددف اهددقنالتمععفقددّين72راوفددطاوددفلالددّ ا

لتفف التمععفقّينالا امّ امعق ةافقعلالتا تءاتألل لطالتسف ّ  .ا

وت ّتامةاةال ع ف التسفق ةاتاشحنامنالتقت التذتاياطا لدن الت فقدلاتاشدفونالدنا
جفه اةالتسفق ةاتعل لالت ضدف عراتمدفامةادةال ع دف اتاعف اد افع دّتامدنالتقدت التدذتا
ياطا هدنلالت فقدلاتاشدفونالدنالتدععّلتالتسدفق ةاتاعف اد .او اتحسدباضدمنامةادةا

ل ع ددف ا اتم ددف التعم ددلاتوباتم ددف التعل ددلال تد د تلقةاولالق ددفتالت ت ددمقة.ا م ددفا
يعتق ددتاتد د افبامةا ددةال ع ددف ا ذلاوفت ددوالتل ددت التل ددفه اتوبالتلق ددف اافتش ددحناتوا

لتعف ا ا ستءالاوتللالت تاةاواغق هف73.او امسعحقانافت افطالاج اتواماففل ا

 71الفقرة األوىل من املادة  229من قانون التجارة البحرية.
 72الفقرة الثانية من املادة  186من قانون التجارة البحرية.
 73الفقرة الثالثة من املادة  187من قانون التجارة البحرية.
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لددناهددذهالتمةاددةراوت ددناغفت دفرامددفايعفددقالا د اتبامم د ،التشددفوناتوالتم تددلا تقددها

ماففل ات لةا ذلامفاقف ااإ فنالتعماقةاق لالتمتلّالتمحّتافطالتعلّ 74.ا

اوا ذلال لضد ددوالتمةاد ددةالتمحد ددّت ا لتففقد د دفراتوال ف د دفر)افق د ددّتات د د افبامةا د ددةا

ضددففقةا اتع ددفونالتمةاددةالاصدداقةاوتددّإلاضددمناهددذهالتمةاددة اإنف دفراتمددفاهددتا

لاقددهالام د افددطالتمةاددةالاصدداقة اتمددف التعلددلاولالقددفتراو اتعتقددتاهددذهالتمةاددةا
لإلضففقةااس بالتلدت التلدفه راوذتد اابالتعدلإق ا دفباتد هاتلصدق التشدفوناتوا

لتم تلا تقهافطات فقذالتع لمفتةلراهذلاوتعّالتمةاةالإلضففقةاملجت 75.ا ا

اوافطاوفلال لضدوالتمةادةالإلضدففقةاتوبا تمدف التشدحناتوالتعف اد افقدعلا

م ،امةاةا ضففقةاثف قةاماتبافقةفاتا ففباتبايعلفض النا لايت ام ةفاتعتاض رفا
مسددفوتام د نراو صددتالتم ددلامددنالتم ا د التمسددعحقالددنا ددلايددت امددناتمددف التمةاددةا

لإلضففقةالاوت راوذت اتوبا إنلاامفاقّامسعحقامناتعتاضف النالاض ل ا

لتعطاقّاتصقبالت فقل .ا

اولتعع ددتاضالتمس ددعحقال ددنالتمة ددلالإلض ددففقةامع ددّام ددناماحل ددف الاجد د ا

واذضددعاتمددفاتذضددعاتددهالاج د امددناتواددف اوإفصددةامددفايععاددقام ةددفااضددمف ف ا

لت فقلا تعقفف ةفراوتلتطاوقال تلفءاهةف .ا

وقّاتعضمناوثقلةالتشحنامفامع طااش طا"لتعف ا التعالف ط"اوااملعضفهافل دهافدطا

وفلاتلإ التم تلا تقهالنالتعن الت ضف عاملت الت ففباافتععفقّامعاملفولاملد ات ا
هعف ا الت ضفلةاولتعنمةفاتمصاحةالتم تلا تقهاولا ا فلعه .ا
ا
ا
ا
 74الفقرة الثانية من املادة  187من قانون التجارة البحرية.
 75الفقرة الرابعة من املادة  187من قانون التجارة البحرية.
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المطلب الثاني :االلت از بتسليم البضائع:
لتعسدداقلاهددتالإلجد لءالتلددف ت طالتددذتاتتضددعالت ضددفلةافقددهاتحددواتصد طاصددفوبا
لتح ددقافقة ددف.اوقد د ات عل ددلاوق ددفن الت ض ددفلةاتام ت ددلا تق ددهاوا ددعمانام ددنافحص ددةفا
ولتعحلقامناملفالعةفاتامتلصفف التتل ت افطاوثقلةالتشحن 76.ا

ولتعسدداقلافددطالتفددفققعطاه و سددلاوهددفم ت لاهددتاتل مدفرا وددقاتاعف ا د راتمددفافددطاظددلا
لتلددف تبافددقماناتباماددتبا مددفا ول دفرا وهددتالاصددل)راتوامعفصد لراوذت د افددطاوددفلا
وجددتتا"اش د طالتعف ا د التعالددف ط"اتواتددفالفرافددطاوددفلاوجددتتاش د طا"التعسدداقلاتحددوا

لت ولفع" .ا

وصددفوبالتحددقافددطالتددعن الت ضددفلةاهددتالتحفمددلالتش دالطاتتثقلددةالتشددحن.اوقددّا

ج د التعمددلالا د اتباملددت الت فددفباهعسدداقلالت ضددفلةاتت قددلالتسددفق ةاتقلددت اهددّو ها
هعتناعةددفالا د اتصددحفاالتحددقافقةددفراوت ددنافددطاهددذهالتحفتددةا ات لضددطامس د وتقةا

لت فقل .ا

وقددّات ددفولالتلددف تباوفتددةاتعددّتالتملددفت قناافت ضددفلةا عق ددةاتح اد اوثقلددةالتشددحنا

لاد الددّ ا سد اواذتد افدطالتمددفت ا239امددناقددف تبالتع ددف الت ح اددة اوقد امقد ا

هقناوفتعقن ا

تو ر افددطاوفتددةالتعد لولاق ددلالتعسدداقل افددلبالاوتتاددةات ددتباتحفمددلالت سددذةالات د قا
فطاتف ا التع ةق راابالتتثقلةاتم لاوقدفن الت ضدفلةافععع د او ل ةدفال علادوا تقدها

وتلامعّاتامفت الاولا لفت ات ةق هفاا هاتلامعّامما ةف.ا ا

ثف قفر افطاوفتةالتع لولااعّالتعساقل افمناتسالالت ضفلةات تباتهالافضداقةالاد ا
وماةالت س الاإ اوتتا ف وات ةقد لتةلاتتد قاتف اذدفرراوت دنااشد طاتبامادتبا
مناتسالالت ضفلةاوسنالت قة 77.ا

 76أنظر د .حممد فريد العريين ود .حممد السيد الفقي ،القانون البحري واجلوي ،مرجع ساب  ،ص .334
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اوإذلاتددلايددعمانالت فقددلامددنالتعحّيددّالتددّقققامددناهددتاصددفوبالتحددقرا ددفبا

مناولج هاتباملابا ت التلضفءاتعققناوف

اقضف طاتتتعاتّمهالت ضف عاوع ا

يعمانامنامع فةاصفوبالتحق .ا

اول ّمفا امحض اتوّا تعن الت ضفلةراتواوض التم تلا تقها ات دها فدضا
ل تددعن اابالت ضددفلةامعق ددةراتواغق د املفالددةاتامتلصددفف التمعفددقالاقةددفامددعا

لتشددفونراففددطاهددذهالتحفتددةاتا فقددلالتحددقافددطاتباملاددبا ت د التلضددفءالتمسددعع لا
يددّلعالت ضددفلةاتددّ اتتاشددذصاتحسددفاالتم تددلا تقددهاتواتددّ اوددف

اقضددف ط.ا

وإذلات ددلات ددنالاجد د اق ددّاتفع ددوااع ددّرافا ددهاتباملا ددباتل اد د اهق ددعام ددفاماف ددطام ددنا

لت ضفلةاتعسّيّاهذهالاج اثلا يّلعالت فقط78.ا ا

واد صاقدف تبالتع ددف الت ح ادةالتسددت تاتعدف ا2006افدطالتمددفت ا )237ام دهاااددلبا
"معددّاتسدداقلا سددذةامددنات د ّالتشددحنا ت د الت فقددلاق ا ددةالا د اتسدداقلالت ضددف عا ت د ا

صفوبالتحقافطاتسامةفامفاتلاي واغق اذت " اوثمدةاوثقلدةاتإد ات دواتسداقلا

لت ضف عاوهطاتذوبالتعساقلالتعطاتحامةدفالتمدفت ا )226رافةدذهالتمدفت ات قد ات دلا
مناتهاوقافطاتسالاااضدف عااملعضد اتد ّاشدحناتباملادبامدنالت فقدلا صدّل ا

تذوباتسدداقلاتععاددقااامقددف ام ةددفااش د طاتباي د صالا د اذت د افددطات د ّالتشددحنرا
واعلطا ذبالتعساقلاوفماهالتش لطاودقاتسدالالت ضدف عالتم ق دةاادهراومد ت اذتد ا

تبالتع تلتالت فقدلاإلذبالتعسداقلامتقعدفرالاقدهامدناوفمادهالتشد لطااف تدعن اي دوا
ققف الت فقلاهعساقلالت ضفلةالتم ق ةافطالإلذب .ا

إذا تقــدم عــدة أشــخاص نملــون نســخام مــن وثيقــة الشــحن القابلــة للتــداول بطلــوا

 77نصــت املــادة )1 ((239
تسلم البضائع  ,وجو تفضيل حامل النسخة الـ يكـون أول تظهـري فيهـا ســابقام علــى تظهـريات النسـخ األخـرى.ا

)2اا ذلاتس ددالالت ض ددف عاوفم ددلاوس ددنالت ق ددةاإلو ددّ الت سد د ا ا ف ددوات ددهالافض دداقةالاد د اوفم ددلاتواوما ددةالت سد د اا

لاإ اوتتا ف وات ةق لتةفاتت قاتف اذفر)).

 78املادة  240من قانون التجارة البحرية.
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اول ددّمفامضددل الت فقددلا تد اتسدداقلالت ضددف عات ف ددباقضددف طالددنالتم تددلا

تقددها مددفافددطاوفتددةا يّللددهالت ضددف عاتددّ اتمددقنامعق ددهاقفضددطالامددت التمسددعع اةا
لتمددفت ا )240اتوا ت د ا ف ددبالتفددفقطا مددفافددطاوفتددةاتسدداقلالت ضددف عا ت د املددفولا

لتعف ا د ا لمددف راتش د طالتعف ا د التعالددف ط افددإبا ث ددف التعسدداقلاماددتباافتحصددتلامددنا
لت ف بالتلضف طاتوال تففقطالا ا مصفلاهعسالالت ضف ع .ا
ا

الفصل الثاني :مسؤولية الناقل البحري
ت فوت فافقمفات قامفايع تبامدنالتع لمدف الاد الدفتقالت فقدل اواتد ع فولافدطاهدذلا
لتفصددلامددفايععد ضاتددهالت فقددلالت حد تامددنامسد وتقةافددطاوددفلا إنتددهاهع فقددذاتاد ا
ل تع لمف .اوذت امناإنلالتم فو الآلتقة ا

المبحث األول

الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل البحري وحاالت تحقق ا ودفع ا
ت د ع فولافددطاهددذلالتم ح د التل قعددةالتلف ت قددةاتمس د وتقةالت فقددلالت ح د تا ملاددبا
تولراووددف

اتحلددقالتمس د وتقةا ملاددباثددف ط او ذصددصالت فت د اتّ لتددةا دا ا

تفعالتمس وتقةراوفطالت لاعا ع فولاوّوتاهذهالتمس وتقة.ا ا
ا

المطلب األول :الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل البحري:
توضحوالتففققدةاه و سدلاتبالتعد ل الت فقدلالت حد تاهدتالتعد ل اهعحلقدقا عق دةاهدطا
مصددفلالت ضددفلةا فماددةاوتدداقمةاتاماددفبالتملاددتااوفددطالتمتلددّالتمحددّتراوت علددّا

مسد اوتقةالت فقددلال ددّاتذاددتاهددذهالت عق ددةاتوباوفجددةااباي ددوالتشددفوناذتد 79.ا

 79الفقرة الثانية من املادة الرابعة من اتفاقية بروكسل.
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تتاتبامس وتقةالت فقلاقف مةالاد التذلدلالتمفعد ضاغقد التلفهدلاإلث دف التعاد را
وتق اتمف الت فقلاتقّفعاهذهالتمس وتقةا اتباي والتس بالاج ط .ا

اوه فتد د الت ددع فءاتو تت ددهالتففقق ددةاه و س ددلاف ددطالتفلد د الاوتد د ام ددنالتم ددفت ا

لت فت ةام ةفالّ اامتج هالتع ل الت فقلاا علالتسفق ةاصدفتحةاتامنودةاق دلاول دّا

لت ددّءاافت واددةالتع د ل اه ددذلال فمددةراتتاتبامس د وتقعهافددطاهددذهالتحفتددةاقف مددةالا د ا
لتذللالتمفع ضالتلفهلاإلث ف التعا  .ا
تمفالتففققةاهفم ت لافلّاتقفموا لفلّ الفمدةامسد وتقةالت فقدلالاد اتتدف التذلدلا
لتمفعد ضالتلفهددلاإلث ددف التعاد

اوقددّاما ددوالت فقددلامددنالتددعذاصامددنامسد وتقعها

لددنالتض د الت فشددقال ددناهددن الت ضددفلةاتواتافة ددفراتولتعددلإ افددطاتس دداقمةفا ذلا
تث دوات دهاهدتاواوتدفاعتهاومدنالتدعذّمةلافدطات فقدذالتعلدّ اقدّالتذدذولا دلالتعددّلهق ا

لتمعلتتةاتعففتتات بالتض او عف ه 80.ا

تتاتبالت فقلاي تامنالتمس وتقةاوع اوتتاالطات باهن الت ضفلةاتواتافةفاتوا
لتع ددلإ اف ددطاتس دداقمةفام ة ددت ر ا فتم ددفات ددهاتث ددواه ددذلالتع فم ددةالتمعلتت ددةاف ددطا ل ددلا

لت ضف عاولتمحفف ةالاقةف.ا ا

وت ناهذهالتلفلّ التعطاجفء اهةفالتففققةاهفم ت لاتةفالتدع فءين ات دتبافدطا دلا
ا

م ةمفامس وتقةالت فقلاولج ةالإلث ف

تو را-ااالمسـؤولية فـي حالـة الحريـق ااتقفمدوالتففققدةاهدفم ت لامسد وتقةالت فقدلا
ف ددطاوفت ددةالتح ا ددقالاد د اتت ددف التذل ددلالتتلج ددبالإلث ددف اوذتد د ال ددّمفاتت م ددوا
لتمددّلطاتباي ددواتباإلددلاتوا همددفلالت فقددلاتواتوددّاتفاعقددهاتواو ن ددها ددفباهددتا

 80الفقرة األوىل من املادة اخلامسة من اتفاقية هامبورغ
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لتس د بافددطا وددّلمالتح اددق اتوا ددفبالتس د بافددطال دّ ا فددفءالتح اددقاتواتفددفتتا
آثف هاتوالتعلاقلام ةف .ا

ثف قفرا-ااالمسؤولية في نقل البضائع علـى سـطح السـفينة اذ دفات دها ام دتنا

لت للالا التسل،ا ا ذلاتتلف اوف امعق ةاوهطاتذبالتشفونا عفا رةاهذت اتوا
تبالت فقددلا ددفباما م دفراه ددذت اامتجددبالا م ددةاولتا دتل ،التمعم ددتلاهةددفاف ددطامق ددفءا

لتش ددحن.اتوا ذلاجد د التعد د طاف ددطامق ددفءالتش ددحنالاد د اذتد د اتوالقعض ددوا قع ددةاا
لت ضددفلةاذت د .اوفددطاوددفلاقددف الت فقددلاه لددلالت ضددفلةالا د التسددل،اتوبات دتلف ا
وّ اهذهالتحف

راتوافطاوفلال هالنا ث ف التففقهامعالتشدفونالاد ا لاةدفا

لا د التسددل،راتوافددطاوددفلالددّ الت دتلناتددهااف وع ددفناام ددلاهددذلال تفددف الا د ا

لتغقد راففدطاجمقددعاهدذهالتحدف

ات علددّامسد وتقةالت فقدلاام د تاتباي دوالتمددّلطا

تبالت لددلالا د التسددل،ا ددفبالتس د بالتتوقددّاتحددّومالتض د راو اي د تالت فقددلامددنا

لتمس وتقةا ااإث ف اتبالتض امعتتاتس باتج ط .ا

كمفاهق وال تففققةاتبامذفتفةال تفف الا اوجتاالت للافطالتع فه اتح الت فقدلا

مددنالتعمس د االواددف اتحّيددّالتمس د وتقةا د لرا فع د لضاتباقصددّالت فقددلاقددّالت ددها
إلوّلمالتض  .ا

تم ددفاق ددف تبالتع ددف الت ح ا ددةاتع ددف ا2006افإ ددهامع ددّالتعد د ل الت فق ددلالت حد د تاه ل ددلا
لت ضددفلةاتددفتمةا ت د امق ددفءالتتصددتلافددطالتمقعددفتالتمعفددقالاقددهاتوافددطالتمقعددفتا

لتمعلددتلرافددطاوددفلال دّ ال تفددف الا د امقعددفتامعددقن التع لم دفراهعحلقددقا عق ددةاابا

لتم ددفتتقنا )243اوا )1/254ا اتعفق ددفبالت فق ددلام ددنامسد د وتقعهال ددنالتة ددن اتوا
لتعاتاتوالتعلإق ا ا ذلاتث واتباذت اي جعاتسد باتج دطا ايدّاتدهاتوات ف دهاتوا
اوددّاتفاعقددهافقددهراول تع د ل التم صددتاال ددهاهددتالتع د ل اللددّتاولتمس د اوتقةالددنا

لإلإنلااهامس وتقةاللّمة .ا
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المطلب الثاني :حاالت تحقق مسؤولية الناقل البحري:
ياعد د الت فق ددلااإمص ددفلالت ض ددفلةات دداقمةاو فما ددةاتمق ددفءالتتص ددتلاوف ددطالتمتل ددّا

لتمحّتراولا اذت اتلت امس وتقعهافطات فعةاوف

اهط ا

أوالً -االمتنــاع عــن تنفيــذ النقــل:افددطاوددفلالمع ددعالت فقددلالددناتسدالالت ضددفلةاتوا
لاةددفااغق د ات د بامش د وعرافإ ددهاماددتباقددّالمع ددعالددنات فقددذالتع لمددهالاتفتددطاتتا
لتع لمددهاه لددلالت ضددف عالتعددطالتفددقامددعالتشددفونالا د ا لاةددفاوامعددّامس د و رات ددفها
لتش ددفونرا ا ذلاتث ددواتبالتش ددفونات ددلامل ددّ ات ددهالت ض ددفلةالتمعف ددقالاقة ددفاتواتبا
لت ضفلةا ف واإل راتواتبالدّ ات فقدذهالت لدلاي جدعاتسد باتج دطا ايدّاتدهاتوا

ت ف هاتوااوّامناتفاعقهافقه .ا

ثانياً -ال الك:امعدّالت فقدلامسد و رالدناهدن الت ضدفلةاتدتلءاتكدفبالتةدن ا اقدفرا
كم ددفات ددتالوع ق ددوالت ض ددفلةاتواتد د قو)اتواج قد دفرا كم ددفات ددتاوص دداوالت ض ددفلةا
فقصددةامددناوق د التددتنباتوالتملددّل اتوالتعددّت)راوت دتلءاتكددفبالتةددن اولقلق دفراتوا

وامق دفر.اوتعددّالت ضددف عافددطاواددلالتةفت ددةا ذلاتددلاتسددالاإددنلالتسددعقنايتم دفرالتعفتقددةا
لضفءامقعفتالتعساقل 81.ا

اولتع طاقّاتسفم،االدّ اصدغق ا ذلا دفبالتد لصاوفصدنرااسد باظد وطا

لت للاتوا قعةالت ضدفلةا مدفاتدتا ف دواتدتل لات ذد اجد ءام ةدفاتوا ف دواو تفدفرا
تددلياجد ءام ةددفاتث ددفءالماقعددطالتشددحناولتعف اد اواقددّاو تاذتد اتمضدفرافددطاقددف تبا
لتع ف افلّا صالا ات ه ا

 81أنظر اتفاقية هامبورغ يف الفقرة الثالثة من املادة اخلامسة واملادة  242من قانون التجارة البحرية.
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"ا.1ا ذلا ف دوالت ضددفلةاتفلددّاال قععةددفاجد ءلرامددناقددّ هفاتم د تا لاةددف افددنامسددللا
لت فقلا النالت لصالتذتامفت الت س ةالتعطاملضطاهةفالتعد طامدفاتدلاي دواتبا
لت لصا لاافتفعلالنات باآإ  .ا

.2ا ذلا ف ددوالت ضددفلةالتم لتتددةااملعض د ات د ّا لددلاولوددّام د ت اتعددّ اتج د لءاتوا
د وتاوسد وا سد ةالتعسددفم،افدطالتد لصات ددلاجد ءاتوا د تالاد ال فد لتا ذلاوددّتا

قددّ هال ددّالإل تددفلااصددت امسددعلاةافددطات د ّالت لددلاتوا ذلاتماددناتحّيددّهاال الددةا

تإ "82.ا ا

تمددفاتددتات ددفونالتد لصالتلددّ التمسددمتلااددهامسددللالت فقددلالددنالتد لصااافماددهالاد ا

لفع لضات هامعّافطاهذهالتحفتةاقّال ت باإللر .ا

وإذلال لد ددت اوثقلد ددةالتشد ددحنالا د د اتحفد دداااذصد ددتااونباتواملد ددّل الت ضد ددفلةرا
فع ّهفايععقنالا اصدفوبالتحدقافدطالتدعن الت ضدفلةاتباي دواولقلدةالتملدّل ا

لتمشحتباتقعس اتها ث ف التةن الت

طاوملفت ةالت فقلاافتععتاض .ا

ثالثـــاً -التلـــف:اوالصددّااددهاوصددتلالت ضددفلةا فماددةات دتلءامددناوق د التددتنباتوا
لتعدّتراوت ةدفامعق دةاتواهةدفال د ا اةدفاتواجد ءام ةدف.اوفدطاهدذهالاودتللامسدللا
لت فقددلالددناهددذلالتععقددباتوالتعاددتا ذلا ف ددواوثقلددةالتشددحنا قفددةاإفتقددةامددناتتا
تحفاااشلباوفتةالت ضفلةاوقناشح ةفراوق امفعد ضات دهاتسدامةفامدنالتشدفونا

احفتددةاجقددّ اوتبالتعقددباقددّاوصددلاتث ددفءالت لددل.اتمددفا ذلاتضددم واوثقلددةالتشددحنا

تحف فرايععاقااحفتةالت ضفلةالت فه رافع ّهفامفع ضاتبالت فقلاقّاتسامةفاوهطا

معق ةراوااتباافتعفتطالبءا ث ف التعا الا الفتقالتم تلا تقه .ا

 82املادة  145من قانون التجارة رقم  33لعام 2007م.
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وفذصتاالتحفتةالتعدطاملدت افقةدفالت فقدلاهعسداقلاوثقلدةاشدحنا قفدةاتاشدفونراوا
تإذهام هاافتملفهلاإلفااضمفبايدعحفاافقدهاودتلاوضدعالت ضدفلةرافة دفالتع د ا
فطالنقةالت فقلاافتم تلا تقدهاتتثقلدةالتشدحنا ذا او قدةاتةدذلالتذلدفاا اهدقنا
فقددهاتتالتشددفوناوالت فقددلراواافتعددفتطافةددتامس د ولات فهددهالددنا ددلاهددن اتوا

تعقباقّامصقبالت ضفلة .اتبات ّالتشحنالت قتا امم عالت فقدلامدنا ث دف ا

ت بامناتت فاالإللففءامنالتمس وتقةالتعطاي صالاقةفالتلف تب .ا
ا

رابعـاً -التــأخر فــي التســليم:املددعالاد الت فقددلالتعد ل اهعسدداقلالت ضددفلةافددطالتتقددوا
لتددذتالتفددقالاقددهافددطاوثقلددةالتشددحنرا ذلا ددفبامحددّتلرافقةددفراوإ افقددعلافددطالتفع د ا

لت م قددةالتعددطامحددّتهفالتع د طافددطاضددتءا ددتعالت ضددفلةاو اددقالت واددة.او امعددّا
م د تالتعددلإ افددطاتسدداقلالت ضددفلةات د فراتاععددتاضراوإ مددفام ددباتباماددتباغق د ا
لفتتاوتبامس بالتض اتصفوبالتحقافطاتسالالت ضفلة .ا
ا

المطلب الثالث :طرق دفع مسؤولية الناقل البحري:
فددطااعددضالتحددف

امسددعلقعالت فقددلاتبامعفددطا فسددهامددنالتمس د وتقةالددنالتض د ا

لتددذتاياحددقاافت ضددفلةالتم لتتددةااحد لر.اوه ددفا ددّاتبالتففققددةاه و سددلات ةددفااددفت غلا
منالت صالا االنباش وطالإللفدفءامدنالتمسد وتقةرا ات ةدفاتجدفن اذتد افدطا

وف
ا

امعق ةاهط ا

أوالًا–افددطاوددفلالددّ اصددنوقةالتسددفق ةاتامنوددةااعددّاهددّءالت واددة الت فقددلاياع د ا
ه ذلالتع فمةالتننمةاولتمعلتتدةات عدلالتسدفق ةاصدفتحةاتامنودةاق دلالت وادةاول دّا

لت ّءافقةفراوففتعفتطا امسللالت فقلالنالتةن اتوالتعاتالت فشقالدناوفتدةالدّ ا
صنوقةالتسفق ةاتامنودةا ذلاتث دواتباقدف اه دذلالتع فمدةالتمعلتتدةاق دلاول دّاهدّءا
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لت واددة83.اا مددفاتبالت فقددلا امسددللا ددذت الددنا عددف جالتعقددتاالتذفقددةافددطالتسددفق ةا
لتعطا امماناتم ة امعقلاامنات ق ةف.ا84اا ا
ا

ثانيـاًا–ال ددّاوجددتتالاإلددفءالتمنوقددةاولاإلددفءالتمععالددةااددإتل التسددفق ة الت فقددلا
فددطالتففققددةاه و سددلا امسددللالددنالتةددن اتوالتعاددتالت فشددقالددناتتالمددلاتوا
همفلاتواإلدلامدناجف دبالت فدفباتوالت حدف اتوالتم شدّاتوامسدعذّمطالت فقدلافدطا

لتمنوةاتوافطا تل التسفق ة.اتتاتبالت فقلامعف امدنالاإلدفءالتمنوقدةاتعفاعقدها

وهددطالاإلددفءالتف قددةالتمععالددةاالقددفت التسددفق ة كمفاتددتاإددفتتالت فددفباقتللددّالتسددق ا
فطالت حف اممفاتت ا صلّل التسفق ةاوتض الت ضفلةالتمشحت ةالاقةف)85.ا ا

و ذت امعف الت فقلامناتإلفءاتفاعقهالتمععالةااإتل التسفق ةاولتعدطايع تدبالاقةدفا
ل ددّ التمحفف ددةالاد د ات ددنمةالتس ددفق ةاواتع اض ددةفاتاذلد د اتوباتباما ددتباذتد د ا

مععالدفراالقددفت التسددفق ةاتواتسددقق هف.الامدفرات ددها اي ددفلامددناللع دف التعمددلاإلددلافددطا
تل التسددفق ةاتبامس د باض د لر َ افددطالت ضددفلةا فتم دفات ددهاتددلاي شددلامسددعلنرالددنا

لتض التنوقاافتسفق ة .ا

وا ل الت فقلامس و رالناتإلفءاتفاعقهالتع ف اةاتتالاإلفءالتعطاتععادقااشدحنا

لت ضددفلةاتوا صددةفاتواوف ةددفاتواتف اغةددف اواملددعااددف نراتتاش د طامعفددطالت فقددلا

مناهذهالتمس وتقة 86.ا

 83الفقرة األوىل من املادة الرابعة من اتفاقية بروكسل.
 84أنظر الفقرة الثانية من املادة الرابعة من اتفاقية بروكسل ,ود .على حسن يونس ،القانون البحري ،مرجع ساب
ص .72
 85أنظر الفقرة أ من املادة الرابعة من اتفاقية بروكسل .ود .علي حسن يونس ،القانون البحري ،مرجع ساب  ،ص
.74
 86أنظر يف ذلك د .حممد كمال محدي ،عقد الشحن والتفريغ يف النقل البحري ،دار منشأة املعارف
ابالسكندرية ,1983 ،ص .42
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ا

ثالثـاًا–ا صددوالتففققددةاه و سددلالاد الددّ اتإلددف ااحقد ا ذلالتددعلفعالت فقددلاتبا
مع د تالتض د ا تد د اتوددّهفافددناتل ددعالاقددهامس د وتقةراوه ددط التلددت التلددفه اإل ددلا

لتشفوناولقبالت ضفلة اواتفعفلالت فقلالتذفتقةامنالتذلل .ا
أ  -القوة القاهرة :ويدخل في إطار القوة القاهرة ما يأتي:

-)1التح اقاتوباإللامنالت فقدل اووعد امعفد الت فقدلامدنالتمسداوتقةالاقدهاتبا

ي ددواتبالتضد امعددتتاتد هاتاح اددقراوات ددنامددعاذتد اي لد الت فقددلامسد و رالددنا
لتض ا ذلاتمانالتشفونامنا ث ف اتوّاتم ان اوّومالتح اقاافعلالت فقلراتوا
عق ةاإللام هاوتق ااذللاتفاعقه .ا

 )2اداتإلد ددف الت ح د د ال تد ددع ف قةالتعد ددطاتعع د د ضاتةد ددفالتسد ددفق ةااس د د با واعةد ددفا

كفالفصق ).ا ا

 )3اداتإلددف التح د ا ات دتلءاتكف ددوا لل دفرامسدداحفراتواو ف دفراتهاقددةاوت دتلءا ف ددوا

معا ةاتوامنالتمعتقعا شتفةف .ا

)4اداتإلف التل قعةرا فتصفللةام نر .ا

 )5اداتلم د ددفلالال د ددّلءالتعم د ددتمققن ام د ددنالتص د ددعباتحّي د ددّالتملص د ددتتاافال د ددّلءا
لتعمتمققنراوتعلالتم لتاهذت اتلمفلالتل لص ة .ا

)6ادا لالملاصفت امناتالةالفمةامم عالتع فقذاو اي جعا ت اإللالت فقل .ا
)7اداققتتالتح

التصحط .ا

 )8ادالإلضد د لااتوالإلغ ددن اتث ددفءالتعم ددل او ددلام ددفام ددناش ددل هاتبامح ددتلاتوبا

م فش التعملاوا تتا تعحفتةالتع فقذ .ا

)9ادالتفعناتوال ضل لاف الاهاقة 87.ا
 87أنظر أيضام فيما سب د .حممد فريد العريين.ود .حممد السيد الفقي ،القانون البحري واجلوي ،مرجع ساب  ،ص
.341
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ا

ب _ خطأ الشاحن وعيب البضاعة:ا امسدللالت فقدلالمدفامصدقبالت ضدفلةامدنا
ضد ا ذلا دفبا فشددعفرالدناإلددلامدناجف ددبالتشدفوناتوامفتد الت ضدفلةاتواو قاددها

توامم اده.اوقددّاتضدم وال تففققددةاتل قلدفراتددذت ااذصدتاالت ضددف عالتذلد التعددطا
تلامانالت فقلاتقسم،ااشح ةفالا التسفق ةاتتالالاال قععةف.ا 88ا

كمفا امسللالت فقلالمفامصقبالت ضفلةامناض ااسد بال د افدطالتح دلاتوا

لتتنباتواتتاهن اتواتاتاآإ ا دفتجالدنالقدباإفدطاتوالدنا قعدةالت ضدفلةا
لتذفصدةراوت ددنا اممادناتا فقددلال وع دفنااددفتع

التدذتامصددقبالت ضدفلةاتث ددفءا

لتل اددقا ذلا ف ددوالت ضددفلةاال قععةددفاغق د اقفهاددةاتاع د راتوا ف ددواوفتعةددفال ددّا

لتشحنا اتسم،اافتع

ا فتح تاالت ففةام نر .ا

اوفذص ددتاالتعغاق ددتاغقد د الت ق ددّاف ددنامما ددناتا فق ددلاتبامح ددعجاهة ددفاف ددطا

متلجةددةالتغقد اوسددنالت قددةا ذلاتددلايددّ نافددطاوثقلددةالتشددحناتحفدداااذصددتااهددذلا

لتشلبراوففتعدفتطامادتبامسد و راتمدف التغقد اوات دنامحدقاتدهالت جدتعالاد التشدفونا
اعّاتبايدّفعالتععدتاضاتصدفوبالتحدقرالاد اتباي دوالنقدةالتسد قةاهدقنالدّ ا

كففمةالتعغاقتاولتض  .ا
ا

ج_أفعــال الناقــل الخاليــة مــن الخطــأ:ا امسددللالت فقددلالددنالتضد التددذتاياحددقا

لت ضفلةا ذلا فبالتض اقّا لالن ا

ت.ا لفذاتوامحفوتةا لفذالا وللاتوالامتللافطالت ح  .ا

ا.التعقتاالتذفقةافطالتسفق ةالتعطا امماناتم ة امعقلااتبايع ق ةف.ا ا

 88الفقرة السادسة من املادة الرابعة من اتفاقية بروكسل.
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ن.ال حد د لطالتمعل ددتلاف ددطالتمس ددق ا  )deviationا ذلا ددفباإل ل ددفذاتوامحفوت ددةا
ل ددفذالا وللاتولامد دتللاف ددطالت حد د .اولاد د الت فق ددلا ث ددف اتبالتضد د ا ددلال ددنا

ل ح لطراوتبال ح لطا فبامعلت را كمفاتدتالضدل الت فدفبا تد اتغققد التل ادقا
إلصنلاإالا ف فاافتسفق ةا عجالدنالت دتالتسدققالتدذتاصدفتفةفاتث دفءالت وادة.ا
تمفا ذلا فبال ح لطا عق ةاإللامنالت فقلافنامعف امنالتمس وتقة.ا 89ا
ا

تمددفالتففققددةاهددفم ت لافلددّاهق ددواتتد فاا لفددفءالت فقددلامددنالتمسد وتقةاوقسددمعةفا تد ا
لفمةاوتإ اإفصة ا

-1ات بالإللففءالتعف ايعم لافطاققف الت فقلااإث ف ات هاهتاومنالتعذّمةلافطا
ت فقددذالتعلددّامددناتددفاعقناوو ددنءاقددّالتذددذولا ددلالتعددّلهق التمعلتتددةاتعفددفتتالتضد ا

ومسعع عفته .ا

2ا-اتت فاالإللففءالتذفصة اوالصّاهةفالات فاالتعطات جعاتال قعةالتذفصدةا
تا ضفلةاوإت اولجبالإل لفذ .ا

ت-ات بالإللففءالتمسع ّا ت ا تبالت ضفلةاوقتل ف اوقة ا

صدوالتمدفت التذفمسدةافددطافل تةدفالتذفمسدةالاد اتبالت فقددلامعفد امدنالتمسد وتقةا

لنالتةن اتوالتعاتاتوالتعلإ افطالتعساقلالت فشقالنالتمذدف

التذفصدةاهدذت ا

لت ددتعامددنالت لددلراواذت د ا ذلاتث ددوالت فقددلات ددها فددذالتععاقمددف التعددطاتصددّ هفا تقددها
لتشفونااشلباهذهالتحقتل ف اوات هافطالت وطالتعطاوقدعافقةدفالتحدفتم اممادنا
س ةالتةدن اتوالتعادتاتوالتعدلإق ا تد التمذدف

فإ ددهامفع د ضا سد د ةالتض د اتعاد د التمذددف

التذفصدةاهةدذلالت دتعامدنالت لدل ا

التذفص ددة ا ا ذلاتث ددوالتم ددّلطاتبا

لتض ا شلالناإللاتوا همفلامنالت فقلاتوامناتفاعقهاتوامناو ن ه .ا
 89أنظر املادة الرابعة من اتفاقية بروكسل.
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ا-ات بالإللفدفءالتلدف لالاد اولجدبالإل لدفذ اتتالتعدّلهق التعدطاملدت اهةدفالت فدفبا
إل لفذالا وللاتوالامتللراوه فالا الت فقلاتباي واتباهن الت ضف عاتواتافةفا

توالتعلإق افطاتساقمةفا شلالناتا التعّلهق راوتبات تباتا التعّلهق امعلتتة90.ا ا
تمددفالددنا د اتفددعامسد وتقةالت فقددلالت حد تافددطاقددف تبالتع ددف الت ح اددةافلددّا ددصا

كذت الا اتت فاالفمةاتإللففءاوتإ اإفصةاتذت ا مفاملتط ا
ا

 -1األسباب العامة لإلعفاء في قانون التجارة البحرية السوري:
ت-التلدت التلددفه ا امسددللالت فقددلالددنالتةدن اتوالتععقددبالتددذتامصددقبالت ضددفلةا
عق ةاتلت اقفه .ا ت ا ا

وا اتع ددّاتإل ددف الت حد د ام ددناق ق ددلالتل ددت التل ددفه ا ا ذلاهاغ ددوام ددنالتش ددّ ام ددّ ا
م عاةفاغق امعتقعةالتحّوماتوا امماناتفعةف .ا

ا-افعلالتغق ااولتغق اهتا لاشدذصاغقد الت فقدلاوغقد التمضد و راو امادتبا
لت فقددلامس د و رالددناتفعفتددهاوت دتلءاتكددفبافعددلالتغق د امات دفراتاذلددلاتوا راوت ددنا
ي غدطاتباتعدتلف افقددهال فصد التسد بالاج ددطاتتاتبا اممادناتتقعدهاو اتففتمددها

و اتفددفتتا عف دده.اولا د اذت د ا اماددتبالت فقددلامس د و رالددنالتض د التددذتاياحددقا

لت ضددفلةااسد باتصددفت اتددفق عهامددعاتددفق ةاتإد ااذلددلامددنا فددفباهددذهالتسددفق ة ا
واعددّاتمض دفرا فشددعفرالددنافعددلالتغق د اتاددتالت ضددفلةااس د باوجددتتااضددفلةاتإ د ا
معق ددةاافتسددفق ةاتددلاماددنالت فقددلالا د الاددلااعق ةددفراا ددها ذلا ددفبامعاددلااعق ةددفافددنا

ماتبات بالتض اتج قفرال ه .ا
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ن-اإل ددلالتمضد د و امعفد د الت فق ددلام ددنالتمسد د وتقةالم ددفامص ددقبالت ض ددفلةام ددنا
ض د ااس د باإلددلالتشددفونافددطالددّ اتغاقفةددفااشددالاجقددّام د نرراتوالددّ ا لددن ا
لت فقلاال قعةالت ضفلة...لت  .ا

ت-التعقبالتذلتطافطالت ضفلة اوق ات عفطامس وتقةالت فقلا ذلاتث واتبالتض ا
كددفبااس د بالقددبالت ضددفلةالتددذلتط اتتاتبات ددتبالت ضددفلةاتحمددلاهددذلتةفاهددذو ا

لتفسفترا لبات تباممفايعاتااس لةا عق ةال تففعالتح ل اتوال ذففضةفاتوا عق ةا

لتعع ضاتا تفة .ا

او ايا د الت فقددلااإث ددف اتحفدداافددطاوثقلددةالتشددحناافتعقددبالتددذلتط ا ا ذلا

كفبالتعقباظفه لراتوا فبامعالااه .ا
ا

 -2أسباب اإلعفاء الخاصة في قانون التجارة البحرية السوري:وهدذهالاتد فاا
هط ا
ا

أ -اإلعفاء القائم على خصوصية طريقة نقل البضائع:

تتالت لددلالا د اتددل،التسددفق ةرافة ددفامعف د الت فقددلامددنالتمس د وتقةا ذلاتث عددواتبا

لت لدلاتدلاوفددقا ودّ التحدف

توالتعاددتا فشددقالددنالتمذددف

التعددطام دتنافقةدفالت لددلاهةدذهالتل الدةراوتبالتةددن ا
التذفصددةاافت لددلالا د اتددل،التسددفق ة91.اوذت د ا ا

معفطالت فقلالناتلصق هاافتذفذال وعقف ف التننمةاتامحفف ةالا الت ضفلة .ا

ب -اإلعفاء القائم على الطبيعة الخاصة للبضاعة

:

ولتملصددتتاافت ضددفلةاه ددفالتحقتل ددف التحقددة افلددّاقد التمشد عافددطالتمددفت ا )246ا

مددناقددف تبالتع ددف الت ح اددةا لفددفءالت فقددلامددنالتمسد وتقةافددطاوفتددةا لددلالتحقتل ددف ا
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لتحق ددةال ددنا ددلام ددفاياحلة ددفام ددناضد د ا ذلا ددفبالتة ددن اتوالتضد د ا فش ددعفرال ددنا
لتمذددف

التذفصددةاهةددذلالت ددتعامددنالت لددلاوإذلا فددذالت فقددلاتعاقمددف التشددفونااشددلبا

لددلاهددذهالتحقتل ددف راهددلامفعداضاتباهنكةددفاتوامددفاتصددفهةفامددناضد ا شددلالددنا

لتمذف

التذفصةاهةذلالت تعامنالت للاوع اي والتشفوناوقتعاإللامنالت فقدلا

توامنا ف هاتوامناتودّاتفاعقدهاومدناتم ادةالتضد ا فدت التحقتل دف ااسد باتول ا
لت ح د د د راتواتةد د ددقجالتحقتل د د ددف ا عق د د ددةال تفد د ددفعالام د د دتلناوإصد د ددفهعةفات ع د د دفراتد د ددذت ا
افتم ض...لت  .ا

اواذعاددتالتلددف تباه ددفالددنالتففققددةاهددفم ت لاوذت د ال ددّمفاجعددلالإللفددفءا

ملعص د لرالا د اوددف

اهددن الت ضددف عاتواتافةددفاتوبالتعددلإق افددطاتسدداقمةفراففددطا

لتحفت ددةالاإقد د الاد د الت فق ددلا ذلام ددفات لتاتف ددعامسد د وتقعهاتباي ددواوج ددتتالتسد د با

لاج ط .ا

ج -اإلعفاء القائم على سلوك الشاحن:

قضد اقددف اتبالتع ددف الت ح اددةاال ددها ذلاتعمددّالتشددفوناذ د اهقف ددف اغقد اصددحقحةاا
فطاوثقلدةالتشدحنالدنا قعدةالت ضدف عاتواققمعةدفافدنامسدللالدناهدن الت ضدف عا

تواتافةدفا ذلاتث ددواتباهدذهالت قف ددف اغقد اصددحقحةاوتبالتشدفونافعددلاذتد المددّلررا
وع اوتتا فبالتةن اتوالتعاتا فشعفرالناإللامنالت فقلاتوامدناتفاعقدهرا فتمدفا

تباإلدلالت فقدلاتواتفاعقددهاتدلايد ا تد امسددعت التغدا اوااصد طالت د المددفا ذلا
كفباتةذهالت قف ف اغق التصحقحةاتإلافطاتحلدقالتضد ات ا امعفق د رةاتاشدفونا
لا اغشه92.الامفراتبالت فقلا اياع ااإث ف اتبالتشدفوناقصدّالإلضد ل اافت فقدلا

توااغق ه.ا ا
ا
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د -اإلعفاء القائم على وافب اإلنقاذ والمساعدة البحرية:
ت صال تففقف التّوتقةالا اولجبالإل لفذاولتمسفلّ اتعلمقناتنمةالا وللافدطا

لت حف اومفاتف ضهال تففقف التّوتقةاتكّهالتلف تبراوولجبالإل لفذاتوت امنالتع ل ا
لت فقلاافتمحفف ةالا الت ضف ع .ا
المطلب ال اربع :حدود مسؤولية الناقل البحري:
ت د ع فولافقمددفامددلتطام ددّتاتحّيددّالتمس د وتقةراولتحددف

غق امحّوت  .ا

التعددطاتعددّافقةددفالتمس د وتقةا

ا

أوالً :مبدأ تحديد المسؤولية:
ملصددّاام ددّتاتحّيددّامسد وتقةالت فقددلاوضددعاوددّاتقصد اتاععددتاضاياعد ااددهالت فقددلا
مةمفاها التض .ا ا

-1اتحّيددّالتمس د وتقةافددطالتففققددةاه و سددل ا صددوال تففققددةافددطالتفل د التذفمسددةا
منامفتتةفالت لاعةالا التحّالاقص اتمس وتقةالت فقلاواجعاعدهام اد امف دةاج قدها

ل اق تالنا لا تاتواووّ اتوامفامعفتلاهذهالتلقمةاه لّالماةاتإ .ا ا
ثلالّلالت وتت تلافطامفتتهالت ف قةاهذلالتحّا ت الش اآ طاف

اذه طالدنا

كد ددلا د د تاتواوود ددّ راتوا30اف د د اذه د ددطالد ددنا قاد ددتج ل امد ددنالتد ددتنبالإلجمد ددفتطا
تا ضفلةالتذتامفلّاتوايعاتالا اتباي إذاافالا امنالتحّين .ا

-2اتحّيددّالتمس داوتقةافددطالتففققددةاهددفم ت ل ا صددوافددطالتفل د الاوت د امددنالتمددفت ا
لتسفتتةالا امفاملتط ا

ت)اماتبالتحّالاقص اتمس وتقةالت فقدلالدنالتضد الت فشدقالدناهدن اتواتادتا

لت ضددف عاهددتالتحددّالالا د امددناوددّينامحسددباتوتةمددفالا د اتتددف ا835اووددّ ا
وسددفهقةات ددلا د تاتواووددّ اشددحن.اوثف قةمددفالا د اتتددف اووددّتقناو صددتامددنا
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لتتوّل التحسفهقةالنا لا قاتج ل امنالتتنبالإلجمفتطاتا ضف عالتعطاها واتوا
تافو .ا

ا)اماددتبالتحددّالاقصد اتمسد وتقةالت فقددلافددطاوفتددةالتعددلإق افددطاتسدداقلالت ضدف عا
م اغفرامعفتلام تقناو صدتام اد الاجد التمسدعحلةالدنالت ضدف عالتعدطاتدلإ افدطا
تساقمةفااش طات اي اّاذت التم ا النالتم ا الت اطاتألج التمسدعحلةا لدفراتعلدّا

لت للالت ح تاتا ضف ع .ا
ا

-3اتحّيددّالتمس داوتقةافددطاقددف تبالتع ددف الت ح اددةالتسددت ت اتوددفلاقددف تبالتع ددف ا

لت ح اةااشلباذت ا ت ال تففققف التّوتقةالت ففذ افطاتت افاوقد ا دصافدطالتفلدا ا
لاوت د امددنالتمددفت ا247الا د ات ددها"تحددّتالتمس د وتقةاتم دفرا ددفبا تلةددفالددناهددن ا
لت ضددف عاتواتافةددفاوفددقال تففققددف التّوتقددةاوالا مددةالت ففددذ الددنا ددلا د تاتوا

ووّ اشحناتوالتتنباتيةفاتلا " .ا

ثانياً :حاالت المسؤولية لير المحدودة :ا

-1التمس وتقةاغقد التمحدّوت افدطالتففققدةاه و سدل امسدعففتامدنا صدتاالتففققدةا
ه و سلالا ات ةفاجعاوامس وتقةالت فقلاغق امحّوت افطاوفتعقنالاوت ام ةمفا
ذلات ددفنلالت فقددلااإ لتتددهالددنالتحمفمددةالتملد اتددهراهتضددعاوددّاتقصد اتاععددتاضرا

كمفاتتالتفقامعالتشفونالا ام ا اتعتاضايع دفونالتحدّالاقصد .اولت ف قدةافدطا

وفلاقّ التشفوناتا فقلاق لالتشحناهقف فرالنا قعدةاوققمدةالت ضدفلةاوتوباهدذلا
لت قددفبافددطاوثقلددةالتشددحنراففددطاهددذهالتحفتددةاماددتبالتععددتاضامعددفت راتلقمددةاهددذها
لت ضددفلةا مددفاوددّت .اوهددذلالت قددفباهددتاق ا ددةام ددتناتا فقددلا ث ددف الاسددةفراتتا
ث ف اتبالتلقمةالتمعانال ةفافطالتتثقلةاتك امنالتلقمةالتحلقلقةاتا ضفلة .ا
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وتضددفطاه وتت ددتلاه و سددلاتمددفات د قاوفتددةاتإ د اوددقنا ددصالا د اتبالت فقددلا

ماددتبامس د و را ذلاتث ددوالتمض د و اتبالتض د ا ددعجالددنافعددلاتوا همددفلال ت ددها

لت فقلاالصّا وّلمالتض اتواه لت ةامع لفلةامعالوعمفلاتباضد لراقدّامحدّمرا
واح امناتحّيّالتمس وتقةا ذت التعفاعاتوالتت قلا ذلاقف اافتشطءاذلته.ا ا

-2التمس وتقةاغق التمحّوت افطالتففققدةاهدفم ت ل التففققدةاهدفم ت لا صدوالاد ا
و مددفبالت فقددلاولتعددفاعقناولتددت نءامددنالتعمس د اافتحددّوتالتلصددت اتاععددتاضافددطا

لتحف

الآلتقة ا

ت-ا ذلات فنلالت فقلالناهذلالتعحّيّ .ا

ا-ا ذلاتث ددوالتمضد د و اتبالتضد د او ددّماافع ددلاتوالمع ددفعام ددنالت فق ددلاالص ددّا
و ددّلمالتضد د اتواه لت ددةامع لفل ددةام ددعالوعم ددفلاتبالتضدد اق ددّامح ددّمراو فد د ا

لتحالامل قاافت س ةاتاعفاعاولتت قل .ا

ن-افطاوفلا لدلالت ضدف عالاد اتدل،التسدفق ةاه دفءالاد التفدف امدعالتشدفوناتدلا
يددذ افددطالتتثقلددةراوت ددنامشددع طاه ددفاتاحصددتلالاد د اتعددتاضا فمددلاتباي ددوا

لتمضد و اتمد ان الاولاتبالتضد اي جددعااافماددهاتا لددلالاد التسددل.،اوالت ددف طا
تبالت للالا التسل،ا فبا عق ةاغاامناق لالت فقدلراتتا دفباالصدّالإلضد ل ا

توا عق ةا لت ةامل و ةاافوعمفلاتبالتض اقّامحّم .ا

ت-افدطاوددفلا ددفبالت لددلالاد التسددل،امذفتفد رةا تفددف اصد ا،اه لددلالت ضددف عافددطا
لتع فه  .ا

ه-ا ذلاتغفددلالت فقددلاذ د التعحف ددف التعددطا ددفبام ددبااعاقددهاتددّوا ةفافددطالتتثقلددةا
ملفهلاتالقهاإلفااضمفبراوذت االصّالإلض ل اافتغق اوسنالت قة .ا

و-ا ذلاتغف ددلالت فق ددلالإلش ددف اف ددطاوثقل ددةالتش ددحنا تد د اتبالت ل ددلامذض ددعاتلتلل ددّا
هفم ت لراوتباقتللّاهفم ات لات للا لاش طامذفتتاتوافمةفاال الدةام فشد اتوا
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غق د ام فشد د راففددطاه ددذهالتحفتددةاياعد د الت فقددلاهعع ددتاضاصددفوبالتح ددقاتعتاضد دفرا

كفمنرالنالتض التحفصل .ا

ن-ا ذلاتت نالت فقددلافددطالتتثقلددةاش د فرامعددّااددف نراوفل دفراتلتللددّاهددفم ت لراوااددتبا
هذلالتش طات فرافطا تحف التض ااصفوبالت ضفلة.ا ا

اوفطاوفلاتتلف اتوّالتسد قنالاإقد انافدإبالت فقدلاياعد راافإلضدففةا تد ا

تفددعاتعددتاضا فمددلرااددلبايددّفعاتامددّلطامددفات فلددهاذتد الاإقد اتممف تددةاولددهافددطا

لتحصتلالا اتعتاضااشد طاتبات دتباتاد الت فلدف امحدّت ا لدفراتلدف تبالتّوتدةا
لتعطاتموافقةفا ج لءل التعلفضطاتوالتعحاقل.ا ا
ا

-4التمس اوتقةاغق التمحّوت افطاقف تبالتع ف الت ح اةالتست ت ا

تقف اقف تبالتع ف الت ح اةالتست تامس وتقةالت فقلالنالتععتاضالت فملاتاضد ا

فقمفاملتط ا

ت)ا ذلا فبالتشفوناقّاص لالناج

الت ضفلةاوققمعةفاق دلاشدح ةفاوتت ناهدذلا

لتعص د ا،افددطاوثقلددةالتشددحنراوتا فقددلاتباي ددوالا د اهددذلالتعص د ا.،اوت ددنا ذلا
تعمّالتشفوناتلّملاتص لا فذاالنا قعةالت ضفلةاتواققمعةدفاوهدتالاد الادلا

هذت افإبالتلف تباقّا تباج لءالاقهاالباق الدّ امسد وتقةالت فقدلالمدفامصدقبا

لت ضفلةامناإسف اتواتض ل 93.ا ا

ا)افطاوفلات فنلالت فقلالنا لاتوااعدضالتحلدت اولإللفدفءل التملد اتده.اتوا

فددطاوددفلاق تتددهاهعشددّيّامس د وتقعهاولتع لمفتددهالا د اتبايددعلاذ د اذت د افددطاوثقل ددةا
لتشحن .ا
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ن)ا ذلا فبالتض التنوقاافت ضفلةا لجعفرا ت اغااتواإللاجسقلامنالت فقلا
توام ددنا ف ددهاتواتو ددّاتفاعق دده اواتاعقس ددق الاد د التمضد د و الفعد د ضالتمشد د عاتبا

لتلصّال ص طاتإلض ل اوذت افطاوفتعقن ا ا

-1ا ذلاصّ

التتثقلةاإفتقةامنالتعحف ف امعاوجدتتامدفاملعضدطاذ هدفراوذتد ا

الصّالإلض ل اافتغق اوسنالت قة .ا

-2ا ذلا فبالت للاتلالا التسل،امعاوجتتالتفف اه لاةفافطالتع فه التمذصصةا

تا لل 94.ا

المبحث الثاني

اإلعفاء االتفاقي من المسؤولية
ت ع فولاهذلالتم ح امناإنلالتملفتبالآلتقة ا
المطلــب األ ول :الشــروط االتفاقيــة بءعفــاء الناقــل مــن المســؤولية أو التخفيــف
من ا:

لبا ص ددتاالتف ددفققعطاه و س ددلاوه ددفم ت لاولتل ددف تبام ع ددواشد د وطالإللف ددفءام ددنا

لتمس د وتقةاتوالتعذفقددتام ةددف 95اوافددطاوددفلاتددلاذت د اففتش د طااف ددلاتوبالتتثقلددةا
وفلقةالتش وطالتعطات ل اصحقحة.او ذ اتهلاهذهالتش وطافقمفاياط ا
 94املواد  248و  251و  255من قانون التجارة البحرية.
 95املادة  813من اتفاقية بروكسل و املادة  23من اتفاقية هامبورغ و املادة  250من قانون التجارة البحرية.
وقد جاء يف املادة  - 250يعد ابطالم كل اتفاق يـتم قبـل وقـوع احلـادث الـذي نشـأ عنـه الضـرر ويكـون موضـوعه
أحد األمور اآلتية:
أ – إعفاء الناقل من املسؤولية عن هالك البضائع أو تلفهـا .ب  -حتديـد مسـؤولية الناقـل (قـل ـا هـو منصـوص
عليـه يف الفقـرة (  ) 1مـن املـادة  / 247 /مــن هـذا القـانون – .التنـازل للناقـل عــن احلقـوق الناشـئة عـن التــأمني
على البضاعة أو أي اتفاق آخر اثل.

239

توار-التش طالتذتاملضطااإلففءالت فقلامناتإلف هالتشذصقة .ا
ثف قافر-التش طالتذتاملضطااإلففءالت فقلامناتإلفءاتفاعقه .ا

ثفت د دافر-التشد د طالت ددذتاملض ددطاهعحّي ددّامسد د وتقةالت فق ددلاالق ددلام ددنالتح ددّالاقصد د ا

لتمل  .ا

لاعدافر-الشددع لطات ددفنلالتشددفونالددناولددهافددطالتععددتاضالتددذتامسددعحلهامددناش د ةا

لتعلمقنافطاوفتةاهن اتواتعقبالت ضفلةرااباهذلالتع فنلامعّاام فاةا لفدفءاتوا
تذفقتاتمس وتقةالت فقلااصت اغق ام فش .اا ا

إفمسافر-اشد طالتعحادقلالتدذتاملضدطااح مدفبالتمدّلطامدناودقالإعقدف التمحامدةا
لتعددطاتددقعلا ج د لءالتعحاددقلافقةددف اتوالتش د طالتددذتاملضددطااإلفددفءالتمحامددقنامددنا

لتعلقّاالواف اهذهالت صتا .ا

تفتتافر-التش طالتذتاملضطاهعلصق امّ اتلفت اتلت التمس وتقةاضّالت فقل.

ت ددفاعافر-التشد د وطالتع ددطاتة ددّطاتح م ددفبالتم ددّلطام ددناول ددهراتواتلقق ددّاول ددهراف ددطا
لإعقف التمحامةات فعاتلت التمس وتقةاضّالت فقل.

ثفم افر-اش طالّ امس وتقةالت فقلافطاوفتةا ج لءالتشحناولتعف ا امناق لاو دنءا

لتشفوناتوالتم تلا تقه.

تفت ددعافر-ا ددلاشد د طال ددّ املض ددطاافت ددع عفتالت ل ددلالت حد د تام ددنالتذض ددتعااوا ددف ا
لت صتاالتذفصةا غلات هامذضعاتةفافطالاصل.

96

المطلب الثاني :حاالت فواز ادراج شرط لإلعفاء من المسؤولية :
صددوالتففققددةاه و سددلالا د التحددف

اماددتبافقةددفاش د طالإللفددفءامددنالتمس د وتقةا

صحقحفراوام ع فراآلثف هالتلف ت قةراوهذهالتحف

اهط ا

 96انظر د .رزق هللا انطاكي ود .هناد سباعي ،موسوعة احلقوق التجارية ،مرجع ساب  ،ص .303
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توار-ااتبالل ددّالت ل ددلالت حد د تامذض ددعاف ددطاظ ددلالتففقق ددةاه و س ددلات ددتلقنامد ددنا
لاواددف الاولامحاددلالتفع د التتلقعددةاهددقنالتشددحناولتعف ا د راوهددذلا معددهالتففقق دةا

ه صددتاا ام ددتنال تفددف الا د اإنفةددف.اولت ددف طامحاددلا دنرامددنالتفع دا التسددفالةا

تعماق ددةالتش ددحناوالتفعد د التنول ددةاتعماق ددةالتعف اد د رافة ددفام ددتناتأل دد لطالش ددع لطا
لففءالت فقلامنالتمس وتقة .ا

ثف قدافر-التددع عّ التففققددةاه و سددلامددنا لددف اتل قلةددفالت لددلالا د التسددل،راو لددلا

لتحقتل د ددف التحق د ددةراولاق د ددهامح د ددقاتامععفق د ددّينا ت لنام د ددفامش د ددف،وبام د ددنالتشد د د وطا
اذصتااهذينالت اتلقنامنالت لل اواتتاتت اذت ا ت الإللففءامنالتمس وتقة .ا

ثفت افر-اتمحوالتففققةاه و سلاتا فقلاتباي امعالتشدفوناتتالتفدف ايعضدمناتمدةا
ش د وطااشددلبامس د وتقف الت فقددلاولتع لمفتددهراوجعاددواتةددذلال تفددف اتث د هالتل ددف ت طا

لت فملااحق اماتباما مفراتل فقهاتوباتواف ال تففققةراوت دنالشدع وال تففققدةا

تذت امفاياط ا

ت-اتباماتبالت للاذلا فاعالتع ف طاإفا .ا

ا-ات اتصّ اوثقلدةاشدحناام فتد ةاهدذلالت دتعامدنالت لدلاوإ مدفايد تاهدذلال تفدف ا
فطاوثقلةاإفصةاي صافقةفالا ات ةفاغق اقفهاةاتاعّلول.ا ا

ن-ات ايعضمنال تفف اش فرامذفتففراتا ف التعف .ا 97ا
ا

 97أخذ قانون التجارة البحرية بذلك يف املادة  252منه وأجاز مثل هذا النوع من االتفاقات وبـذات الشـروا الـ
أوردهتا االتفاقية مع اختالف يتصل ابلشرا الثالث حيث اشرتا القانون بدال عنـه أال ينطـوي االتفـاق علـى إعفـاء
الناقل من أخطائه أو أخطاء اتبعيه.
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المبحث الثالث

دعوى المسؤولية
ت د ع فولافددطاهددذلالتم ح د امددنامحددقاتددها فددعاتلددت التمس د وتقةاوتمددف اتتاجةددةا

قضف قةاومع اي لضطالتحقافطا قفمةالتّلت اوذت امناإنلالتملفتبالآلتقة ا ا

المطلب األول :الحق في إقامة الدعوى:

تلف اتلت التمسد وتقةامدناق دلاصدفوبالتحدقافدطالت ضدفلةالتعدطايدّلطاهنكةدفا

تواتافةفاتواتلإ اوصتتةفراوتدذلاممادناتبامادتبامدّلقفرالتشدفوناتوالتم تدلا تقدها
توامددناتصد ،اوددفمنراشد لقفراتتثقلددةالتشددحن اواماددناتباماددتباشذصدفراآإد اوددلا
محلاصفوبالت ضفلةافطاولتقها ش ةالتعلمقن .ا

وتلددف اتلددت التمسد وتقةالا د الت فقددلالت حد تالددنالتض د التحفصددلاتث ددفءالماقددةا

لت للاومناوقالتمّلطافدطاوفتدةالت لدلالتمععدفاعاملفضدف الت فقدلالاولراولت دفقاقنا
لتنولقناتهرلامفراتبالت فقلالاولاي تامدنالتمسد وتقةا ذلاتث دواتبالتحدفتمالتدذتا
شددلال ددهاهددن الت ضددفلةاتواتافةددفالواتددلإق اوصددتتةفاوقددعاتث ددفءاوجتتهددفافددطا

و لتةا فقلا وق.اوتإق لرامسعلقعالتمّلطا فعالتّلت اضّاتفاعطالت فقل .ا
المطلب الثاني :االختصاص القضائي في دعوى المسؤولية:

ص ددوالتم ددفت ا )259ام ددناق ددف تبالتع ددف الت ح ا ددةاتبالاد د التم ددّلطاتبامذع ددف ا

ولوّ امنالتمحفكلالآلتقةاتق فعا تقةفاتلتلهاضّالت فقل ا

-1التمحامةالتمذعصةاوفلفراتلف تباتصتلالتمحفكمف التمّ قةاولتع ف اة .ا

-2التمح ددفكلالاإد د التمذعص ددة افعحلقلد دفراتاعّلت ددةاولتعد دتلنباه ددقنامص ددفت،الت فق ددلا
ومصفت،اصفوبالتحقافطالت ضفلة ال تل التمش عا تفوةالتف صةاتامّلطاادلبا

ي فددعاتل دتلهاتمددف التمحامددةالاق د ااتددهاوفددطالتّوتددةالتعددطامع د طا فمةددفالتلددف ت طا
ولتلضددف طاتفضددلامددناغق هددفراف د صالا د اتباتامددّلطاوسددبالإعقددف هاتباي فددعا
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لتددّلفو الت فشددعةالددناللددّا لددلااحد تا تد التمحامددةالتعددطاملددعافددطاتل تةددفامق ددفءا
لتشحناتوامق فءالتعف ا اتوالتمق فءالتذتاو

افقهالا التسفق ة .ا

اتمد ددفالتففققد ددةاهد ددفم ت لافلد ددّاجعاد ددواتامد ددّلطالتذقد ددف ااد ددلباي فد ددعاتلد ددت ا

لتمس وتقةاتمف امحامةامذعصةاوفلفراتلف تبالتّوتةالتعطاتلعافقةفالتمحامدةاولتعدطا
ملعافطاتل تةفاولوّامنالامفكناتوالتمتل قالآلتقة ا

 -1لتم

الت قسدطاتامدّل الاقدهراوفدطاوفتدةالدّ اوجدتتهات دتبالتع د اامحدلا

قفمعهالتمععفت .ا

 -2محددلا ه د ل التعلددّااشد طاتباماددتباتامددّل الاقددهافددطاهددذلالتمحددلام شددل اتوا
ف عاتواو فتةاوتباماتبالتعلّاقّاته اهتلتدلةاهدذهالتم شدل اتواهدذلالتفد عاتواهدذها

لتت فتة.ا ا

 -3مق فءالتشحناتوامق فءالتعف ا .

 -4تتامافباآإ امعقناتةذلالتغ ضافطاللّالت للالت ح ت.ا
افإلضففةاتذت افلّام حوال تففققةاتامّلطاإقدف لراآإد اادلباتجدفن اتدهافدطاودفلا

لتح د الا د التسددفق ةالتعددطا لاددوالاقةددفالت ضددف عاتوالا د اتددفق ةاتإ د اممات ددةا

ت ف التمفت اتباي فعاتلت التمس وتقةاتمف امحفكلالتّوتةالتعطاوقدعافقةدفالتح د ا
اش طاتبات تباهذهالتّوتةا ففرافطال تففققة98.ا

واماناا لطاللّالت لدلالت حد تالدّ التا دتءاتالضدفءاتفدضالت د لعاهقد ةلاوإ مدفا

لتا ددتءاتاعحاددقل.اوفددطاهددذلاقضد اقددف تبالتع ددف الت ح اددةالاد ات ددها" ذلالتفددقافددطا
للّا للالت ضدف عاادفت ح الاد ا وفتدةالتدّلفو الت فشدعةال دها تد التعحادقلراوجدبا
ج د لءالتعحاددقلاوسددبالإعقددف التمددّلطافددطاتل د التمحامددةالتعددطاملددعافقةددفام فددلا

لتشددحناتوام فددلالتعف ا د اتوافددطامددت نالتمددّل الاقددهاتوافددطاماددفبا ه د ل التعلددّا
 98الفقرة الثانية من املادة  21من اتفاقية هامبورغ.
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اش طاتباماتباتامّل الاقهافطاهذلالتمافبام

ا قسطاتواف عاو فتدةاتوافدطا

لتمافبالتمعقنافطالتفف التعحاقلاتوافطاتل التمحامةالتعطاملعافقةفالتم فلالتذتا
و

افقهالا التسفق ة".

99

المطلب الثالث :انقضاء دعوى المسؤولية:
ا صددوالتففققددةاه و سددلالا د ال لضددفءاتلددت التمس د وتقةالددنالاض د ل ا

لتنولةاافت ضفلةراو ذت اجمقعالتّلفو الت فشعةالناللّالت للالت ح ترا ذلاتلا
ت فعاإدنلاتد ةاولودّ .اوتضدفطاه وتت دتلاه و سدلا تد اذتد اجدتلناتمّيدّاهدذها

لتمّ افطاوفلاوجتتام

راش الةامتلفلةالا لطالا اذت  100.ا

اتمددفالتففققددةاهددفم ت لافلددّات فتددواهددذهالتمددّ اف عاعةددفات د عقنراولشددع وا

ت دتلناتمّيددّهفاتبايددعلاذت د ااإإلددف ا عددفهطامصددّ الددنالتمددّل الاقددهاتصددفت،ا

لتمّلط 101.ا

اوهددذلامددفاجددفءااددهالتمش د عالتسددت تافددطاقددف تبالتع ددف الت ح اددةا ذاجعددلا

لتمّ التعطايعتجباإنتةفا فعالتّلت ات عقن اتوباتباي قناجتلناتمّيّهف.اوفطا
جمقعالاوتللاتس تالتمّ التمشف ا تقةفامناتف ا اتساقلالت ضف عاتوامنالتعف ا ا

كفبام بافقهالتعساقل 102.ا

 99املادة  260من قانون التجارة البحرية.
 100الفقرة الثانية من املادة األوىل من بروتوكول بروكسل.
 101املادة  20من اتفاقية هامبورغ.
 102املادة  258من قانون التجارة البحرية .وقد جاء فيها )1 :تنقضي الدعاوى الناشئة عـن عقد نقل البضاعة
ابلبحــر مبضــي ســنتني مــن اتريــخ تســليم البضــائع أو مــن التــاريخ الــذي كــان ــو أن يــتم فيــه التســليم )2.وينقطــع
سربن املدة بكتاب مسجل مع إشعار استالم أو ما يقوم مقامه أو بتسـليم املسـتندات املتعلق ـة ابملطالبــة أو بنـدب
خبــري لتقــدير األضـرار وذلــك ابإلضافــة إىل األســباب املقــررة يف القــانون املــدين )3 .وينقضــي حـ مــن وجهــت إليــه
املطالبــة يف الرجــوع علــى غــريه مــن امللتــزمني مبضــي تســعني يومـام مــن اتريــخ إقامــة الــدعوى عليـه أو مــن اتريــخ قيامــه
ابلوفاء ولو انقضت املدة املشار إليها يف الفقرة (  ) 1من هذه املادة .
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الباب الرابع :التأمين البحري

الفصل األول :ماهية عقد التأمين البحري
ا

الفرع األول
التعريف بعقد التأمني البحري وبيان موضوعه
ا

أوالً – تعريف عقد التأمين البحري:
ال فددوالتمددفت ا )353امددنالتلددف تبالت حد تالتصددفت الددف ا2006التعددلمقنا
لت ح د تاال ددها للددّاياع د ااملعض دفهالتم د مناهععددتاضالتم د مناتددهالددنالتض د ا
لتنوقااهافطامع ضا واةااح اةالناهن اولقلطاتلقمةامفاملفهلاتفعاقسديرا
لا اتبا ام فوناهذلالتععتاضاققمةالاشقفءالتةفت ة)) .ا

ثانياً – موضوع التأمين البحري:

امما ددنات ددلاش ددذصاص ددفوبالنق ددةاتبامعل ددّاتلمق د دفراتاس ددفق ةاوتتلولة ددفا

ولتس ددفق ةالتع ددطات ددتباقق ددّالإل ش ددفءاولتلل ددعالتمع ددّ اتة ددذهالتس ددفق ةاولتمتج ددتت اف ددطا
لتمص عاو فلف التع ةق اولاغذمةاوتج الت حدف اوتجد التسدفق ةاولت ضدف عاولت لدتتا

ولتس د ّل التمفتقددةالتمتتددتقةافددطالتسددفق ةاولت د ف،التمعتقددعاوففإلجمددفلا ددلالاشددقفءا

لتلفهاةات منامفتطاولتمع ضةااإلف التمنوةالت حااة.ا ا
ا
ا
ا
ا
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الفرع الثاين
تكوين عقد التأمني البحري
أوالً – أطراف عقد التأمين البحري:
اي ددعلالل ددّالتع ددلمقنالت حد د تاه ددقنا د د فقنرالتمد د منا واا ددتبال ددفت اشد د ةا
تد ددلمقن)اوهد ددتالتل د د طالتد ددذتاملإد ددذالا د د الفتلد ددهام متلد ددةامد ددنالاإلد ددف املد ددت ا
افتععتاضال ةفاتاشذصا فتبالتعلمقناوهتالتم مناتهالتدذتاياعد اهدّفعالتلسديا

واحصلالا اتعتاضالتعلمقنال ّاتحلقالتحفتثةالت ح اة .ا

اا

ثانياً – شروط صحة عقد التأمين:

املت اللّالتعلمقنالا اضد و اتبايععد ضالتشدطءالتمد منالاقدهاتذلد ا

اح ت.اوتبامسع التم مناتها ت اتففتتاذت التذل اهتلتلةالتم من.او امصد،ا

لتعلمقنالا امفلاتنايعع ضاتاذل ااحفلامنالاوتللراوففتعفتطافإباهذلالتعلدّا
اي عل ددّاف ددطاو ددفلا ذلا ددفبالتذلد د اق ددّاتحل ددقاتوانللاق ددلا هد د ل الل ددّالتع ددلمقنرا

و ذت ا اي علّافطاوفلا ذلا فبالتشطءالتم منالاقهاتنايعع ضاتاذل .ا ا
1

–

تحقق الخطر أو انت اؤه قبل إب ار عقد التأمين:

اولددّمفررافددإذلاوجددّالتذل د اوجددّالتعددلمقنرا
التعددلمقنام د ت يااددفتذل اوجددتتلر ا

وإذلال عفد د التذلد د ال عفد د التع ددلمقن.اف ددإذلاهاد د التش ددطءالتمد د منالاق ددها ت ددفق ةاتوا

اضفلة)اق لا ه ل اللّالتعدلمقناتواوصدلالتشدطءالتمد منالاقدهاتاملصدّاتوباتبا
نرا
يعع ضاتاذل .اففطاهفتقنالتحدفتعقنا اي علدّاللدّالتعدلمقنراواغدّوالتعلدّاادف ا
عّل امحاهااس بالّ اتع ضالتشطءالتم منالاقهاتاذل الت ح ت.ا ا
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وقددّا صددوالتمددفت ا363امددناقددف تبالتع ددف الت ح اددةالا د ات ددها ملددعااددف نراللددّا
لتعلمقناالتذتاي ااعدّاتحلدقالتذلد التمد منام دهاتوااعدّانولتدها ذلاث دواتبا دلا

تحللددهاتوانولتددهاها د ا ت د التماددفبالتددذتايتجددّافقددهالتم د مناتددهاق ددلا صددّل اتم د ها
اإج لءالتعلمقناتوا ت امافباتتققعالتعلّاق لاتبايتقعهالتم من.اوإذلا فبالتعلمقنا

معلتتلرالا اش طالا فءالتسف اتوالتسقعةافناي للا ا ذلاث والالالتمد مناتدها
هعحلقالتذل اتوالالالتم مناه ولته) .ا
ا

 – 2انعدا وفود الخطر:
ا ذلال ع ددّ التذلد د ا ددفبالل ددّالتع ددلمقناا ددف نرا ع ددّل امحا ددهراف ددنامص دد،ا

لتعددلمقنالا د امددفلاتددنايعع د ضاتاذل د ااحددفلامددنالاو دتلل.ا ددلباتاغ د الت واددةا
لت ح اددةالتعددطا ف ددوامل د افددطامتلددّامعددقناتاسددفق ةاتوالت ضددفلة.اواع تددبالا د ا

هددذلاتباتا د التسددفق ةاتوالت ضددفلةالتم د منالاقةددفاتددناتعع د ضاتاذل د الت ح د ترا
ولاقدهاي لدلالتعددلمقنا عدّل امحاده.اوت عدفراتدذت اقضدوالتمددفت ا362امدنالتلددف تبا

لت ح تالا ات هاا اتل لاتلت التعلمقنا ذلال لض اتسدعتبايتمفرامناتف ا اللّا
لتعلمقناتوامدنالتعدف ا التمحدّتات دّءاتد افبالتذلد اتوباتباي دّتالتذلد التمد منا
م هافطالتس افب.او امس تاهذلالتحالالاد اوثدف قالتعدلمقنالتعف مدةا لشدع ل )ا ا

افت س ةا ت التشح ةالاوت  .ا
ثالثاً – طبيعة عقد التأمين البحري:
امعدّاللدّالتعدلمقنالت حد تامدناللددتتاالغـررراتتات دهاللدّالوعمدفتطراملددت ا
لا الوعمفلاتحلقالتذل .اوفطالتعلمقنالت ح تاتاحقالتصفةال وعمفتقدةاافتعلدّا
اس بال ت فطالتع ل التم مناتتفتفرااحتلتمالتمنوةالت ح اة.ااا ا
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اكمفامعّاللدّالتعدلمقنالت حد تاللدّاتعـويضايةدّطا تد ا صدنلالتضد ا

لتددذتامصددقبالتمد مناتددهامددناجد لءاتحلددقالتذلد .اومددناثددلافددنام ددتناتباماددتبا

مصّ لراإلث لءالتم مناتهاالا اوسفاالتم من.ا 103ا
رابعاً – وثيقة التأمين البحري:

 – 1وثيقة التأمين هي وسيلة إلثبات عقد التأمين البحري ا
لا التد غلامدناتباللدّالتعدلمقنالت حد تاهدتاللدّا ضدف طراتتات دهاي علدّاام د تا

تلفهقا لتتطالتم مناولتم مناتهرا اتبالتلف تبالت ح تالشع طالت عفاةا تتدقاةا

إلث ف اذت التعلّ.اوغفت دفرامدفات دتباوثقلدةالتعدلمقنامل تلدةامسد لفر.اومدنالتممادنا
ل ّال ضمف ا تقةدفا ضدففةااعدضالتشد وطاتواتعدّيلااعضدةفالاإد .اوقدّاهق دوا

لتمفت ا355اامنالتلف تبالت ح تامفاملتط ا ا

1ا-ا ام تنا ث ف اللّالتعلمقنا اافت عفاة .ا

2ا–اوا تناتبات تباوثقلةالتعلمقنالتمعضم ةاش وطالتعلّا تمقةاتوالفتمة .ا
3ا-ا او لامفامل تالا اهذهالتتثقلةامناتعّين ام با ث فتهاافت عفاةاتمضفر .ا

وت ع ددباوثقل ددةالتع ددلمقناافتاغ ددةالتع فق ددة.اوا ددتناتباتض ددفطا تقة ددفا و ددّ التاغ ددف ا

لتّوتقددةافددطالتععفمددل.ا مددفام ددبا ه د لنالتش د وطالتمل تلددةااشددلبالاو دتللالتعددطا
يععد ضافقةددفاوددقالتمد مناتددهاتا د لنباتوالتسددلتطاتواتحّيددّالتعددلمقنااددلبات عددبا

اح وطاتك اظةت لراتواتك او مفراوإ االلالتش ط .لتمفت ا356ا اا)ا ا
ا

 103نصــت املــادة  354علــى أنــه  -يعتــرب عقــد التــأمني البحــري عقــد تعــويض .وال ــوز أن يرتتــو عليــه إفــادة
املؤمن له من حتق اخلطر مبا يزيد عن القدر احلقيقي للضرر .ويبطل كل اتفاق خيالف ذلك.
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 – 2بيانات وثيقة التأمين البحري ا

توج والتمدفت ا358امدنالتلدف تبالت حد تاتباتشدعملاوثقلدةالتعدلمقنالاد الت قف دف ا

لتعفتقة

تا–اتف ا اللّالتعلمقنام ق فرااهالتس ةاولتشة اولتقت اولتسفلة .ا

اا–امافبالتعلّ .ا

نا–التلا لامنالتم مناولتم مناتهاومت ه .ا

تا–الامتللالتم امنالاقةف .ا

هدالاإلف التعطامشماةفالتعلمقناولاإلف التمسع ف ام هاونمف ةفاوماف ةف .ا

وا–ام ا التعلمقناوقسله .ا

وا باتبايتقعالتم مناتوامنامم اهاوثقلةالتعلمقن .ا
ا

 – 3شول وثيقة التأمين البحري ا

صواتمضفرالتمفت ا357امنالتلف تبالت ح تالا ات ه ا

1ا–ات تباوثقلةالتعلمقناافتلالتم مناتهاتواام هاتواتاحفمل.ا ا
2ا–اوا تنا ج لءاللّالتعلمقناتمصاحةاشذصاغق امعقن .ا

3ا-اوااتباتحفملالتتثقلةالتش لطالتحدقافدطالتملفت دةاادفتععتاض.اوتامد مناتبا
محددعجافددطامتلجةعددهاافتددّفتعالتعددطام ددتناتددهاتتجقةةددفا ت د التمععفقددّالاصدداطاوتددتا

كف واوثقلةالتعلمقنامح اتألم اتواتاحفمل .ا
ا

4

–

وثيقة التأمين العائمة:ا

باوثقلةالتعلمقناتعضمنالفت اتحّيّام ا التعلمقناوملّل التلسيالتدذتاياعد اادها
لتم مناتهاوفقفبالامتللالتم منالاقةدفاومدّ التعدلمقنرا اتبالتعمدلالد طا تلدفرا

مددناوثددف قالتعددلمقنالت حد تاملاددقالاقددهالتددلالتتثقلددةالتعف مددةا
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policy

floatingاتوا

وثقلةال شع ل راوفمتجدباهدذلالت دتعايعفدقا فدفالتعدلمقنالاد اتبامغلدطالتمد منا

كلامفامشح هالتم مناتهراتوامفامصلا تقهامنااضف عاإنلامّ امعق دة.اوفف دّ ا
هذلالت تعات هايتف امصف الاوإج لءل التعلمقنافطا لام املت افقةفالتم مناتدها

اشحنااضف ع.ا مفات هامضمنا عف جالاإلف التعدطاتععد ضاتةدفالت ضدفلةالتعدطا

قددّات تددلا ت د التم د مناتددهاتوبالامددهامس د لفراهعددف ا ا تددفتةفاو ايعسددناتددها ج د لءا
لتعلمقنالاقةفافطالتتقوالتم فتب.اوتمفا ف والاشقفءالتم منالاقةفاغق امعق ةا

فطاوثقلةالتعلمقنال فوالتتثقلةاافتلالتتثقلةالتعف مة.ا ا

وقّا صالتلف تبالت ح تالا ات هايوون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة
لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة اشتراك) المادة  402ق ب)

وقض المادة  407من القانون البحري على أنه – 1 :إذا فرى التأمين

بوثيقة عائمة وفب أن تشتمل على الشروط التي يلتز بمقتضاها كل من

المؤمن والمؤمن له والحد األعلى للمبلغ الذي يتع د بدفعه عن كل شحنة

وأقساط التأمين ،أما البضائع المؤمن علي ا ،والرحالت والسفن ،ولير ذلك

من البيانات ،فتعين بمالحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة

2ا–اوااع د التم د مناتددهافددطاوثقلددةالتعددلمقنالتعف مددةااإإلددف التم د مناافتش ددح ف ا

لتمذ ت افقمفاياطاوااتبالتم مناما مافراال تلالتعلمقنالاقةف ا

تا–اجمقعالتشدح ف التعطاتدعلاتحسددفاالتمد مناتدهراتوات فقدذلراتعلدتتاش د لءاتواهقدعا
تا مددهااددإج لءالتعددلمقن.اواشددملالتعددلمقناهددذهالتشددح ف اتالف ق دفرامددناوقددواتع ضددةفا

تألإلد ددف التمد د منام ة ددفااش د د طاتبامل ددّ التمد د منات ددها إل ددف لرال ة ددفاف ددطالتمقع ددفتااا

لتم صتاالاقهافطالتعلّ .ا

اا–اجمقعالتشدح ف التعطاتعلاتحسفاالتغق اولتعطامعةّا تد التمد مناتدهاادإج لءا
لتعلمقنالاقةفااش طاتبات تباتهامصاحةافطالتشح ةاهتصفهاو دقنراافتعمتتدةاتوا
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تمق فرالا الت ضف عاتواغق اذت .او امشدملالتعدلمقناهدذهالتشدح ف ا امدناوقدوا
إلف التم مناهةف .ا

وإذا خالف المؤمن له االلتزامات المنصوص علي ا في المادة السابقة فاز

للمحومة بناء على طلب المؤمن فسخ العقد دون م لة مع استيفاء المؤمن
– على سبيل التعويض – أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر

ب ا )1/407

اوف ددطاو ددفلاث ع ددوات ددتءا ق ددةالتمد د منات ددهاج ددفناتامد د مناتبامس ددع تام ددفاتفع ددهال ددنا
لتحدتلتمالتذفصددةاافتشددح ف التنولددةالاد اوقددتعاتولامذفتفددةالمّمددةامددناجف ددبا
لتم مناته.ا )2/407ا ا
ا
ا
ا
ا

ا
ا
ا
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لتفصلالت ف ط الاإلف الت ح اة ا
الفرع األول

ماهية الخطر البحري

أوالً – ماهية الخطر البحري:
التذل اهتالت نالتذتاملت الاقهاللّالتعدلمقنالت حد تراواد ت يالتعدلمقنا
اددفتذل اوجددتتلراولددّمفررافددإذلاوجددّالتذلد اوجددّالتعددلمقناوإذلال عفد التذلد ال عفد ا
لتعلمقن.اوهاذلافإبا لاإل امحعملالتتقتعاوقّاي لالناوّوثهاض افقمفاتتا

تحلقرام علامنالتعلمقناتم لرامما فراتعففتتاآثف هراوج اإسف التمعض .ا ا
اواسددععملالصددلنلالتذلد الت حد تافددطالتلددف تبالإل اقد تا

تاّ تددةالا د امع قددقن ا لاول)اتإلددف الت ح د ا

of the sea

risk

Marineا

perilsاتتالاإلددف ا

لت فشددعةالددنالت حد ااشددالام فشد .او لت ددف ط)الاإلددف الت ح اددةالاإد ا

marine

perilsاوهدطالاإلدف التعدطاتحدّماتألمدتللالتمد منالاقةدفاتث دفءالت وادةالت ح ادةرا

وتتاتلات نا فشعةالنالت ح ااشدالام فشد .اوهادذلامفد التلدف تبالإل اقد تاهدقنا

تإلف الت ح ا فتعفصفةالتعفتقةالتعدطات فدعاتدتاةاتمدتلنالت حد اممدفامفلدّالتسدفق ةا

تتلن ةددفافعغد اتواتددعحللراولاإلددف التحفصدداةافددطالت حد افقاددتبالت حد امس د وفرا

تةددفاوتددق امصددّ لراتةددفرا ف ف ددف التسددفق ةاتعقددباإفددطافددطاه ف ةددفاتث ددفءالتمنوددةا

لت ح اةافطااح اهفتف .ا

اتم ددفالتل ددف تبالتف س ددطاف ددنامعد د طات ددت اف د د اولو ددّ اتاذلد د اه ددطاف د د ا

تإلف الت ح ا Fortune de merااحق اتشملا لات تلعالتذل الت ح تاتدتلءا
كف واتإلف لرا فشعةام فش النالت ح اتواتإلف لرا اي فلةفاافت ح ا التمافب.ا ا
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ثانياً

–

امتداد التأمين البحري إلى أخطار لير بحريـة شـرط مـن المخـزن إلـى

المخزن):

امماددناتل فددطاللددّالتعددلمقنال تفددف الا د اتبالتم د منامضددمنالاإلددف ا

لتعطاتحّمافطالت ح راو ذت الاإلف التعطاتععد ضاتةدفالت ضدفلةافدطالت د اتوا

لت ةد اتوالت ددتافددطاوددفلا ف ددوا واددةالت ضددفلةافددطالت د اتوالت ةد اتوالت ددتاتع ددعا
لت واةالاتفتقةافطالت حد ات عقدةالتفد عاتألصدل.اaccessorium sequiturاوقدّات دفولا
لتلف تبالت ح تاهذهالتحفتةافلض افطالتمفت ا403ام هالا ا ا

1ا–ات تبالت ضف عامشمتتةاافتعلمقناتوبال للفعافطاتتامادفباتتجدّافقدهاتث دفءا
لت واةالتمحّت افطالتتثقلة .ا

2ا–اوإذلا ف دوالت ضددف عاتث ددفءالت واددةامحدنرات لدلاهد تاتوا ةد تاتواجددتتامامددلا

تةذهالت واةات

الاقةدفاقتللدّالتعدلمقنالت حد تاإدنلافعد الت لدلالتمدذ ت ا ا ذلا

لتفقالا اغق اذت  .ا

ومدناتم اددةالمعددّلتالتضددمفبالت حد تا تد اتإلددف اغقد ااح اددةاهددتامددفاملاددقالاقددها

شرط من المخزن إلى المخـزناwarehouse to warehouse clauseافدإبالوعدت التعلدّا
م ددلاهددذلالتش د طا ددفبالا د التضددفمناتبامضددمنالت ضددفلةافددطا واعةددفالت ح اددةا
ضددففةا ت د ا واعةددفالت اددةاتوالت تاددةاتوالت ة اددةامددنامذ د بالتشددفونا ت د امذ د با

لتم تلا تقه .ا
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الفرع الثاني

األخطار المشمولة بالتأمين

هق ددواقتلل ددّالتل ددف تبالت حد د تالتمذ ددف

لتم د منايعحمددلامذددف

التع ددطامس ددللال ة ددفالتمد د منافلضد دواا ددلبا

ا ددلاهددن اوض د اياحددقاافاشددقفءالتم د منالاقةددفامددنا

لفصفةاوغ اوت شقبالا الت اوتصدفت اوإ تدفءاج د تاوتغققد اج د تاتال ادقا
وتاسددف اوتاسددفق ةاولتل د لافددطالت ح د اولتح اددقاول ف ددف اولت ةددباولتض د التددذتا

مس هالت حف اقصّلراولتس قةاولمتمفرا لالتلتل فاولتحتلتمالت ح اة .ا
ونص المادة  375من القانون البحري على أنه يبقى المؤمن مسؤوالً عن
األضرار الناشئة عن األخطار المؤمن من ا في حالة االضطرار إلى تغيير

الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقو بنقل البضائع أو أي تغيير آخر يقرره

الربان دون تدخل المج ز أو المؤمن له المادة )1/375

تمددفا ذلاتددلاماددناتغقق د الت واددةاتوالتل ا ددقالضددل ل افراالددطالتم د منامس د و رال ددنا
لتحتلتمالتعطاوقعوافطالت ءامنالتل اقالتمعفقالاقهراتوالتل ادقالتمععدفتافدطا

وفتةالّ اوجتتالتفف .ا لتمفت ا )2/375ا
ا

كما نص المادة  394من القانون البحري على أنها-ا – 1يبقى المؤمن

مسؤوالً عن األخطار التي يشمل ا التأمين على السفينة في حالة اضطرارها
إلى تغيير طريق ا أو رحلت ا من فانب الربان دون تدخل المؤمن له ا
2ا–اوإذلات ددلاما ددناتغققد د التل ا ددقاتوالت وا ددةالض ددل ل افراو ددفبام ددناش ددل هانا ددفت ا
لتمذ ددف

التمد د منام ة ددف.اف ددنامس ددللالتمد د منا ال ددنالتحد دتلتمالتع ددطاي ددوات ة ددفا

وقعوافطاج ءالتل اقالتمعفقالاقه .ا

وفق والتمفت ا392ات ها-افيما عدا الضرر الذي يصيب األشخاص يلتز

المؤمن بدفع التعويضات أياً كان نوع ا التي تترتب على المؤمن له قبل الغير
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في حالة تصاد السفينة المؤمن علي ا بسفينة أخرى أو ارتطام ا بشيء

ثاب أو متحرك عائم ما لم يتفق على تغطية نسبة معينة من هذه

التعويضات
ا

وفذصددتاالاإلددف التح فقددةافلددّاقض د التلددف تبالت ح د تااددلبامذددف

التح د اا

لاهاقةاتوالتذف جقةاتقسوالا الفتقالتم من.اوإذلاوصلالتفف امذفتتافقاتبا
لتم منامس و رالنا لالاض ل التعدطاتاحدقاافاشدقفءالتمد منالاقةدفامدناتلمدفلا
لّل قدةاوتلمددفلاثل اددةاوتتققددتاوضد ياوإ هددف امددناتمددةاواتمددةا ف ددواصددّملةات ا
لد ددّو امعع ف د دفراهةد ددفات اغق د د امعع د د طاهةد ددفاولمتم د دفرامد ددنا د ددلالتل د دتل فاولالمد ددفلا

لتح فقة.ا ا

وفددطاوددفلاهددن التشددطءالتم د منالاقددهراواتددلاماددنامضددمت فرا امددنالاإلددف ا

لت ح ا ددةافلد دديراوت ددلايعحد ددّتات د د بالتة ددن اهد ددلاهد ددتالتذلد د الت ح د د تات التذل د د ا
لتح فطرا دفبالاد امد م طالتمذدف

التعفتمدةاتباي عدتلالتذلد التح فدط.اوهدذلامدفا

تضم عهاتواف التمتلتا376اوا377اوا378امنالتلف تبالت ح ت.اف فءافقةف ا

تو را-اال يشمل التأمين األخطار التالية إال إذا اتفق على خالف ذلك :ا

ااااااااا1ا–اتإلد د ددف التح د د د االاهاقد د ددةراتوالتذف جقد د ددةراواتلمد د ددفلالتل ص د د د ةرا
ول ضددل لاف راولت ددت ل راولإلض د لاراولإلغددن راوتلمددفلالتعذ اددبراولإل هددفارا
ولاضد د ل الت فش ددعةال ددناتف قد د ل اتوا ش ددعفلف اذ ا ددةاتمد دفرا ددفباتد د ةفراو ددذت ا
ل تعقنءاولتم عالتصفت امناتالةالفمةافطاتمةاتوتة .ا

ااااااااا2ا–الاضد ل التعدطاتحدّثةفالاشدقفءالتمد منالاقةدفاتألمدتللالاإد اتوا
تألشذفاافقمفالّلامفا صوالاقهالتمفت ا ./404/ا

ثف قافر-ااإذا أتفق على تأمين أخطار الحرب ،شمل هذا التأمين األضرار التي
تلحق األشياء المؤمن علي ا بسبب األعمال العدائية ،واالنتقامية ،واألسر،
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واالستيالء ،واإليقاف ،واإلكراه ،إذا وقع بفعل الحوومات أو السلطات سواء

كان معترفاً ب ا أو لير معترف ب ا ،أو بسبب انفجار األلغا ومعدات الحرب
ا
األخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلن أو كان قد انت
ثفت فرا-اإذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر

بحري اعتبر ناشئاً عن خطر بحري ما لم يثب خالف ذلك ويقع على المؤمن
عبء إثبات أن الضرر ناشئ عن خطر لير بحري ا

الفرع الثالث

األخطار المستبعدة من التأمين

أوالً – أفعال وأخطاء المؤمن له:
اهق ددواقتلل ددّالتل ددف تبالت حد د تااتبالتمد د مناغقد د امسد د ولال ددنالتة ددن ا
ولتض د د التصد ددفت انالد ددناتإلد ددفءاملص ددتت اتواجس ددقمةال ت ة ددفالتم د د مناتد ددهاتوا

مم اتهراو لالتفف امذفتتامعّااف نر.ا ا

ولاقها صوالتمفت ا374امنالتلف تبالت ح تا 1ا–امسدللالتمد منالدنالتضد ا
لتمددفتتالتددذتاياحددقالاشددقفءالتمد منالاقةددفاافعددلاتوااذلددلالتمد مناتددهاتواتفاعقددها
لت د اقنامددفاتددلاي ددوالتمد مناتبالتضد ا فشددقالددناإلددلالمددّتاتواإلددفاجسددقلا

مددناجف ددبالتم د مناتددهاتوالددنا همفتددهافددطاهددذلالتع فمددةالتمعلتتددةالتننمددةاتحمفمددةا
لاشقفءالتم منالاقةف)) .ا
ا
ا
ا
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ثانياً – أخطاء الربان:

ات فوتواذتد االتمدفت ا391امدنالتلدف تبالت حد تاف صدوافدطالتفلد الت ف قدةا

م ةفالا ات ها-اا 2ا–او امسللالنالاضد ل الت فشدعةالمدفامصدّ الدنالت فدفبا
مناتإلفءامععمّ ) .ا
ا

ثالثاً – العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه:

ملصددّاافتعقددبالتددذلتطافددطالتشددطءالتم د منالاقددهرالتل قعددةالتذفصددةاتوا

لتحسفتددقةالتشددّيّ اتاشددطءالتم د منالاقددهاولتعددطات عددلاقفهاقعددهاتاةددن اتوالتعاددتا

تد د اعةراوم ددفلاذتد د اقفهاق ددةااع ددضالتمع ددفتبالتش ددّيّ اتاص ددّتافقم ددفات ددتاتع ض ددوا

تا تفة .ا

وقددّا صددوالتمددفت ا379ا1/امددنالتلددف تبالت ح د تالا د ات ددها-اال يســأل المــؤمن

عما يلي))الاض ل التمفتمةالت فشعةالنالقباذلتدطافدطالت ضدف عالتمد منالاقةدفا
توالنالّ ا ففمةاتغاقفةفاتواو مةف)) .ا
ا

رابعاً – النقص الطبيعي للبضاعة:
قضددواتواددف التلددف تبالت ح د تالا د اتبالتم د منا امسددللالددنالت د لصالتل قعددطا
لتذتامل تالا الت ضف عاتث فءالتل اق )2/379 .ا

إفمسد د دفرا–ا امس د ددللالتمد د د منال د ددنالاضد د د ل التمفتم د ددةالت فش د ددعةال د ددنالتغ لم د ددف ا
ولتمصفت اولتتضعاتحوالتح لتةاول تعقنءاولتعّلهق التصحقةاولتععلقلاولإعد ل ا

لتحصف اوتلمفلالتعة ادباوممف تدةات دف امم تلدة)3/379 .ا مدفاتبالتمد منا ا
مسد د ددللالد د ددنالتععتاضد د ددف التمسد د ددعحلةااس د د د بالتح د د د اولت ففتد د ددةالتملّمد د ددةات فد د ددعا

لتح د د 379 .ا/ا)4او امس ددللال ددنالاضد د ل التع ددطا اتعع د د اتافد دفرامفتمد دفراياح ددقا
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م فش اافاشقفءالتم منالاقةفا فت لفتةاولتعلإق اوف و الاتدعف اولتعل دف التعدطا
ت ث افطالتعماقةالتع ف اةالتعطام اةفالتم مناته )5/379 .ا

او ّاتبالتمفت ا391اقّاتوج وامس وتقةالتم منالنالتعقبالتذفطافطالتسفق ةا

ف صوالا ا -اا – 1يسأل المؤمن عن األضرار الناشئة عن العيب الخفي
في السفينة)

لتفصلالت فت

اآثف اللّالتعلمقنالت ح تا ا
الفرع األول

التزامات المؤمن والمؤمن له
ا

أوالً – التزامات المؤمن:
ا بالتعد ل التمد منالاتفتددطايعحددّتاهععددتاضالتمد مناتددهالددنالتذسددف اتوا
لتض التذتاتحلهامناج لءاتحلقاإل امنالاإلف الت ح اةامتضتعالتعلمقنرا
ولتع ددطاملإ ددذهفالتمد د منالاد د الفتل دده.الاد د ات ايعع ددّ اذتد د التعع ددتاضالتم ددّفتعا

تام مناتهام ا التعلمقنالتمحّتافطاللدّالتعدلمقن.ااباللدّالتعدلمقناتتفتدافر ر اللدّا
مناللتتالتععدتاضرايةدّطا تد اج د التضد را اتبامادتباتد فراإلثد لءالتمد منا

تهالا اوسفاالتم من.اا ا
ا

ثانياً – التزامات المؤمن له :بالتع لمف التم مناتهاتعحّتالا التشالالآلتط ا

 – 1الت ـ از المــؤمن لــه بتقــديم معلومــات حقيقيــة عــن الخطــر المــؤمن منــه:ا
ت فوتواهذلال تع ل التمتلتا366ا-ا368امنالتلف تبالت ح تا مفاملتط ا ا
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ت.ام تناتام مناتباملابا الفلاللّالتعلمقنا ذلاقّ التم مناتهاوتتااغقد اتدتءا
قةاهقف ف اغق اصحقحةاتوا علااستءاقصّامفايا امنالت قف ف او فبامناشلبا

ذت التعلاقلااصت امحستتةامناتلّي التم منااهمقةالتذل  .ا

ا.اوا تنا ابالإلالفلاوتتاتلاماناتا قفباغق التصحق،اتوالت عمفباتمةاصاةا
افتض التذتاتحقالتشطءالتم منالاقه .ا

ن.اوااتباتام منالتحقافطاقسديالتعلمقنا فمنرا ذلاث واتتءالتلصّامناجف با

لتم مناته .ا

ات.الاد د التمد د منات ددهاتبامذلد د التمد د مناا ددفت وطالت ته ا ددةالتع ددطاتلد د تاتث ددفءا
ت افبالتعلّاوااتبامناشل ةفانافت الاإلف التعطايعحماةفالتم منراوذت اإنلا
ثنثددةاتمددف امددناتددف ا التعاددلاهةددفااعددّالتددع عفتاتمددف التعلاددةالت تددمقة.افددإذلاتددلاملددعا

لإلإلف افطالتمقعفتالتمذ ت اجفناتام منافس التعلّ .ا

هد د.اوإذلاوقددعالإلإلددف افددطالتمقعددفتالتمددذ ت افددطالتلع د التسددفالةاوت ددقناتباناددفت ا
لاإلددف اتددلات ددنا فشددعةالددنافعددلالتم د مناتددهراالددطالتعددلمقناتددف افراملفهددلاقسدديا
ضففط.اتمفا ذلا ف وانادفت الاإلدف ا فشدعةالدنافعدلالتمد مناتدهراجدفناتامد منا
مددفافسد التعلددّاإددنلاثنثددةاتمددف امددناتددف ا الامددهاه اددفت الاإلددف امددعال وعفددفظا

افتحقافطاقسيالتعلمقنراوإمفا الفءالتعلّامعالتملفت ةاالسيا ضففطاملفهلانافت ا

لاإلف  .ا

وقضدواالمادة  368أنـه -ا ذلاقدّ التمد مناتدهااسدتءا قدةاتصد احفراغقد املدفهقا
تاحلقلةافقمفايععاقاافتحفتماتلياولهافطام ا التعلمقن .ا
ا

 – 2الت از المؤمن له بأداء قسط أو بدل التأمين:

مفباولتمافب لتمعفقا
ا
اوااتباذت الاتلءاافتشالالتمحّتافطاللّالتعلمقنراوفطالت
لاقةمف.ا لتمفت ا364ا )1/ا
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 – 3الت از المؤمن له بءخطار المؤمن بحدوث الضرر نتيجة وقوع الحادث

البحري:

اياع التم مناتهاالبامذل التم منااالاوفتثةامناشل ةفاتبات عاهامس و رافطا
متلّا ام فوناإمسةاتمف الا الاك امناتف ا الامهاهتقتلةفامفاتلايعفقا

لا ا فتةاهذلالتمقعفتاتواتلصق ه.افإذلاتذاتالتم مناتهالنالإلإلف افطا

لتمّ التمحّت اجفناإفضاققمةالتععتاضااملّل امفاتصفاالتم منامناض ا
عق ةالتعلإق افطالاإلف اواسليالتحقافطالتععتاضا ذلاتث والتم مناتبا

لّ الإلإلف ا فبالنالمّاالصّام عهامنالتتقتطالا اتت فااتحلقالتذل ا

فطالتتقوالتم فتب.ا لتمفت ا )5/364ا
ا

 – 4الت از المؤمن له بالحفاظ على األموال المؤمن علي ا:
اياع د التم د مناتددهاافتمحفف ددةالا د التمددفلالتم د منالاقددهاووقفيعددهامددنالاإلددف را
ولتعملالا التعذفقتامناآثف التحفتماتّ اوقتله.ا  )2/364ا
ا

ا

 - 5الت ـ از المــؤمن لــه بالمحافةــة علــى حقــوق المــؤمن إزاء الغيــر المســؤول

عن الضرر:

وذت اافتذفذالتمضمتبالإلج لءل التض و اةاتاحفدفظالاد ا دلاودقا تلدفءالاد ا

لتمس د د وتقنامد ددنالتغق د د .اولا د د اهد ددذلا صد ددوالتمد ددفت ا369امد ددنالتلد ددف تبالت ح د د تا
التتةددف))1ا-الا د التم د مناتددهال ددّاوقددتعالتذل د التم د منام ددهاتباي ددذلامددفافددطا
لتد ددعلفلعهاإل لد ددفذالاشد ددقفءالتم د د منالاقةد ددفراولاقد ددهاتبايعذد ددذا ففد ددةالإلج د د لءل ا
لتعحف قةاتامحفف ةالا اودقالت جدتعالاد التغقد التمسد ول.او ايد ث اذتد الاد ا

ولت التم مناتهالت فشعةالناللّالتعلمقن .ا
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2ا–اواسللالتم مناتهافطامتلجةةالتم منالنالتض التذتاياحلدهااسد بالدّ ا
ت فقذاهذلال تع ل ا عق ةاإللاتوا همفلالتم مناته )).ا

ويحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له
قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجم عنه مسؤولية المؤمن ا لتمفت ا

)386
ا

 - 6االلت از بالكشف على البضائع عند الوصول:

اااااااااااااااتوضحوالتمفت ا409امنالتلف تبالت ح تات ه ااعلى المؤمن له
في فميع حاالت التأمين على البضائع إخطار المؤمن خالل خمسة أيا من
تاريخ تسـليم البضائع المؤمن علي ا بوفود التلف وإال أفترض أنه تسلم ا

سليمة ،ما لم يثب المؤمن له خالف ذلك ا ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
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الفرع الثاني

اقتضاء التعويض في عقد التأمين البحري
ا

أوالً  -تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه:
اللددّالتعددلمقنالت حد تاللددّاتعددتاضايةددّطا تد اج د التضد راو ام ددتنا
تبات اّاققمةالتععتاضااحفلامنالاودتللالاد التلقمدةالتحلقلقدةاتألشدقفءالتمد منا

لاقةددفراممددفاي د تتاإلث د لءالتم د مناتددهالا د اوسددفاالتم د من.اوهددذلامددفاتضددم عها

لتمفت ا )353امنالتلف تبالت ح تراتفالةالتذ رال دّمفا صدوا 000الاد اتبا
ام ددفوناه ددذلالتعع ددتاضاققم ددةالاش ددقفءالتةفت ددة)).اوها ددذلا ه ددّاتباتع ددقناققم ددةا

لتش ددطءالتمد د منالاق ددهاف ددطالل ددّالتع ددلمقن.اوت ددنا ذلات ددلاي ددعلاتعق ددقناققم ددةالتش ددطءا

لتمد منالاقددهافددطاللددّالتعددلمقنرافلددّاتصددّ اتواددف التلددف تبالت حد تاتددذت ال ددّمفا
هق وا قفقةاتلّي اققمةالتشطءالتمضمتبالا التشالالتعفتط ا

اا

1ا–اتلددّي اققمددةالت ضددف ع ا ذلاتددلايددعلاتحّيددّاققمددةالت ضددف عافددطاوثقلددةالتعددلمقنا
ف ددقماناتحّي ددّهفاهتلت ددلةاقف م ددف الت ض ددف عاولت ددّففت اوإ افق ددعلاتل ددّي هفااحس ددبا
لتسع التعدفتتافدطاوقدوالتشدحناومحادهامدعاجمقدعالت فلدف التمّفتلدةاتحدقنا لاةدفا
ت امافبالتتصتلاولت ف،التمعتقعا لتمفت ا )404ا

2ا–اتل ددّي اققم ددةالتس ددفق ة اتل ددّ اققم ددةالتس ددفق ةاه ددفءالاد د اققمعة ددفاف ددطاي ددت اه ددّءا

لاإلف راتتاهّءالت واةالت ح اة.ا ا

3ا–اتلّي اققمةالاجة اولاغذمةاوتف الاشقفءالتلفهاةات منامفتطاولتعدطات دتبا

محنراتاضمفب افقعلاتلّي هفااحسباققمعةفافطامحلاهّءالتذل اووقعه.ا ا
ا
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كمفاتصّ التلدف تبالت حد تاتاحدف

التعماقدةالتعدطاتعلدّافقةدفاللدتتاتدلمقناام اد ا

ي اّاتواي لصالا اققمةالتشطءالتم منالاقهاوذت الا الت حتالتعفتط ا ا

 - 1في حالة ما إذا كان القيمة المصرح ب ا تزيد على قيمة الشيء المؤمن

عليه:

مق د التلددف تباهددقنامددفا ذلا ددفباه ددف اغددااتواإددّلعامددناق ددلالتمض ددمتبات ا .ا
فلضوالتمفت ا370الا ات ه اا1ا–ا ذلاللّالتعلمقنالا ام اد امدنالتمدفلامفدت ا
ققمةالتشطءالتم منالاقهاووجّاه ف اغدااتواإدّلعامدناق دلالتمد مناتدهافدقمانا
ال ددفلالتعل ددّاه ددفءالاد د ا ا ددبالتمد د منالت ددذتامس ددعحقا فم ددلالتلس دديام ددناق ق ددلا

لتعع ددتاض.اوإذلات ددلاما ددناغ ددااو اإ ددّلعاففتعل ددّامع ددّاص ددحقحفرالاد د اق ددّ اققم ددةا
لاشقفءالتمضمت ةاو امحقاتام منالتعقففءالتلسيالنالتملّل الت ل ّات ناتدهاتبا

ي فلاهّلالللاوض ال ّال قعضفء.اا2ا–اتمفا ذلا فبام اد التعدلمقناتقدلامدنا

لتلقم ددةالتحلقلق ددةاتألشد ددقفءالتمد د منالاقة ددفاف ددناياد د التمد د منا اف ددطاو ددّوتام اد د ا
لتعلمقن.ا ا

وإذا كان مجموع المبالغ المؤمن ب ا في عدة عقود يفوق قيمة األشياء

المؤمن علي ا فيمون إبطال العقود وفقاً للمادة السابقة في حال وفود لش
أو خداع من قبل المؤمن له أما إذا لم يون لش وال خداع فتكون كل العقود
صحيحة ويعطي كل من ا مفاعيله بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر

كامل قيمة الشيء المؤمن عليه ويمون تنحية هذا النص ببند في الوثيقة

يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ أو ينص على تضامن المؤمنين المادة 371

من القانون البحري)
ا
ا
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 - 2في حالة ما إذا كان القيمة المصرح ب ا أقل مـن قيمـة الشـيء المـؤمن

عليه:

معلددّالتضددمفبالددفت ات فمددلاققمددةالتشددطءالتمضددمتبراولاقددهافددإباتض د التشددطءا
لتمض ددمتبام ددناجد د لءاتحل ددقالتذلد د الت حد د ترالتع م ددواشد د ةالتع ددلمقناهعع ددتاضا
لتمضددمتبالددنالتذسددف ااددفتم ا التمحددّتافددطالتعلددّراوت ددنافددطااعددضالاوقددفباقددّا
مل ددت التمض ددمتبااض ددمفبااض ددفلةامعق ددةاام اد د اتق ددلام ددناققمعة ددفالتحلقلق ددةرا م ددفا

ت ةفتددةاهعا د التلقمددةراتواابالتمضددمتبا اي غددبافددطاتفددعاتقسددفطاتع ددفوناذت د ا
لتحددّراوهددذلامددفامعددّاام فاددةاضددمفباج ددطراتتاتبالتعلددّامغلددطاج د ءلرامددناققمددةا
لتش ددطءالتمض ددمتبراولت د د ءالتمع ل ددطات لد د ات عع ددهالاد د ال ددفتقالتمض ددمتب.اوه ددفا
ل ددّمفاتعحل ددقالاإل ددف التع ددطام ددناتجاة ددفالل ددّالتض ددمفبرا اما ددتبالاد د ال ددفتقا
لتضفمناتفعاتعتاضف ا افطاوّوتام ا التضمفبالتم صدتاالاقدهافدطاوثقلدةا

لتضمفب .ا
ا

ثانياً – طرق الحصول على تعويض الضمان:
يعح ددعلام ددّ قفرالاد د التمض ددمتبافد ددطاتد د قلالقعض ددفءالتعع ددتاضاتبامل ددقلادعــــوى

الخسارة البحريةالاد التضدفمن.ات دنافدطاودفلاوقدتعاتإلدف اي دعجال ةدفاتضد ل ا
افتغددةاتبايع د اتاضددفمنالتشددطءالتمضددمتباوتباملفتددبااددفتععتاضالددنالتةددن ا

لت اددطراوتد قاهافددطاذتد ادعــوى التــرك.اوفددطاهددذلالتم ددفلاقضد التلددف تبالت حد تا
امفاملتط ا

 – 1ال يجوز أن يوون الترك فزئياً أو معلقاً على شرط ويترتب على الترك
انتقال ملكية األشياء المؤمن علي ا إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين
بوامله ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يو إعالن المؤمن له
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رلبته في الترك إلى المؤمن ويجوز للمؤمن دون إخالل بالتزامه بدفع مبلغ

التأمين أن يرفض انتقال ملكية األشياء المؤمن علي ا إليه المادة )383

 - 2يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في األحوال اآلتية:
ت.ا ذلاها والتسفق ةا اقفر .ا

ا.ا ذلال للعواتإ ف التسفق ةامّ اثنثةاتشة ااعّاوصتلاآإ ات فءال ةف .ا
ن.ا ذلاتصق والتسفق ةاهعاتامسعحقلا صنوه .ا

ت.ا ذلا ف وا فلف ا صنلالتسفق ةاتعفتلاثنثةات ففعاققمعةفالا الاقل .ا

ه دد.اوإذلاشددملالتعددلمقناتإلددف التح داااجددفناتام د مناتددهالتددععمفلاولددهافددطات د ا
لتسددفق ةافددطاوفتددةاتت د هفاتوالوع فنهددفاتوا ملففةددفاه ددفءالا د اتم د امددنالتسددالف ا
لتعفمةاوذت ا ذلاتلايعمانالتم مناتهامنالتع تلتالتسفق ةاإنلات فعةاتشدة امدنا
تف ا اققفمهااإإلف التم مناهتقتعالتحفتم.ا لتمفتا )398ا

3ا-ايجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحاالت التالية :ا
ت.ا ذلال للعواتإ ف التسفق ةامّ اثنثةاتشة ااعّاوصتلاآإ ات فءال ةف .ا

ا.ا ذلاتصد د حوالتس ددفق ةاغقد د اص ددفتحةاتامنو ددةاإ ددنلالت وا ددةاولت ددعحفلا ل ددلا
لت ضف عاالمدةا الدةاتإد ا تد امادفبالتتصدتلالتمعفدقالاقدهاإدنلاثنثدةاتشدة ا
مناتف ا اققف التم مناتهااإإلف التم منااعّ اصنوقةالتسفق ةاتامنوة .ا

ن.ا ذلاها والت ضف عاتواتافواامدفامعدفتلاثنثدةات فدفعاققمعةدفالتم ق دةافدطاوثقلدةا

لتعلمقنالا الاقل.ا ا

ت.ا ذلاهقعوالت ضف عاتث فءالت واةااس با صفهعةفاهعاتامفتتامعد ا شدلالتضد ا

لناإل امشماهالتعلمقن .لتمفت ا )406ا

ثالثاً – تقاد دعوى التأمين البحري:

1اا–ات لضطاامضطات عقنا لاتلت ا فشعةالناللّالتعلمقنالت ح ت .ا
2ا-اوت ّتاهذهالتمّ ا مفاياط ا
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ت.امناتف ا التعحلف اقسيالتعلمقنافقمفايععاقاهّلت التملفت ةااه .ا

ا.امناتف ا اوقتعالتحفتمالتذتات شلال هالتّلت افقمفايععاقاهّلت التملفت دةا
هععتاضالاض ل التعطاتاحقاافتسفق ة .ا

ن.امددناتددف ا اوصددتلالتسددفق ةراتوالتعددف ا التددذتا ددفبام ددباتباتصددلافقددهافقمددفا

يععاددقاهددّلت التملفت ددةاهععددتاضالاض د ل التعددطاتاحددقاافت ضددف ع.اتمددفا ذلا ددفبا
لتحفتما ولفرااوّاهذينالتعف اذقنات التعلفت امناتف ا اوقتعالتحفتم .ا

ت.امناتف ا اوقتعالتحفتمافقمفايععاقاهّلت التملفت ةاهعسدتاةالاضد ل اال ادقا

لتعد .اوفددطاوفتددةاتحّيددّامةاددةافددطالتعلددّاإلقفمددةاتلددت التعد امسد تالتعلددفت امددنا
تف ا ال لضفءاهذهالتمةاة .ا

هد.امناتف ا اققف التم مناتهاافتتففءافقمفايععاقاهّلت التمسفهمةافطالتذسف ل ا

لتمشع ةراتواهّلت التملفت ةاافتماففل التمسعحلةالنالتمسفلّ  .ا

و.امددنالتعددف ا التددذتاملددقلافقددهالتغقد التددّلت الاد التمد مناتددهراتوامددنايددت اققددف ا

لتم مناتهاافتتففءرافقمفايععاقاهّلتلهاق لالتم منااس با جتعالتغق  .ا

3ا-او ذت ات لضدطاامضدطاتد عقناتلدت التدع تلتالتم دفت التمّفتلدةااغقد اوجدها
وق.اوت ّتاهذهالتمّ امناتف ا الالامناتفعاهذهالتم فت ااحلهافطال تع تلت .ا

 4ا -اوا للع ات افب التعلفت اافتملفت ة اااعفا امس لر ا مف اي للع اامففوضف ا

لتعستاة التعط ات ت اهقن التل فقن اتو اه ّا اإ ق اتعلّي الاض ل اللب اوقتعا

لتحفتمراوذت اافإلضففةا ت الات فاالتمل اقف ت فر .المادة  387امنالتلف تبا
لت ح تا)
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