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 مقدمــة عامــــة

 عريف القانون الجوي وتحديد مضمونه:ت  -أواًل 
ت التععددف الالتعددطات للقددواتالددف تبالت دتتات عددفرا إددعنطالت  دد  ا تدد ا لددف ا تعدّد

اهذلالتلف تباتتاتحّيّالتمتضتلف التعطاتّإلاتحواهذهالتعسمقة.
فتفلقهالتف  سطا"مدت ا اتقمدتلب"الد دطالتلدف تبالت دتتاال دهالتلدف تبالتدذتايدّ  اف

تالتلتللددّالتلف ت قددةالتعددطاتدد  دلالتمنوددةالت تاددةاولتددعذّل التلددف  ل او ددذت ا واحددّد
ا1لتعنقف التعطاتعتتدّالناذت .

فدددهالاتدددعفذالتف  سدددطا"تقتفتتدددّاهق وفقدددو"اال دددهام متلدددةالتلتللدددّالتعدددطاتددد  دلا ول د
ا2لتلف   .ا التلف ت قةالتعطات شلالنالتعغنللتعنقف

ول دفهاجف باآإ اال دهالتلدف تبالتدذتامحادلالتم   دةالتةتل قدةاومدفاي شدلال ةدفامدنا
ا3و  ةاولتععمفلاووقف عاولنقف .

فطاومفا  لهاهتاتبالتلف تبالت تتامضلام متلةالتلتللّالتلف ت قةالتعطاتحالالت ش
اتعذّل التلف  ل اولتفضفءالت تت.لإل سف طافطام فلالتمنوةالت تاةاول

 نون الجوي:مصادر القا -ثانياً 
لتمصددفت التعشدد اعقةاتةددذلالتفدد عامددنافدد وعالتلددف تباهددطا مددفاتشدد اعف او  قددةاتوا

 ةفامعفهّل اتوتقةاتل دهفالتّولاتع  قلالتمسف لالتمععالةاادفتلق لباولتدعذّل افضدف
افتشد وطاولتلتللدّاالت تت.اوإت اجف باهذهالتمصفت ايتجّامصدّ التفدفقطايعم دل

 تحفتالتّوتطاتا للالت تتاتواغق هلتعطامضعةفال 

ا
                                                           

1  eM. lemoin 4، بند 1947: موسوعة القانون اجلوي، ابريس  
2 Leopold Peyrefitte 1: جوريس كالسور، النقل اجلوي، عموميات، بند  
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 التشريع الوطني:  -1
ا101فطاتت اةاصّ اتولاتش اعاي  لالتمنوةالت تاةاافتم تت التعش اعطا قدلا

.اوفعدددّاذتددد اتتلتدددواتشددد اعف اتإددد  ام ةدددف التم تدددت التعشددد اعطا قدددلا1949تعدددف ا
اةالتعفمةاتالق لبالتمّ طاولتعطا فبامنلتمععاقاهع  قلالتمّي اا1961تعف اا137

مةفمةفالت  قسقةالإلش لطالاد التمنودةالت تادةاوتدلمقناو  دةالتلقد لباولماقفتدها
ولإلش لطالا امدّل  اتعادقلالتلقد لباولإعقدف التلقدف اناولتمنودقناوصدنوقف ا

تعف اا139لتلف  ل التت  قةاتالق لباوتس قاةف.اثلاصّ التم تت التعش اعطا قلا
اتمععاقاهع  قلالتمّي اةالتعفمةاتأل صفتالت تاة.لا1961

لتمعضددمنا وددّلمالتم تسددةالتعفمددةاا2003تعددف اا20ووددّي فراصددّ التلددف تبا قددلا
تالقددد لبالتمدددّ طالتعدددطاوادددوامحدددلالتمّي ادددةالتعفمدددةاتالقددد لبالتمدددّ طافدددطاجمقدددعا

امةفمةفاولإعصفصفتةف.
لتلقدددد لبالتمعضددددمناقددددف تباا22/3/2004تددددف ا اا6وتإقدددد لرراصددددّ التلددددف تبا قددددلا

لتمددددّ ط.اوقددددّاجددددفءاهددددذلالتلددددف تبا عشدددد اعاجددددتتامع فمددددلايعضددددمناتل ا ددددفراجمقددددعا
دد افددطاتح ددةا صددّل هامددعاتلددت ا لاواددف التمععالددةااددفتلق لبالتمددّ طاوفحقدد اتمشد
التلقدد لبالت ددتتافددطامذعاددتالتم ددف  التلف ت قددةاولتف قددةاولتمنوقددةاول قعصددفتمة.

طا ف ددواقددّال ضددموا تقةددفاتددت اةاكمددفاتتإددلامع ددلاتواددف ال تففققددف التّوتقددةالتعدد
ضددمنا صددتااهددذلالتعشدد اعاتففتمددفرا نتولجقددةالت صددتااولاواددف التعددطاتدد  لا

اوقف عامعق ة.
التشريع الدولي: المعاهدات الدولية:ا -2

تت اتلت التلقد لباولتعنقدف الت فشدعةالدنالتدعذّلمها تد اتباتعمدلالتدّولالاد ا
ذهالتالدفءل التعّيدّامدنال تففققدف ال تعلفءاتع  قلاهذهالت فه  .اوقّال   دقالدناهد
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ولتمعفهّل التّوتقةرااعضةفايع فولامسف لاتذصالتلف تبالتعف راولت عضالآلإ ا
امع ضاتمتلضقعاتةلالتلف تبالتذفا.اوتهلاهذهالتمعفهّل اهتامفياط 

ــة رومــا  -1 ــا  لاتفاقي وهددطاتععاددقاهعتوقددّاقتللددّالتح دد ال وعقددف طاا:1933ع
الا التلف  ل .

 ف دددوامعفهدددّ اادددف ا التعدددطات ه مدددوالدددف اا:1944شـــيوالو لعـــا  اتفاقيـــة  -2
افكت  ال تففققف التّوتقةالتعطال دواهع  دقلالتدعذّل التفضدفءالت دتتاوقدّاا1919

ل ضددموا تقةددفامع ددلاتولاتو وفددةامددفالددّلال تحددفتالتسددتفقعطاوتتمف قددةاولتت مددف ا
تبات دّد االتمعحّ الام ااقة.اوفعّاتباظة  اتهمقةالتلق لبااشالاولضد،راوفعدّ

ل  التففققةااف ا اوقصت هفالنات  قلال تعذّلمف التسامقةاتالف  ل راتلوا
لتت مددف التمعحددّ الام ااقددةراوهددطالتّوتددةالتغ قددةاوذل الاتددلتلالت ددتتالت  قدد را
لتعّيّامنالتّولاتحضت ام تم ال علّاتةدذلالتذصدتاافدطامّي دةاشدقافغتالدف ا

لتعطاهّتالتعمدلاا1944شقافغتاتعف اا.اوقّال   قالناهذلالتم تم التففققة1944
راوهددددطاتشددددملالددددّ امتلضددددقعاتععاددددقااسددددقفت التددددّولالادددد ا4/4/1947هةددددفافددددطا

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

 International civil aviation لبالتمددددّ طالتددددّوتط"ا وإ شددددفءا"م  مددددةالتلقدددد

organizationلمافو (التمع وفةالإعصف لراهدICAO.)ا
ـــ -3 ـــف لع ـــة فني  اوهدددطال تففققدددةالتذفصدددةاادددف لع لطالتدددّوتطا1948ا  اتفاقي

اددفتحلت التعددطاتدد تالادد التلددف  ل ا حددقالتما قددةاووددقال تددععمفلاووددقالتدد هنا
مددنااوقددّاتإاددواهددذهال تففققددةاوقدد الت فددفذاللع ددف لرااووددقاهقددعالتلددف   اهقعددفراج  اددفر.

ا.17/9/1953

3 



وهددطاإفصددةاافاضدد ل التعددطاتاحلةددفالتم   ددف اا:1952عــا  لاتفاقيــة رومــا  -4
لتةتل قددةالاج  قددةااددفتغق الاددد اتددل،الا ضراوقددّاتددلدالتعتققدددعالاقةددفافددطا ومدددفا

ا.4/2/1958وتص حواتف اةالت ففذاهعف ا اا17/10/1952اإملفتقةاهعف ا ا
وهطاتععاقاافت  ل لاولافعفلالتعطات ت بالا اا:1963يو لعا  اتفاقية طوك -5

 امعنالتلدف   اوهدطافدطاوفتدةالتلقد لب.اوقدّاتدلدا ه لمةدفافدطا ت قدتاافتقفادفباهعدف ا
.ا مفال ضمواتت اةا تقةفا14/12/1969وتإاواوق الت ففذافطاا14/9/1963

ا.1979تعف اا18افتلف تبا قلا
ــة الهــاي ل -6 ــا  اتفاقي طاإفصددةاالمددعال تددعقنءاغقدد التمشدد وعاوهددا:1970ع

لاددددد التلدددددف  ل .اوقدددددّاتدددددلدالتعتققدددددعالاقةدددددفاامّي دددددةا هدددددفتافدددددطاهتت دددددّهاهعدددددف ا ا
راول ضدمواتددت اةا تقةددفا14/10/1971وتإادواوقدد الت فدفذافددطاا16/12/1970

ا.1979تعف اا18افتلف تبا قلا
ــــال لعــــا  اتفاقيــــ -7 لتمشدددد ولةاوتععاددددقاالمددددعالافعددددفلاغقدددد اا:1971ة مونتري

لتمتجةددةاضددّاتمددنالتلقدد لبالتمددّ ط.اوقددّاتددلدالتعتققددعالاقةددفاامّي ددةامت ع اددفلافددطا
.اوفمتجدددبا26/11/1973وتإادددواوقددد الت فدددفذافدددطاا23/9/1971ك دددّهاهعدددف ا ا

هدددذهال تففققددددةاتاعددد  التددددّولالتم ضدددمةاافتذددددفذالتعدددّلهق التننمددددةاتضدددمفباتددددنمةا
للعدّلءاوت د الا دلافعدلامدنالتلف  ل اوم شدت اوم لفدقالتمنودةالت تادةامدناتتا

قواتدت اةالاد اهدذهال تففققدةا شل هاتةّيّاتنمةالتمنودةالت تادة.اهدذلاوقدّاصدّد
را مددفاتقدد  الت  وتت ددتلالتمتقدددعافددطامت ع اددفلافددطا1979تعددف اا18افتلددف تبا قددلا

لتمععاددقااللمددفلالتع ددتاغقدد التمشدد ولةالتم ت  ددةافددطالتملددف ل اا24/12/1988
ا.2001اتعف ا75امتجبالتلف تبا قلا

 اتعددّاهددذهال تففققددةالتمتقعددةافددطاول تددتاه تت ددّها1929اتفاقيــة وارســو لعــا   -8
ولت  وتت ت  اول تففققف التمعّتةاولتماماةاتةدفرالتعشد اعاا12/10/1929هعف ا ا
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لتددد  ق افدددطام دددفلالت لدددلالت دددتتالتدددّوتطاولتدددذتاتدددق اا ددد لطاللدددّالت لدددلاودددقا
افاهق ةل.مذفتفةاتوافمهااملعض اش وطايعفقالاقةفافقم

وقددّالهعمددواهددذهال تففققددةاهعتوقددّااعددضالتلتللددّالتمععالددةاافت لددلالت ددتتالتددّوتطا
وفذفصددةام ةددفاتواددف التلتللددّالتمععالددةاامسددع ّل الت لددلالت ددتتاومسدد وتقةالت فقددلا
دددب.اوقدددّاتصددد حواهدددذهال تففققدددةاولج دددةالت فدددفذاللع دددف لرامدددنا لت دددتتاولت لدددلالتم  د

ا.13/12/1933
 1999:4لعا   اتفاقية مونتريال – 9

اوت    ال  علفتل التعطاوجةوا ت التففققةاول تتاوفذفصدةامدفاتعادقام ةدفاهعحّيدّ
مسددد وتقةالت فقدددلالت دددتتالدددنالاضددد ل الت فشدددعةالدددنالتلقددد لبرافلدددّا ف دددوامحدددنرا

اتععّين امع    .ا
لدّافو   لراتععّتاهذهالتععّين اوإشقةاوقتعالتع فقضاولتع فنعافطا لف التع فقذرا

ولا ت اتنفطاهذهالت عق ةالنا  ادقاوضدعالتففققدةاجّيدّ اتحدلامحدلاافت  التّ
ادددةاتةدددف.اوقدددّا تدددةاولتمامد  علدددّالل تففققدددةالاصددداقةاولت  وتت دددت  اول تففققدددف التمعّد

مدناا28واا10تةذلالتغد ضامد تم اامّي دةامت ع ادفلافدطا  دّلافدطالتفعد  امدفاهدقنا
تعدد طاافتددلا"لتففققددةااول عةددواتلمفتددهاهعتققددعاوثقلددةاتوتقددةا1999شددة اتمددف الددف ا

".ا28/5/1999تتوقددّااعددضاقتللددّالت لددلالت ددتتالتمتقعددةافددطامت ع اددفلاهعددف ا ا
.اوفددددطا2001تعددددف اا74وقدددّاتقدددد  اتددددت اةاهددددذهال تففققددددةاامتجدددبالتلددددف تبا قددددلا

 تإاوال تففققةالتمذ ت  اوق الت ففذ.اا4/11/2003

 

ا
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 :IATAشروط الياتــا  -3
ولتدّوتطالت دفظمقناتشد وبالتمنودةالت تادةرا ت اجف باتواف التعش اعقنالتدت  طا

تاايتجّامصّ التففقطاهف ايعم لاافتلتللّالتعطامضعةفال تحفتالتّوتطاتا للالت تا
International Air Transport Associationوا  مد اتدهالإعصدف لراهددا"المفتدفاا IATA ا

ا".
لتدق اف عّاتبالتسعاو لاو  ةالت للاافتلف  ل المادواشد  ف التلقد لبالاد ات

م  مددددةاتوتقددددةات مددددعاهق ةددددفاوااددددتبالتغدددد ضام ةددددفالتعمددددلالادددد اتتوقددددّالتلتللددددّا
لتذفصدددةاافتدددعغنلالتذلدددتطالت تادددةالتعفتمقدددةاوفذفصدددةامدددفاتعادددقام ةدددفاهتضدددعا
شدد وطا متذجقددةامتوددّ اتا لددلالت ددتت.اوقددّاتلتسددواتادد التم  مددةاامّي ددةا هددفتا

وذتد امددنااIATAتحددوال تدلالتمذعصد التمددذ ت اتدفالفراا1919فدطاهتت دّهالدف ا
ق ددلام متلددةاشدد  فبا قدد لباتو وفقددة.اوفعددّالتحدد االتعفتمقددةالت ف قددةالماددواتادد ا
لتش  ف الاد اتتتدقعاقفلدّ ال  ضدمف ا تقةدفافللدفت اهقاادةالتم  مدةافدطامّي دةا

احق اتص حواتضلامع لاش  ف التلق لبافطالتعفتلراا1945هففف فاااتففالف ا
يتجددّافقةددفاملدد ا"م  مددةالتلقدد لبااو لاددوام   هددفا تدد امّي ددةامت ع اددفلااا ددّلالتعددط

التمّ طالتّوتط".
ات ددّ الإلشددف  ا تدد اتباشدد وطالتقفتددفاتقسددواتةددفاصددفةالإلتدد ل ا  دا ذلالتفددقالاقةددف
ت  لطاللّالت للالت تتاص لوةاتواضم فر.اوهدطاتعدّاصدحقحةاواععدقناتل قلةدفا

تواافتلددّ التددذتا اتععددف ضافقددهامددعالتلتللددّالآلمدد  التددتل ت افددطالتعشدد اعالتددت  طا
 وددّ التمعفهددّل التّوتقددة.اولتمنوددااتباشدد  ف التلقدد لباقددّاجدد  التعددفت اتددّيةفا
لادد ا  دددعاشددد وطالتقفتدددفالادد اظةددد اتدددذلك التسدددف اتواللددتتالت لدددلالتعدددطاتصدددّ ا

 ل ةف.ا

ا
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 روط االتحاد العربي للنقل الجوي:ش -4
مدددنام مدددتعاشددد  ف اوم تسدددف الت لدددلالت دددتتاا1965تلتددد اهدددذلال تحدددفتالدددف ا

 Arab Airلإعصددف لراتا امددف التمع دد  ال ددهاAACO تددهااددفاو طالتع فقدةاوا مدد ا

Cassiers Organization واةددّطاهددذلال تحددفتا تدد ات  ددقلالماقددف الت لددلالت ددتتاا
وت سدددقلةفاهدددقنالتددد نتالتع فقدددةاولتذدددف ناونادددفت التععدددفوباهدددقنام تسدددف اوشددد  ف ا

لالت دددتتالتلقدد لبالتع فقدددةاوتتوقدددّاتقفتددةالالضدددفءافدددطالتمدد تم ل التّوتقدددةاتا لددد
ولتّففعال ةفاوغق اذتد .اوإذلامدفاوضدعاهدذلال تحدفتاشد و فراإفصدةاافت لدلافإ دها
ايععقنا  ففذهفامفاتلاتععف ضامعاتواف التعش اعالتت  طاتوالتمعفهّل التّوتقة.

ا
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الت للالت تتاا لتلسلالاول
 أهمية النقل الجوي:

قةاعتااوتودّالتدّلف لالاتفتدمعّالت للالت تتام فلفراوقتادفرافدطامسدق  الامدلاولتشد
التعطات ت  الاقةفالتحقف ال قعصفتمةافطالتعص التحّي .

وإذلاقفلالتفلقهالتف  سدطاجدتاتد لباادلباوضدف  الامدلاملدف امدّلهفاامدفاتدّيةفامدنا
ش اةا   اتا للرافإ دهامدنالتمسدالاادهالتلدتلالآلباادلبا قدطالتعدفتلام لدف اهعلدت ا

ا5ةافطاشع اتصلفعالتمعمت  .الت للالت تتاوفف عشف اإلت هالتم ع م

وتعدددتتاتهمقددددةالت لددددلالت ددددتتاتددددق ااسدددد با لددددلالت  ددددفاافحسددددباهددددلااسدددد با لددددلا
لت ضدف عاولاشدقفءاتمضدفرراإفصدةااعدّاتباتلاددصاو دلالتمذدف  اوتحلدقال صد ا
لامددفبامددناجةددةراوتلم ددواتالددف   امددناجةددةاتإدد  التعل قددةالتحّي ددةالتةف اددةالتعددطا

تفصددلاهق ةمددفامسددففف اشفتددعةرافددطانمددناتما ةددفامددنا فددياماددف قنافددطالتعددفتلرا
اقصق اجّلررافقعلمناهذت ا للالت ضف عات اعةالتعاتا فتفتلكدهاولتاحدت اولاتدمف 

اتوباتتاإتطامناتض  هف.
با ت لاذت ايال الت للالت تتالهعمفمفرا  ق لراتتلءامناجف بالتعش اعف التت  قدةا

ا. با فبا لنراتوتقفراكفباهذلالت للاتلإاقفررات امناجف بال تففققف التّوتقةا
ا136ففطاتت اةراوقناوضعاقف تبالتلق لبالتمّ طالت ّيّافلّات شق افدطالتمدفت ا

ام ها ت امفياط 

                                                           
 .465مد فريد العريين ص د. علي البارودي، و د. حم 5
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تل ددقاتواددف التففققددةاتتوقددّااعددضاقتللددّالت لددلالت ددتتالتددّوتطالتمتقعددةافددطاااا-آ
وتعدددّينتةفاول تففققدددف الاإددد  التعدددطال ضدددموا تقةدددفالتّوتدددةرا1929ول تدددتالدددف ا
ايععاقاه للالاشذفااولامععةاولت ضف عاال اقالت ت.اوذت افقمفا

تفلدد  ا آ(امددناهددذهالتمددفت الادد الت لددلالت ددتتالتددّلإاطرا  دا ذلالتل ددقاتواددف اا-ا
والاواف التم لقةالا اإنطاذت . ا صد

وفمددفاتبالت لددلالت ددتتالتددّوتطاهددتامحددت ات لتددع فافددطاهددذلالتلسددلرافإ  ددفاتدد ع فولا
ا دع الاهّلمدةالدناتوادف الت لدلالت دتتالتدّوتطاوفلدفراهذهالتّ لتةافطافصدتلاثنثدةرا

 تففققةاول تتا فصلاتول(راثلا ع ضااواف اللّالت للالت دتتالتدّوتطا فصدلا
اثف ط(راوتإق لرا عفتجامس وتقةالت فقلالت تتالتّوتطا فصلاثفت (.
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االنقل الجوي الدولي :الفصل األول
اهالتحددّوتالإلقاقمقددةاتاّوتددةملصددّاافت لددلالت ددتتالتددّوتطالت لددلالتددذتايععددّ ات فقددذ

لتتلوّ .اوفس بالتصعتفف التعطات ت امناج دلءات فقذاهذلالت للامناوق اتحّيّا
طالتلدف تبالتددذتات ل دقاتوافمددهالاقدها  دد لراتععدّتاولإددعنطالا  مدةالتلف ت قددةالتعدد

مذضعاتةفالت للا امدفال د  التلدف   اودّوتاتوتدةا تد اتإد  رافلدّاته مدوالتففققدةا
اقددواهددذهال تففققددةاإل فددفذاتوافمةددفاهددقنالت لددلالت ددتتالتذفضددعاتةددفول تددت.اوقددّاف دا

اولت للالت تتالتذف نالنا لف اتل قلةف.
اولا اهذلافإبات لتةاهذلالتفصلاتععلافطاف لقنامععفتقن 

ا الت للالت تتالتذفضعا تففققةاول تت.الفرع األول
ا الت للالت تتاغق التذفضعا تففققةاول تت.الفرع الثاني

 األولالفرع 
 النقل الجوي الخاضع التفاقية وارسو

ت التفل  الاوت امنالتمفت الاوت امنال تففققةا لف اتل قلةفا ذاقد   ات  ةدفاوّد
"ات ل دقالاد ا دلا لدلاتوتدطاتألشدذفااتوالامععدةاتوالت ضدف عاتلدت اادها ددف   ا
فددطاملفهددلاتجدد را مددفاتل ددقا ددذت الادد الت لددلالت ددتتالتم ددف طالادد ا ددف   امعدد ا

اهام شل ا للاجتت".قفمواا
تلبالادد اوجددهالتّقدددة اوقددّاتصددّد التفل تدددفبالت ف قددةاولت فت ددةامدددناتادد التمددفت اتعحدددّد

التملصتتامنا"توتقةالت لل".
ومدددفايعضددد،امدددناهدددذلالتددد صات دددهاي  غدددطاتدددتلف اثنثدددةاشددد وطات دددطامادددتبالت لدددلا

اإفضعفراتنتففققة.اوهذهالتش وطاهط 
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اتبا  دددددددتبااصدددددددّتاللدددددددّا لدددددددلاتألشدددددددذفااتوالامععدددددددةاتو -1
الت ضف ع.

تباماددددتباهددددذلالت لددددلاملفهددددلاتجدددد راتوامددددفامسددددم اافتشدددد طا -2
التع ف ت.

تتددهال تففققددةرا -3 تباماددتباهددذلالت لددلاتوتقددفرااددفتمفةت التددذتاوّد
اوت اقالاقهالت عضالتش طالت غ لفط.

ات  ح افقمفاياطاوففل ل اثنمالتش وطالتمذ ت  .
 فود عقل نقل لألشخاص أو البضائع:و  -أوالً 

فقدلاةاول تتا  دالا الت للالت تتالتذتايعذذاصت  اللّاياع  الت  ات ل قالتففقق
امتج ها للاشذصاتوااضفلةامنامافبا ت اآإ ال  الت دت.اواعفد عالدناهدذلا

التش طات و اتتلف اثنثةال فص  
تتالتفددف ام دد  اهددقنالت فقددلامددناجةددةاولت لكددباتوالتشددفونامددنااروجددتتاللددّا -1

وتتتا ت التلف   اثلاتقاعواوهدتااجةةاثف قة.اولا اهذلافاتاتسالاشذصاإاسة
لا امع ةفرافإباهدذلالتمعسدالا اماعسدباصدفةالت لكدباو امادتبال علفتدهاإفضدعفرا

اتنتففققةاتغقفاالتعلّ.ا
لتغ ضالاتفتطامنالتعلدّاهدتال  علدفلامدنامادفبا تد اآإد .اوا   دطالاد اا -2

اذت ات ها ذلا دفباتتلجدّالتشدذصالاد امدعنالتلدف   اتغد ضاآإد اغقد الت لدلافدن
ماتبال ّ ذاللّهاللّا للاو امذضعاافتعدفتطا تد ال تففققدة.اولام ادةالاد اذتد ا
مععدددّت  التم ت لدددتبااعلدددتتالتعدددّ اباوتعادددلافدددنالتلقددد لباتوالتعصدددتا الت دددتتاتوا
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صددقف ةالتلددف   راو ددذت اتددفاعتالت فقددلالتددذينايعتلجددّوبالادد امددعنالتلددف   ااحاددلا
اا6وظف فةلا لف ّالتلف   اومعفو قه.

 ااددلبالامدد امذعاددتافقمددفاتددتاتباتوددّاتددفاعطالت فقددلالت ددتتامددنا ددفقلاوت   ددفا دد ا
نالتلف   ام نراقّاقصّالتسف الا ا ف   اتفاعةاتا فقلاتلضفءا جدفن اتدقفوقةاإدف ا

امسددفف لراوتذضددعالماقددةا لاددها تدد ا لتللدد راتواتغدد ضالتعددننافددإباهددذلالتعددفاعامعددّد
قدةافضةراابالت واةالتّوتتواف ال تففققةاوتتا فباقّاتفف اهعذ   ام ف قةاتوامذ

التعطاقف اهةفا اتععاقاالتلءاوظقفعه.
تباماددتبامحددلالتعلددّا لددلاتشددذفااتواتمععددةاتوااضددف ع ا ذلا ددفبا ددلامددناا -3

مصلا،الاشذفااولامععةامفةتمفراوولضحفررافإبال ف  ا"لت ضف ع"ا ف وام ف ا
ت راجّلا  ق اوتلامضمت ةفاوإفصةافقمفايععاقاافتحقتل ف التحقةاوج  التمدتا

وففتعفتطاهلامذضعا لاةدفااوادف ال تففققدةات ا إاوإباإضدعاهدذلالت لدلااوادف ا
ال تففققةرافةلامعّا لنرااشذفاات ا لنرات ضف عإ

افت سددد ةاتاحقتل دددف التحقدددةرافدددإبالتددد تتامسدددعل الاددد اتبا لاةدددفاجدددتلرامذضدددعااااا
ااواف ال تففققةاافلع ف ها للااضفلة.

ااR.Rodiereإبالتفلقدهالتف  سدطالت  قد ا ا قدها وتيقد اتمفاافت سد ةات  د التمدتت رافد
اددلبالتمسددفف ام ددباتباماددتباشذصددفراوقدددفراو ت اافتعددفتطاتباج دد اا7ذهددباتالددتل

 لتمتت اتعع  امناق قلالت ضفلة.ا

ا

                                                           
حتديد  فاروق زاهر، د. 236د. عبد الفضيل أمحد ص  487د. علي البارودي ود. حممد فريد العريين ص  6

 ومابعدها. 192ص  1985مسؤولية الناقل اجلوي الدويل، القاهرة 

 .632بند رقم  1977رينيه روديري، النقل الربي واجلوي، ابريس  7
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 أن يوون النقل بمقابل: -ثانياً 
تةفاوم ت اهذلالتش طاتباماتبالت للالت تتالتّوتطات ف افرراففتمفت الاوتطاوففل ا

تلت ااها دف   افدطاملفهدلا….وت ات صالا اتبال تففققةاتل قالا ا"كلا لللا
تجد را مدفاتل دقالادد الماقدف الت لدلالتعددطاتلدت اهةدفراوفغقدد اتجد را دف   ا وددّ ا

ام تسف الت للالت تت".
وتل قلدددفراتدددذت راتذضدددعاتنتففققدددةاتدددذلك التسدددف التم ف قدددةالتعدددطاتعلقةدددفاشددد  ف ا

لتعدد طافددطاللددتتالتددعذّلمةلرا فتمددفاتصدد ،االتلقدد لباتمتظفقةددفاوفلددفراتمددفام دد تا
اج ءلرامنام ت فتةل.ا

ولا التعا را ات ل قال تففققةرافطاوفلالت للالتذتاملدت اادهامفتد ا دف   امدعا
اتلت ااعضاتصّقف هاتاسف امعهام ف فررافةذلالت للامذضعاتالف تبالتّلإاط.

معد اقفمدواادهاومعا لامفاتلّ رافإباتواف ال تففققةاتل دقالاد الت لدلالتم دف طا
م تسةا للاجتت.اولتملصتتاام تسدةالت لدلالت دتتاهدتا دلام شدل اتواشد  ةاتوا
مشدد وعالتذددذامددنالت لددلالت ددتتاو فددةاتددهراوفددطاضددتءاذتدد ا اتذضددعاتنتففققددةا
لماقةالت للالت تتالتم ف قةالتعطاتلدت اهةدفام تسدف ا اتحعد طالت لدلالتع دف ترا

اه.تواتا التعطاملّمةفاف تاممعا ا ف   اإفصةاا
ولام اةالا الت للالتم ف طالتذتاتلت ااهاش  ف اوم تسف الت للالت تتا  قد  ا
ومععّت رام ةدفاتلدت ااعدضالتشذصدقف التم متقدةاتقفتدقفراتواف قدفراتوا افضدقفراتوا

اا.صحفقفراتعّشقنا ف   افطاتولا واةاتةف
هدددذلاواع ددد  ا إضدددفعالت لدددلالتم دددف طالتدددذتاي فشددد ها فقدددلاجدددتتامحعددد طااوادددف ا

ققةراالبالت فقلالتمذ ت ا املت ااهالا ات قلالتع  عاتوالا اوجهالتعسفم،ال تفف
توالت   راوإ مفامسدعةّطامدناو لءاذتد اغ ضدفرا فعقدفرااحعدفراوإبا دفباغقد ام فشد ا
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تواوددفل.افةددتاملددت اهددذلالت لددلاالصددّالتّلفمددةاتمشدد ولهاوجددذاات  ددف الت مةددت ا
الت ف،افطاذت .ا تقهاممفاي اّامنانفف نام تسعهاوففتعفتطايعحلقاته

ا
 لنقل دوليًا:اأن يوون  -ثالثاً 

ت التففققددددةاتوتدددداتاااددددلاتقددددةامتضددددتعا  قعددددةالت لددددلالتددددّوتطالتددددذتامذضددددعا وددددّد
ااوافمةددفرا ذا صددوالتفلدد  الت ف قددةامددنالتمددفت الاوتدد ام ةددفالادد ات ددهامعع دد ا لددنرا
توتقدفرافدطالد طاهدذهال تففققدة ا"كدلا لدلامشدع طافقدهالتمععفقدّوباتبات دتبا للعددفا

تلقف اولتتصتلراتتلءاتكفباه ف ال للفعاتا لدلاتوا دفباه دف ال علدفلامدنا دف   ال
 ت اتإ  اتواتلامانراولقععدقنا مدفافدطا قادقلا د فقناتدفمققنامععفقدّينراوإمدفافدطا
 قادقلا دد طاولوددّامددنالا دد لطالتمععفقددّ ا ذلالتفدقالادد اوصددتلا تددتاجددتتافددطا

ا قاقلاتوتةاتإ  اوتتاتلات نا  ففرافطال تففققة".
اراتبالت للالت تتاتقادتباتوتقدفرافدطامفةدت ال تففققدةرء اهذلالت صواعض،امناق ل

ايعلاباتتلف التش وطالتعفتقة 
اوقتعالت للاهقنا  فقناتفمققنامععفقّينافطال تففققة. -1
توتددةا قلاتوتددةاولوددّ امددعالت تددتافددطا قاددقلوقددتعالت لددلاهددقنا للعددقنافددطا قادد -2

اتإ  .
اتّوتقةاتا لل.  لت ا  فطالتعلّافطاتحّيّالتصفةال -3
ا
 لنقل بين طرفين واقعين في إقليم طرفين ساميين متعاقدين:ا-1

ت طامعّالت للاتوتقفراوفلفراتنتففققةام باتبايعلاهقناتوتعقنا لام ةمفا د طافدطا
ل تففققةااحق ات تبا للةالتلقف افطا قاقلا وّ اهفتقنالتّوتعقناو للةالتتصتلا
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ذتد اتبات دتبالت وادةاقدّاتمدوام فشد  الاد افطا قاقلالتّوتةالاإ  .او ايةلافطا
مددددعنا ددددف   اولوددددّ اتواتباماددددتبالت  ددددفااقددددّالتددددع ّتتلا ددددف   ااددددلإ  اإلتمفمةددددف.ا
واسدددعتتالامددد اتمضدددفراو اتعغقددد اصدددفةالت لدددلالتّوتقدددةافقمدددفاتدددتا دددفباه دددف امدددنا
محلددف اتتقددتافددطالتل اددقاتواتددلات ددنراتواتباتحادددقالتلددف   افددطا  الةددفا حددتا

ا8وتةا  طافطال تففققةاتوا قاقلاتوتةاغق ا  طافقةف.غفيعةفافت ا قاقلات
تتدددهالتمدددفت ا مدددناا17تمدددفالتملصدددتتامدددنالتلددد طالتسدددفمطالتمععفقدددّرافةدددترا مدددفاوّد

ه وتت ددتلا هددفترالتّوتددةالتعددطامادددتباتصددّملةفاتوال ضددمفمةفا تدد ال تففققددةاقدددّا
اتث هااعّ.  تص ،ا ففذلراو اماتبال سحفهةفاقّاوتّد

ا
دولة واحدة متعاقدة مـع الرسـو فـي إقلـيم دولـة  ي إقليمالنقل بين نقطتين ف-2

 أخرى:
 فتمفا بالت للاملعاهقنا للعقناتلعفبافطا قاقلاتوتةاولوّ امععفقّ را فت لدلاهدقنا
واددباوتمشددقراففاصددلاتباهددذلالت لدددلا امذضددعااواددف ال تففققددةاهددلاتالدددف تبا

لتمددددذ ت التددددّلإاط.ات ددددنال تففققددددةاإ جددددوالادددد اهددددذلالاصددددلراوللع دددد  الت لددددلا
لت ف تاهقناواباوتمشقرا لنراتوتقفراواذضعااوافمةفرافقمفا ذلاتضمنامحلةا
تتا تددتدلافددطاتوتددةاتإدد  ا ددلبات ددتباهددذهالتمحلددةاهقدد و .اوفددطالتتلقددعا بامددفا
تق تدددهال تففققدددةاتةدددذهالتلفلدددّ اقدددّاجدددفءامعسدددلفرامدددعامدددفات شدددّهاتواتةدددّطا تقدددهاهدددذها

لت لددلالت ددتتالتددّوتطاوعدد اتعفددفت اال تففققددة.افةددطاقددّاته مددوااشددلباتتوقددّاقتللددّ
لت مفلددةالتّوتقددةامددفاقددّاي قدد هات فقددذالت لددلالت ددتترال ددّمفاتعذلدد التلددف   التحددّوتا
لإلقاقمقةاتاّوتةامنات فنعاهقنالتلدتل قنالتعدطاقدّاتحادلامدفاي شدلال دهامدنالنقدف ا
قف ت قة.اوممفا اش افقهاتبالت للاهقنا للعقناتلعفباتلإلا قاقلاتوتةاولوّ امعا

                                                           
 .94د. علي البارودي و د. حممد فريد العريين ص 1950د. ثروت االسيوطي ص  8
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 تددتافددطا قاددقلاتوتددةاتإدد  رافقددهاذتدد التع ددفوناتاحددّوتالإلقاقمقددةاتاّوتددةالتتلوددّ الت
ا9ممفاي   اإضتلهااواف ال تففققة.ا

هذلاواسعتتاتبات دتبالتمحلدةالتعدطات تدتافقةدفالتلدف   افدطاهدذلالت دتعامدنالت لدلا
بالتذفضددعاتنتففققددةاولقعددةافددطا قاددقلاتوتددةامععفقددّ اتواغقدد امععفقددّ .اوففتملفهددلا 

قالالت ددف تاهددقنا للعددقنافددطاتوتددةاولوددّ ام ددلامعع دد لرا لددنراتلإاقددفراو ات ل ددلت لدد
الاقددهاتواددف ال تففققددةاوتددتاوالددوالتلددف   افددت اتوتددةاثف قددةامععفقددّ اتوباتباتةدد ي

افقةف.ا
والصّاافتمحلةاتوالت تدتا دلا للدةاتةد يافقةدفالتلدف   راوتدتلءا دفباتامسدفف انا

وتددةالتددذتاتلددعافقددهالتمحلددةاتواتددلاماددناوددقالتة ددتطامددنالتلددف   اوتإددتلا قاددقلالتّ
 تةلاهذلالتحق.ا

ا
 رادة طرفي العقد في تحديد الصفة الدولية للنقل:إ -3

تددد قاو تي دددفاتبالتمدددفت الاوتددد امدددنال تففققدددةراوففل تةدددفالاوتددد رال دددّمفاقصدددّ ا
تع الاللّالت للالتّوتطراهدّت اقتتةدف ا"كدلا لدلامشدع طافقدهالا د لطالتمععفقدّ ا

بال تففققةاقصّ ا للفءالاهمقةاإل لت ات  لطالتعلّامناتجلاوهذلامع طات…"ا
 تددد فلالتصدددفةالتّوتقدددةالاقدددهراتتاتبام دددفطالتحسدددلافدددطاللع دددف اللدددّالت لدددلاتوتقدددفرا
واذضعاافتعفتطااواف ال تففققةراهدتامدفالتفدقالاقدهات د لطالتعلدّااغدضالت  د ا

لمفاتلدات فقذهافعنر.
ا10
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قنالادد اتبات دتبا للعددفالتلقددف اولتتصددتلاولاد اهددذلافإ ددها ذلال علدّ ا  لت التلدد ف
ذضدعاولقععقنافطا قاقمطاتوتعقنامععفقّتقنرافإباهذلالت للاي لد امعع د لراتوتقدفراوا

لاتددافتعدفتطااوادف ال تففققدةاوعد اوتدتاتددللوالتلدف   افدت ا قادقلاتوتدةالتلقدف راتوا
ادقلاتعلالت واةااس باتتءالاوتللالت تاةافعة يالتلف   افدطاملدف ايعتلجدّافدطا ق

توتددةاثفت ددةاتددتلءا ف ددوامععفقددّ اتواغقدد امععفقددّ .اوا لدد التحاددلا ددذت را ذلا ددفبا
امعفلددفرالادد اتبالت لددلاتددقعلاهددقنا للعددقناتلعددفبافددطا قاددقلاتوتددةامععفقددّ اولوددّ امددع
وجددتتامحلددةاتتقددتالادد ا قاددقلاتوتددةاتإدد  راولضددل الت فقددلاتث ددفءالت واددةا تدد ا

تددنمعةفاولتة ددتطام فشدد  افددطا تغددفءامحلددةالتعتقددتاتسدد بايععاددقااددلمنالت واددةاوا
لت املف التتصتل.افةذلالت للاتق لا لنراتوتقفراإفضدعفرااوادف ال تففققدةاابا  ا
تثد االتل فقنالت ةوا ت اللع ف ها ذت ام ذاهّلمةالام راتمفامفاتلدافدطالتتلقدعافدن

اته.
اراإلت فلالتصفةالتّوتقةالا اللّالت للالت تتاوإإضدفلهاافتعدفتطااوادف ولتع   

ال تففققددةراهددطاتتوددّ الماقددةالت لددل.اوا دد ناهددذلالتمعقددف افددطاوددفتعقن اوفتددةالتعلددّ
التذتاي   اتاذهفااولإلمدفااهدقناتوتدةامععفقدّ اوتإد  اغقد امععفقدّ راووفتدةالت لدل

التمععفاع.
ا لددلاذهفاددفراوإمفاددفرراتتال ددّمفايعفددقات دد لطاللددّالت لددلالت ددتتاف فت سدد ةاتاا-اااا

اف.توتةا  طافطال تففققةا ت اتوتةاتقسوا  ففرافقةالا ا واةاذهفافراوإمفافرامن
فددددفت تتالادددد ات ددددهايعتجددددبالتعحدددد تالددددنا  لت ات دددد لطالتعلددددّافقمددددفا ذلا ف ددددواقددددّا
ل ص فوالا اللع ف اهذلالت للاام فاةالماقةاولوّ اتوالماقعقنام فصاعقنرافإبا
تموالت وادةاامتجدباللدّاولودّراتتاتدذ   اتدف اولودّ ات واعدطالتدذهفااولتعدتت را
ففت للامعدّاتوتقدفراواذضدعااوادف ال تففققدة.اتمدفا ذلا  ددلاتةدذلالت لدلاتدذ  تفاتدف ا
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م فصاعفب ا وّلهفاتاذهفااولاإد  اتاعدتت راففت لدلا امذضدعااوادف ال تففققدةرا
اابا لا واةاتعع  ا لنراتوتقفراملعاهقناتوتعقنا وّلهمفافلياتوتةامععفقّ .

تةددذهالتمسددلتةافدددطاواددلا ل ددّاتمحامدددةاولتلضددفءالإل  اقدد تا ددفباتولامدددناتصددّ ا
"اضددددددّاشدددددد  ةالتذلددددددتطالت تاددددددةاGreinل تددددددعع فطاتّمددددددهافددددددطاقضددددددقةا"جدددددد انا

لإلم  ل ت اة.افلّاق   اهذهالتمحامةاتبالت وادةات ّب/ه و سدل/ت ّبراولتعدطافدطا
 واةالإلمفااتحلموافقةفالتلدف   او دفبالاد امع ةدفا"جد ان"راتعدّاام فادةالماقدةا

مدعاافالتلقف اولتتصتلافدطا قادقلاتوتدةامععفقدّ ا ه الف قدف( للاولوّ اتلعافقةفا للع
وجتتامحلةا تتاتواتتقتافطا قاقلاتوتةاتإ  ا ها قادف(اوعد اوتدتا ف دواغقد ا

ا  طافطال تففققة.ا
مددفاافت سدد ةاتا لددلالتمععددفاعراوهددتالت لددلالتددذتايعددت هالددّتامددنالت ددفقاقنالت ددتاقناتا-

عنا دف  ل الّيدّ رافدفت تتاتبالا التععفاعاولا اإلتطاجتادةامذعافدةراولاد امد
اشالال تفف الا اهذلالت للاتوا  الةات فقذها اي ث اتتام ةمفالا التمتضتع 
فسدددتلءاتدددلدالت لدددلااصدددت  اللدددّاولودددّات افدددطاصدددت  الدددّ اللدددتتراوتدددتلءاتدددلدات دددّيلا
لتلددف   اإلتمددف الت واددةامدد  اتوالددّ امدد ل رافددإباهددذلالت لددلام ددلاإفضددعفرااواددف ا

تل ااواددددف امفتتةددددفالاوتدددد رالتفلدددد  الت فت ددددةالتمددددذ ت  اتددددفالفررامددددفل تففققددددةاوفلددددفراا
 لتمععفقّلباقّا   لا ت اهذلالت للالا ات هالماقةاولوّ .

 

 

 

 

 

 

ا
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 الفرع الثاني
االنقل الجوي لير الخاضع التفاقية وارسو

تلّ امع فاتبامناشد وطال ل دف اتوادف التففققدةاول تدتالاد ا لدلاجدتتامعدقناتبا
اطاتقدفراوت ف ادفرراوفدذت امذد نالدنا لدف ال تففققدةالت لدلالتدّلإماتباهدذلالت لدلاتوا

اولت للالتم ف طالتذتا اي فش هاشذصالا ات قلال وع لط.
هاثلات قاتباهقد فاتد و اوجدتتاللدّا لدلا دطات ل دقاتوادف ال تففققدةراوففتعدفتطافإ د

مذ نالنا لفقةفالتحف  التعطايعتلجّافقةفاشذصالا امعنالتلدف   اوقدّاتإدلا
لراةا تقةفراتواتباهذلالتشذصاهتاتفاعاتا فقلاواعتلجّالا امعنالتلف   ات فقذإاس

اتعلّالملاوتق اللّا لل.
وفضدددنرالدددناذتددد را بالتمعفهدددّ اقدددّاتإ جدددواصددد لوةات تللدددفرامدددنالت لدددلالت دددتتا
لتدددّوتطالدددنا لدددف اتل قلةدددف.اوهدددذهالا دددتلعاهدددط ا لدددلالت  ادددّرالت لدددلالاددد اتددد قلا

التع  فة.
 لطرود البريدية:للرسائل واالنقل الجوي  -أوالً 

 صددوالتمددفت الت ف قددةافددطافل تةددفالت ف قددةالادد الددّ اتدد اف ةفا"لادد الماقددف الت لددلا
جددتتاوالتعدطاتحامةددفال تففققددةالتّوتقدةاتا  اددّ".اواعددّاهددذلال تدع  فءام للقددفرراتسدد قا

اولتعدطا  مدواتوادف ا1924ل تففققةالتّوتقدةاتا  ادّالتعدطاته مدوافدطالتلدفه  الدف ا
نامددّات  قمددفرا ففقددفراومتوددّلرايع فتددباو  قعددةال ع ددف اوتهمقددةاهددذلالت ددتعا لددلالت  ادد

الت للالت تت.ا
اشلبراتتوقدّااعدضاقتللدّاا1999ت ّ الإلشف  اتإق لرراتبالتففققةامت ع افلاتعف ا

لت لددلالت ددتتراوفددطامفتتةددفالت ف قددةاافل تقةددفالت ف قددةاولت فت ددةراقددّاتكدددّ الادد الددّ ا
لتالت  اّمة"راوتشدف  ا تد اتبالت فقدلامادتبامسد و رات افباتوافمةفالا ا" للالتمتا
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فلددديات دددفها تل  الت  ادددّالتمذعصدددةا  لدددفراتالتللدددّالتعدددطات ل دددقالاددد التعنقدددةاهدددقنا
الت فقاقناوإتل ل الت  اّ.

 ل على سبيل التجربة:النق -ثانياً 
(امددنالتففققددةاول تددتالادد ات ددها" اتسدد تاتواددف اهددذهال تففققددةا34تدد صالتمددفت ا 

لت ددتتالتددذتاتعددت هام تسددف التمنوددةالت تاددةالادد اتدد قلالتع ددف االادد الت لددلا
الاوت االصّا  شفءاإلتطامنوقةاجتاةام ع مة..".

ولتحامددددةامددددنالتددددع عفتاهددددذلالت لددددلامددددناتواددددف ال تففققددددةا ف ددددواتشدددد قعاشدددد  ف ا
لتلق لبالا ا  شدفءاإلدتطاجّيدّ اابالفععدفلام دلاهدذهالتذلدتطا دفبافدطانمدنا

تصدددعتفةاومحفتفدددفراادددفت  ق امدددنالتمذدددف  ات ةدددةالتم دددف قاتتققدددعال تففققدددةاادددفت ال
اولتعضف ا التعطاتعحاقامنافتقةفالتلف   او ذت الاوتللالت تاةالتسف ّ افقةف.

قّالتدلياهدذلال تدع  فءااعدّاتباتصد حواا1955غق اتباه وتت تلا هفتاتعف ا
مع لالتذلدتطاولتلد  الت تادةامع وفدةاتوامسدةلالتعتصدلا تقةدفاهدّوبالتععد ضا

وامذدف  اافضددلاتلددّ التعاددت اولتع  تتتجقددفافدطاهددذلالتم ددفلاتلددّمفرا  قدد لر.او  دتددتا
ا.1999 ف التم ّتال تففققةالت ّيّ التمتقعةافطامت ع افلالف ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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اعقد النقل الجوي الدولي :الفصل الثاني
افطات لتع فاتعلّالت للالت تتالتّوتطا  ّتاافتعع الااهاوإصف صها ف عاتول(اثدل

 هاّاذت الناوثف قاهذلالتعلّا ف عاثف ط(او  عةطاتإق لراافتعحّمالدناآثدف ع الااع
ا ف عاثفت (.

 الفرع األول
 عقد النقل الجوي الدولي وخصائصه

 المبحث األول

 التعريف بعقد النقل الجوي الدولي
للدددّالت لددددلالت ددددتتاهددددتالتعلددددّالتدددذتاياعدددد  ااملعضددددفهالت فقددددلاتباي لددددلامسددددفف لراتوا

 تدد اآإدد ال دد الت ددتاوذتدد املفهددلاتجدد .اوت ددتباتةددذلاااضددفلةامعق ددةامددناماددفب
التعلّالتصفةالتّوتقةافقمفاتتاتتلف  التش وطالتمذ ت  اتفالفر.

وللددددددّالت لددددددلالت ددددددتترا  ددددددفقطالتعلددددددتترامذضددددددعافددددددطاصددددددحعهاتعددددددتلف التشدددددد وطا
التمتضتلقةالتعفمةامنا ضفاومحلاوت باوتهاقة.ا

 الددفتقا ددلامددنالت فقددلاوهددتامددنالتعلددتتالتما مددةات ف  قددهرا ذايتتددّالتع لمددف الادد
اولتمسفف اتوام تلالت ضفلة.

 المبحث الثاني

 خصائص عقد النقل الجوي الدولي
يعسلاللّالت للالت تتاال هاللّا ضف طامناجةةاوللّا ذلفبامدناجةدةاتإد  را
اوت ددهامددنالتعلددتتالتعددطاتلددت الادد ال لع ددف التشذصددطراواعددّاتل مددفراافت سدد ةاتا فقددل

 للّلرات ف افر.

ا
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 ية عقد النقل الجوي:رضائ -أوالً 
للدددّالت لدددلالت دددتتامدددنالتعلدددتتالت ضدددف قةالتعدددطاتدددعلاام ددد تاتلدددفهقالإلم دددفاامدددعا
لتل تلراو امذعاتالام اهقنالتعلّالتذتايد تالاد ا لدلالاشدذفااتوالاد ا لدلا

حصد الت ضف ع.اففتعلّاتق اشدااقفرا اي علدّا  داافت عفادةااباتو اوثدف قالت لدلاي 
ا11امت ه.فطا ث ف اوجتتالتعلّاومض

 إلذعان في عقد النقل الجوي:ا -ثانياً 
وففت غلاممفاقا فهالناتباللدّالت لدلالت دتتاللدّا ضدف طرا  دات دهاهدتامدناللدتتا
لإلذلددفباتمضددفررا ذاملعصدد اتو التمسددفف اتوام تددلالت ضددفلةالادد اق ددتلاشدد وطا

فاالت فقلراهلاواغادبات دامعادلاهةدذهالتشد وطا  دااعدّاتسدادمهاتدذ   التسدف اتواإلد
ا للالت ضفلة.

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

ام لاهذلالتم   اافت س ةات لامنالتمسفف اولتشفون.
تل  ا باوسدددددنا ارDerruppeوت دددددناي للددددد را مدددددفاملدددددتلالتفلقدددددهالتف  سدددددطاتيددددد واا

لتمشدد ولف الت  قدد  راامددفاتعحماددهامددنامذددف  اجسددقمةراملعضددطافدد ضا ددتعامددنا
لت متذجقدددددةالاددددد التعنقدددددف التلف ت قدددددةالتمععدددددّت التعدددددطاتددددد فياهدددددذهالتمشددددد ولف ا
اعمن ةددف.افحسددنالإلتل  اهددتالتددذتامماددطاتتوقددّا مددفذنالتعلددتتاوتتوقددّالتشدد وطا

ا12ولاواف التعطاتعضم ةف.
                                                           

ود. عبد  345د. علي البارودي ود. حممد فريد العريين ص  222د. هناد السباعي ود. رزق هللا انطاكي ص  11
 .181ود. مسيحة القليويب ص  244الفضيل أمحد ص 

 
 .160مشار إىل هذا القول لدى د. هاين دويدار ص  12
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امل ددت رراتمددفالإلجحددفطاتوالتععسددتاتددذت اففإلذلددفبافددطاذلتددها  ددفه  ا قف ت قددةامعددّد
وتعددلاهددذهالتصددفةالتعددطايعدسددلاهةددفاا13لتددذتاقددّامف ضددهافةددتاووددّهالت ددّي اافإلتل ددة

للددّالت لددلالت ددتتاهددطالتعددطاجعاددوالتددّولاتحددفولاللددّال تففققددف التّوتقددةااشددلبا
تتوقددّاتوافمددهاولتعذفقددتاقددّ ال تددعلفلةامددناتددقل  الت ددفقاقناوفدد ضاشدد و ةلا

اددفتل طالتمددذلن.اوهددذلامددفالماددوالادد اتحلقلددهالتففققددةاول تددتال ددّمفاالتم حفددة
وافطامفتتةفا  (الا االنباشد وطالإللفدفءاتوالتعذفقدتامدنالتمسد وتقةا23 صد

اوللع ف هفا لباتلات ن.ا
 العتبار الشخصي في عقد النقل الجوي:ا -ثالثاً 

تسدددف امعدددّالت لدددلالت دددتتاتا  دددفاامدددنالتعلدددتتاذل ال لع دددف التشذصدددط.افعدددذ   ال
شذصقةاو ام تناتغقد امدناو تالتدمهاهةدفاتبامسدععماةف.او ام دتناتامسدفف اتبا

اهذلالاإق افطاوالا"لتمسفف اإاسة"او اياعد  ا ّد ت فقدلاليع فنلال ةفاتاغق اوإ دال 
تمفمددهااددلتالتعدد ل .اوقددّاتكدددّ الادد التصددفةالتشذصددقةاتعلددّالت لددلالت ددتتالتمددفت ا

مع وفدةاطالتعفمةاتنتحفتالتدّوتطاتا لدلالت دتتاولتلت فت ةرالتفل  الت ف قةرامنالتش وا
اافتلا"لمفتف".

اتددد بالت  ددد  التشذصدددقةا تددد اتدددذ   التسدددف امعدددتتا تددد املعضدددقف الامددددنا وتعدددلد
ومعلا ددددف امصدددداحةاجددددتلنل التسددددف التعددددطاتسددددعا  ا لددددّلتاوتسدددداقلاقددددتل لاالتددددمفءا

التمسفف ان.
 لطابع التجاري لعقد النقل الجوي:ا -رابعاً 

ع ف اةامناقف تبالتع ف  امشف اعالت للاه لراتوااح لرامنالالمفلالتا(6تعّالتمفت ا 
ااحسبا  قععةف.اوققفتفرالا الت للالت  تاولت ح تافإبامشف اعالت للالت تتاتعّ

اافت س ةاتا فقلامنالالمفلالتع ف اةا فتمفاتعلاالصّاتحلققالت ف،.ا
                                                           

 .160د. هاين دويدار ص  537د. علي البارودي ود. حممد فريد العريين ص  13
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سددفف لراتواشددفو فرراتمدفاافت سدد ةاتالدد طالآلإدد افددطاللددّالت لددلالت ددتتراتددتلءا ددفبام
حفجدف اتفإباللّالت للامعّاافت س ةا تقهالمدنرات ف ادفرا ذلا دفباتدفج لراوتهد  التعلدّا

ات ف ته.
ا

 الفرع الثاني
اوثائق عقد النقل الجوي 

توج والتففققةاول تتالا الت فقلالت دتتات  دقلاثدنماوثدف قاهدط اتدذ   التسدف را
ت ا لت قف ف الإلت لمقةالتعدطام دباالفقةالامععةراوإلفاا للالت ضفلة.ا مفاوّد

اتباتشعملالاقةفاهذهالتتثف قاوج لءاتذافةف.
 
 

 المبحث األول

اBillet de Passageتذكرة السفر 
وافطااتت موالتمفت الت فت ةامنال تففققةالت فقلاالبامسالا ت التمسفف اتذ   اتف .

اقادددهاتوامدددنلت فقدددلاهةدددذلال تعددد ل اتدددتلءاقدددف اهعسددداقلالتعدددذ   اتامسدددفف اذلتدددهاتواتت 
لهعفلةدددفاتحسدددفاهراتواهعسددداقمةفاتمم دددلالتم متلدددةالتعدددطات دددتتالتسدددف اوذتددد افدددطا

الت ون الت مفلقة.
والصددّاهعددذ   التسددف اتادد التتثقلددةالتّلتددةالادد اللددّا لددلالاشددذفااجددتلر.او  لددفرا

اتش وطا"لمفتف"ام باتبات تبالتمقةاوغق اإفضعةاتاعحتالا  داامتلفلةالت فقل.
ت التمفت ال  دف ات فت ةامنال تففققةالتمعّتةاامتجباه وتت تلا هفتالت قفوقّاوّد

الإلت لمقةالتعطام باتباتعضم ةفالتعذ   راوهط 
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اتحّيّا للعطالتلقف اولتتصتل. -1
هقفباا مقعالتمحلف التعطاتلصّهفالتلف   اتث فءا واعةفال دّمفا -2

ت ددتبا للعددفالتلقددف اولتتصددتلاولقععددقنافددطا قاددقلاتوتددةامععفقددّ اولوددّ ا
ا ف ا تتافطات لضطاتوتةاتإ  .و فباه

هقدددفبامفقدددّرات دددهافدددطاوفتدددةاققدددف التمسدددفف اه وادددةاتلدددعافقةدددفا للدددةا -3
لتتصددتلاتواتوددّامحلددف الت تددتافددطاتوتددةاتإدد  اغقدد اتوتددةالتلقددف را
فددددإبا لاددددهاماددددتباإفضددددعفرا تففققددددةاول تددددتالتعددددطاتضددددعاوددددّلراتقصدددد ا
تاععتاضاتامعض  ال ّمفاتع تبامس وتقةالت فقلافدطاوفتدةالتتفدف اتوا

الاض ل الت سّمة.
اه وتت تلا هدفتالاد او مدفبالت فقدلامدنالتعمسد اافتحدّالاقصد ا هذلاوقّا صد

(امنال تففققدةافدطاودفتعطا لدلالت لكدبا22تاععتاضالتم صتاال هافطالتمفت ا 
توبات واددّهاهعددذ   اتددف راتواتعددّ الشددعمفلالتعددذ   الادد الت قددفبالت فتدد التذددفاا

اذضعااواف ال تففققة.اهافوا   التمسفف ا ت اتبالت للاقّام
لتقمددف اتددقعطاوقددّاتتغدد التععددّيلالتددذتاوقددعالادد ال تففققددةاامتجددباه وتت ددتلاجتا

اا.هذلالت  لءا1971تعف ا
تدذتارافإ ةفاقّاتالوالا ا تغدفءالت د لءال1999تمفالتففققةامت ع افلالت ّيّ اتعف ا

م تنا"ت ةرات هاتق هاه وتت تلاجتلتقمف راوتضففوافطالتفل  الت ف قةامنالتمفت الت ف
ل تععفضددةالددناتسدداقلامسددع ّالت لددلالتفدد تتاتوالت مددفلطالتم صددتاال ددهافددطا
لتفلدد  الاوتدد ااددلتاوتددقاةاتإدد  اتسدد لاهةددفالتمعاتمددف التمددذ ت  افددطاتادد التفلدد  ا
وهذهالتمعاتمف اهط ا للعفالتمغدفت  اولتملصدّالت ةدف طراو للدةاتوامحلدةاولودّ ا

امنا لفطالتعتقت.
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هالتتتددقاةالاإدد  رافعاد الت فقددلاتبامعد ضالادد الت لكددباوإذلالتدعذّموام ددلاهدذ
طاوهدددذهالإلضدددففةالتعدددا.تسددداقمهاهقف دددفرا عفهقدددفراافتمعاتمدددف التمسددد اةاهةدددذهالتتتدددقاة"

ف اتضددم عةفال تففققددةالت ّيددّ اقددّاتدد لةفا تقةددفاتمضددفراه وتت ددتلاجتلتقمف تددقعطاتعدد
 الآلبارولاتدد فااولضددحةافددطاذتدد را ذاتباشدد  ف التلقدد لبا ففددةاتسددعذ1971ّ

التحتلتبال ت ع  قةاو  لالتمعاتمف اتمفافقةفامنات لةاوتقة.
 المبحث الثاني

 Bulletin de Bagagesبطاقة األمتعة 
للعفتالتمسفف وباجتلراتبامصلح تلامعةلااعدضالامععدة اقسدلامدناهدذهالامععدةا

 Handمسع لقهالتمسفف ااصح عهاوااتباتحواو لتعهراوالاقالاقها"ولف بالتقّا

Bagوقسلاآإ امعةّااهالتمسفف ا ت الت فقلالت تتاتقاتباتحدواو لتدعهاوهدتاار"ا
التذتامذضعاتاعس قلافطاوثقلةاملاقالاقةفا"الفقةالامععة".

مددددنال تففققدددددةالت فقددددلاهعح ادددد االفقددددةالامععددددةالاددددد اا4/1وقددددّاتت مددددوالتمددددفت اا
 سدددذعقنراتسدددالا ودددّلهفاتامسدددفف اواحدددعفاالت فقدددلالت دددتتاادددفاإ  .ا مدددفاتوج دددوا

تةاامتجباه وتت دتلا هدفتاتعدف التم تباتعضدمناالفقدةا1955فت التمذ ت  التمعّد
فقمدفاالامععةالت قف دف الت نثدةالتتلجدباتتلف هدفافدطاتدذ   التسدف اولتعدطاتشد  فا تقةدف

ات قاتلنه.
رافلدددّالكعفدددوالتفل تدددفبا1999تمدددفال تففققدددةالت ّيدددّ التمتقعدددةافدددطامت ع ادددفلالدددف ا

اددلباتوج عددفالادد الت فقددلاتبامسددالالت لكددباالفقددةا(امددنالتمددفت الت فت ددةافقةددفا4و3 
تع اددلالددنا ددلاقلعددةامددنالامععددةالتمسدد اة.اولادد اتبامعلدد الت لكددبا شددعف لرا

قةاكعفهقددفرامفقددّاال ددهافددطالتحددف  التعددطات ل ددقالاقةددفاتواددف ال تففققددةرافددإبامسدد وت
لت فقددلات ددتبامحددّوت افددطاوددفلاتاددتالامععددةاتواضددقفلةفاتواتعق ةددفاتواوصددتتةفا

ا .امعلإ ا
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 المبحث الثالث

اLettre de transprt aérienخطاب النقل الجوي 
قضدددوالتففققدددةاول تدددتاهتجدددتاا صدددّل اإلدددفااام فتددد ةا هددد ل اللدددّا لدددلاجدددتتا
تا ضف عات الوالاقها"إلفاالت لدلالت دتت"اتمققد لراتدهالدنا دلامدناتدذ   التسدف ا

لتذلدفااافلّات الوالا اهدذلا1999وفلفقةالامععة.اتمفالتففققةامت ع افلاتعف ا
اتع ق لراآإ اتفضلاوتت ا ذاتمعها"وثقلةالتشحنالت تت".

ععةاوإذلا ف والتلفلّ افطالتففققةاول تتاالبالتذتاي  لاتذ   التسف اوفلفقةالام
هددتالت فقددلالت ددتترافددإباهددذهال تففققددةراوفددطامفتتةددفالتسفتتددةراقددّاوضددعوالادد ا

جدددفءا دددصااكفهدددلام تدددلالت ضدددفلةامسددد وتقةا لدددّلتاإلدددفاا لدددلالت ضدددفلة.اوقدددّ
التمفت التمذ ت  ا فتعفتط 

التم تددددلاإلددددفاالت لددددلالت ددددتتامددددناثددددنما سدددد اتصدددداقةاواسددددامهامددددعام اا-1" عددددّد
الت ضفلة.

ذةالاوت اذ  ال ف  ا"تا فقل"اواتقعالاقةفالتم تل.اوتعضدمناوتعضمنالت سا-2
لت سددذةالت ف قددةاذ دد ال ددف  ا"تام تددلا تقدده"اواتقددعالاقةددفا ددلامددنالتم تددلاولت فقددلا

ات ضفلة.اواتقعالا التصت  الت فت ةالت فقلاواسامةفا ت التم تدلااعدّوت فقامعال
اق تلالت ضفلة.

تبايتقدددعااإمضدددف هاق دددلاتباي دددّتافدددطاشدددحنالت ضدددفلةاتلإدددلااولاددد الت فقدددلا-3
ا.لتلف   ا تعّيلاه وتت تلا هفت(

ععفضالددنا مضددفءالت فقددلاهتضددعاإددعلرا مددفام ددتناتباماددتباوا ددتناتبامسددا-4
اواتبامسععفضال هااذعل. مضفءالتم تلامل تلفرات
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فإذلاتلّالت فقلاإلفاالت للالت تتراه دفءالاد ا ادبالتم تدلراللع د الاولاا-5
ا14معملاتحسفاالت ف طامفاتلاي  والتعا ".

راوفذصتاا للا1999تمفاافت س ةاتنتففققةالت ّيّ التمتقعةافطامت ع افلالف ا
 الالتلتللدّاولاوادفلت ضف عاجدتلررافإ  دفا د  اال ةدفاقدّالوعف دواهةدذلالتشدلباامع د

لتم صتاال ةفافطالتففققةاول تتالتمعّتةاامتجباه وتت تلا هفترامعا ج لءا
ااعضالتععّين التعطا ذ  هفافقمفاياط 

افدددطاوفتدددةا لدددلا-1يادددط ا"ااذ ددد  التمدددفت الت لاعدددةامدددنال تففققدددةالت ّيدددّ امدددف -1
ةا تنال تععفضةالناتساقلاوثقلدما-2لت ضف عايععقناتساقلاوثقلةاشحناجتت.ا

لتشددحنالت ددتتااددلتاوتددقاةاتإدد  اتعضددمنالتمعاتمددف التمععالددةاافت لددلالتملاددتاا
لتلقدف ااده.اوفددطاوفتدةالتددعذّل ام دلاهدذهالتتتددف لالاإد  رافعادد الت فقدلاتبامسددالا
لتم تدددلراه دددفءالاددد ا ادددباهدددذلالاإقددد را مصدددفلااضدددفلةامسدددم،اادددفتعع طالاددد ا

".اولتحامددددةامددددنالإل تددددفتقةاول  ددددنعالادددد التمعاتمددددف التمسدددد اةاهعادددد التتتددددف ل
لتععدددّيلالتدددذتاتو تتدددهال تففققدددةالت ّيدددّ ااشدددفبال تععفضدددةالدددناوثقلدددةالتشدددحنا
لت ددتتااددلتاوتددقاةاتإدد  راهددطاتماددقناشدد  ف التلقدد لبامددنال تددععف ةاافتعل قددف ا

التحّي ةاوفذفصةام ةفالتحتلتبالإلت ع و قة.
 صددوالتمددفت التذفمسددةامددنال تففققددةالت ّيددّ الادد التعددفتط ا"تعضددمناوثقلددةا -2

تمغددفت  اولتملصددّالهقددفبا للعددطاا-1ياددط االتشددحنالت ددتتاتوا مصددفلالت ضددف عامددف
قددفباونباها-3لوددّ الادد الاقددلامددنا لددفطالتعتقددت.ااهقددفبا للددةاواا-2لت ةددف ط.ا
عاددقاوا نوددااه ددفراتبال تففققددةالت ّيددّ اقددّاتتغددوالت قددفبالت فتدد التمعا.لإل تددفتقة"

يدّاّال تففققدةافقمدفايععادقاهعحّافتع  قهالتمعضدمنالإلشدف  ا تد اإضدتعالت لدلاتلتللد
التمس وتقةروتضففواهّ رال هاهقف فرايعضمناونبالت ضفلة.
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تجددفن التمددفت التسددفاعةامددنال تففققددةالت ّيددّ اتا فقددلاتباماددتباتتققعددهالادد ا -3
اوثقلةالتشحنالت تتامل تلفرراوهتالام التذتاتلامانامسدمتوفراادهافدطال تففققدة

التلّممةا  داتام تل.
التعفتددعةامددنال تففققددةالت ّيددّ الت دد لءالتددذتا ددفبايع تددباتددفالفرااتتغددوالتمددفت  -4

امتجددبالتففققددةاول تددتالادد الددّ ات  ددقلاإلددفاا لددلالت ضددفلةالت ددتتاتوالادد ا
لّ اتتلف الت قف ف التعطام باتبايعضم ةفراوتكددّ الاد اتباذتد ا ايد ث الاد ا

قدةاامدفاوجتتاتواصحةاللّالت للالتدذتام دلامدعاذتد اإفضدعفراتلتللدّاهدذهال تففق
افقةفالتلتللّالتمععالةاهعحّيّالتمس وتقة.

 للاي ل اتبا شق افطاإعف ات لتع فاتتثف قالت للالت تتا ت اتبال تحفتالتّوتطاتا
"اقددّاجمددعامع ددلاتواددف التففققددةاول تددتاوتعددّينتةفاوتضددفطاIATAلت ددتتا" مفتددفا

لت لدددلرا تقةدددفااعدددضالامدددت اوتلدددّاه عق عةدددفا متذجدددفراجّيدددّلراصدددفتحفرات مقدددعات دددتلعا
ت ادددقالاقدددها"إلددددفاالت لدددلالت ددددتتالتعدددفتمط"ااغددد ضات سددددقيالتتثدددف قالتذفصددددةا
 اافتع ف  التّوتقةاوفمفايعنء امدعاوفجدف التمعفت دةالتمعاتمفتقدةراوتصد ،التدعذّل

هددددذلالت مددددتذنا ج ف اددددفررافددددطالت لددددلالت ددددتتالتددددّوتطراافت سدددد ةاتشدددد  ف التلقدددد لبا
الالضفءافطام  مةالإلمفتف.

وطالتم صددتاال ةددفاتددّ الإلمفتددفا اتسدد تا  دا ذلات ت جددوات ددناي نوددااتبالتشدد ا
فطاللتتالت للالت تتالتّوتطاوفلدّ الدّ اتعف ضدةفامدعاتوادف التففققدةاول تدتاتوا

 تواف التلف تبالتت  ط.

 

 

 

 

ا
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 الفرع الثالث
 آثار عقد النقل الجوي الدولي

ناذمدةا دلامديتتدّاللّالت للالت تتالتّوتطراام  تال   لمهرالتع لمف امع فتتدةافدطا
ا  فقه الت فقلامناجةةراولتمسفف اتواشفونالت ضفلةامناجةةاتإ  .ا

 المبحث األول

االمقصود بالناقل الجوي 
لال ّمفاي   الت فقلالت تتاه فسهاللّالت للالت تتراتتلءاتكدفبالامد ايععادقاه لد

لت  فااتواه للالت ضف عرافإباذتد ا اي قد اتمدةاصدعتفةات ةدةاتحّيدّال تع لمدف ا
ا ت ةالا الفتلهات فهامعالطاهذهالتذّمف ام ه.لتمع

ت نافطالتتلقعالتعمادطرا بالامدت ا اتسدق اه سدف ةاووضدتلات ةدةاتحّيدّاهتادةا
لت فقدددلاإفصدددةال دددّمفايدددعلالت لدددلاهتلتدددلةاو دددف  الت لدددلراتوامدددناق دددلامسدددعلج ا
لتلدددف   راتوافدددطاودددف  اتعدددّتالت دددفقاقنافدددطالت لدددلالتمععدددفاع.الامددد التدددذتامفددد ضا

للالتةاهذهالتحف  اتعحّيّالت فقلالتذتامعع  التل طالت ف طافطاللّالت لاق فات ا
الت تت.
 لمتعاقد والناقل الفعلي:الناقل ا :وكالء النقل –أواًل 

معانافت التعذّل التلف  ل افطالماقف ال علفلالاشذفااولت ضدف عالدنا  ادقا
ترا مددفالت ددترافلددّا شددلاتةددذهالتغفمددةرالت  قدد امددنام تسددف اوشدد  ف الت لددلالت ددتا

ال عش التعّيّامناو ف  الت للاولتمافتبالتسقفوقةافطاشع اتصلفعالتعفتل.
فددت نءالت لددلرافددطالتحفتددةالتعددطايعفلددتبافقةددفامددعالتمسددفف الادد ا لاددهاجددتلرراتوامددعا
صدددددفوبالت ضدددددفلةات لاةدددددفاهةدددددذهالتل الدددددةراياع مدددددتبات دددددفهالتمدددددذ ت انام فشددددد  ا

ذتاتق فذوبافعنرالماقةالت لدلراكمععفقّيناتصاققن.ات نافطالتحلقلةاتقستلاهلالت
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هلا بالتذتاتق ةضاهةذهالتمةمةاهدلامت ادتهلامدناشد  ف اوم تسدف التلقد لبا
التذينامعّوبالت فقاقنالتفعاققن.

ضددعوالتففققددةاول تددتالددف ا اهعع اددلاتا فقددلاا1929ل ددّمفاو  فددإباتوافمةددفاتددلاتددل  
فتطالت ددتترااحقدد ا سددعلقعاتبا ععدد طالاقددهاو حددّتهااشددالاتققددقات عتصددلاافتعدد

 ت اهقفبامس وتقعهاووّوتهفات فهالتل طالآلإ افطالماقدةالت لدل.اوتةدذلاجدفء ا
ت اتعتلجهالتحف  التعطال عش  ااا   اوفقةفايعدتاا1961لتففققةاجتلتلا إف لالف ا

ت فقذالماقةالت للالت تتاشذصاآإ اغقد التدذتاتعفقدّامدعالتمسدفف اتواصدفوبا
الت ضفلةالتم لتتة.

وا".افع دفد إف لاهقنا"لت فقلالتمععفقّ"اوفقنا"لت فقدلالتفعادطاتلّاف دقوالتففققةاجتلتل
لتفلدد  ااامددنالتمددفت الاوتدد ا"لت فقددلالتمععفقددّ"اال ددها"كددلاشددذصاماددتبا  فددفرافددطا
للددّا لددلاإفضددعا تففققددةاول تددتاوم دد  امددعالت لكددباتوالتم تددلاتواتتاشددذصا

فدد وا"لت فقددلامعمددلاتحسددفاالت لكددباتوالتم تددل".اتمددفالتفلدد  انامددناتادد التمددفت افع د
لتفعاط"اال دها"شدذصاآإد اغقد الت فقدلالتمععفقدّاملدت ااملعضد الإلذبامدنالت فقدلا
ةالتمععفقّااالالت للالتمشف ا تقدهافدطالتفلد  ااراتواا د ءام دهراوت دناتدق اافت سد 

اتةذلالت  ءا فقنرامععفاعفراافتمع  التملصتتافطالتففققةاول تت".
 فقلاجتتاللّا للامدعالدّ اتشدذفااك ق لرامفامحّمافطالتتلقعالتعماطاتباي   ا

ت لاةلامنامافبا ت اآإ النا  اقالت دت.اوفدطامحلدةا تدتاتالدف   راوق دلاتبا
فقضددل الت فقددلاي ادد التمسددفف وباهاددّالتتصددتلالتمعددتجةقنا تقددهراتععلددلالتلددف   را

.افقاددتباهددذلالت فقددلاهددتا تدد ال تفددف امددعا فقددلاآإدد اإلكمددفلات فقددذالماقددةالت لددل
لاإقدد امددنالت واددةالت تادة.افاددتاتباتوددّالت  ددفااقددّاتعدد دضاالت فقدلالتفعاددطاتا دد ء

تحفتماإنلاهذلالت  ءامنالت واةرافإ دهاامتجدباتوادف التلتللدّالتعفمدةاتدق اتدها
لتحقااإثف  امس وتقةالت فقلالاإق التععفقّمةاا هاتلايتقعاهّلمدةاللدّالت لدلامعدهرا
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مسدد وتقةالتعلصددق اةراوااددتبالاقددهاافتعددفتطاتبايا ددلا تدد امسددفءتعهاوفلددفرااواددف الت
واادددتبااملعضددد اذتددد ات دددهاتدددق اتا فقدددلالاإقددد ا ماف قدددةال تدددعففت امدددنالتحدددّوتا
لتلصدت اتمسدد وتقةالت فقددلالت ددتتالتععفقّمددةالتم صدتاال ةددفافددطالتففققددةاول تددت.ا
وتةدددذلالتسددد باجدددفء التففققدددةاجدددتلتلا إدددف لاتعذضدددعهااوادددف التمسددد وتقةالتدددتل ت ا

 لددلالتددذتاملددت ااددهاافتفعددل.اوهاددذلام ددتناتددذت اافتففققددةاول تددتاوت ددنافددطاوددّوتالت
الت لكبا ثف  امس وتقةالت فقلالاإق اوفلفراتحالالتففققةاول تت.

تلدددّاجعاددددوالتففققددددةاجددددتلتلا إدددف لرااوفددددطالتمددددفت الت ف قددددةام ةدددفرا ددددنرامددددنالت فقددددلا
التمععفقّاولت فقلالتفعاطاإفضعقناتمس وتقةالت فقلالتععفقّمةالتم صتاال ةفافدط

ل تددترامددعاتبالت فقددلالتفعاددطاتددق ا  فددفرافددطاللددّالت لددلالاصدداطاوت  ددهالتففققددةاوا
فرايعددتت التع فقددذالتفعاددطراتددتلءاشددملالتع فقددذالت واددةالت تاددةاالكماةددفاتواا دد ءام ةدد
 دامعامنو ةات هافطاوفتةالتع فقدذالت   دطافدإبالت فقدلالتفعادطا امادتبامسد و را 

سددد وتقةالت فقدددلالتمععفقدددّالدددنالدددناذتددد الت ددد ءالتدددذتاتدددتت ات فقدددذهراهق مدددفات دددتبام
الت واددةااافماةددف.اوتل قلددفراتددذت افددإباتواددف التففققددةاجددتلتلا إددف لاتلضددطااددلباتت
افعدلاتوالمع دفعامددناجف دبالت فقدلالتفعاددطاتواتفاعقدهافإ دهاي سددباتمضدفرا تد الت فقددل
هالتمععفقّاوع اتتاوقعاهذلالتفعلاتوال مع دفعاإدنلالت د ءامدنالت وادةالتدذتاتدت 

تدد اعاددطراوففتملفهددلا باتفعددفلالت فقددلالتمععفقددّاتواتفعددفلاتفاعقددهات سددبا لت فقددلالتف
الت فقددلالتفعاددطال ددّمفاتععاددقاهددذهالافعددفلااددفت  ءامددنالماقددةالت لددلالتددذتاملددت اادده

الت فقلالاإق ا لتمفت الت فت ةامنال تففققة(.
وقددّاو صددوالتففققددةاجددتلتلا إددف لالادد التعلكقددّااددفبالت فقددلالتفعاددطامذعاددتالددنا

قدددلافدددطالت لدددلالتمععدددفاعالتدددذتاي فدددذرامدددعالدددّ ا دددفقاقنراجددد ءلرامدددنا وادددةاجتادددةالت ف
ولوّ .اذت اتبالت فقلالتمععفاعاي فدذاهدذلالت د ءامدنالت وادةااصدفعها  فدفرافدطاللدّا
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ا  ففرافدطاللدّالت لدلالتدذتا فدذها دنراتوا لت للالتمععفاعراهق مفالت فقلالتفعاطا امعّد
اج ءلر.

اددلبامفةددت الت فقددلالتفعاددطالتددذتا  دتددعهالتففققددةاوفددطاضددتءامددفاتلددّ رامماددنالتلددتلا
جددتلتلا إدددف لرام دددّاتل قلدددفراتدددهافدددطالتتلقدددعالتعمادددطالاددد التت قدددلاافتعمتتدددةال دددّمفا

ــرانماددتبا ــياًل لشــركة طي مدد نراوا دد  اللددتتالت لددلاافتددمهاوت ددناتحسددفااهددذهااوك
ا فقنرامععفقّلراوش  ةالتلق لبا فقنرافعاقدفرا  هدفااافلع فلتش  ةراففتت قلاافتعمتتةامعّد

ت فدذالماقددةالت لدلالت ددتتا غدلات ةددفاتددلاتععفقدّامددعالتمسدفف اتوالتشددفوناتا ضددفلةرا
اوااتبااتامنالاإق انالت جتعالا اش  ةالتلقد لباوفلدفرااوادف التففققدةاجدتلتل

ا إف ل.
تمدددددفاافت سددددد ةاتامافتدددددباتوالتت دددددف  التسدددددقفوقةالتعدددددطاتعمدددددلاغفت دددددفرافدددددطاإّمدددددةا

ف اجددتلررافددإبام   هددفالتلددف ت طاافت سدد ةاتعماقدددف الاشددذفاالتددذيناي غ ددتباافتسدد
لت لددلالت ددتتالتعددطاتددعلالددنا  الةددفايعحددّتاوفلددفراتمددفاياددط ا ذلالقعصدد ا شددفطاهددذها
لتمافتباتوالتت ف  الا او  اتذلك التسف اتواتساقمةفاتامسفف انراتوا صّل ا

لاةددفاتددهددذهالتعددذلك اافتددلاشدد  ةالتلقدد لباوتحسددفهةفرافإ ةددفا اتعددّا ددفقنراجتافرركت 
تلّ اإّمةا للاوتلاتسع م ا دف  ل اتعمدلالاد ات فقدذاللدتتالت لدلالتعدطاته معةدف.ا
تمفا ذلاته مواو فتةالتسقفوةاللتتا للامعامسدفف اناولتدعلج  ا دف  ل اوقفمدوا

 فقاددةاهع فقددذالماقددةالت لددلرافإ ةددفاتعددّرافددطاهددذهالتحفتددةرا ددفقنرامععفقددّلراولتشدد  ةالت
ةاول تتانهراواذضعفباافتعفتطا  فقاقنااواف التففقق فقنرافعاقفرالا امفا تي فهاتل

اوتعّينتةف.
 تأفير الطائرات: -ثانياً 

تا ددلااعددضاشدد  ف التلقدد لبافددطانومددةامتلتددلاوم فتدد ف امعق ددةا تدد ال تددععف ةا
اشدد  ف ا قدد لباتإددد  الددنا  اددقالتدددعع ف ااعددضا ف  لتةددفاتعدددعمانامددنات فقدددذا
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الت فقدلاللتتالت للالتعطاته معةفامعانفف  ةف.افة فا ي ت التس للرامناهدتالتدذتامعدّد
لت تتاافت س ةاتة  ءالت فف ناوت ةضاافتعفتطامس وتقعه اش  ةالتلق لبالتمد ج  را

ات التش  ةالتمسعلج  إ
وتإلجفاددةالادد اهددذلالتسدد للافددإبالامدد املعضددطالتعف اددقاهددقنا ددتلقنامددنا م ددف ا

التلف  ل راهمفاتلجق التلف   الف اةاوتلجق هفام ة  .
واددّالتلددف   التلددف   الف اددة اوفددطاهددذهالتحفتددةامعمددلالتمسددعلج الادد ات اا م ددف -1

الددفقلامنوعةددفالتددذتاماددتباتفاعددفراتددهاومسدد و رالددنا عددف جامددفامحّثددهامددناتضدد ل ا
تألغقددف امددنامسددفف اناوغقدد هلرا مددفايعحمددلالتمسددعلج ات ددفتقتاتشددغقلاوصددقف ةا

ف اع مف هفافدطالماقدلتلف   اولتعلمقنالاقةفراومناثلاتعدتتالاقدهاافتعدفتطا عدف جالتد
لت لددلالتعددطاوللةددف.اهددذلاواغاددباتباملعدد باللددّا م ددف التلددف   اهةددذهالتصددت  ااعلددّا

الإلم ف التعمتااطااحق ايعما التمسعلج التلف   افطا ةفمةامّ اللّالإلم ف .
وفددددطاضددددتءامددددفاتلددددّ رافددددإبالتمسددددعلج اهددددتالتددددذتاماعسددددباصددددفةالت فقددددلالت ددددتتا

شددفو قن.اتمددفالتمفتدد التمدد ج اتالددف   افددنالتمسدد ولافددطالنقعددهاافتمسددفف اناتوالت
اتععّ اصفعهاتك  امنا ت ها  ففرافطالنقةا م ف اةاهق هاوفقنامسدعلج التلف   
اواعلفض ام هاهّلا م ف هفراوتوباتباماتباتهاتمةالنقةاافتع مف التلف   اوفمن

ايععفقّوباتنتعففت امناإّمفتةف.
عددد  التمفتددد التمددد ج اادددلبامضدددعا م دددف التلدددف   ام ةددد   اامتجدددباهدددذلالتعلدددّايا-2

تحواتص طالتمسعلج ا ف   اتمّ امعق ةامعا فقمةفالتذتاي ل اتفاعفراتهاواعملا
تحوا قفهعهاوإش لفهراوففتعفتطاماتبامس و رالناتفعفتةلاومفاياحلت هامناتض ل ا
افتمسددفف اناولتشددفو قنا  لددفراتلتللددّامسدد وتقةالتمع ددتعامددناتفعددفلاتفاعقددهراو  لددفرا

ها دددفقنرافعاقدددفر.اتمدددفالتمسدددعلج افةدددتالتدددذتااوادددف التفف ققدددةاجدددتلتلا إدددف لالتعدددطاتعدددّد
مسددعغلالتلددف   اإددنلافعدد  الإلم ددف افق دد  اللددتتالت لددلامددعالتمسددفف اناولتشددفو قنا
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وت دددتبالاجددد  ال دددّاذتددد اما دددفراإفتصدددفراتدددهراوففتعدددفتطافإ دددهاهدددتالتدددذتامعدددّالت فقدددلا
 ج امعضدددددفم قنافدددددطالتمععفقدددددّاافت سددددد ةاتامدددددذ ت انراواادددددتباهدددددتاولتمفتددددد التمددددد

التمس وتقةات فهةل.
تمدددفا ذلاتجددد التمفتددد التلدددف   امدددعا فقمةدددفاتقعمدددلاهدددذلالتلدددفقلاتحدددوا تل  اوإمددد  ا
مسعلج التلف   رافإبالتمسعلج التذتاي د  اللدتتالت لدلامدعالتمسدفف انامادتباهدتا
لت فقلالتمععفقدّاولتمسد ولالدنات فقدذالت لدلاوتدنمةالتمسدفف ان.اوفدطاهدذلالتمع د ا

مددةالتدد لضالتف  سددقة ا باللددّالت لددلالتددذتاته مددهامسددعلج التلددف   امددعاتلددتلامحا
لتمسددددفف رام عددددلاهددددذلالتمسددددعلج اووددددّهامسدددد و رالددددناتعددددتاضالتضدددد  اتذافددددفءا
لتمسفف التذتاتتف ااحفتماتث فءالماقةالت للراو اممادناتبات سدباتمدةامسد وتقةا

ا15ج .تامفت التم ج التذتا فباقّاوضعالتلف   او فقمةفاتحواتص طالتمسعل
هدددددذلاوفدددددفتعتت ا تددددد الاوادددددف التعدددددطاتضدددددم ةفاقدددددف تبالتلقددددد لبالتمدددددّ طالتسدددددت تا

ااذصتاا م ف التلف   افإ  فا ل تامفياط 
با ا"معع  امسعلج التلدف   امسدع م لراتةدفافدطاوفتدةالتدعع ف التلدف   اتوا34لتمفت ا

 ددفقلاققددفت اتواالددفقلاققددفت امذضددعااولمدد هراوااددتبافددطاهددذهالتحفتددةامسدد و رالددنا
إلددفءاتوالاضدد ل الت فشددعةالددنافعددلاتتالضددتامددناتلضددفءا ددفقلالتلددف   ".الا

وه ددددفاي  إددددذالادددد التمشدددد عات ددددهاتغفددددلاتبايددددذ  اتباهددددذهالتمسدددد وتقةافددددطاجف ددددبا
التمسعم  ا اتع تبا  داللع ف لرامناتف ا اشة اللّالإلم ف .ا

 ا ا"ي ل امفت التلف   امسد و راافتعضدفمنامدعامسدعلج هفالدنال تع لمدف36لتمفت ا
لتلف ت قددةالتمالددف الادد الددفتقالتمسددعم  افقمددفايععاددقاافتلددف   او ددفقلاققفتتةددفالمددنرا
الواف اهذلالتلف تبرا  دات ها ذلا فبالتمسعلج امسع م لراوفلدفرااوادف اهدذلالتلدف تبا
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فقاددتباهددتاووددّهامسدد و رالددنال تع لمددف التمشددف ا تقةددفاوذتدد اللع ددف لرامددناتددف ا ا
ا شةف اللّالإلم ف ".

 النقل المتتابع: -ثالثاً 
ت صالتمدفت الاوتد امدنالتففققدةاول تدتاوففل تةدفالت فت دةالاد امدفياط ا"امعدّالت لدلا
لتددددذتايعددددت هالددددّتامددددنالت ددددفقاقناال اددددقالت ددددتالادددد التععددددفاعرال ددددّاتل قددددقاهددددذها
ل تففققدددةرا لدددنراولودددّلرا ذلا  ددد ا تقدددهالتل فدددفبالاددد ات دددهالماقدددةاولودددّ راتدددتلءاتدددلا

لّاولوّات اتاسةامدنالتعلدتت.او اتفلدّهاصدفعهالتّوتقدةال تفف ااشل هافطاصت  ال
ض و  ات فقذاتوّالتعلتتاتوااعضةفات فقدذلرا دفمنرافدطا قادقلاإفضدعاتسدقفت ا د طا
ولودددّامععفقدددّراوهدددذلامدددفاتكدّتدددهامحامدددةالتدددعع فطاادددف ا اال ل هدددفالتصدددفت اهعدددف ا ا

فقدذهاوتععاقالتلضدقةااعلدّا لدلامسدفف اهدقنات دّباو دق راوقدّاتدلدات ا31/5/1956
مددددناشدددد  عقن اشدددد  ةا قدددد لباه الف قددددةا لاددددوالتمسددددفف امددددنات ددددّبا تدددد ااددددف ا را
ولتذلددتطالت تاددةالتف  سددقةا لاعددهامددنااددف ا ا تدد ا ددق .اوإددنلالت واددةالاإقدد  ا
تع ضالتمسفف اتحدفتمرافلد   التمحامدةامسد وتقةالت فقدلالتف  سدطاوفلدفرااوادف ا

 الت فت ةامناهذهال تففققةراوتدتالتففققةافف تتفطالمنراالواف التمفت الاوت رالتفل ا
ا16تبالتحفتماقّاوقعاهقناملف اناف  سققن.

ففت لددلالت ددتتالتمععددفاعا ذباهددتالتددذتاملددت ااددهالددّتامددنالت ددفقاقنالت ددتاقنالادد ا
إلددتطاجتاددةامذعافددةالادد ا ددف  لتةلاافتععددفاع.اواعددّاهددذلالت لددلاللددّلراولوددّلرامعدد ا

تبايعم دلاهدذلالتعلدّااصدت  ااكف وا قةات  لفدهاتع دها تد اذتد راواسدعتتااعدّاذتد 
اللّاولوّاتوااصت  الّ اللتتام فصاةالنااعضةفالت عض.

ذيناولتس للالتذتامل لاه فامفاهتالتم   التلف ت طات لامنالت فقاقنالتمعفاعقنالت
الشع  تلافطالماقةالت للراوففتعفتطامفاهطامس وتقفتةلإ
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ف دقدوااذصدتااذتد ا(امنال تففققةالا اهدذلالتعسدف،لراوا30تلّاتجفهوالتمفت ا 
امفاهقنا للالت  فاامناجةةاو للالامععةاولت ضف عامناجةةاتإ  .

اف فت سددد ةات لدددلالت  دددفارافإ دددها امحدددقاتا لكدددباتواتذافدددهالت جدددتعا  دالاددد الت فقدددل
لتددذتاوقددعالتحددفتماتوالتعددلإق افددطام واددةالت لددلالتعددطاتت هددفرامددفتلاماددنالت فقدددلا

ا الفتلهاتحملالتمس وتقةالدنالت وادةالاولراه فءالا التفف اص ا،راقّاتإذال
االكماةف.

تمدددفاافت سددد ةات لدددلالامععدددةاتوالت ضدددف عافإ دددهامحدددقاتام تدددلالت جدددتعالاددد الت فقدددلا
لاولراوتام تددلا تقددهالتددذتاتددهاوددقال تددعن الت جددتعالادد الت فقددلالاإقدد .اوت ددلا
مددنالتم تددلاولتم تددلا تقددهرافضددنرالددناذتدد راملفضددف الت فقددلالتددذتاتددتت ام واددةا

لالتعددطاوقددعاإنتةددفالتةددن اتوالتضددقفعاتوالتعاددتاتوالتعددلإق .اوااددتباهدد  ءالت لدد
لت ددفقاتبامسدد وتقنالادد اوجددهالتعضددفمناق ددلالتم تددلاولتم تددلا تقدده.اوف ددفءالاقددهرا

عدطافإ ها ذلامفاوقعالتعاتاتوالتضقفعاتوالتةن اتوالتعلإق اإنلام واةالت للالت
 ااعددطاتت هددفالت فقددلالاإقدد رافإ ددهتت هددفالت فقددلالاولراتواإددنلام واددةالت لددلالت

اماتباتمف التمض و اتت امنولة ا
لت فقددلالاولالتددذتاجمددعافددطاشذصددهالت فقددلالاولاولت فقددلالتددذتاوصددلا -

التض  اإنلام واةالت للالتعطاتت هفاه فسه.
توالت فقددلالاإقدد التددذتاجمددعافددطاشذصددهالت فقددلالاإقدد اولت فقددلالتددذتا -

اعطا فذهف.وقعالتض  اإنلام واةالت للالت
مضددمتبالتمدددفت اا1999(امددنالتففققددةامت ع ادددفلاتعددف ا36هددذلاوقددّاتالددوالتمدددفت ا 

(امدددنالتففققدددةاول تدددتااذصددددتاالت لدددلالتمععدددفاعرالادددد اوفتدددهرامدددعا ضددددففةا30 
اسقلةاتم اواهذ  ال ف  ا"لت لكب"ا ت اجف بال ف  التم تلاولتم تلا تقدهراوفدطا

ابالتمسفف الا امعنالتلف   .ذت اصتلااابالامععةامفع ضات ةفالف ّ اتا لك
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 المبحث الثاني

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

اجف بالتمسفف .
 ي:قل الجو التزامات النا -أوالً 

دلافدطالتع لمددف الت فقدلات دفهالتمسددفف انا تدلات حد التففققددةاول تدتاولاد ا حددتامفصد
التذينامعمدلالاد ا لاةدل.ات دناادفت جتعا تد اتوادف التلتللدّالتعفمدةاولتعد طالتسدف ّ
تددّ اشددد  ف التلقدد لباولتشددد وطالتعفمدددةاتإلمفتددفراممادددناتاذددقصاهدددذهال تع لمدددف ا

اافتعفتط 
ا ا بال تعد ل الت  قسدطالتدذتاملدعصـول المقصـودنقل المسافر إلى موـان الو   -1

لادد الددفتقالت فقددلايعم ددلاهع فقددذالماقددةا لددلالتمسددفف امددناماددفبالتلقددف ا تدد اماددفبا
لتتصددتلال دد الت ددتراهتلتددلةا ددف   اوضددمنالتمتلددّالتمعفددقالاقددهالتددذتايعحددّتا

عدفتالفت افطاجّلولالت ون التم ع مةالتعطاتلت اهةفالتلف   اولتعطاي قدنافقةدفامق
اتلالتلف   اافتقت اولتسفلةالتمل  اناتا وادةالت تادة.اوادّإلافدطا لدف التعد ل وص

هاتدلت فقلالت تتاهع فقذالماقةالت للات و ات واّالتمسفف اهعذ   اتف اوو  املعّا
الا امعنالتلف   .

وااعددد  الت فقدددلاتمضدددفراادددلبامسدددة الاددد اتدددنمةااضـــمان ســـالمة المســـافر:  -2
وصددتتها تدد اهاددّالتملصددّاتدداقمفرامعددفف .االتمسددفف اتث ددفءالت واددةالت تاددةاواضددمن

فةتام سللرا مفات   ا ولفررالنالتضد  التدذتامحدّماتامسدفف افدطاودفلالتتفدف ا
توا صدددفهعهاا ددد ولاتواادددلتاضددد  اهدددّ طاآإددد .اوإذلامدددفاق دددلالت فقدددلالت دددتتا لدددلا
 لكددبامدد اضرافعاقددهاتبايعذددذالتعددّلهق التم فتدد ةاتم ددعاتفددفقلاوفتعددهالتصددحقةامددنا
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لت  فاالآلإ اناافتم ضا با فبام ضالتم اضامعدّمفرامدنااجةةراوم عا صفاة
اجةةاتإ  .

عدةا اياعد  الت فقدلا دذت اادلباي لدلاتمعنقل أمتعة المسـافر والمحافةـة علي ـا  -3
لتمسفف التعطاي ل ااعضةفافطاوتنتهراوفعضةفالآلإ ام سدادلا تد الت فقدلاوا سد لا

مدفاتددلايععدّ اون ةددفافدطاالفقدةالامععددة.اوتباي لدلاهددذهالامععدةاهدّوباملفهددلرا فت
كددد (ا مدددفاوّتتدددهاشددد وطالإلمفتدددف.اووقددد اتبا20لتدددتنبالتمسدددمتلاادددهالدددفت اوهدددتا 

لامععددةالتمسدد اةات ددتبافددطاوددتن الت فقددلاوو لتددعهافإ ددهايعتجددبالاقددهالتمحفف ددةا
الاقةفاوإ دا فبامس و رالنا لاهن اتواتاتاياحقاهةف.

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

لامدفاتعلادوالتلدف   اتوا دفبالاقةدفالتمادتمامفامحعفجهامدنا عدف اوشد لا.اثدلا ذ
 ددتانراتسدد باآإدد افددطاتوددّالتملددف ل رافددإبالادد الت فقددلاتلددّملالتلعددف اولتشدد لاا
تامسددددفف اناو ددددذت اتددددلمقنالتم قددددواتةددددلافددددطالتف ددددفت ا ا مددددفاتددددعمانالتلددددف   امددددنا
لتددعع فطا واعةددفاتواتددلمقناوتددقاةا لددلاتإدد  ااغقددةا مصددفلا ددلامسددفف ا تدد اهاددّا

الاقه.لتملصّالتمعفقا
 ر:التزامات المساف -ثانياً 

ءاملفهددلال تع لمددف التعددطاتع تددبالادد الت فقددلرالتع لمددف ايععددقنالادد التمسددفف التتفددف
اهةفراوهط 

معع د التتفدفءاادلج  الت لدلاتتاتفدعاثمدناتدذ   التسدف اوتجد اادفع أفرة النقل:  -1
قالتتنبالت ل ّامدنالامععدةافدطاودفلاوجدتتهال تعد ل الت  قسدطالتدذتاملدعالاد الدفت
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لتمسفف ات فهالت فقل.اهذلاوقّاج  التعفت الا اوصتلالت فقلالت تتالا اتج  ا
 لت للاملّمفراتتاق لالت ّءافطات فقذالت للالت تت.ا

 ات دددطامسدددعلقعالتمسدددفف التدددعذّل التلدددف   احجـــز مقعـــد علـــى مـــتن الطـــائرة -2
تاتصتلا ت اهاّالتملصّرايعتجدبالاقدها مدفاذ   دفاتبامادتباقدّالتعحصدلالاد ا

تسدددف .ا  داتبال تعحصدددفلالاددد اهدددذهالتعدددذ   ا ايددد مناتامسدددفف اوفشدددالاتدددذ   ال
تالدددف طاملعدددّلراتا ادددت الاقدددهامدددفاتدددلامادددناقدددّالتفدددقامدددعالت فقدددلالاددد او ددد اهدددذلا
لتماددفب.اولادد اهددذلا صددوالتمددفت التسددفاعةامددنالتشدد وطالتعفمددةاتإلمفتددفاالتتةددفا" ا

ف   امددفاتددلامضددمنالت فقددلاتبامضددعاتحددواتصدد طالتمسددفف املعددّلرامحددّتلرافددطالتلدد
ماناه ف التفف اإفاالا اذت ".اهذلاوا   الت لكبالتذتاتدلامح د املعدّلراتدها
الاد امددعنالتلددف   الادد امغددفت  التلددف   او  وتددهام ةددفاتوباتباماددتبالت فقددلاما مددفرا

ات فههاالتاتعتاضراإفصةا ذلا ف واه ف اتوتتاةات  فااآإ ان.اا
ــات الناقــل:  -3 علاتعاقمددف الت فقددلالتعددطاتحددياعدد  التمسددفف الوعدد ل اااحتــرا  تعليم

لاقهالتعتلجّافطالتملف التذتاتدعلاعام دهالتلدف   افدطالتد منالتمحدّتاوعد اممادنا
  ةددفءالإلجدد لءل الإلتل اددةالام قددةاولت م  قددةرافددإذلاتددلإ التمسددفف الددنالتحضددت ا

ف افطاهذلالتمتلّالتمحّتا فباتا فقلالت وقلاافتلف   اتوباتبامادتباما مدفرااف ع د
تباتع تددباتمددةامسدد وتقةافددطاجف  ددهاوعدد اوتددتاتت ا وقددلالتلددف   االتمسددفف راوتوبا

 تد الإلضد ل اافتمسدفف راذتد اتبالتمصدداحةالت مفلقدةاتامسدفف انافدطاهدّءالت واددةا
الت تاةاتوت اافت لفمةامنامصاحةامسفف امةمل.ا

كمددددفايععددددقنالادددد التمسددددفف الوعدددد ل الت  ددددف التملدددد  الادددد امددددعنالتلددددف   ا ددددفوع ل ا
اقف دّالتلددف   اتواتفد لتا فقمةددفاهتجدتاالتلعددتتال دّا قددنعالتععاقمدف التصدفت  الددن

التلف   اتواه تطالتلف   اتوا فياتو مةالامفباول مع فعالنالتعّإقن.
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وفتجهالف اممع عالا التمسفف ا تقدفباتتالمدلامدناشدل هاتعد اضاتمدناوتدنمةا
 لتلف   اتوالاشذفاالتمتجتتينالا امع ةفاتاذل .

 
 المبحث الثالث

 المترتبة على عقد نقل البضائع االلتزامات
ي شدددقاللدددّا لدددلالت ضدددف عاال ادددقالت دددتالتع لمدددف امع فتتدددةاهدددقنا  فقددده الت فقددددلا
ولتم تددل.اتدد ع ضافددطافلدد تقنامععددفتقعقنا تع لمددف ا ددلام ةمددفا نلءالآلإدد راثددلا

ا ع الافطافل  اثفت ةالناوقالتعص طافطالت ضفلةاإنلافع  الت لل.
 التزامات الناقل: -أوالً 

الت فقددددلااف تع لمددددف التعفتقددددةال ددددّمفايددددعلا هدددد ل اللددددّالت لددددلامسددددعتفقفراشدددد و هيادددد  ا
التمتضتلقة 

لتددعن الت ضددفلةامددنالتم تددلاتوا ف  ددهافددطاملددف التلقددف راتوافددطاتتاملددف اا -1
آإدددد اي عفددددقالاقدددده.اوه ددددفايعتجددددبالاقددددهاتبايعحلددددقامددددنالت ضددددفلةاومددددنالددددّتهفا

ذمعددهالتعدد ل اآإدد ااوو مةددفاوصددحةاهقف فتةددف.اوتددّ التددعنمهاتا ضددفلةاي شددلافددط
املضطاهتجتاالتحففظالاقةفاوو لتعةفاوع ايعلاشح ةف.

شحنالت ضدفلةاو صدةفاتلإدلامذدفنبالتلدف   اتمةقدّلراإل  دفنالماقدةالت لدل.اا -2
وهددذلال تعدد ل افددطاجف ددبالت فقددلايع دد  افددطاتبالماقددةالتشددحناوت تقددبالت ضددفلةا

قدلراةالت تاة.اولت فوت  قمةفالا امعنالتلف   اتعصلالتصف راوثقلفرااسنمةالت وا
اافلع ف هالتمس ولالناتنمةالتلف   راوفمفاتّمهامناإ   اووتف لاف قةاتقدّ امدن
لتم تددلالادد الت ةددتضاهةددذهالتمةمددة.افلددّامسددعا  التدد االتفصددلاهددقنالت ضددف عا
احدددددتلج اإشددددد قةاتوا تدددددف  قةاتتقفيعةدددددفامدددددنال هعددددد لناتوال صدددددلّل اه عضدددددةفا

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

الاقهاتوباتلإق .
لتمحفف ددةالادد الت ضددفلة ا بالت فقددلام ددذاتبامسددعالالت ضددفلةاوتصدد ،افددطاا -4

ااتباما مفراافتمحفف ةالاقةفاوع املت اهعساقمةفافطامافبالتتصتل.افلّوقفنتهام
تلعضددطا  قعددةالت ضددفلةاوف ةددفافددطاماددفبااددف تاتوافددطاثنجددف اإفصددة.اوقددّا
تععددد ضالت ضدددفلةاتاعادددتافقمدددفاتدددتاتعلادددوالتلدددف   الت فقادددةرافعاددد الت فقدددلا باتدددلا

 اددّامددنايددعمانامددنا لاةددفالادد ا ددف   اتإدد  راتباملددت اه قعةددف.اهددذلاوتدد  ح اام
التعفصقلاهذلال تع ل اوغق هاوقنا ع ضااواف امس وتقةالت فقلالت تت.

تف ا الت ضفلة امع اوصداوالتلدف   الت فقادةاتا ضدفلةا تد املدف التتصدتلاا -5
يعتجددبالادد الت فقددلاتواتفاعقدددهالتعمددلالادد ا  دد للالت ضدددفلةامددنالتلددف   اتمةقدددّلرا

لتددذتايعحمددلات ددفتقتااتعسدداقمةفا تدد اصددفوبالتحددقافقةددف.اولتعددفت اتبالت فقددلاهددت
الماقةالتعف ا امفاتلايعفقالا اإنطاذت .

تسدداقلالت ضددفلة اهددتالتعماقددةالتلف ت قددةالتعددطاي عةددطاهةددفاللددّالت لددلالت ددتت.اا -6
واعم دددلاذتددد اهتضدددعالت ضدددفلةاتحدددواتصددد طالتم تدددلا تقدددهاوتماق دددهامدددنااسددديا

 تددلاو لتددعهالتمفتمددةالاقةددف.اوت ددطامفددطالت فقددلاافتع لمددهاهعسدداقلالت ضددفلةا تدد التم
 تقددهرالاقددهاتبامذلدد الاإقدد اام دد تاوصددتلالت ضددفلةاوعدد ايعسدد  اتددهالتددذهفاا

مدنالتففققدةاول تددت(اولاصدلاتبامادتبالتعسداقلافدطاملددف اا13/2تعسدامةفا لتمدفت ا
لتتصتلامفاتلاي صاإلفاالت للالا امافباآإ اتاعساقلا لباماتبافطاماعبا

لتحفتددةاتعددّالماقددةاالت فقددلاهتتدديالتمّي ددةاتوافددطامددت نالتم تددلا تقدده.اوفددطاهددذه
 تتالت للالت  تامنالتملف ا ت التمّي ةاتفاعةاتعلّالت للالت تتاوااتبالت فقلالت

امس و رالناتتاض  اياحقاافت ضفلةاإنلالماقةالت للالت  ت.
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ولادد الت فقددلاق ددلاتبامسددالالت ضددفلةا تدد التم تددلا تقددهاتبايعحلددقامددنالتشددذصا
وإ داقفمددوامسدد وتقةالت فقددلالددنالاإقدد اوصددفعهاوتولقعددهافددطالتددعن الت ضددفلة.ا

امددناشدد وطالإلمفتددف(.اوففتملفهددلا باتام تددلا تقددهراق ددلا8لتعسدداقلالتذددف قا لتمددفت ا
تبامسعالالت ضفلةرالتحقاافحصةفاومعفي عةفاتاعحلقامنالّتهفاوون ةدفاووفتعةدفا
ومع فدةامددفا ذلا ددفباه فتد امددنا لددصاتواتاددتافقد فضالتددعنمةفاتوامسددعامةفامددعا

اةقّلراتا جتعالا الت فقلاافتمس وتقةااذصتااذت . ي لتاتحف فتهاتم
ت دددناولقعدددةالتعسددداقلاقدددّا اتحدددّم ا دددلبايددد فضالتم تدددلا تقدددهالتدددعن الت ضدددفلةا
اس باتافةفاتواتلإ اوصتتةفاتواتلاتعّاتهامصاحةاافتعنمةفراتواقّا امحض ا
توددّا تددعن الت ضددفلةاو ايةعددّتالت فقددلا تدد التم تددلا تقددهراتواتبالتم تددلا تقددها

ض ا تعن الت ضفلةات  هاي فضاتبامسّتاتج  الت لدلافقمدفاتدتا دفبال تفدف امح
فددطاللددّالت لددلالادد ات ةددفات ددّفعال ددّالتتصددتل.اففددطاجمقددعاهددذهالتحددف  ايعتجددبا
لادد الت فقددلاتباي ددفت ا تدد التلقددف ااددفإلج لءل التم فتدد ةافددطاضددتءاتواددف اقددف تبا

اتوتةالتعساقل.
لالت ضدفلةامددنالت فقدلرافدإبالتشدد وطاولتغفتدبافدطالتعمدلرات ددهافدطاوفتدةالددّ اتسدادا

لتعفمددةاتإلمفتددفالتذفصددةاه لددلالت ضددف عاولتعددطامشددق ا تدد ال ل فقةددفاللددّالت لددلاهددطا
لتعددطات ل ددقا ذلاتددلات ددنامععف ضددةامددعاقددف تباتوتددةالتعسدداقل.اووفلددفرااواددف التمددفت ا

مناهذهالتش وطافإبا"لا الت فقلالت تتاتبايع دعاتعاقمدف التم تدلالتم ق دةاا8/4
اا للالت ضفلة.اوفطاوفتةالّ اوجتتام لاهدذهالتععاقمدف اتوالتدعحفتةافطاإلف

ت فقذهفافإبالت فقلالت تتامسعلقعرااعّا إلف التم تدلا عفادةاهتلقعدةالدّ اتسداقلا
لت ضددفلةراتبامعقددّالت ضددفلةالادد ا ف  تددهاتوا ددف  ل اتإدد  ا تدد امحلددةالتلقددف ا

لتععاقمدف اافطال ع دف اتعاقمدف اتإد  امدنالتم تدل.اوفدطاودفلالدّ اوصدتلاتاد 
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إنلافع  ا اتللالناثنثقنايتمدفرراجدفناتا فقدلالتعصد طافدطالت ضدفلةا اةدفاتوا
اج ءام ةفاافت قعاافتم لتالتعا ط".

 ثانيًا_ التزامات المرسل:
اتعم لالتع لمف التم تلاامفاياط 

 لّلتاإلفاالت للالت تتاتا ضدفلة اتوج دوالتمدفت التسفتتدةامدنالتففققدةااا-1اا
لا لدددّلتاإلدددفاالت لدددلالت دددتتامدددناثدددنما سددد .ا مدددفاومداعدددهاول تدددتالاددد التم تددد

لتمددفت التعفشدد  امدددنال تففققددةامسددد وتقةالددّ اصددحةالت قف دددف اولإلقدد ل ل التمععالدددةا
افت ضدددفلةاولتمّو دددةافدددطاإلدددفاالت لدددلالت دددتت.اتمدددفالتمدددفت التسفتتدددةالشددد  امدددنا

 فدددقاتبايلالت ضدددفلةا تددد الت فقدددلاقل تففققدددةافلدددّاتت مدددوالتم تدددلاتمضدددفرراق دددلاتسدددا
اذلددددفاالت لددددلالت ددددتتالتمسددددع ّل التددددنن اتتلف هددددفا تددددعقففءا جدددد لءل الت مددددف  ا
ولتضد ل باولت دتتق .اواادتبالتم تدلامسد و راق ددلالت فقدلالدنا دلامدفامحدّمامددنا
تضددد ل ا فشدددعةالدددنالدددّ اوجدددتتاهدددذهالت قف دددف اولاو ل اتوالدددّ ا ففيعةدددفاتوالدددّ ا

اصحعةف.
الدةالتعدطاتلعضدقةفا  قععةدف اق دلاغاقتالت ضفلةاوتع ععةفاوو مةدفاافتل اتاا-2اا

اتبامسدالالتم تدلالت ضدفلةاتا فقدلرالاقددهاتبايدعلالماقدةاتغاقفةدفاوتع ععةدفاوو مةددف
ال الةاتلقةفامدنالتةدن اتوالتعادتراتوات عدّاتعد دضالت ضدف عالاإد  التمحمتتدةا
تددذت .ا مددفالادد التم تددلاتباي  ددهالت فقددلا تدد ا  قعددةالت ضددفلةاولتمذددف  التعددطا

تةفاوذت ا طايعس  اتا فقلالتذفذال وعقف ف التننمةا إلدّلتامماناتباتعع ضا
امافباإفااتتضعةفافقه.

تسددداقلالت ضدددفلةا تددد الت فقدددل ات دددطايدددعمانالت فقدددلامدددنات فقدددذالتع لمفتدددهاه لدددلاا-3
لت ضفلةامنامافبالتلقف ا ت امافبالتتصدتلرايع تدبالاد التم تدلاتسداقمهاهدذها

يدعلاهدذلالتعسداقلافدطاملدف التلقدف رالت ضفلة.اوإذلا فبالتغفتبافدطالتعمدلاهدتاتبا
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فإ هام تناتباملعافطامافتبالت فقلافطاتلإلالتمّي ةاتوافطاتتامافباآإد ايدعلا
ال تفف الاقه.

تفدددعاتجددد  الت لدددل ا بال تعددد ل الت  قسدددطالتدددذتاملدددعالاددد ا فهدددلالتم تدددلاهدددتا -4
تسّيّاتج  ا للالت ضفلةامنامافبا ت اآإد اال ادقالت دت.اوااحدقاهةدذهالاجد  ا

الإليّلعاولتشحناولتعف ا اولتعدلمقناوغق هفامنالتمصف الالتعطايعحماةفامصف ال
امناش وطالإلمفتف(.ا4/6لت فقلاوت تبا نمةاإلتمف الماقةالت للا لتمفت ا

ا ةفاوفلفراوغفت فرامفات تبالاج  امسعحلةاملّمفرال ّالتلقف .افإذلاتلامللالتم تلاالتل
اضفلةااجلا لاةف.تذت راجفناتا فقلاتباممع عالنالتعن الت 

وإذلاتددلدال تفددف الادد اتباتسددّتاتجدد  الت لددلال ددّالتتصددتلامددناق ددلالتم تددلا تقددهرا
فإ ددهامصدد ،الادد الددفتقالاإقدد التتفددفءاهددذت ات ددناتوبالإلإددنلاه لددفءالتم تددلا
ماع مفراهةذلالتتففءا ت اجف  هرافاتاتبالتم تلا تقها فضالتعن الت ضفلةاتوات ها

وفددطاهددذهالتحفتددةرا باتددلاا17لدد امددّي فراهددّفعالاجدد  .تصدد ،امعسدد لرافددإبالتم تددلاي 
مسّتالتم تلالاج اتا فقدلا دفباتدهاودقاود  الت ضدفلةاتمةقدّلرات قعةدفاولتدعقففءا
ولتقهامناثم ةف.اهذلاوقّاتللواش وطالإلمفتفاتا فقلاوقالمعقفنالا الت ضف عا
التم لتتدددةا امسدددلياتم ددد تالتع دددفنلالدددناوقفنتةدددف.ات دددناهدددذهالتشددد وطا اتاددد  ا  دا

ات  لطاللّالت للاو اتس تات فهالتغق .
 

 

ا
ا
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 حق التصرف بالبضاعة أثناء النقل: -ثالثاً 
 لى المرسل:ثبوت الحق إ -آ

ا(امنالتففققةاول تتالا التعفتط 12 صوالتمفت ا 
معالّ الإلإنلاهع فقذاجمقعال تع لمف التمع ت دةالاد اللدّالت لدلراتام تدلاا -1

مددددناملددددف التلقددددف اتوامددددناملددددف ااوددددقالتعصدددد طافددددطالت ضددددفلةرا مددددفااسددددح ةف
لتتصتلراوإمفاهتقفةفاتث فءالتل اقال ّاتتاه تطراوإمفاالاباتساقمةفافطاجةةا
لتتصدددتلاتواتث دددفءالتل ادددقا تددد اشدددذصاآإددد اغقددد التم تدددلا تقدددهالتمدددذ ت افدددطا
إلدفاالت لدلالت ددتتراوإمدفاالادبا لفتتةددفا تد املدف التلقددف را فتمدفاتبالتددععمفلا

افتم تداقنالآلإد انراومدعام للدف اتفدعالتمصدف الااهذلالتحقا امضد اافت فقدلاتو
التمع ت ةالا اذت .

الا الت فقلال ّالتعحفتةات فقذاتولم التم تلاتبامذل هاهذت افت لر.ا -2
ماددتبالت فقددلامسدد و را ذلا فددذاتولمدد التم تددلاافتعصدد طراتوباتباملاددبام ددهاا -3

اتلّملاصت  اإلفاالت للالت تتالتمسامةا تقه.
ي ددّتاوددقالتم تددلا تقددها  لددفراتامددفت الت فت ددةالشدد  اي عةددطاوددقالتم تددلاوقدد اا -4

لتعفتقدددددةرالاددددد ات دددددها ذلا فدددددضالتم تدددددلا تقدددددهالتدددددعن اإلدددددفاالت لدددددلالت دددددتتاتوا
الت ضفلةراتواتعذ ال هعّلءا تقهرالتع تالتم تلاولهافطالتعص ط".

فت غلاوفلددفراتألواددف التلف ت قددةالتعفمددةام ددلالتم تددلاوددف  لراتا ضددف عالتم لتتددةاجددتلراادد
امةفاتا فقددلالت ددتتاول علددفلاوقفنتةددفالتمفتمددةا تقدده.اواع تددبالادد اذتدد ات ددهمددناتسدداق

ماددتباتام تددلالتددذتاتهدد  اللددّالت لددلا صددّل اتعاقمددف ا تدد الت فقددلالت ددتتاتععددّيلا
اعضال فص اهذلالتعلّا عغقق املدف التتصدتلاتواتغققد اشدذصالتم تدلا تقدها

اتوا لفت الت ضفلةا ت املف التلقف ..لت .

46 



 تددلامددناممف تددةاولددهاهعتجقددهالت ضددفلةراتفدد ضال تففققددةات ددنات ددطايددعمانالتم
ا  لفرات صالتمفت التمذ ت اتلنهراتتلف الّ اش وطاتهمةف 

تباماتباقّا فذاجمقعال تع لمف التمع ت دةالاد اللدّالت لدلاوادلتطافدطا اقعدةا -1
هددذهال تع لمدددف اتفدددعاتجددد  الت لدددلامضددفففرا تقةدددفاجمقدددعالتمصدددف الالتمع ت دددةالاددد ا

ارافقمفامذصاتتجقهالت ضفلةاولتععّين التمع ت ةالا اذت .ت فقذاتعاقمفته
ت داماتبامناشلبالتععمفلالتحقافطاتتجقهالت ضفلةا تحف التض  اافت فقلا -2

توالتم تدددداقنالآلإدددد اناوتعم ددددلاهددددذهالاضدددد ل اافت فقددددلال علددددفااققمددددةالتضددددمف ةا
لتملددد   اتدددهالاددد الت ضدددفلةراتمدددفاافت سددد ةاتام تددداقنالآلإددد اناففتضددد  اقدددّاي دددعجا
افت س ةا تدقةلامدناجد دلءاتح اد ااضدفلةالتم تدلامد ل الّيدّ الامد التدذتايد تتا

ا ت اتاتااضف عةلااس باذت .
تبات ددتبالتععاقمددف ااشددلباتتجقددهالت ضددفلةاماعتفددةاوتشددملا فمددلالت ضددفلةا -3

اوتق اج ءلرام ةف.
فقذاتباماتبات فقذاتعاقمف التم تلالتصفت  ا ت الت فقلامما فر.اتمفا ذلا فبات  -4

تم تدددلامسدددعحقنرراوجددبالاددد الت فقدددلا شدددعف هاهددذت افدددت لر.اففتععاقمدددف اقدددّاتولمدد ال
مصعبات فقذهفام نرافقمفاتتا ف والت ضفلةاقّاوصداواملدف التتصدتلاوتإلد ا
لت فقلالتم تلا تقهاهذت راوااتباافتعفتطالتحدقافدطاتتجقدهالت ضدفلةاتوالتعصد طا

اهةفاتوالتعنمةفاقّاتص ،اتام تلا تقهاوتلامعّاتام تل.
ملّ ا سذةاإلفاالت للالت تتالتمسامةا تقها تد الت فقدلاوذتد ا دطايدّوباتبا -5

اهةدددفالتععاقمدددف الت ّيدددّ امتقعدددفرالاقةدددفامدددنالتم تدددل.اوإذلامدددفا فدددذالت فقدددلاتعاقمدددف 
لتم تدددلاتوبا ادددباتسددداقلا سدددذةاإلدددفاالت لدددلالتعدددطاتللدددفها مفهدددفرافإ دددهامادددتبا

اة.مس و رالنالتض  التذتامصقباوف  اتا الت سذةااصت  اتصتتق
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ا1961 ات ّ الإلشف  اتإق لرات ها  لفراتامفت الت لاعدةامدنالتففققدةاجدتلتلا إدف لاتعدف
ت فقلالتمامداةا تففققةاول تترا اماتبالام اهعتجقهالت ضفلةا ففذلرافطامتلجةةال
عاددطاتددلالتفعاددطامددفاتددلايددعلاتتجقةددهاتو را تدد الت فقددلالتمععفقددّراافلع ددف اتبالت فقددلالتف

ا تل.ي ت ياللّمفراافتم
 نتقال الحق إلى المرسل إليه:ا -ب

 تقدددهاامادددتباتام تدددلا-1(امدددنالتففققدددةاول تدددتالاددد امدددفياط ا"13تددد صالتمدددفت ا 
لتحقراام  تاهاتلالت ضفلةا للةالتتصتلراتباملابا ت الت فقلاتسداقلاإلدفاا
الت للالت تتا تقهاوتبامسدامهالت ضدفلةاملفهدلاتفدعام اد التدّيتبالتمع تدبالاقةدف..

ت ضفلةامفاتلايعفقالا اتبامذل التم تلا تقهاام  تاوصتلالالا الت فقلا-2
اإنطاذت ..".

يعضدد،امددناهددذلالتدد صاتبالت ضددفلةال ددّمفات ددتباقددّاوصدداواماددفباملصددّهفا و
وتإل التم تلا تقهاهذت رافدإباودقالتم تدلاهعتجقدهالت ضدفلةايعتقدتاتق دّتاودقا

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

ام ةمفا ت الت فقلاواععذ اافتعفتطالاقهات فقذهف.
ت نا ذلامفا فضالتم تلا تقهالتعن اإلدفاالت لدلاتوالتدعن الت ضدفلةراتوات دها

مسددع تاولددهاتعددذ ال هعددّلءا تدد ال تل ددهاإلإلددف هاهتصددتلالت ضددفلةافددإبالتم تددلا
افطالتعص طاافت ضفلةاوتتجقةةف.

ت ّ التمنو ةاتمضفرات ها ذلا فبالاصلاالبالتم تلاهتالتذتامحقاتدهاتتجقدها
لت ضدددفلةاإدددنلالماقدددةا لاةدددفاجدددتلررافإ دددهاتدددق اه دددف امدددفامم دددعامدددناتبايع دددفنلا
لتم تلالناهدذلالتحدقا تد التم تدلا تقدهام دذا لدّلتاإلدفاا لدلالت ضدفلةاوإيد لتا

امع ه.اهذلالتش طافط
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امسؤولية الناقل الجوي  :الفصل الثالث
افددطات لتددع فاتمسدد وتقةالت فقددلالت ددتتالتددّوتطرا ع ددفولاتو راتتددف اهددذهالتمسدد وتقة

إفمسدفراوتلت هفراوثف قفراوف تةفراوثفت فرا   اتفعةفراو لاعفراتحّيدّهفاوتشدّيّهفراوا
افدطاتدعةافد وعلتففقف الإللففءام ةفراوتفتتفراتواف التّلت التمععالةاهةفراوذتد ا

 مععفتقة.
اتتف امس وتقةالت فقلالت تتالتّوتطاوتلت هفا لتف عالاول

 المبحث األول

 طبيعة المسؤولية في اتفاقية وارسو
تلدددّاهددد ناإدددنلالتم فقشدددف التعدددطاتل  افدددطاجاسدددف امددد تم اول تدددتالتعدددطاتددد لوا

تا دتال تففققةاثنثةالت فهف ا  قسقةافقمفايععاقاهعحّيّاتتف امس وتقةالت فقدلالت
او  قععةف.

ل ت ددفهالاولراه دد اهددذهالتمسدد وتقةالادد اتتددف اتعفقددّت.افعلددّالت لددلايالددطالادد ا
لفتقالت فقلالتع لمفراهعحلققا عق ةامعق ةاهطاضمفباتنمةالت لكدباتوالت ضدفلةا

مفاتلاالتم لتتةراوففتعفتطافإبامس وتقةالت فقلاتع تباام  تا إنتهاافتع ل التسنمة
 اتوالت ضفلةامناض  ا فبا عق ةاتس باتج  طا ايّاي  واتبامفاتحقالتمسفف

اتددهافقددهاتوا عق ددةافعددلالتمسددفف ا فسددهاتوا لجعددفراتل قعددةالت ضددفلة.اوقددّات  ددد اهددذل
ال ت فهاوفتتاتولالتلف تبالتماعتااولا ا تتةفاف  سة.

ول ت دفهالت ددف طايدد  اتبامسدد وتقةالت فقددلالت دتتام ف ةددفاإلدد هالتتلجددبالإلث ددف .ا
تقةالت فقددلالت دتتامسدد وتقةاتلصدق اةاتتفتددةفالتذلدلاتوالإلهمددفلاامع د اتبامسد وا

لتددذتايعتجددبالادد التمسددفف اتوام تدددلالت ضددفلةا قفمددةالتددّتقلالاقدده.اوهادددذلا ذلا
كددفبال ت ددفهالتسددفهقايالددطالادد الددفتقالت فقددلاتحلقددقا عق ددةرافددإبال ت ددفهالت ددف طا

ا ااقة.يا مهاه ذلال فمة.او فبامنات صف اهذلال ت فهالتّولالا  اتتم
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تمدددفال ت دددفهالت فتددد افدددذهبا تددد اتبامسددد وتقةالت فقدددلات ت ددد الاددد اف ددد  التمذدددف  ا
وتحمددلالتع عددةراوهددتامددفاملاددقالاقددهالاتددف التمددفتتاتوالتمتضددتلطاتامسدد وتقةا
اولتددذتااملعضددفهات علددّامسدد وتقةالت فقددلاالددت التلددف تبا ذلاتث ددوالتمسددفف اتوام تددل

فدددقناتفعدددفلالت فقدددل.او دددفبامدددنالت ضدددفلةاودددّومالتضددد  اولنقدددةالتسددد  قةاهق دددهاوا
ام اّتاهذلال ت فهاوفتتاتتاس  اواتغسنفقةاوغق هل.

 ذااتمددفالتففققددةاول تددتافلددّالتذددذ امتقفددفراتصددفتحقفراهددقناتادد ال ت فهددف التمع في ددةر
وضعواقتللّامتودّ اتمسد وتقةالت فقدلالت دتتاقصدّ امدناو ل ةدفا قفمدةا دتعامدنا

لت دتاقنامدناجةدةاوتمسدععماطالتلدف   االتعتلنباهقنالتمصفت،التمععف ضدةاتا دفقاقن
امناجةةاثف قة.اوهذهالتلتللّاهط 

 بامس وتقةالت فقلاتلت الا اتتف التذللالتععفقّتالتمفع ضاوت ناتق ا -1
اللع ف التع ل الت فقدلالتع لمدفراه عق دةراومد ت اذتد ات دهاتدق الاد التمسد فف ا ت اوّد

جف  دددهاام ددد تااتوالتشدددفونا ث دددف اتلصدددق الت فقدددلراففتذلدددلامفعددد ضاوقتلدددهامدددن
وددددّوماضدددد  اتامسددددفف اتواتا ضددددفلة.اوقددددّا للددددوال تففققددددةافددددطاذتدددد امصدددداحةا

التمسفف اناولتشفو قن.
 باق ا ةالتذلدلالتمفعد ضاتقسدواق ا دةاقف عدةراوتدذت افدإباتا فقدلالتعحادلا -2

ةامدددنالتمسددد وتقةااإث فتدددهات دددهاوتفاعقدددهالتذدددذولا ففدددةالتعدددّلهق اول وعقف دددف التننمددد
فبامدنالتمسدعحقلالادقةلالتذفذهدفراتواتباإلدلاصدّ اتع  باوقتعالتض  راتوا 

منالتمض و ا فسهاتواتفهلافقهاتوا فبالتض  ا عق ةاتل قعةالت ضدفلة.اوهدذها
التلفلّ اق د تةفال تففققةاتمصاحةالت فقاقن.

 بامسددد وتقةالت فقدددلامحدددّت ااماددد ا اممادددنات دددفونه.اوقدددّات لت ال تففققدددةا -3
ضدد و اناافتحصددتلالادد اتعتاضددف اهددذت اتحلقددقا ددتعامددنالتعددتلنباهددقناوددقالتم

م فتدد ةاوفددقنامصدداحةالت ددفقاقنالتددذينا ذلامددفات الددوام ددفت التععتاضددف التعددطاقددّا
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يعحمات ةفامناتتاققّرافإ ةلاتتطامع فتبالنا قفمةامش ولف اوم شدت اتا لدلا
التع ف تالت تتالام التذتامحّامنالنتهف اهذلالت للاوتلت ه.

امقدددد  التمسدددد وتقةالتمحددددّوت ا هددددنااتكدددددّ ال تففققددددةالادددد اتباتمعددددعالت فقددددل -4
اسددات هاوتصدد فهاهددتاوتددفاعته.افلفتمددفا بالتذلددلالتددذتاتدد دبالتضدد  ايددّو افددطا
  ف امناوسنالت قةالتعففتالت فقدلامدناتحّيدّامسد وتقعهامةمدفا دفباقدّ التضد  ا
لتددذتاي ددعجالددناهددذلالتذلددل.اتمددفا ذلاإدد نالتذلددلاتوالتسددات الددناهددذلالإل ددف را

ت قدةاغقد اجدّي اهةدذهالتحمفمدةراوت لادبامسد وتقعهامدناففت فقلاماتباوق عدذاتدققال
امس وتقةامحّوت ا ت امس وتقةااغق اوّوت.

اوللع   ال تففققةالت فقلاتققالت قةافطاوفتعقن ا
 ذلا دفبالتضد  ا لجعدفرا تد اغداالت فقدلاتوا تد اإلدلامدناجف  دهامعدفت راا لاوت 

اا.(25تاغااوفلفراتلف تبالتمحامةالتمل ولالاقةفالت  لعا مفت ا
 ذلاتذافدددواوثدددف قالت لدددلا تدددذ   التسدددف راالفقدددةالامععدددةراإلدددفاا لدددلاا ولت ف قدددة

ف الإلت لمقددةالتمحددّت الت ضددفلة(اتوا ذلاتددلاتشددعملافددطاوددفلاوجتتهددفالادد الت قف دد
ا.اف تففققة

ت ددّ الإلشدددف  اه دددفا تدد اتبا  قعدددةامسددد وتقةالت فقدددلالت ددتتالتدددّوتطالتعدددطات تدددعةفا
 الّيدددّ اتمدددوافدددط التفدددف امت ع ادددفلاتعدددف التففققدددةاول تدددتاقدددّاإضدددعواتععدددّين

راوف وتت دددتلامت ع ادددفلاتعدددف ا1971راوف وتت دددتلاجتلتقمدددف اتدددقعطاتعدددف ا1966
1975. 

 

 

 

ا
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 لمبحث الثانيا
ا1999طبيعة المسؤولية في اتفاقية مونتريال لعا  

قدددّاجعدددلامدددنامسددد وتقةالت فقدددلالت دددتتاا1966صدددحق،اتبالتفدددف امت ع ادددفلاتعدددف ا
 دلاودف  التضد  التدذتاياحدقاافتمسدفف اناتواتمععدعةلامس وتقةامتضدتلقةافدطا

تواافت ضددف عالتم لتتددةامعدد ا ف ددوا للددةالتلقددف اتوالتتصددتلاتواوجددتتاتتام تدد ا
جدددتتافدددطال ضاتم ااقدددة.اوصدددحق،اتمضدددفراتباه وتت دددتلاجتلتقمدددف اتدددقعطاتعدددف ا

امسدد وتقةالت فقددلالت ددتتاا1971 لتددذتاتددلايددّإلاوقدد التع فقددذاوعدد اتف اذددهاقددّاتقدد د
فامسد وتقةامتضدتلقةاقف مدةالاد اتتدف التذلد اوتحمدلالتع عدةاافت سد ةالا ات ةد

تألضددد ل الت ّ قدددةاتامسدددفف اناوتمععدددعةلراوصدددحق،ا دددذت اتباه وتت دددتلامت ع ادددفلا
امسددد وتقةالت فقدددلالت ددتتالتمتضدددتلقةاوجعاةددفا اتشدددملافلدددياا1975تعددف ا قدددّامددّد

تعدطاتاحدقالاض ل التعطاتاحقاتجسفتالتمسدفف اناوتمععدعةلراهدلا دذت الاضد ل ال
افت ضددف عالتم لتتددةاتاشددفو قن.افإ  ددفااددفت غلامددنا ددلاذتدد ا ا سددعلقعالتلددتلااددلبا
تواددف او  قعددةامسدد وتقةالت فقددلالت ددتتاقددّاتتدوددّ .افددفتتلقعامددنالامدد اي ددقدناتبا

تددلات ضدلا تدد اه وتت ددتلاا1929اعدضالتددّولالتم ضدمدةا تدد التففققددةاول تدتاتعددف ا
م ااقدةامد نرراولتد عضامدنالتدّولالتدذتا فتت مف التمعحّ الاا1955 هفتاتعف ا

ل ضدلا تدد التففققدةاول تددتاوف وتت دتلا هددفتاتددلاي ضدلا تدد التفدف امت ع اددفلاتعددف ا
تواه وتت ددددتلاا1971راوإذلامددددفاتإددددلاه وتت ددددتلاجتلتقمددددف اتددددقعطاتعددددف ا1966

وقددد الت فدددفذافدددإبااعدددضالتدددّولالتمتقعدددةالاددد ال تففققدددف اا1975مت ع ادددفلاتعدددف ا
اهذينال تففققناتواقّا ات ضل.التسفالةاقّات ضلا ت 

مناه فاجفء التم فت  ا ت اللّام تم اتوتطايةّطا ت اتتوقّالاواف التمععالدةا
 ددددطاتحددددلاقتللددددّهفرال ددددّاا1999افت لددددلالت ددددتتاف ف ددددوالتففققددددةامت ع اددددفلاتعددددف ا

 ففذهددفرامحددلالتلتللددّالتسددفالةالاقةددفاوتصدد ،التع  ددقلالتتوقددّالتددذتامحاددلالت لددلا
تعاقام هاامس وتقةالت فقلالت تت.ا سعع ضافقمفاياطاتواف الت تتاوفذفصةامفا

فقمدددددفايععادددددقاالتدددددف امسددددد وتقةالت فقدددددلالت دددددتتاا1999لتففققدددددةامت ع ادددددفلاتعدددددف ا
او  قععةف.
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 بيعة المسؤولية تجاه المسافرين:ط -آ
(امنال تففققةالا اتباماتبالت فقلامس و رالنالتضد  التدذتا17 صوالتمفت ا 

(ا21كدباتواتع ضدهاإلصدفاةاجسدّمة.ا مدفاقد   التمدفت ا ي شلافطاوفتةاوفف الت ل
فاضدد ل التم صددتاال ةددفاافتمددفت اافقمددفايععاددقاا-1"ا مددنا فدد ال تففققددةامددفياط

(اووددّ اولددت اتددحباإفصددةالددنا ددلا100000ولتعددطا اتع ددفوناققمعةددفا ا17
فقمدددفايععادددقاا-2 لكدددبرا ام دددتناتا فقدددلاتباي فدددطامسددد وتقعهاتواتبامحدددّام ةدددف.اا

(اوودّ ا100000ولتعدطاتع دفوناققمعةدفا ا17م صتاال ةفاافتمدفت اافاض ل الت
ا-ولت اتحباإفصةالنا لا لكبرا اماتبالت فقلامس و را ذلاتث دوامدفياط ات

تباهذلالتض  اتلاي شلالنالإلهمفلاتوالتذلدلاتوال مع دفعامدناجف دبالت فقدلاتوا
والتذلدلاواتباهدذلالتضد  اقدّا شدلافلديالدنالإلهمدفلاتتا-تفاعقهاتواو ن ه.ااا

اتوال مع فعامناجف بالتغق ".
اومفام سعففتامناهذهالت صتااتبال تففققةاقّاتق د ااشدالالدف اام دّتالتمسد وتقة
لتمتضتلقةاتا فقلالت تتامناجةةرات  ةدفرامدناجةدةاثف قدةراقدّاإ جدوالدناهدذلا

(اووددّ اولددت ا100000لتم ددّتافقمددفاتددتات ددفونام ادد التععددتاضالددنالاضدد ل ا 
مس وتقةالت فقلافطاهذهالتحفتةامس وتقةاشذصقةاقتلمةفااتحباإفصةا ذاجعاو

التذللالتمفع ض.
فددطالتحلقلددةرا بامددفاجددفء ااددهال تففققددةافددطاهددذهالت صددتاراقددّاجددفءرامددناجةددةا
توت رامذفتففرا تففققةاول تتالتعطالشع  واتاحصتلالاد اتعدتاضام دفونالتحدّا

عددهالتمعدددفتلالاقصدد التددذتاق  تددهرا قفمدددةالتددّتقلالادد اغدداالت فقدددلاتوالادد اإل
تاغددددا.اومددددناجةددددةاثف قددددةاهددددتامذددددفتتااواددددف التمددددفت التعفتددددعةامددددناه وتت ددددتلا

ا1975ولتمفت الت فم ةامناه وتت تلامت ع ادفلاتعدف اا1971جتلتقمف اتقعطاتعف ا
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لتاعدددددقناق  تدددددفاتبالتحدددددّوتالتلصدددددت اتامسددددد وتقةاغقددددد اقفهادددددةاتاع دددددفوناتمددددددفرا ف دددددوا
االتمناسف التعطاي تّا تقةفاتتف التمس وتقة.

ت ددنا ذلا ف ددوال تففققددةاقددّالهعغددواتبات ددتبا تدد اجف ددبالتمضدد و اافتسددمفلاتددها
 اددبات ددفونالتحددّالاقصدد اتامسدد وتقةااإقفمعددهالتددّتقلافلدديالادد اتضدد  هاوملددّل ا
هذلالتض  رافإباهذهالتمحفاف اتقسوا  داظفه اةاوغق اففلاة.اذتد اتبال تففققدةا

لتحدّالاقصد اتامسد وتقةراتباتجدفن اتا فقدلرافدطاودفلاملفت عدهاام دفت ات ادّالدنا
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

عقف دددف التضددد و اةاتعنفدددطاوقدددتعالتضددد  اتوا دددفبامدددنالتمسدددعحقلالتعدددّلهق اول و
لاددقةلالتذفذهددفال ددّمفا ف ددوامسدد وتقعهاتلددت الادد اتتددف التذلددلالتمفعدد ضافددطا

اا18جف  ه.
 بيعة المسؤولية في نقل األمتعة:ط -ب

نارالتفل  الت ف قةرامدنال تففققدةالاد اتبالت فقدلامادتبامسد و رالد17 صوالتمفت ا
تمدفا…فتدةاتادتالامععدةالتمسد اةاتواضدقفلةفاتواتعق ةفلتضد  التدذتاي شدلافدطاو

لامععدددةالتشذصدددقةافدددإبالت فقدددلامادددتبامسددد و رافقمدددفاتدددتا دددفبالتضددد  ا فت دددفرالدددنا
اإلعهاتواإللاتفاعقهاتواو ن ه.

اوهددذلامع ددطاتبال تففققددةاقددّاتقفمددوامسدد وتقةالت فقددلالتمتضددتلقةاافت سدد ةاتألمععددة
 اةاتوالتعددطامحددعفاالتمسددفف اهةددفرافددإبالتمسدد اةراتمددفاافت سدد ةاتألمععددةاغقدد التمسدد

مسدد وتقةالت فقدددلال ةددفاهدددطامسددد وتقةاشذصددقةاتلدددت الاددد التذلددلالتمفعددد ضامدددنا
اجف  هاولتذتايعتجبالا التمض و ا ث فته.
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ا اطبيعة المسؤولية في نقل البضائع -فـ
ا عدددددلاا1975تالدددددوال تففققدددددةالتحادددددلالتدددددذتا  دتدددددهاه وتت دددددتلامت ع ادددددفلاتعدددددف ا

ا(.18تتالنا للالت ضف عامس وتقةامتضتلقةا مفت امس وتقةالت فقلالت 
ا بيعة المسؤولية عن التأخير في نقل الركاب واألمتعة والبضائعط -د اااا

ددددددفاق  تددددددهاجمقددددددعال تففققددددددف ا     بال تففققددددددةاتددددددلاتذدددددد نافددددددطاهددددددذلالتم ددددددفلالمد
ولت  وتت ددت  التسددفالةرااحقدد اوفف ددوالادد االددفءامسدد وتقةالت فقددلالت ددتتالددنا

ق امسددددد وتقةاشذصدددددقةاتلدددددت الاددددد التذلدددددلالتمفعددددد ضامدددددناجف  دددددهالماقدددددةالتعدددددلإ
 (.1 لتمفت 

اوف  امس وتقةالت فقلالت تتاا لتف عالت ف ط
ت شدددغلامسددد وتةالت فقدددلالت دددتتاتم ددد تالدددّ اققفمدددهاهعتصدددقلالتمسدددفف اتدددفتمفراتوا

اتتصقلاتمعععهاتوالت ضف عالتم لتتةاتاقمةافطالتمقعفتالتمعفقالاقه.
افتقةالن ت ع الافطام فو اثنثةامعع

مسددد وتقةالت فقدددلالت دددتتالدددنالاضددد ل الت ّ قدددةالتعدددطاتصدددقبا -1
التمسفف .

امس وتقةالت فقلالت تتالنا للالت ضف عاولامععة. -2
امس وتقةالت فقلالت تتالنالماقةالتعلإق . -3

 المبحث األول

امسؤولية الناقل الجوي عن سالمة المسافر
 مبدأ المسؤولية: -أوالً 

امدفايادط ا"م سدللالت فقدلالدنالتضد  التدذتا تدتاوللتففققةا(امنا17قضوالتمفت ا 
ملددعافددطاوفتددةالتتفددف اتوالت دد لاتواتتاتذ اهددّ طاآإدد اياحددقالتمسددفف را ذلاوقددعا
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لتحفتمالتذتا  لال هالتض  الا امعنالتلف   اتوافطاتث فءالماقةالتصعتتاتوا
الت  ول".

فت اوهذلالت صاي تبالتع لمفالا الفتقالت فقلااضمفباتدنمةالتمسدفف .ات دنالتمد
 فقدلالتعش انامنال تففققةاجعاوامناهذلال تع ل التع لمفراه دذلال فمدةراوتجدفن اتا

تفددعالتمسدد وتقةااإقفمددةالتددّتقلالادد ات ددهاهددتاوتفاعقددهاقددّالتذددذولا ددلال وعقف ددف ا
 لتض و اةاتعتقطالتض  اتوا فبامسعحقلالاقةلالتذفذهف.

 نشغال المسؤولية:شروط ا -ثانياً 
ذ ت  اتلددنهات ددهام ددباتددتلف اثنثددةاشدد وطا  شددغفلا(التمدد17يعضدد،امددنالتمددفت ا 

مس وتقةالت فقدلالت دتتراوهدط اتباملدعاودفتمراتباملدعاهدذلالتحدفتماتث دفءالماقدةا
الت للراتبامصفاالتمسفف ااض  .

 وقوع حادث: -آاااا
ال تففققةاهتضعاتع الاتاحفتما .اومدفا د لها بالتحدفتماهدتا دلاAccidentتلاتعن 

يدد ث الادد اتددنمةالتمسددفف اوااددتبام ت لددفرااعماقددةا ددف فاف ددف طاتعفمددلاإددف جطا
ا19لت لل.

ولا اهذلا امافطاتبايعع ضالتمسفف اتحفتماتث فءالماقةالت للراهلايععدقدناتبا
يدد  لاهددذلالتحددفتمالددناتدد بايععاددقاافتددعغنلالتلددف   افددطالماقددةالت لددلاذلتةددف ا

ت ددتاكف ف ددف التلددف   اتوال تلفمةددفااددفا ضراتوالصددلّلمةفاالددف   اتإدد  افددطال
وتتلءا فباذت النالللافطالتلف   اتواإللافطاققفتتةدفراو دذت اودّوماإادلا
فطاتتلنبالتلف   ا عق ةاملدباهدتل ط.اتمدفاتدتاللعدّ اتودّالتمسدفف انالاد اآإد ا
تلإددلالتلددف   افلصددفاهاا دد ولامدد نرافددإبامسدد وتقةالت فقددلا ات علددّاافت سدد ةاتةددذها
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نلالماقةالت للااس بام ضالإلصفاة.او ذت الام اتتاتبالتمسفف اقّاتتفطاإ
قا ددددددطامدددددد نرافإ ددددددها اتع تددددددبامسدددددد وتقةالت فقددددددلراوتالضددددددفءالتف  سددددددطرافددددددطاهددددددذلا

التذصتاراق ل ل اوّي ةاجّلرات  ّالتم فتفالتمذ ت  .
اقتعالتحفتماإنلافع  انم قةامحّت  واا-ا

ا(امنال تففققةراوفشالالف رالتفعد  الت م قدةالتعدطات شدغل17تلّاتوضحوالتمفت ا 
 وتقةالت فقلالت تتالنالتحفتمالتذتايعع ضاتهالتمسدفف افلفتدوا باهدذهاهةفامس

لتمسددد وتقةاتلدددت ا ذلا دددفبالتحدددفتمالتدددذتاتتتدددّال دددهالتضددد  اقدددّاوقدددعالاددد امدددعنا
التلف   اتواإنلالماقةامنالماقف التصعتتا ت التلف   اتوالت  ولام ةف.

كددبامعع دد ات ددهاممددفا شدد افقددهاتبال ددف  ا"مددعنالتلددف   "ا ات قدد اتمددةامشددااة.اففت ل
لادد امددعنالتلددف   ام ددذالتاح ددةالتعددطايددّتتافقةددفا تدد اتلإاةددفاواسددعل افددطاملعددّها
وعدد التاح ددةالتعددطامذدد نافقةددفامددناافهةددفاواضددعاقّمقددهالادد التسددادلالتددذتايةدد يا
لاقدددهاتاتصددددتلا تددد ات ضالتملددددف .اولاددد اهددددذلالاتدددف افددددإبامسددد وتقةالت فقددددلا

  اتددتلءاوقددعالتحددفتمالت ددتتات شددغلالددناتددنمةالت لكددباوهددتافددطاجددتطالتلددف 
لتذتاتع ضاتهاولتلف   اجفثمةالا ات ضالتملدف راتوافدطا  الةدفاتإلقدنعراتوا
محالددةافددطالت ددتراتواوهددطاتسددلياتعدد تللااسددل،الا ضاتواتغددتاافددطاتلمددف ا

ا20لت ح .
تمدددفاافت سددد ةاتعماقدددف التصدددعتتاولت ددد ولامدددنالتلدددف   رافلدددّاتددداعوال تففققدددةالدددنا

 ل .اوتددذت اتددفتال لعلددفتافددطالتفلددهاولتلضددفءاتحّيددّامع دد اتوامددّتتلاهددذهالتع ددف
الا ال هايعتجباتعحّيّالتم فلالت م طاولتماف طا  شغفلامس وتقةالت فقلالت تتا
لناتنمةالتمسدفف انراللعمدفتامعقدف ان امذدف  التلقد لبامدناجةدةراولت قفادةاتوا

الت لفمةالتعطايعت هفالت فقلالت تتاتواتفاعتهالا التمسفف انامناجةةاثف قة.
                                                           

 .275د. فاروق زاهر ص  20

57 



وهذلامع طاتبالتع ل الت فقلااسنمةالتمسفف اي ّتافطالتمافباولت مفبالتذتايعتلجدّا
فقددددهاهددددذلالتمسددددفف افددددطام ددددفلامذددددف  التلقدددد لباوا عةددددطاهعنشددددطاولإعفددددفءاتادددد ا
لتمذددف  .ا مددفا  ددهامددناجةددةاثف قددةرايععددقدنا فددياهّلمددةاو ةفمددةال تعدد ل اافتسددنمةا

تاتواتفاعتها لفمدةالتمسدفف اناتمةقدّلراافتمافباولت مفبالتذتايعتت افقهالت فقلالت تا
.اوا باتبايعنن اهذلبالتمعقف لباوامع جفامعدفراوعد ايعحدّتالاد ا21تعماقةالت لل

وجددهاتققدددقالتمددّ الت مدددف طاولتماددف طا  علدددفتامسدد وتقةالت فقدددلالت ددتت.اولاقدددها ا
تلددت امسدد وتقةالت فقددلاهعددتلف اتتامددناهددذينالتمعقددف اناتوبالآلإدد .افددنامسدد وتقةا

فدددطاودددفلا دددفبالتمسدددفف اتحدددواتمددد  الت فقدددلاتواتودددّاتفاعقدددهاتوباتبامادددتبامددد نرا
امع ضفراتمذف  التلق لبالتذفصة.

و ذت ا امافدطاتالدتلاهتقدتعالتحدفتماتث دفءالماقدف التصدعتتاتوالت د ولا ذلا دفبا
لت لكددبافددطاتادد التاح ددةامتجددتتلرافددطاماددفباتحددتااددهامذددف  التمنوددةالت تاددةرا

ا فقلاو قفهعه.ت  ها فباقّاتح  امناوصفمةالت
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

ملعااعقّلرالدنامذدف  التلقد لب.او دذت الامد ا ايعلاتحوا قفهعهاووصفيعهافةتا
تغلددطامسدد وتقةالت فقددلالتمذددف  التعددطاتاحددقاافتمسددفف اوهددتامعتلجددّافددطاصددفتةا
ل  ع دددف اتواملصدددتالتملدددف اتث دددفءاجاتتدددهامدددعامتتلقدددهاتوامسدددعل اقهراتوتث دددفءا
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تواا22ت تلتهافطا تهف التملف اإلتمف ااعضالإلج لءل التننمةاتمغفت  التملدف 
عماددةامددنافدد عاتوددّالت  ددت التمتجددتت افددطالتملددف ا فتمددفاتددلاماددناهددذلاتصدد الالت

لتمسددفف افددطاجمقددعالتحددف  التمددذ ت  اتحددواوصددفمةالت فقددلاتواتوددّاتفاعقددهاوفددطا
و لتدعةل.ا مدفاوادلاادلبالت فقدلالت دتتاتدق امسد و رالدنا صدفاةالتمسدفف اا د للا

اتنتددد ععمفلامدددناتث دددفءاصدددعتتهالتدددّ نالت ة فدددف طالتمعحددد  رااباهدددذلالتدددّ نامعدددّد
ا23مسفف تاجمقعاش  ف التلق لب.

افتملفهدددلات علدددّامسددد وتقةالت فقدددلالت دددتتافدددطالت مدددفباولتمادددفبالتادددذينات دددّتافقةمدددفا
مذف  التلق لبراتتامناوقوات  التمسدفف اتألمدفكنالتمعدّ ات مةدت التمدتتلقنا
وتإتتددهاصددحنالتملددف ا قعقددفتهاتحددوا لفمددةالت فقددلاتواتفاعقددها تدد اوقدد اتلددتا

ءاتتجددهالت  ددفاا تدد التلددف   اتددق لرالادد الاقددّل اتواافتسددقف ل .ا مددفالتلددف   راوتددتل
ت لالتمس وتقةام علّ اوقف مةاتث فءالماقةا  ولالتمسفف انامنالتلف   اوتتجةةلا
 تدددد ام  دددد التملددددف اتددددق لرالادددد الاقددددّل اتواافتسددددقف ل اووعدددد اتسددددامةلاتحلددددف  ةلا

ن.افلّاوالاالبالت فقلاوإ وجةلا ت الامفكنالتعطايعتلجّافقةفاجمةت التمسعل اق
مس ولالنالاض ل التعطاتحلدواامسدفف ات صدقباا د ولاتسدلت هالاد الا ضا

راو ددذت ا24اسددباقددت اتفددعالتةددتلءالتم  عدد امددنامح  ددف التلددف   التعددطا دد لام ةددف
لددنالاضدد ل التعددطاتحلددواافعددف اصددغق  امسددفف  ا عق ددةا صددفهعةفاه ضددتضامددنا
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باملتتهدفاتودّاتدفاعطاشد  ةالتلقد لبالتع فةالتعدطات لدلاتمععدةالتمسدفف اناولتعدطا دف
ا25لت فقاة.

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

كمفاتسعم امسد وتقةالت فقدلااف  شدغفلاتدق افلدياافت سد ةاتعماقدةااتة تطالتلف  ل 
هددلاوتمضددفراافت سدد ةات مقددعالتذددّمف التم ت لددةاهةددفا ددإيتلءالتمسددفف انافددطاالت لددلر

ا26لتف ّ ا ا مفايعلا صنلالتلف   .ا
اوقتعالتض   ا–جدا

 امافددطاتباملددعاوددفتماإددنلافعدد ا انم قددةامحددّت امددنالماقددةالت لددلا ددطات علددّا
مسدد وتقةالت فقددلالت ددتتراهددلا اهددّاتددذت امددناتبايعتتددّالددناهددذلالتحددفتماضدد  ا

.اواعم ددددلاهددددذلالتضدددد  اهتفددددف الت لكددددباوهددددطالتحفتددددةالتغفت ددددةافددددطاوددددتلتماتا لكددددب
التلق لبراتوااإصفهعهاا  للاتواتتاتذ افطاهّ ه.

هدددذلاول ت دددفهاتدددّ التفلدددهاهدددتا تددد التعتتدددقعاهعفسدددق ال دددف  ا"تتاتذ اهدددّ طاآإددد "ا
تقشملاافإلضففةا ت التتفف اتوالت  لاتوالإلصفاةالت سّمةال ضل لاف الت فسدقةا

لتعطاغفت فرامفاتحّمافدطاودف  الإعلدفطالتلدف  ل اولوع دفنالت  دفااولتعص قةا
 27ك هف ن.
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 المبحث الثاني

امسؤولية الناقل الجوي عن نقل البضائع واألمتعة
 مبدأ المسؤولية: -أوالً 

لالدددنالتضددد  ام سدددللالت فقددا-1(امددنال تففققدددةالاددد امددفياط ا"18 صددوالتمدددفت ا 
تالامععددةالتمسدد اةاتوالت ضددف عا ذلالتددذتاملددعافددطاوفتددةاهددن اتواضددقفعاتواتادد

وقددعالتحددفتمالتددذتاتتتدددّال ددهالتضدد  اإددنلالت لددلالت ددتت..".ا مددفاذ دد  التمددفت ا
(ات دددها"فقمدددفايععادددقاافتحفجقدددف التعدددطامحدددعفااهةدددفالتمسدددفف افدددطاو لتدددعهرا22/3 

افع تبامس وتقةالت فقلامحّوت اام ا اإمسةاآ طاف   ات لامسفف ".
عدهالددفت اإدنلا واعددهالت تادةاولف ددباوتدتلن اتددف اتلدّ امع ددفاتبالت لكدبامحمددلام

مذعافددةاملاددقالاقةددفالامععددة.اوهددذهالامععددةااعضددةفامسددامهالت لكددبا تدد الت فقددلا
امتجباوثقلةاملاقالاقةفاالفقةالامععةاوتص ،ااعّاذت ااح لتةالت فقلاوت تبا
مسد وتقعهال ةدفا مسدد وتقعهالدنا لدلالت ضددف ع.اتمدفالامععدةاغقدد التمسد اةاولتعددطا

عفااهةددددفالت لكددددبامعددددهافاددددلاتععدددد ضال تففققددددةاافت سدددد ةاتةددددفا  دافقمددددفايععاددددقامحدددد
ت اهذلالتععتاضاام اد ا اي ادّالدناإمسدةاآ طاف  د ا افتععتاضال ةفرا ذاوّد
ت ددلامسددفف .اتمددفا قددتات شددغلامسدد وتقةالت فقددلال ةددفافاددلاتعحددّمال تففققددةال ددها

اتف  ةاذت ااواف التلف تبالتت  طالتتلجبالتعل قق.
لتمدددذ ت اتلدددنهرايعضددد،ات دددهاام ددد تاوقدددتعالتضددد  اا18قددد لء ا دددصالتمدددفت اومدددنا

تا ضددفلةاتوالامععددةالتمسدد اةافددإبامسدد وتقةالت فقددلات علددّرات  ددهامسددعلقعاتفعةددفا
اإث ددف ات دددهاوتفاعقدددهالتذدددذولا دددلال وعقف ددف التضددد و اةاتعدددتقطالتضددد  اتوا دددفبا

ا(.20مسعحقلالاقةلاذت ا مفت 
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لااضددمفباتددنمةالت ضددفلةاولامععددةالتمسدد اةاواع تددبالادد اذتدد اتبالتعدد ل الت فقدد
هتالتع ل اه ذلال فمةامدعا لدلالدبءالإلث دف رااحقد امفعد ضاإلدلالت فقدلامدفاتدلا

ايعمانامنا قفمةالتّتقلالا ال عففءاهذلالتذلل.
 ثانيًا_  شروط انعقاد مسؤولية الناقل:

ةامدنا اهّا  علفتامس وتقةالت فقلالت تتالناتنمةالت ضفلةاولامععدةالتمسد ا
تددتلف اثنثددةاشدد وط اتباتحددّماولقعددةراتباماددتباذتدد اإددنلافعدد  الت لددلالت ددتترا

اوتبايعتتّاض  الناهذهالتتلقعة.
 حدوث واقعة: -آ

(الدنامسد وتقةالت فقدلالت دتتالدناتدنمةا17ل ّمفات اموال تففققةافدطالتمدفت ا 
لدناتمدفاافت سد ةاتمسد وتقةاهدذلالت فقدلااAccidentلتمسفف التعذّموال ف  ا"وفتم

 لاض ل التعطاتاحقاافت ضف عاولامععدةالتمسد اةرافلدّالتدععماوال دف  ا"ولقعدةاا

evenement".فدددطالتحلقلدددةا بالتمصدددلاحقناغقددد امعددد لتفقنرافدددإذلا دددفبالتحدددفتمراا
كمدفاتدد قاوذ   دفراهددتالامد التمفددفجقاتعفمدلاإددف جطامحدّماتددلثق لرالاد اتددنمةا

عدددةاتةدددفامدددّتتلاتوتدددعامدددنالتمسدددفف اواادددتبا فجمدددفرالدددنالماقدددةالت لدددلرافدددإبالتتلق
لتحددفتمااحقدد اي صدد طاهددذلالتمددّتتلاتقشددملاجمقددعالاتدد فاالت ددطايدد  لال ةددفا
لتضد  اتددتلءا ف ددوامععالددةاافت لدلالت ددتتات اغقدد امعصدداةااده.اولادد اهددذلاماددتبا
لت فقلالت تتامس و رالناذهتلالت هت التم لتتدةااسد بال  عدفما ول د،ا  اةدةامدنا

لناتاتاتقمشدةااسد بال سدافاانادت اتواااضف عاتإ  امتجتت ا ت اجف  ةفراتو
تدتل لاومضددقةالاقةددفراتوالددنافلددّلبااضدفلةااسدد باتدد قعةفامددنامذددفنبالت فقددلا
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افتملدف راتوالددنا فدقاوقددتلبا عق دةالددّو اتسدد دفوا تقدهامددناوقدتلباآإدد ام لددتلا
ا28لا ا ف التلف   .

 دوث الواقعة خالل فترة النقل الجوي:ح -ب
قددّاضددقدلوامددنالت لددف الت م ددطالتددذتات علددّاا(امددنال تففققددة17 ذلا ف ددوالتمددفت ا 

افقهامس وتقةالت فقلالت تتافقمفايععاقاه للالتمسدفف اناوجعاعدهاملعصد الاد افعد  
ا(اقد18ّلتصعتتاتالف   اولتعتلجّالاد امع ةدفاومدناثدلالت د ولام ةدفرافدإبالتمدفت ا 

عواهذلالت لدف افدطا لدلالت ضدف عاولامععدةالتمسد اةااحقد ايعلدفهقامدعافعد  ا وتد
اقذاللّالت لل.ت ف

حدقا(اماتبالت فقلامس و رالنالتض  التذتايا18فتفلفراتافل  الاوت امنالتمفت ا 
افت ضفلةاولامععةالتمس اةا ذلا  دلاهدذلالتضد  امدناولقعدةاودّثواإدنلالت لدلا
لت تت.اوتعتضق،التملصدتتامدنال دف  ا"إدنلالت لدلالت دتت"ات فادوالتفلد  الت ف قدةا

مضدددفلاقف ادددة ا"ا بالت لدددلالت دددتتامشدددملالتمدددّ التعدددطامدددنالتمدددفت التمدددذ ت  اهدددذلالإل
ت تبافقةدفالامععدةالتمسد اةاتوالت ضدف عافدطاو لتدةالت فقدلراتدتلءا دفباذتد افدطا

املف اتوالا امعنا ف   اتوافطاتتامافباآإ ال ّالتة تطاإف نالتملف ".
ومفام فةلامناهذلالت صراتبامس وتقةالت فقلالت تتات ّتام ذاتف ا ات  تالتم تلا

لت ضفلةاوصق و تةفاتحواو لتةالت فقلراوت عةطاوقناتساقمةفاتام تلا تقهاامن
ا29تواو قاهافطاملف التتصتل.
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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

ضفءاتبالت ضفلةاوتتاتلدا   لتةفامنالتلف   اوتلداوضعةفافطالّاتكدّالتلفتوافمه.ا
اتسدداقمفراتةددفرا مذددفنباتفاعددةاتا فقددلاتواتفاعددةااشددذفااآإدد انرافددإباذتدد ا امعددّد

ا30وا ل الت فقلامعع  لراوف تفراتةفاوففتعفتطامس و رالنالاض ل التعطاتاحقاهةف.
اففققدةا دلا لدلاهد تاتومدنال تا18هذلاوفعّاتباتإ جدوالتفلد  الت فت دةامدنالتمدفت ا

احدد تاتوا ةدد تامددنا لددف افعدد  الت لددلالت ددتتالتمعلددّ ااح ةددفاتلددنهراوففتعددفتطا ا
تذضعامس وتقةالت فقدلالت دتتالدناهدذلالت لدلااوادف التففققدةاول تدتاهدلاتذضدعا
تألواددددف التددددتل ت اافتلددددف تبالتددددت  طالتتلجددددبالتعل قددددق.افددددإبا فدددد التفلدددد  الت فت ددددةا

امام لاهذلالت للال ّات فقذاللدّالت لدلالت دتتاالصدّوف ةفيعةفاذ   ات ها" ذلاوّ
لتشددحناتوالتعسدداقلاتوال  علددفلامددنا ددف   ا تدد اتإدد  رامفعدد ضافددطالتضدد  را تدد ا
تباي  والتعا رات هاقّا  لالناوفتثةاوقعواإنلالت لدلالت دتت".اوهدذلامع دطا
ت دددها ذلاتمدددوالماقدددف ا لدددلاهددد تاتوااحددد تاتوا ةددد تاتا ضدددفلةااسددد باوفم فتددد ةا

لّا للاجتتاوتع ضواهذهالت ضدفلةاإدنلاتاد التعماقدف اتضد  امعدقنات فقذال
اقددّاوقددعاتث ددفءافعد  الت لددلالت ددتتاواادتبالت فقددلامسدد و رالددن افدإباهددذلالتضدد  امعدّد

 تتالتض  اوفلفرااواف التمس وتقةافطالتففققةاول تت.اوهذهاتمضفراوفتةالت فقلالت
اةددفاال اددقالت دد امددنالتددذتالوددعفارال ددّمفاوقددعاللددّا لددلالت ضددفلةرااحلددهافددطا ل

مافباوجتتهفا ت املف التلقف راوتعض  هفاإنلاهذهالتم واةافلّاوالااف شغفلا
امس وتقعهات فهاشفو ةف.ا
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(ا18ي لدد اتبا شددق ا تدد اتبالتل ا ددةالتعددطاق  تةددفا ةفمددةالتفلدد  الت فت ددةامددنالتمددفت ا 
هتقدتعالتضدد  اإددنلافعدد  الت لددلالت ددتتراهدطاق ا ددةاغقدد اقلعقددةاهددلا  ةددفااسددقلةا
وامادددناتلتاضدددةفاااففدددةا ددد  الإلث دددف اوإقفمدددةالتدددّتقلالاددد البالتضددد  اقدددّاوقدددعا
إف نافع  الت للالت تت.او اش اتباهّ اهذهالتل ا ةامادتبااغد ضالتدعذاصامدنا
تل قددقاتواددف التمسدد وتقةالتم صددتاال ةددفافددطالتففققددةاول تددت.افلددّاماددتبالت فقددلا

لت تترافإ دهامسدعفقّاا فسهراوق ا ذلاتث واتبالتض  اقّاوقعافطاغق افع  الت لل
مدددناشددد طا دددفباقدددّاوضدددعهافدددطاللدددّالت لدددلااإلفف دددهامدددنالتمسددد وتقةاتواهعحّيدددّا

بامس وتقعهاالقلاممفاهتامل  افطال تففققةاوذت اهعل ققالتلف تبالتّلإاطا با ف
ام ق اذت .اتواقّاماتبالتشفونرا ذاي عغطاتلتاضالتل ا ةاتقسعفقّامنالتمس وتقة

ا افطالتلف تبالتّلإاط.غق التمحّوت اتا فقلالتمل  ا
 وقوع الضـرر: –فـ 

مدددنال تففققدددةاصدددت التضددد  التدددذتاقدددّاياحدددقاافت ضدددفلةاا18تلدددّاودددّت التمدددفت ا
اولامععةالتمس اةاف عاعةفالتةن اتوالتضقفعاتوالتعات.اولا اذت اماتبالت فقدل
لت ددتتامسدد و رالددنالاضدد ل التعددطاقددّاتاحددقاافتمسددفف اناتوالتشددفو قنافددطاوفتددةا

مدنالةاتوالامععةاهنكفرا اقفراتواج  قفرا لباتعحللا ف   اتواتةا ااهن الت ضف
فقةفاومفالاقةفراتوافطاوفتةالتفلّلبالا اتث ات قةاتواإللافطاتساقلالت ضدفلةا
توالامععددةا تدد اشددذصاآإدد .ا مددفاوتعددّاام فاددةالتمفلددتت رااحسددباتواددف التمددفت ا

صددتلاإددنلاتدد عةامددنال تففققددةرالت ضددفلةالتعددطا اتصددلا تدد املددف التتاا13/3
مدنالتففققدةاا17/3تمف امنالتعف ا التذتا فبايععقناتباتصلافقدها جعادوالتمدفت ا

يتمددفر(.ا مددفات شدغلامسدد وتقةالت فقددلالت ددتتاا21هددذهالتمدّ اا1999مت ع ادفلاتعددف ا
تمضددفرالددناتاددتالت ضددفلةاتوالامععددةالتمسدد اةا عق ددةالتعلددبالتددذتاياحددقاهةددفا

امفلالتمعّ اته.وا ث الا اققمعةفاتا فرااحسبال تعع
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هذلاوا بالا التمضد و رالتم تدلاتوالتم تدلا تقدهرا ث دف التضد  التدذتاتحدقا
افت ضددددفلةامددددناهددددن اتواتاددددتراوتددددهافددددطاتدددد قلاذتدددد اتباماعفددددطااملف  ددددةاوفتددددةا
فالت ضفلةال ّاتساقمةفاتا فقلالتم  عةااذلفاا للالت ضفلةااحفتعةدفالت له دة.ا مد

تحدقاافت ضددفلةاادلتاوتدقاةاتإدد  اتامضد و اتباملدقلالتدّتقلالادد التضد  التدذتا
مناوتف لالإلث ف رامعالإلشف  ا ت اتباهذهالتلّ  الاد ا ث دف التضد  اقدّات دتبا

باتحف فتدهالاد اتد ّالت لد لامحّوت افطالتتلقعالتعماطافقمفا ذلا دفبالت فقدلاقدّاتود
ل دددّالتدددعنمهالت ضدددفلةات ةدددةاصدددحةالتدددتنباتوالتملدددّل اتوالتحفتدددةالتعدددطا ف دددوا

(امددددنا11/2لتدددعنمةف.اوفددددطاهددددذلالإل دددف اتلددددتلالتمددددفت ا الاقةدددفالت ضددددفلةال ددددّ
ال تففققددةا"تمدددفالت قف دددف التمععالددةااامقدددةالت ضدددفلةاوو مةددفاووفتعةدددفالت دددفه  افدددن
تعع  او ةالا الت فقلامفاتلاماناقّاتحلقامناصحعةفاه فسهااحضت التم تلا

اوتلدا ث ف اذت افطاإلفاالت لل".
 اافت ضددفلةراففتم تددلاتوالتم تددلاتمددفالددنالتسدد بالتددذتاتت ا تدد ا تحددف التضدد ا

 تقهاتق الا اتتام ةمفا ث ف اتباهذلالتس بامعتتا ت اإللالت فقلاشذصقفراتوا
امع ددفرامعددّامذلعددفراومسدد و راام دد تالددّ اتحلقددقا إلددلاتفاعقددهراففت فقددلرا مددفامدد د

 لت عق ةاوهطاتتصقلالت ضفلةاولامععةاتاقمةا ت املف التتصتل.
 المبحث الثالث

اقل الجوي عن التأخيرمسؤولية النا
اهدذت اتععدقدنا ملعالا الفتقالت فقلالت دتتالتعد ل اادفوع ل امتللقدّالت لدلراوإباتإدلد
مسددفءتعهالددنالاضدد ل التعددطاقددّاتاحدددقاافتمسددفف اتوام تددلالت ضددفلة.اوهددذلامدددفا

(امددنالتففققددةاول تددتال ددّمفاقفتددو ا"ماددتبالت فقددلامسدد و رالددنا19تح عددهالتمددفت ا 
إق افدطا لدلالت  دفااتوالامععدةاتوالت ضدف عاال ادقالتض  التذتاي شدلالدنالتعدل

لت دددت".اومدددفامسدددعففتامدددناهدددذلالتددد صات دددهاجدددفءالفمدددفرامشدددملا لدددلالت  دددفااو لدددلا
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لت ضددف عالادد اوددّاتددتلء.اوت ددهات ددطات علددّامسدد وتقةالت فقددلالت ددتتالددنالتعددلإق ا
يعتجباتتلف اش  قن لاولاهتاتباملعاتلإق افطالت للراولت ف طاتبايع تبالا ا

عددلإق اضدد  اافتمسددفف اتواافت ضددفلة.اتدد ع الافددطالتفلدد تقنالتعددفتقعقنالددناهددذلالت
هذينالتش  قنراو ذصدصافلد  اثفت دةاتع قدفبا  قعدةالتعد ل الت فقدلالدناتدلإ هافدطا

 ت فقذالماقةالت للاامتلّهف.
 أخير في النقل:وقوع الت -أوالً 

هاتوات دفونهاتسعا  اولقعةالتعلإق اوجتتامقعفتامعقناوإباهذلالتمقعدفتاقدّاتدلداتفتاعد
وهددذلالتمقعددفتاقددّامحددّتااعلددّالت لددلراتواماددتبامحددّتلرامددناق ددلاشدد  ةالتلقدد لبافددطا
جددددّولامتللقددددّا ف  لتةددددف.اوقددددّاجدددد  التعددددفت اتددددّ الت ددددفقاقنالت ددددتاقنات داياع مددددتلا
امتللقّا للامحّت اهّقة.اواع   اذت اادلبالماقدةالت لدلالت دتتام ت لدةاا د وطا

لاتواتددفاعتهامددنالتسددقل  الاقةددف.افةددطام هت ددةاك قدد  اومذعافددةاوقددّا ايددعمانالت فقدد
اشالاإفااا  وطاجتاةاقّاتسم،اافتمنوةالت تاةاتواقّا اتسم،.ا مفات ةفا
م هت دددةاافإلماف قدددف التمفتمدددةاتالدددف   ات ةدددةاتدددععةفاوملدددّل اومتتعةدددف.افا ددد وطا
معق ددةاقددّاتضددل التلددف   اتباتعدد وتااددفتتقتتاتك دد اممددفاتحمددلالددفت رالامدد التددذتا

امددنا قددّ تةفالادد التددعقعفاالت  ددفااتوالت ضددف عاوتددلمقناتددنمعةلاوففتعدددفتطامحددّد
ا31يعلإ ا لاةل.

راوفطاش و هالتعفمةراافتمفت اIATAولا اذت افإبال تحفتالتّوتطاتا للالت تتا
لتعفشدد  امددناشدد وطا لددلالتمسددفف اناوتمععددعةلراولتمددفت التسفتتددةامددناشدد وطا لددلا

لالتمحّت امناق لالت فقلالت تتالت ضفلةراي  ّالا البامتللقّالت وقلاولتتصتا
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اجدد ءلرامددناللددّالت لددلالت ددتتراوإ مددفام دد تا فددطالتعلددّاتواالمددةاوثقلددةاتإدد  ا اتعددّد
ام ش اتل ا طاتمعتتيالتتقوالتذتامماناتباتسعغ قهالماقةالت لل.

وإنلءالدددّ اققدددف ال تففققدددةاهتضدددعامعقدددف امتضدددتلطاتققدددقاتقعسددد  الاددد اضدددت ها
اراوآإدذلراافتحسد فب19ت فقلاامتجدباوادلالتمدفت اتحّيّالتعلإق التذتام سللال هال

تشدد وطال مفتددفالتعددطاتعمددلالادد الددّ اتحمقددلالت فقددلامسدد وتقةالتعددلإق افلددّاثددف ا
مددنال تففققددةالتعددطاا19إددنطا  قدد افددطالتفلددهاولتلضددفءال ددّات فقددذاواددلالتمددفت ا

تلضطاامس وتقةالت فقلالنالتعدلإق راوشد وطال مفتدفالتعدطاتحادلالت فقدلامدناهدذها
ا وتقة.لتمس

تلّاذه وامع لالاواف التلضف قةامدعا تتا لجد،اتافلدها تد ا قد ل اصدحةاشد وطا
الت فقلااعّ اضمفبالتمتللقّااباهذلالتش طا امعفقهامنالتمس وتقةالدنالتعدلإق 
هلايّلالا الّ التفف التل فقنالا امقعدفتامعدقناتع فقدذالت لدلراواسد تامدناثدلا

 دا لت فقلالت تتالنالتعلإق ا ات علّاالتمقعفتالتمعلتل.اهعع ق اآإ ا بامس وتقة
ا ذلاوصاوات فونل اغق الفتمةاتامقعفتالتمعفقالاقه.

وفطاضتءامفاتلّ الدّد التمحدفكلامدناق قدلالتعدلإق التدذتات علدّااسد  هامسد وتقةا
الت فقلالت تتالتحف  التعفتقة 

لدددّ اوضدددعالت ضدددفلةاالما دددةاذل ات جدددةاوددد ل  ام فتددد ةاوتدددلإق اوصدددتتةفا -
ا26/5/1999.32را لضاف  سطاثنثةاتشة 

 تغفءالت واةالت تاة اوق اقضوامحامةالت لضالتف  سقةاامسد وتقةالت فقدلا -
لت ددتتالتددذتاتتغدد الت واددةالت تاددةاوهددتا امسددعفقّامددنالتشدد طالتمتجددتتافددطاللددّا
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ا–.ا26/10/2000لت لدددلاولتمعضدددمنالدددّ اضدددمف هاتامتللقدددّ التدددعع فطاادددف ا ا
ا.694راا1992رام اةالت للا6/10/1992 لضاف  سطا

وصتلالت ضدفلةااعدّاثمف قدةاتمدف افدطا وادةامدناادف ا ا تد ا دفاالامدفرات دها -
رام ادةالت لدلا4/1/1996ماعتاالا التلد وتا"لفجدلاجدّلرا" التدعع فطاف تدفتا

ا.399راا1996
  تت ددددةاتفت ددددفاولددددّ اتددددلمقناوفددددااودددد ل تاا2000تددددلإق ايددددتمقناتتصددددتلا -

ا.24راا1991رام اةالت للرا15/11/1991م فتب التعع فطااف ا ا
 ترتب الضـرر: -ثانياً 

ت طات علّامس وتقةالت فقدلالت دتتالدناتدلإق هافدطات فقدذالتع لمدهامشدع طاتباياحدقا
لتمسدددفف اتوالتشدددفوناضدددد  ا عق دددةاهدددذلالتعددددلإق .اتدددلاتتضددد،ال تففققددددةامدددفاهددددتا
لتملصددتتاافتضدد  اومددفاهددطال فصدد ه.اولتدد تتالادد اوجددتاالت جددتعافددطاذتدد ا تدد ا

اتقهاقفلّ الات فتافطاقف تبالتلفضط.لتلف تبالتت  طالتذتاتشق ا 
وقددّاللع دد امددناق قددلالاضدد ل التعددطام سددللال ةددفالت فقددلالت ددتت او مددفبالتمسددفف ا

وصددتلاا33مددنال شددع ل افددطالتحفددلال فععددفوطاتمدد تم الامددطا ددفبامددّلدتلرا تقدده.
ام اضامعلإ لرالنامقعفتا ج لءالماقةاج لوقةالفجاةاممفاتتد ا ت ا تغف ةف.ا

 :التزا  الناقل عن التأخيرطبيعة  -ثالثاً 
دددّافقمدددفايععادددقاامسددد وتقةالت فقدددلالت دددتتالدددناضدددمفبا تإدددذ ال تففققدددةاه  دددف امتود
تددنمةالتمسددفف اولتمحفف ددةالادد الت ضددفلةاولامععددةالتمسدد اةاو ددذت الددنات فقددذا
لماقةالت للافطالتمقعفت.اف عادواهدذهالتمسد وتقةامسد وتقةاشذصدقةاومدنا  قعدةا

 فقدددلامفعددد ضاوقددد ا اماادددتالتمضددد و ا ث فتددده.اتعفقّمدددةراولتذلدددلامدددناجف دددبالت
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وتق اتمف الت فقلا طايعحالامنامسد وتقعهالدناهدذلالتذلدلا  داتباي  دوات دهاهدتا
وتفاعتهاقّالتذذولا لالتعّلهق التننمةاولإلج لءل التض و اةاتعففتتالتضد  راتوا

امدنال تففققدة(.اوفدطاهدذلال ت دفها20كفبامدنالتمسدعحقلالادقةلالتذفذهدفا لتمدفت ا
اتف التلضفءافطاف  سةاوغق هفامنالت اّلب.

قدد ل لرامع دد لراا11/10/1999هعددف ا ااRennesففددطاف  سددةراتصددّ  امحامددةاهّلمددةا
ضدّاشد  ةالتذلدتطااFoulonفطاهذلالتم فلافطالتلضقةالتم فتلةامدنالتد وجقنا

 ذا تد التددّلت اتتقددتعالتعددلإق ااسدد باقددت اقددفه  .ا مددفاقدد   اا34لت تاددةالتمفتلقددة
ةالتعع فطااف ا الّ امسد وتقةالت فقدلالت دتتالدنالتضد  التمع تدباتفالفرامحام

ا35لنالتعلإق التذتامحصلا عق ةاتلت اقفه  .
ق ل لراقضدواا5/11/1984وفطالت تاوراتصّ  امحامةال تعع فطافقةفاهعف ا ا

امتج ددهامسددفءتةالت فقددلالددنالتعددلإق اتعددّ اققفمددهاافتذددفذالتعددّلهق التم فتدد ةا تلددفءا
لتمدّوبافدطاتدذ   التسدف اولتمعضدمنا"تباا9لامدنالتشد طا قدلالتض  اوذت اادفت غ

ا36لتمتللقّالتم ق ةالا اجّولامتللقّالتسف اتواغق هفاتقسوامضمت ة.
 

 تفعامس وتقةالت فقلالت تتاا لتف عالت فت 
ي   ددطاتفددعالتمسدد وتقةالددنالت فقددلالت ددتتالادد ا  قعددةال تعدد ل التددذتايعحماددهاهددذلا

تواه ددذلال فمددةراتما ددهالإلفددن امددنالتمسدد وتقةاالت فقددل.افددإذلا ددفبالتع لمددهاهتتددقاة
اإقفمددةالتددّتقلالادد ات ددهاهددذلال فمددةالت جددلالتمععددفتافددطات فقددذال تعدد ل التمالدد الادد ا
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لفتلددهاتوااإث ددف التسدد بالاج  ددط.اتمددفا ذلا ددفبالتعدد ل الت فقددلاهعحلقددقا عق ددةراتتا
 دها اتبامس وتقعهامتضتلقةامفتمدةاتلدت الاد اف د  التمذدف  اوتحمدلالتع عدةرافإ

مسعلقعالتعحالامنالتمسد وتقةا  دااإث دف اتبالدّ ات فقدذالتع لمدهاي جدعا تد اتد با
اتج  طا اتإلاإل لتتهافقه.

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

 لناقل الجوي في اتفاقية وارسوأسباب دفع مسؤولية ا
ها(امنال تففققدةالاد ات دها" امادتبالت فقدلامسد و را ذلاتث دوات د20 صوالتمفت ا 

اوتفاعقهالتذذولا لالتعّلهق التض و اةاتعففتتالتض  اتوات ها فبامسعحقلالادقةل
التذفذهف".ا

(امددددنا فددددد ال تففققدددددةات ددددها" ذلاتث دددددوالت فقدددددلاتباإلدددددلا21كمددددفاذ ددددد  التمدددددفت ا 
ذصالتمض و اتس دبافطالتض  اتواتفهلافطاوقتلدهراجدفناتامحامدةا  لدفرالتش

اتلف ت ةفاتباتسع عّامس وتقةالت فقلاتواتذفتام ةف".
تدد قاو تي ددفاتبامسدد وتقةالت فقددلالت ددتتاتلددت الادد اتتددف التذلددلالتمفعدد ضامددنا
جف  ددهراوتبالتع لمددهااضددمفباتددنمةالتمسددفف اناتواتددنمةالت ضددف عاولامععددةراتوا

 لدلافدطامدّ امعلتتدةراهدتالتعد ل اه دذلال فمدة.اتدذت رافإ دهاوفلدفرات صدتاا   فنالت
رامادتبافدطا مادفبالت فقدلالت دتتاتفدعالتمسد وتقةال دهااإث دف ا21واا20لتمفتتقنا

 ات هاتلامذلقراواعحلقاذت افطاوفتعقناهمدف التذدفذالت فقدلاوتفاعقدها ففدةالتعدّلهق
واتبالتضد  امعدتتاتذلدلالتض و اةاتعنفطاوقتعالتضد  اتوالتدعحفتةالتذفذهدفرات

التمض و .
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ت دددناهدددذلا امع دددطاتبالتففققدددةاول تدددتا ات قددد اتا فقدددلاتبايعمسددد راتاعحاددددلامدددنا
اامس وتقعهراافتلت التلدفه  اتوالاتد فاالاج  قدةالاإد  .افمدفاذ  تدهال تففققدة تفد د

مسددد وتقةالت فقدددلااسددد بالتدددعحفتةالتذدددفذال وعقف دددف التضددد و اةامدددناق ادددهاتعدددتقطا
تباهذلالتض  امعتتاتس باتج  طا ايّاتا فقلافقهاوتق اافإلمافباالتض  رامفقّ

اتتقعهاتواتنفقه.
اوتف اعفراتمفاتلّ رات تباتت فااتفعامس وتقةالت فقلالت تتالتّوتطاهط 

التذفذالتعّلهق التض و اةاتعففتتالتذل . -1
اإللالتمض و . -2
التلت التلفه  . -3
التعقبالتذلتط. -4
افعلالتغق . -5

ا اإم امععفتقةااح اتا الات فا. ع فولافقمفاياطاافل ل
 تخاذ التدابير الضرورية لتفادي الضرر:ا -أوالً 

 اتلات قنال تففققةالتملصتتامنال دف  ا"لتعدّلهق التضد و اة"اوتدذت اثدف اجدّلا  قد
افطالتفلهاولتلضفءاوتلاتفسق اهذهالتع ف  .

 لرافددفت عضامددنالتفلددهاولتلضددفءاذهددبا تدد اتفسددق ال ددف  التعددّلهق التضدد و اةاتفسددق
او فقددفراضددقلفرراففشددع طالادد الت فقددلراتاف ددف امددنالتمسدد وتقةراتباملددقلالتددّتقلالادد 
ل عفدددفءالتذلددددلراتتاتباي  ددددوالتسدددد بالتددددذتاتت ا تددد اوقددددتعالتحددددفتمالادددد اوجددددها
لتعحّيّراوتباهذلالتس با اي جعا ت اإلدلام دهاتوامدناتفاعقدهاوهدتالامد التدذتا

اي ّوامسعحقنرافطا  ق امنالاوقفب.
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لت لج،افطالتفلهاولتلضفءاففت ها ت اتفسق اولتعاتعا التع دف  راوتلادباتمفالت تتا
منالت فقلاإللفف دهامدنالتمسد وتقةراتباي  دوافلديات دهاوتفاعقدهاقدّالتذدذولالتعدّلهق ا
لتمعلتتددةالتعددطايعذددذهفالت فقددلالت ددتتالتحدد اصاتعفددفتتالتضدد  راتددقدمفاوتبالتعدد ل ا

هدتالتعد ل ااع فمدةاوتدق التع لمدفراالت فقلالت تتااسنمةالتمسفف اناوتنمةالت ضف ع
اكلباي  والت فقل 37اه عق ة

تبالتلدددف   ا ف دددواصدددفتحةاتمفمدددفراتالقددد لباو ولدددطافدددطاشدددلباتحمقاةدددفالتلتللدددّا -
التذفصةاالم ةف.

تبالتلف   ا ف دوامتضدعال فمدةاوتذضدعاتصدقف ةاتو ادةاتققلدةاومد وت اافتلدّ ا -
الت ففطامنالتتقتتاإلتمف الت واة.

 دددواتسدددم،اادددإقنعالتلدددف   راولتلدددف   امددد وت اادددفاجة  اتبالاودددتللالت تادددةا ف -
التض و اةاولتذ ل ي.

اتباتف لتالتلفقلاوف  وبالا التشةفتل التعطامسعا مةفالتلف تب. -
ت ددهاوتفاعقددهات لددتلالادد التصددفلاتل دددلاافتلددف   ا ددتللالت واددةاولتددعم ولاافتذدددفذا -

اتّلهق التسنمةا ت اوقواوقتعالتحفتم.
ات دهاهدذلافدطاتد قلاتسدقق امشد ولهالتع فمدةالتعدطاي دذتةفوففت ماةاتباي  والت فقلا

لت فقلالتح اصافدطام دلاظ وفده.اوتلدّي ا ففمدةاهدذهالتع فمدةاتوالدّ ا ففيعةدفاهدتا
مددددناشددددلباقفضددددطالتمتضددددتع اواددددّإلافددددطال فصدددد اهددددذلالتعلددددّي ا ددددتعالتلددددف   ا
ولت  وطالت غ لفقةاتا واةالت تادةاومدّ ا فدفء اتجةد  الإل لدفذاو  قعدةالت ضدفلةا

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

التم تلا تقها ذلاتعاقالام اه للااضف ع.
اتلفضدطالتمتضدتعاتباملدّد راوفلدفراتلدف تباهادّهرامدفاهقدةاإلدلقّات  وال تففققدةاوا

 دددفباقدددف تبالتلفضدددطامعع ددد اإلدددلاالتمضددد و اوتثددد هالاددد امسددد وتقةالت فقدددل.افدددإذل
لتمضد و اتدد  فرافددطالإللفدفءامددنالتمسدد وتقةرافددإبالت فقدلامفاددوامددنالتمسدد وتقةا ذلا
كفباإللالتمض و اهتالتس بافطاوقدتعالتضد  .اوإذلا دفباإلدلالتمد و اتدفهلا

افليافطاوقتعالتض  افإبالتمحامةاتلضطاهعذفقتالتمس وتقة.
مدد لولالتلددف   اتوام للددةاجددذاااملعدد اامددنتبااومددنالام اددةالادد اإلددلالت لكددب

  فددفءاتددق ف تهافق شددباو اددقاضدد ل لراهّ قددةراتواتبايةمددلالتةددتلءاممددفامسدد دباتددهات
اافتلف   .

وم فلاإللالتمض و افطا لدلالت ضدف عاتباي  دوالت فقدلا همدفلالتم تدلالتشدفونا
ا قععةفافعصفااهعاتامناج دلءاذت .تغاقتالت ضفلةاتغاقففرايع فتباو 

اتقدهافقعم دلاهعدلإ هالدنالتدعن الت ضدفلةالتلفهادةاتاعادتالتسد اعتمفاإللالتم تدلا 
االتفتلكهاولتاحت اوتعف ةفاافتعفتط.م لا
 القوة القاهرة: -ثالثاً 

ااتلاتعضمنالتففققةاول تتاهقف فراص احفرامشق ا ت التلت التلفه  ا سد بامدناتتد ف
فدددطا ةفمدددةاتفدددعامسددد وتقةالت فقدددلالت دددتت.ا  داتباذتددد امسدددعففتامدددنالتع دددف  التدددتل ت ا

ف".اولتلف اةا"توات ها فبامدنالتمسدعحقلالادقةلالتذفذهدا20لتفل  الاوت امنالتمفت ا
ا ضففةا ت اتبالتلت التلفه  اتعّافطاجمقعاتشد اعف التعدفتلاتد  فرامدناتتد فااتفدع

التمس وتقة.

74 



اولتلت التلفه  افطالت للالت تتالتعطاتحدلالت فقدلامدنامسد وتقعهاهدطاتاد التحدتلتم
اتذ نالناتل   ا شف هاو امما هاتتقعةفاتواتنفطامذف  هف ا دلبلتم فغعةالتعطا

تسددددليا ددددف   اف ددددل افددددطاملددددباهددددتل طافقذعددددلاتتلن ةددددفاوتةددددت اوتددددعحللراتواتبا
تععدد ضاتعفصدددفةاثا قدددةاتواتصدددفللةا غدددلاوسدددناتتقدددعالا صدددفتالت تادددةراتواتبا

االتلقف  اه تفةاقا قةاتتتتااحقفته.مصفااقف ّا
 العيب الذاتي: -رابعاً 
.ابالتذلتطاقّاماتبافطالتلف   اوقّاماتبافطالت ضفلةالتم لتتةالا التلف   لتعق

امع دددفاتلدددنهراتباي دددذلالتع فمدددةالتمععدددفت ااإلدددّلتا  ذلا دددفبالاددد الت فقدددلرا مدددفامددد د
لدف   ا ف  تها لّلتلراتصتتقفررافإ ها اماتباافتملفهلامس و رالنالتعقبالتذفدطاافت

تددلات ددناتددهاتمددةا مددف ل اتددفالة.اواماددنالتددذتام ةاددهاتمفمددفراواععددذ الاقددها شددفهاوا
تا فقددددلرافددددطاتدددد قلالتعحاددددلامددددنالتمسدددد وتقةرال لعمددددفتالادددد اشددددةفت التصددددنوقةا
اتالق لباوشةفت التمعفي ةالتعطاملت اهةفالتمعذصصتباإلث دف اققفمدهاهتلج ده.افادت
وددّمالددف ضاتث ددفءالت واددةا ف ف ددف امحدد  التلددف   اتواتاددتا  ف لتةددفراتواتةدد اا

  ال تصدددفلالتمفدددفجقاتواغقددد اذتددد افدددإبالت فقدددلا ايعحمدددلالت اددواتواللدددباتجةددد
اافتمس وتقة.

وقددّاي جددعالتعقددبا تدد التل قعددةالتذلتقددةاتا ضددفلةا ددفت هت التعددطا اتعحمددلالت لددلا
ّماتفع  ا تااةافعذهلراو ذت التفتلكهالتعطاقدّاتدععفنراولتاحدت اولتسدتل لالتعدطاتحد

افقةفاتففلن ا قمقف قةافععات.
اهتضدتلا تد التعقدبالتدذلتطرافدإبالتع دف  التعفمدةاوإذلا ف والتففققةاوا ل تتاتدلاتشد ب
ال دها دفبا"مسدعحقلالاد الت فقدلاتواتفاعقدهالتذدفذالتعدّلهق اا20لتعطاتو تتةفالتمفت ا

لتضددد و اة"اتغلدددطالاضددد ل الت فجمدددةالدددناهدددذلالتعقدددباوت فددد اافتعدددفتطامسددد وتقةا
راتا فقدلاتبا1955لت فقلالناذت .اومناجةةاثف قةاتجفناه وتت تلا هدفتاتعدف ا
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مضددمناللددّالت لددلاشدد  فرااملعضددفهايعحاددلامددنالتمسدد وتقةالددنالاضدد ل الت فجمددةا
لناتادتالت ضدفلةاتواهنكةدفاتواضدقفلةفامعد ا ف دوا  قععةدفاهدطالتسد بافدطا

اذت .
 فعل الغير: -خامساً 

اتددلاتددت تال تففققددةا صددفرايععاددقاافعددلالتغقدد ا تتددقاةاتواتدد بايددّفعاامتج ددهالت فقددل
ذات نرا مفاتش  فراتبال ف  ا"مسعحقلالا الت فقلاوتفاعقدهالتذدفلت تتامس وتقعه.ا

 التعدّلهق التضدد و اةاتعدتقطالتحددفتم"اتشددملالتلدت التلددفه  اولتعقددبالتدذلتطرافددإباتادد
التع ف  اتشملاتمضفرافعلالتغق .

واعحلددقافعددلالتغقدد امدد نرااذلددلا قددف ا ددف   اتإدد  امصددلّ االقددف  الت فقددلراتوا
لددف اافتسددمفلاتلددف  تقنااددفتة تطافددطا فدد التتقددواإلددلاضددفاياهدد نالتم لق ددةاافتم

لاددددد اممددددد اولودددددّراتوا  دددددن اشدددددذصالت دددددف الاددددد التلدددددف   افعسدددددلياواصدددددفاا
التمسفف وباولت ضفلةالتمتجتت الا امع ةف.ا

 المبحث الثاني

 أسباب دفع مسؤولية الناقل الجوي 
 1999في اتفاقية مونتريال لعا  
 ددددتلقنامددددنالاتدددد فااتددددّفعاار لراتو ت ال تففققددددةرالتعددددطاتإاددددواوقدددد الت فددددفذاتإقدددد

مس وتقةالت فقلالت تت اتت فااإفصةاتععاقاامس وتقعهافطا للالاشذفارافدطا
 لددلالامععددةاولت ضددف عرافددطالتعددلإق اهع فقددذالماقددةالت لددل.اوتتدد فاالفمددةات ل ددقا

الا اجمقعات تلعالتمس وتقف التمذ ت  .
ا
 

ا
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 نقل األشخاص:ألسباب الخاصة بدفع مسؤولية الناقل الجوي في ا -أوالً 
(امدددنال تففققدددةالاددد امدددفياط ا"مادددتبالت فقدددلامسددد و رالددددنا17/1 صدددوالتمدددفت ا 

لتض  التذتاي شلافطاوفتدةاوفدف الت لكدباتواتع ضدهاإلصدفاةاجسدّمةرااشد طاتبا
فءات تبالتحفتثةالتعطات د والتتفف اتوالإلصفاةاقّاوقعوالا امعنالتلف   اتواتث 

ا وتةل".تتالماقةامنالماقف اصعتتالت  فااتوا 
فاضددددد ل افقمدددددفايععادددددقاا-1(امدددددنال تففققدددددةاافتعدددددفتط ا"21كمدددددفاقضدددددوالتمدددددفت ا 

ااولتعددددطا اتع ددددفوناققمعةددددفااااااااا/17مددددنالتمددددفت ا/ا/1لتم صددددتاال ةددددفافددددطالتفلدددد  ا/
(اووّ اولت اتحباإفصةالنا لا لكبرا ام تناتا فقلاتباي فدطا100000 

امس وتقعهاتواتبامحّام ةف.
صدددتااتباوتدددف لالت فقدددلاتدددّفعامسددد وتقعهالدددناتدددنمةاومدددفامسدددعففتامدددناهدددذهالت 

لت  ددفاافددطاوددفلاوفددفتةلاتوا صددفهعةلااددلذ اجسددّتاتذعاددتاوفلددفراتمعقددف ان افددإذلا
كف ددددوامسدددد وتقةالت فقددددلامسدددد وتقةامتضددددتلقةامفتمددددةاتلددددت الادددد اف دددد  التمذددددف  ا
وتحملالتع عةراوت تبا ذت ال دّمفامادتبام اد التععدتاضالدنالتضد  التملفتدبا

(امف ددةاتتددتاووددّ اولددت اتددحباإفصددةا تتامددفا100000قمعددها اددها اتع ددفوناق
تو  اتم ااط(افدإبالت فقدلافدطاهدذهالتحفتدةا اممعاد اتتاوتدقاةاا145000معفتلا

تفعاو امسعلقعالتعذاصامنالتمس وتقةا  دا ذلاتث واتبالتضد  اي جدعا تد افعدلا
لتدتل ت االت لكبا فسها مفات   ا ولفرافطاش و فاتألت فاالتعفمةاتّفعالتمس وتقة

منال تففققة.اتمفا ذلا ف وامس وتقعهالناتنمةالت لكبامس وتقةاا20فطالتمفت ا
شذصقةاتلت الا التذللالتمفع ضراوت تبا ذت ال ّمفاتع فوناققمةالاضد ل ا

(امف ددةاتتددتاووددّ اولددت ا100000لتملفتددباهةددفالددناوفددف الت لكددباتوا صددفهعها 
لاتث واتباهذلالتض  اتلاي شلاتحباإفصةرافاا فقلاتبايعحالامنالتمس وتقةا ذ

لنا همفلاتواإللاتوالمع فعام هاتوامناتفاعقهاتواو ن هراتواتقدف التدّتقلالاد ا
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تبامصدددّ اهدددذلالتضددد  امعدددتتافلددديا تددد ا همدددفلاتواإلدددلاتوالمع دددفعامدددناجف دددبا
التغق .

وه دددفاينودددااتبال تففققدددةاقدددّاإففدددوامدددناودددّد الإلث دددف التمف وضدددةالاددد الت فقدددلا
ةال ددددددّمفايععاددددددقالامدددددد االضدددددد ل ات اددددددّاققمعةددددددفالددددددناتقددددددعذاصامددددددنالتمسدددددد وتق

(اووّ اولت اتحباإفصة.افةطاتلاتعلابام هرا مفاهتالام افطا100000 
ظددلالتففققددةاول تددتراتباي  ددوات ددهاوتفاعقددهاقددّالتذددذولاجمقددعالتعددّلهق التضدد و اةا
تعففتتاوقتعالتض  اتوا دفبامدنالتمسدعحقلالادقةلالتذفذهدفراهدلاتجدفن اتدهرافدطا

س وتقةاتباي  واتبالتض  اتلاي شلالنا همدفلاتواإلدلاتوالمع دفعات قلاتفعالتم
ام هاتوامناتفاعقهراوهتاتم اتمس اافت س ةاتا فقلاواسعلقعا ث فته.

(ات ددها ددطامسددعلقعالت فقددلاتفددعا21كمددفاينودداامددنا ددصالتفلدد  ا ا(امددنالتمددفت ا 
مسددد وتقعهالدددنالتحدددفتمالتدددذتاتعددد دضاتدددهالتمسدددفف راولتملفتدددباادددفتععتاضال دددها

(اوودددّ اولدددت اتدددحباإفصدددةرالاقدددهاتباي  دددواتبا100000ي ادددّالدددنا اام اددد 
لتحفتماقّاتلدااذللاتوالمع دفعامدنالتغقد اتتودّهاتوباتبامشدف  هاهةدذلالتذلدلاتوا
وامسفهلافقهالت فقل.اتمفا ذلات دقدناتباإلدلالتغقد القعد بااذلدلامدناجف دبالت فقدلات

لتدذتاملفتدباادهااتفاعقهرافإبامسد وتقةالت فقدلاتدع علّاتدّفعا فمدلام اد التععدتاض
اولتذتات اّاققمعهالنامف ةاتتتاووّ اولت اتحباإفصة.

اصـة بـدفع مسـؤولية الناقـل عـن الضـرر الالحـق باألمتعــة األسـباب الخ -ثانيـاً 
 والبضائع:

(امددنال تففققددةا تدد اتبالت فقددلامسدد ولالددنالتضدد  التددذتا17/2تشددف  التمددفت ا 
عق ةددددفامدددفتلامادددناهددددذلاي شدددلافدددطاوفتدددةاتاددددتالامععدددةالتمسددد اةاتواضدددقفلةفاتوات

لتضدد  ا فجمددفرالددناإاددلا ددفمنافددطالامععددةاتوا تلقعةددفاتوالددنالقددباذلتددطافقةددفا
افقعف امناتمةامس وتقة.

78 



ينوددداافدددطاهدددذلالتصدددّتاتباتتددد فاالإللفدددفءالتدددتل ت افدددطال تففققدددةالت ّيدددّ اهدددطا
هالات فاالتعطا فبالتفلهاولتلضفءاقّاتإذلاهةفافطاظدلالتففققدةاول تدتراومدفافعاعد

ققدددةالت ّيدددّ اهدددتات ةدددفاق  دددواتاددد الاتددد فااتدددتلءا ف دددواتعقدددباذلتدددطافددددطال تفف
لت ضددفلةاتواتسددتءافددطاتغاقفةددفاتواتلددت اقددفه  اتم اددوااللمددفلاودد ااتوا جدد لءل ا

امنالتسالةالتعمتمقةافقمفايععاقاهّإتلالت ضف عاوإ وجةف.
 ألسباب الخاصة بدفع مسؤولية الناقل عن التأخير:ا -ثالثاً 

ل تففققدةامدفياط ا"ماددتبالت فقدلامسد و رالددنالتضد  التددذتاا(امددن19تلدتلالتمدفت ا 
ي شلالنالتعلإق افطا للالت  فااتوالامععةاتوالت ضف عاال اقالت دت.اغقد اتبا
لت فقددلا اماددتبامسدد و رالددنالتضدد  التددذتاي شددلالددنالتعددلإق ا ذلاتث ددوات ددهالتذددذا

 اتوات ددددهاهددددتاوتددددفاعتهاوو ددددن،ها ففددددةالتعددددّلهق التمعلتتددددةالتننمددددةاتعفددددفتتالتضدددد ا
التعحفلالاقهاتوالاقةلالتذفذام لاهذهالتعّلهق ".

 هدفاتلّاتالوال تففققةالت ّيّ الا الت ةجالتذتاتف  الاقدهالتففققدةاول تدتاافلع ف
امس وتقةالت فقلالت دتتالدنا إنتدهاافتع لمدهات فقدذالت لدلاضدمنالتمقعدفترامسد وتقة

هراوت هااإماف هاتباشذصقةاتلت الا التذللالتمفع ضامناجف بالت فقلاتواتفاعق
فةايعذاصامناهذهالتمس وتقةا ذلاتقف التّتقلالا ال هاوتفاعقهاوو نءهالتذذولا ف

التعّلهق التمعلتتةاتعففتتالتض  اتوات هالتعحفلالاقةلاذت .ا
 ألسباب العامة لدفع فميع أنواع مسؤولية الناقل الجوي:ا -رابعاً 

لاتث والت فقلاتبالتض  اقّا  لا(امنال تففققةالا التعفتط ا" ذ20ت صالتمفت ا 
لدددددنراتواتتدددددةلافدددددطاوّوثدددددهرا همدددددفلاتواإلدددددلاتوالمع دددددفعالتشدددددذصالتملفتدددددبا
افتععتاضراتوالتشذصالتذتامسعمّام هاولتقهرامعف الت فقلا اقدفراتواج  قدفرامدنا
مسدد وتقعهات ددفهالتملفتددباالددّ امددفاماددتباهددذلالإلهمددفلاتوالتذلددلاتوال مع ددفعاقددّا

وثده.اوإذلاتلددّ االادبالتععدتاضالددناوفدف الت لكددباتد دبالتضد  اتواتتددةلافدطاوّ
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توا صدددفهعهاشدددذصاآإددد اغقددد الت لكدددبرامعفددد الت فقدددلا دددذت ا اقدددفراتواج  قدددفرامدددنا
مسدد وتقعهاالددّ امددفاي  ددواتباوددّومالتضدد  اتوالإلتددةف افددطاوّوثددهاقددّاوصددلا
ه عق ددةا همددفلاتواإلددلاتوالمع ددفعاهددذلالت لكددب.اوت ل ددقاهددذهالتمددفت الادد اجمقددعا

ا".ا21(امنالتمفت 1فطاهذهال تففققةراامفافطاذت التفل  ا اتواف التمس وتقة
التمس وتقةالتمحّوت اتا فقلالت تتاوتشّيّهفا لتف عالت لاع

ا  ع دددفولافدددطام حددد اتولالتمسددد وتقةالتمحدددّوت اتا فقدددلالت دددتتراوفدددطام حددد اثدددفب 
ا سعع ضاوف  التمس وتقةاغق التمحّوت راتتات لاتشّيّهف.

 المبحث األول

احدودة للناقل الجوي المسؤولية الم
 المسؤولية المحدودة: مبدأ -أوالً 

تلضطالتلتللّالتعفمةات هال ّمفات علّامس وتقةاشذصالناولقعةاتتحلدواضد  لرا
افتغق اتبايع تبافطاذمعهالتععتاضالا التمض و .اولاصدلافدطالتععدتاضاتبا
ماددتبالادد اقددّ التضدد  التددذتايعم ددلاامددفاتحددقالتمضدد و امددناإسددف  اوفمددفاففتددها

ب.ا  داتباولضدددعطالتففققددةاول تدددتاقددّاإ جدددتلالادد اهدددذهالتلتللددّالتعفمدددةامددنا سدد
وتقددد ولام دددّتالتععدددتاضالتمحدددّتااماددد اتقصددد ااحقددد ا اياعددد  الت فقدددلافدددطامتلجةدددةا

التمض و االك  ام ه.
ل هاوه فاي ت التعسف،لاتمفذلاإ نالتمش عافطاول تتالناتواف التلتللّالتعفمةااإق ا

ام ّتاتحّيّالتمس وتقةإ
 فبالتلق لبالتع ف تافطاهّلمةا شف هاا1929عوالتففققةاول تتالف ال ّمفاوض

يعامد ا  الهاوتيامذف  اجسقمةا  ق لرامفاتفضطا ت اهن الا وللاولامدتللا
لتمتجتت الا امعنالتلف   افضنرالنالاض ل التعدطاتاحدقاافتلدف   اوتصدحفهةف.ا

عددطاتع تددبالددنافددإذلامددفاتلدد   امسدد وتقةالت فقددلااددفتععتاضالددنا ددلالاضدد ل الت
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لتحفتمالتذتاتعع ضاتهالتلف   رافإ هاقّايع  دّاإسف  امفتقةاجسقمةاقّا اتلت ا
 ماف فتهالتمفتمةالا اتحماةدفافقد تتاذتد ا تد ا فنتدهاوإ وجدهامدناهدذلالتمقدّلبا

ال قعصفتت.ا
راتإددددذلراافتحسدددد فبات ددددلالتم دددد  ل ا1929وتةددددذلرا بالتمدددد تم انافددددطاول تددددتالددددف 

ةاوتلت اهذلالتم فقالتحقتتالتةف امنام لفدقالت لدلراوإّمدالتمذ ت  روتلمفرات مفء
تصفت،التم متلةالت ش اةالتعطاتعلابالتعم ل ام تسف اوش  ف الت لدلالت دتتا
فددطاتتلءا شددف ةفراقدد  ولاوضددعاوددّوتاقصددت اتمسدد وتقةالت فقددلالت ددتتا امماددنا

ام ّ قفرات فونهف.ا
 القصوى للتعويض: الحدود -ثانياً 

ام ددفت التععددتاضال اتعددطاتق تةددفالتففققددةاول تددتاوت شددغلاذمددةالت فقددلالت ددتتاهةددفتعددّد
 نلءامسعحلقةفاوّوتلراقصت اتاععدتاضاوتقسدوام دفت اج لفقدة.افدإذلا دفبالتضد  ا

فددددإبالتمضدددد و ا اارلتددددذتاتحددددقاافتمسددددفف اتوالتشددددفوناتقددددلامددددنالتحددددّالاقصدددد 
مسعحقاتعتاضفراتت الدنالتضد  التدذتاتحلدها دطا اي د تالاد اوسدفاالت فقدلا

انات ب.لت تتاه
ص،اتبامثلا ذلاتعّتالت فقاتبالتمس وتتبرالت فقلالتمععفقّاولت فقلالتفعاطرافإ ها ا

يع دددفونام مددددتعامددددفاملضددد ااددددهالاددددقةلام عمعددددقنالتحدددّالاقصدددد التمددددذ ت افددددطا
ال تففققةا لتمفت التسفتتةامنالتففققةاجتلتلا إف ل(.

  اتعف التّوتطراامعكمفا بالتحّوتالتلصت التتل ت افطال تففققةاهطامنالت  ف ال
ت ةفات ل قاوتتا دفباقدف تبالتلفضدطالتدذتاي  د اافتدّلت ا ام قد اوضدعاودّوتا

 تباتاععتاضرافلواف ال تففققةالتّوتقةالتمصّقةاتصت راتعلّ اافتعل ققالاد التلدف
التت  ط.
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تلددّات تدددوالتففققددةاول تدددتاوددّوتلراقصدددت اتاععتاضددف التعدددطاياعدد  الت فقدددلالت دددتتا
هددذلالتذصددتاراهددقنالتععتاضددف التمسددعحلةالددنالاضدد ل ااهددّفعةفراومقددد  افددط

لت سدددّمةالتعدددطاتصدددقبالتمسدددفف انراولاضددد ل التعدددطاتاحدددقاافت ضدددف عاولامععدددةرا
ولاض ل التعطاتع تبالنالتعلإق افطالماقدةالت لدل.اوفقد دوا دذت ا قفقدةاوسدفاا

التحّالاقص اتاععتاض.
 :لحد األقصى للتعويض عن األضرار الجسدية للمسافرينا -1

(امنالتففققةاول تتااعّاتعّياةفاامتجباه وتت تلا هدفتاتعدف ا22ت صالتمفت ا 
فاراتحددّتامسدد وتقةالت فقددلالتمععالددةافددطا لددلالاشددذ-1لادد امددفاياددط ا"ا1955

(اف  دد اوإذلاجددفنا  لددفراتلددف تبالتمحامددةالتمعدد وضا250000ااددلا لكددباام ادد ا 
تباي ادّا ت امدفلاالاقةفالت  لعاتبامادتبالتععدتاضافدطاصدت  ام تدبرافدنام دتن

لتم تددبالادد التحددّالتمددذ ت .اومددعاذتدد امسددعلقعالت لكددباه ددفءالادد التفددف اإددفاا
امعالت فقلاتبامضعاوّلراتلا اتامس وتقة".

لتحددّااةددفاجعاددورافإ 1999(امددنالتففققددةامت ع اددفلالت ّيددّ اتعددف ا21لتمددفت ا اتمددف
لاقصددد اتاععدددتاضافدددطاودددفلاوفدددف الت لكدددباتواتع ضدددهاإلصدددفاةاجسدددّمةاتصددد ،ااا

(ا145000(امف ددةاتتددتاووددّ اولددت اتددحباإفصددةراتتامددفامعددفتلا 100000 
ألضددد ل الت فت دددةالدددنالتعدددلإق افدددطا لدددلالت  دددفارافدددإباتو  اتم اادددط.اوففت سددد ةات

(اوودددّ اولدددت اتدددحباإفصدددةا4150مسددد وتقةالت فقدددلالت دددتتاقدددّاودددّت اام اددد ا 
ا(.22/1 لتمفت ا

 لحد األقصى للتعويض في نقل البضائع واألمتعة:ا -2
مدددنالتففققدددةاول تدددتالتمعّتدددةاامتجدددباه وتت دددتلا هدددفتاتعدددف اا22لتمدددفت اتددد صا
فطا للالامععةالتمس اةاتوالت ضف عات تبامس وتقةاا-آ-2لا امفياط اا1955

فطاوفتةالتضقفعاتوالتعاتاا-ف   فرات لا قاتاغ ل ..اا250لت فقلامحّت اام ا ا
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عاتواتتاشدددطءاتوالتعدددلإق التدددذتاياحدددقاجددد ءلرامدددنالامععدددةالتمسددد اةاتوالت ضدددف 
فقةدددفرامادددتبالتدددتنبالت ادددطاتالددد وتالتمع قدددةاهدددتاوودددّهالتمعع ددد ال دددّاتعقدددقناودددّا
مسددد وتقةالت فقدددل.الاددد ات دددها ذلا دددفبالتضدددقفعاتوالتعادددتاتوالتعدددلإق التدددذتاياحدددقا
ج ءلرامنالامععةالتمس اةاتوالت ضف عاتواتتاشطءافقةدفايد ث افدطاققمدةالتلد وتا

توا فدد اإلددفاالت لددلالت ددتترافددإبالاإدد  التعددطاتغلقةددفا فدد االفقددةالامععددةا
تمدفافقمدفا-3…ام متعاونباهذهالتل وتام بام للفتهال ّاتعققناودّالتمسد وتقة

يععاددددقاافتحفجقددددف اتوالامععددددةالتعددددطامحددددعفااهةددددفالت لكددددبافددددطاو لتددددعهافع ددددتبا
ا(اف   ات لا لكب".ا5000مس وتقةالت فقلامحّوت اام ا ا 
(ام ةددفا تدد التحددّا22  التمددفت ا رافلددّاتشددف1999تمددفافددطالتففققددةامت ع اددفلاتعددف ا

ععةراتتلءال ّا للالام-1لاقص اتاععتاضافطا للالامععةاولت ضف عافلفتو ا
كف وامس اةاتواغق امس اة.ات تبامس وتقةالت فقلافطاوفتدةاتافةدفاتواضدقفلةفا

(اتتددتاووددّ اولددت اتددحباإفصددةا1000تواتعق ةددفاتواتلإق هددفامحددّوت اام ادد ا 
 ضدف عرات دتبامسد وتقةالت فقدلافدطاودفلاتافةدفاتواتل دّا لدلال-2لنا لا لكب.اا

(اووددّ اولدت اتددحباإفصددةا17ضدقفلةفاتواتعق ةددفاتواتلإق هددفامحدّوت اام ادد ا 
لدددنا دددلا قادددتاغددد ل .اوفدددطاودددفلاتعقدددباتواتادددتاتواضدددقفعاتواتدددلإق اجددد ءامدددنا
لت ضددف عراتوبالامععددةالتمسدد اةا مددفا ددفباملدد  لرافددطالتففققددةاول تددتاوف وتت ددتلا

تارافددإبال تففققدةالت ّيدّ اقدّاتالددوالاد ا فد التحادلالتددذتا هدفتاهةدذلالتذصد
التعحّثهاه وتت تلا هفتات ةةاتحّيّالتععتاض 

 لحد األقصى للتعويض في حالة التأخير:ا -3
تلاتش التففققةاول تتاصد لوةاوفادلاوضدتلا تد التحدّالاقصد اتمسد وتقةالت فقدلا

لت ضددف عافددطالتمقعددفتالت ددتتال ددّمفايعددلإ افددطا لددلالتمسددفف اناتوا لددلالامععددةاوا
التمحّت.
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قدلات ناافت جتعا ت اتواف ال تففققةا  ّات ةفاهقد دواودف  ال شدغفلامسد وتقةالت ف
(را17لتدددذتاياحدددقاافتمسدددفف انا مدددفت االتضددد  الت سدددّت-لت دددتتالت نثدددةالدددن ا

لتض  التمفتتالتدذتاياحدقاافت ضدف عاولامععدةات ةدةاهنكةدفاوتعق ةدفاوضدقفلةفا
ياحدددقاافتمسدددفف اناتوالتشدددفو قنا عق دددةالتعدددلإق افدددطاا(رالتضددد  التدددذت18 مدددفت ا

الماقةالت لل.
ا(امنال تففققةالتمعّتةاه  وتت تلا هفتاتعشق ا تد 22ثلال ّمفاجفء التمفت ا 

لتحددّالاقصدد التددذتاياعدد  اامتج ددهالت فقددلالت ددتتااددفتععتاضالادد التمضدد و انرا
ّوت اام اد اقفتو افدطا لدلالاشدذفاات دتبامسد وتقةالت فقدلا نلءا دلامسدفف امحد

(اف  دد راوفددطا لددلالامععددةالتمسدد اةاولت ضددف عات ددتبامسدد وتقةالت فقددلا250000 
ا(اف   النا قلا قاتاغ ل .250محّت اام ا ا 

وفمدددفاتباهدددذهالتمدددفت اتدددلاتدددذ  ااشدددالاصددد ا،اوقدددف عاتباهدددذهالتحدددّوتالتلصدددت ا
تلعص الا امس وتقةالت فقدلالدناتدنمةالتمسدفف اناوتدنمةالامععدةاولت ضدف عرا

مدددد التددددذتاملتت ددددفا تدددد التلددددتلاتباهددددذهالتحددددّوتالتلصددددت اتمعددددّاتعشددددملاتمضددددفرالا
امس وتقةالت فقلالت تتالنالتعلإق .

فقاتبالتحّالاقصد اتمسد وتقةالت فقدلالت دتتالدنالتضد  التدذتاياحدقاافتمسدفف ا
(اف  دد راولددنالتعددلإق اه لددلالامععددةاولت ضددف عاهددتا250000 عق ددةاتددلإق هاهددتا 

ولتفلدهاولتلضدفءامسدعل لبالاد اهدذلالتد تت.ا مدفا باا(اف   النا قاتاغ ل .250 
قدّاتشدف  ااادلاتقدةاووضدتلاا1999ل تففققةالت ّيّ التمتقعةافطامت ع افلالدف ا

 تدد التحددّوتالتلصددت اتمسدد وتقةالت فقددلالت ددتتالددنالتعددلإق افددطا لددلالتمسددفف انا
 ولامععةاولت ضف عالا امفال ض فا تقهاق لاقاقل.

 

ا
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 كيفية حساب التعويض: -4
تدةاه  وتت دتلا هدفتالاد التعدفتط ا22/5 صالتمفت ا ت (امنالتففققةاول تتالتمعّد

ةامدنا"لتم فت التم ق ةاافتف   افطاهذهالتمفت اتعع  املدّ  اهتلقدعاوودّ ا لّمدةامات د
(افدطالاتدت.اوت ددتباهدذهالتم دفت اقفهاددةا900(امقاغد ل امدنالتدذهبالقددف ا 65.5 

قددة.اواددعلاتحتاددلاهددذهالتم ددفت ا تدد اتاعحتاددلا تدد ات قددف امددّود  افددطا ددلالماددةاو  
لمن او  قةااذنطالتعماةالتذه قةرافطاوفتةا فعاتلت اقضف قةراوفلفراتسدع ا

التذهباتةذهالتعمن ايت اصّو التحال".
فلددّالتددعذّمورا مددفامدد امع ددفراووددّ اوسددفهقةاا1999تمددفالتففققددةامت ع اددفلاتعددف ا

رات اوهدددطاوودددّ امذعافدددةاتحسدددفاالتععتاضدددف التعدددطاتع تدددبالاددد الت فقدددلالت دددتتا
ولت التسحبالتذفصة.او ذت اوّت التل الةالتعطايعلاامتج ةفاتحتالاووّل ا

(امدددناهدددذها23ولدددت التسدددحبالتذفصدددةا تددد المادددةاو  قدددة.افلدددّا صدددوالتمدددفت ا 
تم ق ددةافددطاشددالاووددّل اولددت التسددحباتبالتم ددفت ال-1ل تففققددةالادد امددفياط ا"

حبالتذفصةاوسباتع الالتذفصةافطاهذهال تففققةاتشق ا ت اووّ اولت التس
صددد ّو الت لدددّالتدددّوتط.اوادددعلاتحتادددلاهدددذهالتم دددفت ا تددد التعمدددن التت  قدددةرال دددّا
لتعلفضطراوفلفراتلقمةاتاد التعمدن املتمدةاهتودّل اولدت التسدحبالتذفصدةايدت ا
صددّو التحاددل.اوتحسددباققمددةالتعماددةالتت  قددةاتّوتددةا دد طالضددتافددطاصدد ّو ا

ذفصددةراوفلددفراتل الددةالتعلددتالالتعددطالت لددّالتددّوتطاملتمددةاهتوددّل اولددت التسددحبالت
مل لةددفاصددد ّو الت لددّالتدددّوتطاافت سددد ةاتعماقفتددهاومعفمنتدددهالتسددف اةايدددت اصدددّو ا

 لتحال.

 

 

 

ا
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 المبحث الثاني

 المسؤولية لير المحدودة للناقل الجوي 
ات تبامس وتقةالت فقلالت تتاغق امحدّوت ا مدفااحادلالتلدف تبا تو ر(اوإمدفاامتجدب

 لتلف   ا ثف قفر(.التفف اإفاامعامسععماط
 لمسؤولية لير المحدودة قانونًا:ا -أوالً 

فراتبال تففققدددةاهةدددّطا قفمدددةا دددتعامدددنالتعدددتلنبافدددطال تع لمدددف اهدددقنال ضددد فاتدددفال
  فطاللّالت للالت تتراوومفمةاتا فقلراتق  اودّوتلراقصدت اتم اد التععتاضدف ا

فافمدةالتعدطاتوتعةدلتعطات شغلاهةفامس وتقةالت فقلات فهالتمض و ان.ات ناهذهالتحم
تعددطال تففققددةاتا فقددلاتقسددواملالددةا ذات حسدد ال ددهااإإنتددهاافتع لمفتددهالتلف ت قددةاول

تعم لامدناجةدةاتوتد ااضد و  ا صدّل امسدع ّل الت لدلاوفدقاشدااقةامعق دةراومدنا
جةددددةاثف قددددةات فقددددذاللددددّالت لددددلافددددطا  ددددف امددددناوسددددنالت قددددة.اوإذلامددددفاتإددددلاهةددددذها

اتحمفمدةراومقد  اتحّيدّالتمسد وتقةالتعدطاقد   ل تع لمف رافإ هامغّواغقد اجدّي ااف
تتفتدددفراتصدددفتحهاتفلدددّاتددد باوجتتهدددفراوت لادددباافتعدددفتطامسددد وتقعهالتمحدددّوت ا تددد ا

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

اوثف قفر اإللالت فقلاوتفاعقهاتوا لت عةل.
 يانات ا:بقل أو نقص تخلف مستندات الن -1

ل ات قاو تي فاتبالتففققةاول تتالتمعّتةاه  وتت تلا هفتاقّاتت موالت فقلااإصّ
وثدددف قالت لدددل اتدددذ   التسدددف راالفقدددةالامععدددةراإلدددفاا لدددلالت ضدددفلة.ا مدددفات ةدددفا
ات فوتواتا التتثف قاافتع  قلاوتوج واذ  اهقف ف امعق ةافقةفاتحوا ف اةاو مفب

فتحّوتام لمفالتعطاتتف هفاتهال تففققةاوفذفصةامفاتعاقام ةفاالت فقلامنالتعمععاافت
التلصت اتامس وتقة.اولام الا التعفصقلالتعفتط 
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نا اجددفءافددطال دد التفلدد  الت ف قددةامددنالتمددفت الت فت ددةامددبالنســبة لتــذكرة الســفر -
اذ   اغقد ل تففققة ات ها ذلاق لالت فقلا لك فراتلاتسادلا تقدهاتدذ   اتدف اتوا ف دوالتعد

تامش عماةالا الإللنبالتذتايتض،االبالت للاإفضدعا تففققدةاول تدتالتعدطاتحدّد
ةاهتجهالف امس وتقةالت فقلرافدنامحدقاتةدذلالت فقدلالتعمسد اام دّتاتحّيدّالتمسد وتق

ا(.22لتم صتاال هافطالتمفت ا 
 او تاتمضدددفرافدددطال ددد التفلددد  الت ف قدددةامدددنالتمدددفت ابالنســـبة لبطاقـــة األمتعـــة -

توا ف دددوا…. دددلالت فقدددلاتمععدددةاتوباتباتسدددالال ةدددفالتدددعمف  لت لاعدددةامدددفياط ا ذلاق
ل تدددعمف  اغقددد امشدددعماةالاددد الإللدددنبالتدددذتايعضدددمناتبالت لدددلامذضدددعات  دددف ا
لتمسدددد وتقةالتددددذتاوّتتددددهال تففققددددةرافددددنامحددددقاتا فقددددلاتبايعمسدددد اام ددددّتاتحّيددددّا

ا(.22لتمس وتقةالتمذ ت افطالتمفت ا 
عفتددعةالادد ال ددها امحددقا ا صددوالتمددفت التبالنســبة لخطــاب نقــل البضــاعة -

لا(التمععالددةاهعحّيددّالتمسدد وتقةا ذلاقددف اه لدد22تا فقددلاتبايعمسدد االواددف التمددفت ا 
ااشددل ةفاإلدفاا لددلاجدتتاتوا ذلا ددفباهدذلالتذلددفااغقد امشددعملا اضدف عاتددلامعدّد
لا الإللنبالتمعضمناإضتعالت للا ت اتواف التمس وتقةالتمحدّت التملد   افدطا

ال تففققة.
عةددفال تففققددةامددناتتققددعاهددذلالت دد لءااحددقالت فقددلات مددنافددطاتبولتحامددةالتعددطات اتإد

تساقلالتمسفف اتوام تلالت ضفلةرامسع ّالت للامعضم فرالت قفبالتمععاقااذضتعا
لت لدلااوادف التمسدد وتقةالتمحدّوت رامددناشدل هات صدق التمددذ ت انافقدّفعةلاتعددّهق ا

طاحّالاقص اقّا امغلتم هلااإه ل اللّاتلمقنام نرا ذلامفاقّ ولاتباتعتاضالت
الاض ل التعطاقّاتصق ةلافطاوفتةاوقتعاوفتماتالف   الت فقاة.

قّاتتغواهدذلالت د لءالتمع تدباا1999 ت اتبالتففققةامت ع افلاتعف اات ّ الإلشف  
لادد اتذاددتامسددع ّالت لددلاتواتذاددتالت قددفبالتسددفتتالتددذ  اتلددنهرااحقدد اتواددوا
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 وتقعهالتشذصددددقةالتلف مددددةالادددد امسدددد وتقةالت فقددددلالت ددددتتالتمتضددددتلقةامحددددلامسدددد
لفع لضالتذللافطاجف  هاو فعدوا  قد لراودّالتمسد وتقةافدطا لدلالت  دفا.اوفدّإتلا
تاددد ال تففققدددةاوقددد الت فدددفذافدددإبالتمسددد وتقةالتمحدددّوت اتا فقدددلالت دددتتاتدددع تباهدددطا
لتلفلّ افطالتعش اعالتّوتطاافت س ةاتسنمةالتمسفف اناوتنمةالت ضدف عراوتدتطا

 ذلاتقف التمض و التّتقلا-لتع  فءل امللاوقتلةفالمنراوهط اآاتناي تالاقةفا  دا
لادد اتباققمددةالتضدد  اتع ددفونالتحددّالاقصددد التملدد  اوملددّل هامف ددةاتتددتاوودددّ ا
ولت اتحباإفصةراوتلايعمانالت فقلامناتفعامس وتقعهااإث ف ال عففءالإلهمفلا

ف اتبالتض  اتوالتذللاتوال مع فعامناجف  هاتواجف باتفاعقهاوو ن هراتوااإث 
 ذلاتث ددددوالتمضدددد و رافددددطاوفتددددةا–(.ااا21/2 فشددددقالددددناإلددددلالتغقدددد ا لتمددددفت ا

لتعدددلإق افددددطا لددددلالت  دددفاراتوافددددطاوددددفلاهدددن اتواتاددددتاتواضددددقفعالامععددددةاتوا
تلإق هفاتبالتض  اقّاوصلامنافعلاتوالمع دفعامدناجف دبالت فقدلاتواتفاعقدهاتوا

ض  لراتق  لالناذت او ن هاالصّا وّلماض  اتواه لت ةامل و ةااإت ل اتبا
فدددطالتغفتدددب.اوفدددطاودددفلاوقدددتعالتفعدددلاتوال مع دددفعامدددناجف دددباتدددفاعطالت فقدددلاتوا
و ن ها ث ف اتباهذلالتعفاعاتوالتت قلا فبايعص طافطا لف اممف تعهاتتظقفعها

لاقصددد ال دددّمفامادددتبالتفدددف امدددعالت فقدددلالاددد انادددفت التحدددّا-(.اان22/5 لتمدددفت ا
اتاععتاضا مفات   ا ولفر.

 لناقل العمدي أو إهماله أو رعونته:خطأ ا -2
مدددنال تففققدددةالتمعّتدددةاه  وتت دددتلا هدددفتالاددد امدددفامدددلتط ا" اا25 صدددوالتمدددفت ا

 ذلاث دددواتبالتضدد  اي جدددعا تدد افعدددلاتواا22تسدد تالتحدددّوتالتمددذ ت  افدددطالتمددفت ا
لمع ددفعامددناجف ددبالت فقددلاتواتفاعقددهراوقددّاتددلدا مددفاه قددةا وددّلمالتضدد  راوإمددفالددنا

فلات تباض  .اوفشد طاتباي  دوافدطاوفتدةافعدلالتعدفاعقناتوا لت ةاوولطاافوعم
المع فلةلرات ةلاتص فتلال ّ ذافطا لف اتلتمةاوظف فةل".ا
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 تددد اتباوادددلاهدددذهالتمدددفت التمعضدددمناو مدددفبالت فقدددلاه دددفاتمضدددفراوت دددّ الإلشدددف  ا
لت دددتتامدددنالتعمسددد اام دددّتاتحّيدددّالتمسددد وتقةاتذلدددلام دددهاتوامدددناتفاعقدددهرايددد ولا

لتعددطاتقفمددواا1999ققددةالت ّيددّ التمتقعددةافددطامت ع اددفلالددف اوا عةددطاه فددفذال تفف
مس وتقةالت فقدلالت دتتالاد اف د  التمذدف  اوتحمدلالتع عدةاوفحقد اتدلامعدّاتذلدلا

 لت فقلاتو افطاتل ا امس وتقعه.
 لمسؤولية لير المحدودة اتفاقًا:ا -ثانياً 

اهتضدعاودّوتاقصدت اتمسد وا تقةات قاو تي فاتبالتمش عالتّوتطافطاول تدتاقدّاتقد د
لت فقددلالت ددتتااددفتععتاضالادد التمعضدد  انامددنالماقددةالت لددلرال لنقددفرامددنا  دد  ا
 لتاددةاتمصددفت،التعددفماقنافددطام ددفلامنوددةالتع ددف  الت تاددة.ات ددنالت فقددلالت ددتتا
لتددذتاتلدد   اتددهاهددذهالتحمفمددةاافتدددعلفلعهاتبايع ددفنلال ةددفاوااعدد  ااف تفددف امدددعا

ت التم ق ددةافددطال تففققددةرامسددععماطا ف  تددهاتفددعام ددفت اتلادد امددنالتحددّوتالتلصدد
اتتلءا فباذت افطام فلا للالت  فااتوافطا للالامععةالتمس اةاولت ضف ع.

 التفاق على زيادة حد المسؤولية في نقل الركاب:ا -1
مدعامنال تففققةراوفطا ةفيعةفا تد امدفياط ا"واا22تشف  التفل  الاوت امنالتمفت ا

لت فقلراتبامضعاتامسد وتقةاودّلرااذت امسعلقعالت لكباه فءالا التفف اإفاامع
اتك  اتامس وتقة".

وانواافدطاهدذلالتصدّتراتبام اد التحدّالاقصد الت ّيدّالتمعفدقالاقدهاتاععدتاضا
فطاوفلاودّومالتضد  راتدق ام اغدفراج لفقدفرااحقد امسدعحقااصدت  اتالف قدةامةمدفا
كف واققمةالتض  .ا دلامدفافدطالامد ات دها ذلات دفون اققمدةالتضد  التدذتاتحدقا

 ت ااكبام ا التحّالاقص التمل  اقف ت فررافإبالت فقلاياع  االبايّفعا ضففةافت ل
اددّالتم ادد التمحددّتاقف ت ددفررالتم ادد التمع لددطامددناققمددةالتضدد  التفعاددطاشدد الةات داي ا

التم اغفبالنالتحّالاقص الت ّيّالتذتا فباقّالتع  ااه.
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لتتقدددتعافدددطااولاددد اتتاودددفلرا بالتففققدددف انادددفت التحدددّالاقصددد اتاععدددتاضا دددفت  
قددّاإاددواتوافمةددفامددناا1999لتحقددف التعماقددة.اوتةددذلافددإبالتففققددةامت ع اددفلاتعددف ا

الإلشف  ا تقةف.ا
زيــادة حــد المســؤولية فــي نقــل األمتعــة والبضــائع:  إعــالن  االتفــاق علــى -2

 المصلحة بالتسليم(
مددنال تففققددةامددفياط ا"فددطا لددلالامععددةالتمسدد اةاولت ضددف عاا22/2ذ دد  التمددفت ا

(اف   النا لا قاتاغ ل رامفتلايذ  ا250مس وتقةالت فقلامحّوت اام ا ا ات تبا
لتم تلااصفةاإفصدةال دّاتسداقمهالتلد تا تد الت فقدلامصداحعهافدطاتسدامهاومدفتلا

ضايّفعا تمفرا ضففقفرا باوجباذت .اوفطاهذهالتحفتةاماتبالت فقلاما مفراادفتععتا
مفددت التمصدداحةالتحلقلقددةافددطاوددّوتالتم ادد التمعاددنرامددفاتددلاي  ددواتباهددذلالتم ادد ا

الةفالتم تلالا التعساقل". التعطامعد
اتلّاتل  اهذلالت صاتمعفت دةالتحفتدةالتعدطات ادّافقةدفاققمدةالت ضدفلةالتم لتتدةالدن
لتحددّالاقصدد اتامسدد وتقةالتملدد  افددطال تففققددةرا مددفاهددتالتحددفلافددطا لددلاتدد ف  ا

طامصدداحةالتددذهباولتم ددته ل اولتعحددتاولاشددقفءالت مق ددةالاإدد  .ااحقدد اتلعضدد
 لتم تلاتبامحصلالا اتعتاضالك  امنالتععتاضالتمحّتاقف ت فر.

 

 

 

 

 

 

ا
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الإللففءامنالتمس وتقةاتوالتعذفقتام ةفا لتف عالتذفم 
 المبحث األول

 المبدأ: بطالن شروط اإلعفاء
مددنالتففققددةاول تددتالتمعّتددةاامتجددباه وتت ددتلا هددفتراقف اددة اا23تدد صالتمددفت ا

ت فقلامنالتمس وتقةاتوا تد اتل اد اودّاتت د امدنالكلاش طايةّطا ت ا لففءا-1"
لتحدددّالتمعدددقنافدددطاهدددذهال تففققدددةامادددتباادددف نراو اتثددد اتددده.الاددد اتباالدددنباهدددذلا

 ا-2لتشدد طا ايدد تتا تدد االددنبالتعلددّالتددذتام ددلاإفضددعفرااواددف ال تففققددة.اا
تسددد تالتفلددد  االاوتددد الاددد التشددد وطالتمععالدددةاافتضدددقفعاتوالتضددد  الت فشدددقامدددنا

الت ضف عالتم لتتةاتوالقباذلتطافقةف".ا  قعة
وملعضدد اهددذهالت صددتاراتبالاصددلافددطالتففققددةاول تددتراهددتاالددنبالتشدد وطا
لتعطاتلضطااإلففءالت فقلالت تتامنامس وتقعهاتوالتعذفقتام ةف.اوهدذلالتد لنبا
 امشددملافلدديالتشدد وطالتعددطاتلدد  الإللفددفءاتوالتعذفقددتااشددالام فشدد راهددلاممعددّا

لتعطات تتاوتتااصت  اغق ام فش  ا ت الت عق ةاذلتةف.اواعدّاتقشملاتا التش وطا
مناهذلالتل قلاش وطاتلصق امتللقّال وع دفناتوامدّ اتدلتطاتلدت التمسد وتقةا
توامّ اتلفتمةفرالتش طالتذتاي للالبءالإلث ف اهتضعهالا الفتقالتمسفف اتوا

طاوفتدةالتشفوناهّ رامنالت فقلرالتش طالتذتامذفدضالتمسد وتقةااصدت  ا سد قةافد
الاض ل الت   قة.ا

وقدّاتكدددّ ال تففققددةالادد الباالددنباشدد وطالإللفددفءامددنالتمسدد وتقةاتوالتعذفقددتا
م ةفا اممعّاتقم اصحةاللّالت للاهذلتهراففتعلّاي لد اصدحقحفراوا دلاإفضدعفرا

 اواف ال تففققةراوتل قاافتعفتطاتواف التمس وتقةالتتل ت افقةف.
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 المبحث الثاني

ان مبدأ البطالناالستثناءات م
ت نا ذلا فبالاصلافطال تففققةاهتاالنباش وطالإللففءرافإباش و فراتإد  ا

امناهذهالتش وط  التع  عةفال تففققةامناهذلالاصلاوتمحواهةف.اواعّد
ال تفف الا الإللففءاتوالتعذفقضاافت  ولالنالتحّالتملد  اتامسد وتقةاقف ت دفرا -

 الادد ال تففقددف التسدفالةالادد اوقددتعااعدّاوقددتعالتضد  راذتدد اتبالتدد لنباملعصد
التض  .

ل تفف الا الت  ولاافتععتاضالناوّهالاقص التمل  افطال تففققةاافت س ةا -
ت لددلالت ضددف عرا ذلا ددفبالتضدد  امعلتقددفرامددنا  قعددةالت ضددفلةا سددتل لات ذدد اجدد ءا
م ةددددفاتوامددددنالقددددباذلتددددطافقةددددفا مدددد ضا ددددفمنافددددطاوقددددتلبام لددددتلاتها ددددهافددددطا

ا38لتل اق.
راقددددّاتالددددوالادددد ا1999لإلشددددف  اتإقدددد لرراتبالتففققددددةامت ع اددددفلاتعددددف اات ددددّ ااااا

اا(.26لإللففءامنالتمس وتقةا مفت ااالنباش وط
ا
ا
ا

                                                           
ال تفرضها اتفاقية وارسو وكل تنازل  جتدر املالحظة على أن كل اتفاق يتحمل مبقتضاه الناقل املتعاقد التزامات 38

من  3/2ري )املادة ذا األخهافقة عن حقوق تنص عليها هذه االتفاقية ال يكون له أثر جتاه الناقل الفعلي إال مبو 
 اتفاقية جواداالخارا(.
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 تلت التمس وتقةا لتف عالتسفت 
 لسلات لتع فافطاهذلالتف عا ت ات فعدةام فود را عد ضافقةدفا تد  ات د لطاتلدت ا

وتإقد لراتدلتطاتلدت التمس وتقةرالتمحامةالتمذعصدةاه   هدفرالدّ اق دتلالتدّلت ا
التمس وتقة.

 المبحث األول

اأطراف دعوى المسؤولية
ا بات  لطاتلت امس وتقةالت فقلالت تتراهلرا مفافطاتف  التّلفو التعطات فع

اتمف التلضفءرالتمّلطاولتمّل الاقه.
ا
 المدعي: -أوالً 

مذعادددتالتمدددّلطافدددطاتلدددت التمسددد وتقةالتعدددطاتلدددف اضدددّالت فقدددلالت دددتتاادددفإعنطا
ا للالتعطاقّات تباتألشذفااولامععةاتواتا ضف ع.لماقةالت

 ااماتبالتمدّلطافدطاهدذلالت دتعامدنالت لدلالنسبة لنقل األشخاص واألمتعةبا -1
هددتالتمسددفف اتمددفا ذلاتددتفطالتمسددفف رافددإبالتحددقافددطاتح ادد التددّلت الادد الت فقددلا
مص ،امناوقاو ثعه.اوقّاثف اإنطا  ق ااشلباتحّيّالاشدذفاالتدذينامحدقا

لتددّلت افددطاوفتددةاوفددف التمسدفف اابالتففققددةاول تددتاقددّالتع مددوالتصددموااتةدلا فددع
وت  واهذلالتمتضتعاتوبامعفت ةراولكعفواافإلوفتدةافدطاشدلباذتد ا تد التلدف تبا

ا(.24/2لتت  طا مفت ا
ولت تتالت لج،اتّ التفلهاتبالاشذفاالتذينامحقاتةدلا فدعالتدّلت الاد الت فقدلا

ف تبالاودددتللالتشذصدددقةاتةدددذلالتمسدددفف ال دددّاوفدددف التمسدددفف امسدددعللاهعحّيدددّهلاقددد
لتمعتف .اهقّاتباتل ققاقف تبالاوتللالتشذصقةالتمذ ت امش وطااعّ امذفتفعها

اتا  ف التعف افطاقف تبالتمحامةالتعطامع ضالاقةفالت  لع.
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وفدطاودفلا فددعالتت ثدةالتددّلت ااسد باوفدف التمسددفف رافإ دها ام ددتناتبات فدعاهددذها
لتشدددد وطاولتحدددددّوتالتملددددد   افددددطال تففققدددددةا لتمدددددفت التددددّلت ا  داوفلدددددفراتألوضدددددفعاوا

(.اوالصّاهذت اتبالتععتاضامذضعاتاحدّالاقصد التملد  افدطال تففققدةرا24/1
و امسدعلقعالتت ثددةا غددلات ةددلامددنالتغقد راتباي جعددتلالادد الت فقددلاهععددتاضا فمددلا

ااملعض اتلت ام  قدةالا اتتف التمس وتقةالتعلصق اة.
مددددنال تففققددددةالت ّيددددّ التمتقعددددةافددددطاا29لتمددددفت اوقددددّاتكدددددّ الادددد اهددددذلال ت ددددفها

االتتةف ا"فطاوفتةا للالت  فااولامععةاولت ضف عرا ام تنا1999مت ع افلالف ا
 فعاتتاتلدت اتاععدتاضرامةمدفا دفباتد ّهفراتدتلءا دفبااملعضد اهدذهال تففققدةا
تواه دددفءالاددد اللدددّاتوااسددد بالمدددلاغقددد امشددد وعاتوااتاتددد باآإددد را  داوفلدددفرا

وتالتمس وتقةالتمل   افطاهذهال تففققدةراتوبالتمسدف اامسدلتةاتحّيدّاتش وطاووّ
لاشدذفاالتددذيناتةددلاوددقالتملفضددف اوفحلددت ا ددلامدد ةل.او امماددنالتملفت ددةافددطا
تتاتلددت ا ةددذهااددلتاتعتاضددف اج ل قددةاتوا لتلددةاتواتتاتعتاضددف اتذدد نالددنا

ا لف التععتاضالنالتض  ".
ـــل البضـــائع: -2 تففققدددةاال دددهات دددلامدددنامدددنال ا14تلضدددطالتمدددفت اابالنســـبة لنق

لتم تددلاولتم تددلا تقددهاتبايعمسدد الددنا فسددهاااففددةالتحلددت التمذتتددةاتددهاامتجددبا
ال تففققة.

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

عاتلت التععتاضالا الت فقلا فتمدفاظدلامسدقل لرالاد اوا ل اتام تلالتحقاه ف
لت ضدددفلةاوتدددهاودددقالتعصددد طاهةدددف.ات دددناولدددهافدددطاذتددد اي عةدددطال دددّمفاي دددّتاودددقا

(راوا ددّتاهددذلالتحددقاهعسددالالتم تددلا تقددها12/4لتم تددلا تقددهافددطالت ضددفلةرا مددفت ا
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لت ضفلةاتواإلفاالت للراتواافلع لطالت فقلاافلّلبالت ضفلةراتواام و ات عةا
ا(.13ا التقت التذتا فبام باتباتصلافقها مفت تمف ال

ووقدد ا باتام تددلاوددقالتعصدد طاافت ضددفلةراتتاق ددلاتباي ددّتاوددقالتم تددلا تقددها
فقةددددفراوذتدددد ااسددددح ةفامددددناملددددف التتصددددتلاتوامددددناملددددف التلقددددف راتواهعسدددداقمةفا

(.اتددذت ا ذلا ددفباقددّاتلاددلالتم تددلا12/1تشددذصاآإدد اغقدد التم تددلا تقددها مددفت ا
لالت ضددفلةا تدد اشددذصاآإدد اوهددطامفنلتددوافددطالتل اددقاتوالت فقددلااضدد و  اتسدداق

تّ اوصتتةفا ت املصّهف.افإ دهام دتناتةدذلالتشدذصاملفضدف الت فقدلا باها دوا
الت ضفلةاتواتافو..اوتتاتلاي تالتمهافطاإلفاا للالت ضفلة.

ثددلا  ددها فتمددفاممادد ا ددلامددنالتم تددلاولتم تددلا تقددهاوددقاملفضددف الت فقددلالت ددتترا
مدددنالتلدددف تباا303تدددةالتحدددقالتم صددتاال ةدددفافدددطالتمدددفت افإ ددهاوفلدددفرااوادددف اوتل

راماددتباتامددذ ت انالتع ددفنلالددناهددذلالتحددقراوااددتباتامحددفلا تقددهرالتمددّ طالتسددت تا
اه عق ةاذت رالتحقااملفضف الت فقلالت تتاتمضفر.

كمفا بال جعةفتالتلضف طامسعل الا اات دهامحدقاتشد  ةالتعدلمقنرالتمد مناتدّيةفا
تععدتاضاتام تدلاتوالتم تددلا تقدهراتبات فدعاتلددت الاد الت ضدفلةاولتعدطاتفعددوال

لتمسددد وتقةالاددد الت فقدددلالت دددتتااملعضددد اقفلدددّ التحادددتلالتعق دددط.اففتشددد  ةاتحدددلا
محددددلالتم تددددلاتوالتم تددددلا تقددددهافددددطاولتقددددهاوم ةددددفاولددددهافددددطالتددددععمفلاتلددددت ا

 لتمس وتقة.
 

 المدعى عليه: -ثانياً      
مناق لاشذصا  قعطاثلامذعاتالتمّل الاقهااحسبامفا ذلا فبالت للاقّاتل ا

اتتفطراتوامناق لا فقاقنامععفاعقنراتوامنا فقلامععفقّاوآإ افعاطراوت ت اتمضفرا
امس وتقةاتفاعطالت فقل.
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ت فقدلا فسده.ات دنا ذلاتدتفطرافدإباللاصلاتبات فعالتّلت الا ااوفاة الناقل:-1
ّوتامنال تففققةرالا امنامذافت دهاوفدطالتحدا27لتّلت اتلف راوفلفرات صالتمفت ا

التمل   .
ل الاقددهاهدددقنا لدددلا اتلددّامقددد  ال تففققدددةااشددلباتحّيدددّالتمدددّالنقـــل المتتـــابع -2

الاشذفااو للالت ضف عاولامععة.
ف فت سد ةات لدلالاشدذفارالاصدلات دات فددعاتلدت التمسد وتقةرامدناق دلالتمسددفف ا
تواإافهرا  دالا الت فقدلالت دتتالتدذتاوقدعالتحدفتماتوالتعدلإق التدذتات تدبال دها

مدددناا30/2تضددد  رافدددطام وادددةالت لدددلالتعدددطاتت هدددف.اومدددعاذتددد راتجدددفن التمدددفت ال
ل تففققةا فعالتدّلت الاد الت فقدلالاولراوتدتا دفبالتضد  اقدّاتحلدقافدطام وادةا
تت هدددفا فقدددلا اودددقاتدددهرا ذلا دددفباهدددذلالت فقدددلاقدددّاتعةدددّاصددد لوةاامسددد وتقعهالدددنا

الت واةاالكماةف.
اهاتام تددلاتباي فددعالتددّلت الادد الت فقددلتمددفاافت سدد ةات لددلالت ضددف عاولامععددةرافإ دد

لاولراوتام تددلا تقددها فعةددفالادد الت فقددلالاإقدد راوت ددلام ةمددفافضددنرالددناذتدد را
ملفضف الت فقلالتدذتاتدتت ام وادةالت لدلالتعدطاوقدعاإنتةدفالتةدن اتوالتضدقفعاتوا
لتعادددتاتوالتعدددلإق .اواادددتباهددد  ءالت دددفقاتبامسددد وتقنالاددد اوجدددهالتعضدددفمنا نلءا

ا(.30/3 تلا تقها مفت التم تلاولتم
هددذلاوقددّا للددوال تففققددةافددطالتحاددلالتمعلددّ امصدداحةالتم تددلاولتم تددلا تقددهال ددّا

نالتعلفضددط.اففتم تددلاماددتبالددفت اق ا ددفرامددنالت فقددلالاولراولتم تددلا تقددهاق ا ددفرامدد
لت فقلالاإق .اوفعل ا هفالتعضفمناهقناه  ءالت فقاقنا فادواتامضد و التحصدتلا

اقمفاتتاتلس اتوّهلاتواتفا .لا اولهاافتععتاضاف
تد قاوتباتوضدح فاتبالتففققدةاجدتلتلا إدف لااالناقل المتعاقد والناقـل الفعلـي: -3

ت التملصددتتامددنالت فقددلالتمععفقددّاولت فقددلالتفعاددط.ا مددفا صددوافددطامفتتةددفا قددّاوددّد
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لتسفاعةالا امفياط ا"م تنا قفمةاتلت التمس وتقةافقمفايععاقاافت للالتدذتاملدت ا
تفعاطرا مفالا اهذلالت فقلاتوالا الت فقلالتمععفقّاتوالا ا لام ةمدفااهالت فقلال

م عمعقناتوام فصاقن.اوإذلاتققموالتّلت الا اتيةمفاامف تهاجفناتهاتباملابا
ضددددلالآلإدددد ا تدددد اهددددذهالتددددّلت .اوادددد  لاقددددف تبامحامددددةالت دددد لعاتثدددد اهددددذلالتضددددلا

فدطامفتتةدفاا1999ولإلج لءل التذفصةااه".اوتلّاتضم والتففققةامت ع ادفلاتعدف ا
اراوامفرامشفهةفراتمفاجفء ااهالتففققةاجتلتلا إف ل.40

 اتدلاتع دفولالتففققدةاول تدتاادفتع  قلامسدلتةا جدتعابعي الناقـلالرفـوع علـى تـا -4
لتمض و افطالماقةالت للالا اتفاعطالت فقل.اوتةذلا ذلامدفاتققمدوالتدّلت الاد ا

سدتلاسد وتقةالتمحدّوت اا ةدلاتقه  ءالتعفاعقنافمفا فبااإمادف ةلالتعمسد اام دّتالتم
مفا  ففرافطاللّالت للاو اي ت لتباافتعفتطاافتمض و اناالتاللّامنالتعلتتراوإ 

ايعلاملفضفتةلاوفلفرااواف التمس وتقةالتعلصق اة.
ت(امدددنا/25وتةدددذلافلدددّالتدددعحّماه وتت دددتلا هدددفتامدددفت اجّيدددّ التذدددذ التددد قلا 

عوالتّلت الا اتفاعات فقدلاه دفءاذلا ف ا-1لتففققةاول تتاتضمنا صةفامفياط ا"
لا اض  اممدفاهدتامدذ ت افدطاهدذهال تففققدةراجدفناتةدذلالتعدفاعرامعد اتث دوات دها
تص طافطاتلتمدةاوظقفعدهراتبامسدعفقّامدناودّوتالتمسد وتقةالتعدطامسدعلقعالت فقدلا

ي اددّالادد التحددّوتالتمددذ ت  ااو ام ددتناتبا-2(.اا22لتعمسدد اهةددفا  لددفراتامددفت ا 
تاضالتددذتامماددنالتحصددتلالاقددهافددطاهددذهالتحفتددةامددنالت فقددلالتم ادد الت اددطاتاععدد

صددتاالتفلدد تقنالاوتدد اولت ف قددةامددناهددذهالتمددفت ا ذلاو ات ل ددقا ا-3وتفاعقدده.اا
ث دددواتبالتضددد  اي جدددعا تددد افعدددلاتوالمع دددفعامدددناجف دددبالتعدددفاعاقدددّاتدددلا مدددفاه قددددةا
 ودددّلماضددد  راوإمدددفالدددنا لت دددةاوولدددطاافوعمدددفلا شدددتااضددد  ".اوقدددّا  دتدددوا

تقناراهذهالاواف التمععالدةاهعدفاعطالت فقدلرافدطالتمدفت1999ت ع افلاتعف التففققةام
ام ةف.ا44وا43
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 المبحث الثاني

 المحومة المختصة بنةر دعوى المسؤولية
لطا فددعام ددبالادد التمددّ-1مددنالتففققددةاول تددتالادد امددفياط ا"ا28 صددوالتمددفت ا

اععفقددّ را مددفتلددت التمسدد وتقةا  لددفرا إعقددف هافددطا قاددقلاتوددّالا دد لطالتسددفمقةالتم
تمف امحامةامت نالت فقلراتوالتم   الت  قسطات شف هراتوالت ةةالتعطامادتباتدها

واد  لا-2فقةفام شل اتتتدوال دها هد ل التعلدّراوإمدفاتمدف امحامدةاجةدةالتتصدتل اا
اقف تبامحامةالت  لعا ج لءل التّلت ".

 ودّ اومفامسعففتامناهدذلالتد صاتبال تففققدةاتوج دواتباتلدف التدّلت افدطا قادقلا
لتدددددّولالتمععفقدددددّ اوذتددددد ا دددددطاتضدددددمناتلقدددددّالتمحامدددددةالتمعددددد وضالاقةدددددفالت ددددد لعا

اه صتااوتواف ال تففققة.
كمدفا بالإعصدفاالتمحدفكلالتمددذ ت  امشدملاجمقدعات ددتلعاتلدفو التمسد وتقةالتعددطا
ي فعةدددفالتمعضدددد  وباتواو ثددددعةلاتددددتلءاافت سددد ةاتحددددتلتمالت  ددددفاالتمسددددفف انراتوا

فاتواضددددقفلةفاتواهنكةددددفاتواتلإق هددددف.اثددددلا بالامععددددةاتوالت ضددددف عات ةددددةاتافةدددد
ل تففققدددةاقدددّاتتإدددوامدددناتعدددّتالتمحدددفكلالتمذعصدددةاومفمدددةالتمعضددد  اناوو ثدددعةلا
ولتعتتددعةالادددقةلامددناتجدددلاملفضدددف الت فقددلالت دددتتاولتحصددتلالاددد التععتاضدددف ا
لتمسددعحلةافددطالتماددفبالتددذتاماددتباتك دد امسدد لراافت سدد ةا تددقةل.اولادد اهددذلالاتددف ا

تامعضددد  اتبامذعدددف ا فدددعاتلدددتلهاتمدددف ا ودددّ التمحدددفكلالا فعدددةاتللدددوال تففققدددةا
اااااا.حامدددددةالتم  ددددد الت  قسدددددطات شددددددف هم-2حامدددددةامدددددت نالت فقددددددل.اام-1لتعفتقدددددة ا

ماددتباتا فقددلافددطاتل  تةددفام تسددةاتوام شددل اتتتددوال ددها هدد ل االتمحامددةالتعددط-3
امحامةاجةةالتتصتل.-4لتعلّ.اا

ت الإعصدددددفاا ودددددّ  لتمحدددددفكلالتمدددددذ ت  اتا  ددددد ااوإذلا ف دددددوال تففققدددددةاقدددددّاودددددّد
افتدددّلت التعدددطاتدددع فعالاددد الت فقدددلالتمععفقدددّالتدددذتاتهددد  اللدددّالت لدددلرافدددإبالتففققدددةا
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جتلتلا إف لاقّاوّت اتمضفررافطامفتتةفالت فم ةرالتمحفكلالتعطاممادناتامضد و ا
تباملقلاتلتلهاتمفمةدفالاد الت فقدلالتفعادطاوهدذهالتمحدفكلاهدط ا مدفالتمحامدةالتعدطا

مت نالت فقلالتفعاطاتوامحامةالتم   الت  ق ات شف هراهذلا اهااملعافطاتل  تةف
مددعاالددفءاوددقالتمضدد و اه فددعاتلددتلهالادد الت فقددلالتمععفقددّاتمددف ا وددّ التمحددفكلا

الا فعةالتسفتفةالتذ  .
قددددّاتضددددففوا تدددد التمحددددفكلاا1999ت ددددّ التمنو ددددةاتبالتففققددددةامت ع اددددفلاتعددددف ا

سددفف ان.افع ددّمفاماددتبالتضدد  التسددفالةامحامددةامذعصددةاتإدد  اافت سدد ةات لددلالتم
 فجمددفرالددناوفددف الت لكددباتوا صددفهعهافإ ددهام ددتناتامضدد و اتواو ثعددها فددعالتددّلت ا
تمددف امحامددةاتلددعافددطا قاددقلا وددّ التددّولالتمععفقددّ راواتجددّافددطاهددذلالإلقاددقلامحددلا
لإلقفمددةالت  قسددطاولتددّل لاتا لكددباوقددواوقددتعالتحفتثددةرا مددفا بالت فقددلامشددغلافددطا

ات ددفرات لددلالت  ددفااجددتلراوادد لولافقددهاتلمفتددهاه لددلالت  ددفاافددطلإلقاددقلالتمددذ ت اإل
بام فبامسعلج هفاتوامما ةفاذلتهاتوا فقلاآإ اي ت يامعدهاافتفدف ات دف تا لتمفتتدف

امناهذهال تففققة(.ا46وا33
(اقتللددّال إعصددفاامددنالت  ددف التعددف افددنا32تلددّاجعاددوالتففققددةاول تددتا لتمددفت ا

ّياةفاافت سدددد ةاتمادددفبالتمحامددددةاتوا تلةددددف.ام دددتنال تفددددف الاددد امذفتفعةددددفاتواتعددد
ولتلضددددفءامسددددعل افددددطات ددددها ام ددددتنا فددددعاتلددددت التمسدددد وتقةالتمّ قددددةاتاملفت ددددةا
ااددفتععتاضاتمددف التمحددفكلالت  ل قددةاوتددتا ددفبالامدد ايععاددقااذلددلال ت  ددهالت فقددلاتو
توّاتفاعقهاوا ق ا ت اودّالت  امدة.اومدعاذتد افلدّاتقد  التمدفت اذلتةدفراتأل د لطا

 تدد التعحاددقلافددطاللددّا لددلالت ضددف عرات ددنااشدد طاتبام دد تالتعحاددقلافددطااددفتا تءا
مددنال تففققددةراا28/1جةددف الإعصددفاالتمحددفكلالتم صددتاالاقةددفافددطالتمددفت ا

اوتبات لل التحّوتالتلصت اتاععتاضالتم صتاال ةفااف تففققة.
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هددذلاوتعحّيددّالتمحامددةالتمذعصددةاتا  دد اهددّلفو امسدد وتقةالت فقددلالت ددتتراتهمقددةا
ا تللامععّت  ات ة افط

فمناجةةاتوت ا باقدف تبالتمحامدةالتمذعصدةاهدتالتدذتايد  لا جد لءل ا -
ا(.28/2لتّلت ا لتمفت 

ومددناجةددةاثف قددةا باهددذلالتلددف تباهددتالتددذتامحددّتاتثدد اإلددلالتمضدد و ا -
ا(.21لا امس وتقةالت فقلاافإللففءاتوالتعذفقتا لتمفت ا

لوعسدفاامدّ اومناجةةاثفت ةا بالتلف تبالتمذ ت اهتالتدذتاي دقناقتللدّا -
ا(.29/2لتعلفت ا لتمفت 

 المبحث الثالث

 عد  قبول دعوى المسؤولية
و صدددوالتففققدددةاول تدددترا مدددفا تي دددفاتبامادددتباه دددف اتل مدددفرا دددتعامدددنالتعدددتلنباهدددقنا
مصددددفت،ات دددد لطاللددددّالت لددددلالت ددددتت.افامصدددداحةامسددددععماطالتلددددف   رالفع ضددددوا

مدددذ ت انراوقدددّال تففققدددةاإلدددلالت فقدددلاومسددد وتقعهالدددنالاضددد ل التعدددطاتاحدددقاافت
تلفعةلاهذت امنالبءا ث ف اهذلالتذلل.اومناتجدلاتقسدق اتد لاملفضدف الت فقدلا
فلددددّام حددددعةلالددددّ اإقددددف ل اافت سدددد ةاتامحامددددةالتعددددطاتقلفضددددتبالت فقددددلاتمفمةددددف.ا
وففتملفهددلراتددلامغددبالددنااددفلالتمشدد عالتددّوتطافددطاول تددتالاإددذااعددقنال لع دددف ا

نالت فقدلالاد اتبالماقدةالت لدلامصفت،الت فقلالت تت.اوتدذت رامدناتجدلاتباملمدع
تألمععددةاولت ضددف عاقددّاتمددواتدداقمةاوصددحقحةاوفددقالتلددف تبرافلددّاتوجددبالتمشدد عا
لا التم تلا تقهات و التذفذا ج لءل امعق ةال ّاتساقلالامععةاولت ضدفلةراوإبا
قصد اافتلقف اهذت ا تدبالاقهاج لءايعم لااإللفءالتحقاتا فقلاافتّفعااعدّ اق دتلا

قفمةفا ولفر.اووامةالتعش اعافطاذت اهتاتبالتعلإق ااإهنلالت فقلاتلتلها ذلامفات
افاضدد ل التعددطاتاحددقاافت ضددفلةاتوالامععددةالتم لتتددةراقددّاي قدد التصددعتفف ااعددّا
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ذت اوتلاتحّيّالتاح ةالتعطاوقعافقةفالتض  راهلاهطا ولةات اتفالةاتعماقدةا
لاتتددةالتعددطاتفقددّالتعسدداقلراتتات ددهامصدد ،امددنالتعسددق الادد الت فقددلاجمددعاوإقفمددةا

اه لءته.
منالتففققةاول تدتالتمعّتدةاه  وتت دتلاا26ولا املعض اذت رافلّا صوالتمفت ا

 الامععدددةاولت ضددف عاتوباللعددد لضامدددنامعع ددد التددعنا-1 هددفترالاددد التعددفتط ا"
جف بالتم تدلا تقدهاق ا دةرا تد اتباي  دوالتعاد رالاد اتبالت ضدف عاولامععدةاقدّا

اترالاد التم تدلافطاوفتةالتعا-2ووفلفراتس ّالت لل.ااتلداتساقمةفافطاوفتةاجقّ ا
ا تقهاتباملّ ا تد الت فقدلالوع فجدفرام فشد  ااعدّالكعشدفطالتعادتراولاد الاك د افدط
مقعددفتاتدد عةاتمددف اافت سدد ةاتألمععددةاوت فعددةالشدد ايتمددفراافت سدد ةا تدد الت ضددف عامددنا

ولشد انااتف ا التعنمةف.اوفطاوفتةالتعلإق رام باتلّملال وع دفناإدنلاولودّ
م دباا-3يتمفرامنالتقت التدذتاتتضدعافقدهالامععدةاتوالت ضدفلةاتحدواتصد فه.اا

تباي  وا لالوع فنافطاشالاتحفاالا ات ّالت لدلاتوافدطاصدت  امحد  اآإد ا
ل وع دفنافدطالتمدّتاافدإذلاتدلايد تا-4ي تلافطالتمقعدفتالتملد  اتةدذلال وع دفن.اا

تلدف اضدّالت فقدلرا  دا ذلاالتم صتاال ةفاوجبالتحالااعّ اق تلالتدّلفو التعدط
اصّ اغاامناجف  ه.".

يعض،امناهذلالت صات هاف د اهقناوفتعقن التحفتةالاوت اوهدطالتعدطامادتبافقةدفا
لتضدد  اتوالتعاددتاظددفه لرامماددنامشددفهّتهااددفتعقنالتم دد ت اتوااددفتفحصالتعددفتت ا
ك هددت اتصددلاذلهاددةاتواوقددتلباي ددّوالتمدد ضاجاقددفرالاقددهرافة ددفامعع دد التددعن اهددذها

شقفءاتوباللعد لضاتواتحفدااق ا دةالاد ات ةدفالتدعاموااحفتدةاجقدّ رات دناهدذهالا
لتل ا ددةاتقسددواقف عددةاواماددناتام تددلا تقددهاتوضددةفاوإث ددف اتبالتعاددتاتوالتضدد  ا
قددّاتدد قاوقددتعالتعسدداقل.اومدد ت اذتدد اتبالتم تددلا تقددها ذلاتددلايعلددّ اهددعحفااوددقنا

لت فقددلا ولددفر.اتمددفالتددعنمهالت ضددفلةرافةددذلا اي تددباتددلتطاولددهااف تلددفءالادد ا
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لتحفتةالت ف قةاوهطال ّمفا اماتبالتعاتاظفه لراواحعفنا شفها ت افدضالاغافدةا
توافحصالت ضفلةافحصفراتققلفررافدإبالاد التم تدلا تقدهاتبامعادنالت فقدلاادفتعاتا
ام دد تالكعشددففهاوإددنلاتدد عةاتمددف اافت سدد ةاتألمععددةراوت فعددةالشدد ايتمددفراافت سدد ةا

مةفراوولودّاولشد انايتمدفرافدطاوفتدةالتعدلإق رامدنالتقدت اتا ضف عامناتف ا التعن
التذتاتتضعافقهالامععةاتوالت ضفلةاتحواتص فه.

ول وع فنرا مفاي قنامدنا دصالتمدفت التمدذ ت  راغقد امعتجدباافت سد ةاتألضد ل ا
لت سددّمةراففت لكددباتددق اما مددفراهعلددّملالوع ددفناتا فقددلراواسددعلقعام فشدد  التددّلت ا

الاذت اإنلافع  التعلفت التمحّت اقف ت فر.وتلّممةفاش الةاتبايع
وقّاقصد  ال تففققةال وع فنالا اوفتةاتاتالامععدةاتوالت ضدفلةاتواتلإق هدفا
وهطالتحف  التعطامحّمافقةفاتساقل.اواع تبالا اذت اتبا لدف ال وع دفنا ا
ممعدددّتاتقشدددملاودددفتعطالتةدددن اولتضدددقفعا  عدددّل التعسددداقلافقةمدددفاوففتعدددفتطاتععدددذ ا

انامددنالتعحلددقامددناوفتددةالت ضددفلةاولكعشددفطامددفاهةددفامددناتاددتاتواضدد  رالتددعم
فضنرالناتبالت فقلا امحعفنا ت ا إلف ااحّومالتضقفعاتوالتةن اا هامعادلا
ال ددهاتددلاملددلااعماقددةالتعسدداقلا عق ددةاتةددذلالتضددقفعاتوالتةددن رافددنامع دد اتعلاددبا

ا إلف هاالم امعالااه.
ع ددفنايتجةددهالتم تددلا تقددها تدد الت فقددل.الاصددلرا مددفامسددعففتامددنالتدد صراتبال و

وانوداالادد 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

تددد الت فقدددلالتفعادددطاتوا تددد الت فقدددلالتمععفقدددّراواادددتباتةدددذلال وع دددفنا فددد الاثددد ا 
ددها تدد الاولاتوا تدد الت ددف ط.اوفددطالت لددلالتمععددفاعراتلددتلالتمحامددةالتعاقددفا تددتلءاو جد 
فددطا  ددّلرات ددهاماعفدد امددنالتم تددلا تقددهراتقفددطااددف تع ل التمع تددبالاقددهراتبايتجددها
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 فتمددفا  ةددلاجمقعددفرامسدد وتتبالادد اوجددهاال وع ددفنا تدد اتوددّالت ددفقاقنالتمععددفاعقن
لادد اتباهددذلاالتعضددفمنات ددفهالتم تددلا تقدده.ا مددفا بالتلضددفءافددطاف  سددةاوفا قاددف

ل وع فنامماناتبايتجةدهالتم تدلا تد الت فقدلراافلع دف اتبالت فقدلامسد ولات دفها
كلامنالتم تلاولتم تلا تقهرافضدنرالدناتبالت ضدفلةالتم تداةاتام تدلا تقدهاقدّا

مدددنالتففققدددةاا12مدددنالت فقدددلا لفتتةدددفا تقدددهالمدددنراالوادددف التمدددفت املادددبالتم تدددلا
اول تت.

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

التمل  اتنوع فنا لباماتباذت النا  اقالتعا  .
تاتبالتم تددددلا تقدددهاقددددّات تددددلال وع ددددفنا تددد الت فقددددلافددددطالتمةاددددةاومدددعاذتدددد راوتدددد

 التمحّت اقف ت فررافإ دهات دطاتلدت امسد وتقةالت فقدلات فهدهرالاقدهاتباي  دواتباه دف
تافدفراقددّاتحددقالت ضددفلةاوتباهدذلالتعاددتاقددّاوقددعاق دلالتددعنمهاتةددفاتحددوا ف اددةا تا

اتلتله.
يدددّفعافدددطالدددّ اق دددتلا ذادددصاممدددفاتلدددّ راتبال تففققدددةاتللدددوالتحدددقاتا فقدددلاادددلبا

لتددّلت افددطاوددفتعقن الاوتدد ال ددّمفامسددعالالتم تددلا تقددهاتوالتمسددفف الامععددةاتوا
لت ضددددفلةاتوباللعدددد لضاتواتحفدددداراولت ف قددددةال ددددّمفا املددددت التمددددذ ت لباهعتجقددددها
ال وع ددفنا تدد الت فقددلاإددنلالتمددّ التلف ت قددةافددطاوفتددةالتعاددتاولتعددلإق .ات ددناهددذل

مش وطاالبا اماتباقّاصّ ال هاغااوفلاتوباالتّفعااعّ التل تلامنالت فقل
لتم تدددددلا تقدددددهاتوالتمسدددددفف امدددددنالكعشدددددفطالتعقدددددبا  دااعدددددّافدددددتل امتللقدددددّاتلدددددّملا
ل وع ددفنراتوات دات ددتباقددت اقددفه  اقددّاوفتددواتوبالتم تددلا تقددهاتوالتمسددفف امددنا

 تلّملال وع فنافطالتتقوالتم فتب.

ا
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 المبحث الرابع
اسقوط دعوى المسؤولية

ول تددددترا لفمددددةاتمصدددداحةالت فقددددلا ددددطا اي لدددد امةددددّتلراتلتلمددددفرا تااددددةاا بالتففققددددة
افت جتعالتلضف طالاقدهراوت دتباتتتدةاه لءتدهاقدّافلدّ اتوامصدعبالتع دت الاقةدفرا
فإ ةددفاقددّاوددّت اتجددنراقصددق لراتملفضددفتهامددناق ددلامسددععماطالتلددف   .اولادد اهددذلا

وتقةافدطااحد الدف اتلدت التمسد ات-1"ا مدنالتففققدةاول تدتاالتتةدفا29 صوالتمفت ا
ت عقناللع ف لرامناتف ا التتصدتلاتوامدنالتقدت التدذتا دفبايععدقناوصدتلالتلدف   ا

واعدقناقدف تبا-2فقهاتوامناتف ا اوقتالت للاوإ داتليالتحقافطا فعالتّلت .اا
امدنالتففققددةا25محامدةالت د لعا  الدةالوعسدفاالتمدّ التمدذ ت  ".اوقدّاتالدوالتمدفت ا

اواف ا مفاهط.االا اهذهالاا1999مت ع افلاتعف ا
ومفامسعففتامناهذلالت صات هايعتجبالا التمض و امنامسععماطالتلدف   ا فدعا
تلددتلهالادد الت فقددلالت ددتتاإددنلامددّ اتدد عقنات ددّتامددناتددف ا اوصددتلالتلددف   راتوا
منالتقت التذتا فبايععقناتباتصلافقهاوتتاتلاتصدلاتهدّلرا تد املدف املصدّهفرا

فعالت فقددلالددنا تمددف الت واددةالت تاددةااتاتوامددناتددف ا اوقددتالت لددلافددطاوفتددةالمع دد
تدددد بامددددنالاتدددد فا.اوانوددددااه ددددفراتبالتلضددددفءامسددددعل الادددد ات ددددها ذلاوصدددداوا
لتلددددف   اوتددددلإ الت فقددددلافددددطاتسدددداقلالامععددددةاتوالت ضددددفلةاتمسددددعحلقةفرافددددإبامددددّ ا
لتس عقنا ات دّتامدناتدف ا اوصدتلالتلدف   راهدلامدناتدف ا اتسداقلاتاد الامععدةاتوا

الت ضفلة.
تواددف التسددلتطاتعددّ ام للددف التمددّ التلف ت قددةالتم صددتاال ةددفاتلددنهاكمددفاتسدد تا

لا اجمقعات تلعاصت الت للالت تتالتّوتطاتمدفرا فبامتضتله ا لدلاتشدذفاات ا
 لددلاتمععددةات ا لددلااضددف عراولادد اجمقددعالتددّلفو الت فشددعةالددناللددّالت لددل.اوادد تا

تددتلءا ددفبالتسددلتطا ددذت الادد اتلددت التمسدد وتقةالتم فتلددةالادد الت فقددلالت ددتترا
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 فقنرامععفقّلرات ا فقنرافعاقفر.اوت ل امّ التسلتطاذلتةفاوع اوتدتا دفبام سدتففرا تد ا
الت فقلاإللاغق امغعف .

وتعحدّتا  الدةالوعسدفاامدّ اتدلتطالتدّلت ا  لدفراتمدفاملضدطاادهاقدف تبالتلفضدطا
لتمع وضالاقهالت  لع.افإبا فباهذلالتلف تباهدتالتلدف تبالتسدت ترافدإبالوعسدفاا

مدددناقدددف تباتصدددتلالتمحفكمدددف رامدددنايدددت اوصدددتلاا17ي دددّتراوفلدددفراتامدددفت التمدددّ ا
لتلددف   راتوالتقددت التددذتا ددفبامددنالتمفدد وضاتباتصددلامددهراتوالتقددت التددذتاتتقفددوا

ا.فقهالماقةالت للراتوالتقت التذتاتلدافقهاتساقلالامععةاتوالت ضفلةااصحفهةف
ولتلضدددفءاودددتلات دددّ التمنو دددةاتإقددد لرا تددد ات دددهاقدددّاثدددف اجدددّلا  قددد افدددطالتفلدددها

لتل قعددةالتلف ت قددةاتمددّ التسدد عقنالتعددطايعتجددبالادد التمضدد و اتباي فددعالتددّلت ا
إنتةفالا الت فقلالت تتراهدلاهدطامدّ اتلدفت اتسد تالاقةدفاتوادف اوقدتالتعلدفت ا

اول للفلهرات ا  ةفامّ اتلتطإا
ففددطاوددقناذهددبااعددضالتفلددهاولتلضددفءا تدد اتبامددّ التسدد عقنالتعددطاوددّتتةفالتمددفت ا

اتففققةاهطامّ اتلفت اوت تباافتعدفتطاقفهادةاتاتقدتاول  للدفع.اوو دعةلمنال ا29
فدددطاذتددد اتسدددع ّا تددد اتباتلدددت التمسددد وتقةافدددطات دددتلعالت لدددلالاإددد  رالت ددد تاتوا
الت حدد ترام ددباتبات فددعا ددذت اإددنلافعدد  اوجقدد  رات ددناتادد التفعدد  اتعددّاتل مددفرافعدد  

لتتدددتباتمضدددفررا بامدددفاتلدددفت رافامدددفذلامشدددذالت لدددلالت دددتتالدددناهدددذهالتلفلدددّ را مدددفام
ادفت جتعا تد اقدف تبالتلفضدطالتمعد وضاا29تشف  ا تقهالتفلد  الت ف قدةامدنالتمدفت ا

الاقهالت  لعامنالجلاتحّيّا  الةالوعسفاامّ التس عقنرامع طاافتض و  ات هاي ت
  الا اهذهالتمّ اوقتاول للفعاتعحّتاتوافمةفاوفلفراتلف تبالتلفضطراوإ دا امع

ا قةالتمذ ت  .اتت وتالتفل  الت ف
غقد اتبالتد لج،افلةدفراوقضدفءراوصدتلافراهددتاتبامدّ التسد عقناهدطامدّ اتدلتطاغقدد ا

ا Decheanceإفضددعةاتتقددتاول للددفعراوإ داتمددفا ف ددوالتددععماوال تففققددةال ددف  ا
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وهددطاتع ددطالتسددلتط.افاددتا ددفباهددذهناولضددعطال تففققددةاتباهددذهالتمددّ اهددطامددّ ا
تتاتلدددفت التدددّلت .ا مدددفا بااPrescriptionتلدددفت اتمدددفاتددد تتولافدددطالتدددععمفلاتع قددد ا

لاإذااف   التسلتطاي تتا ت اتتوقّالتحادلاافت سد ةات مقدعالتدّولالالضدفءافدطا
ل تففققةا   لرا إعنطاقتل ق ةفالتت  قةافطامسلتةاتحّيّاتتد فاال للدفعالتعلدفت ا

اووقفه.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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الحوادث الجوية: القسم الثاني  
ا

 :ة متتاليةسوف نعرض بفصول مخس
 .ار على سطح األرضمسؤولية مستغل الطائرة جتاه األغي

 .التصادم اجلوي
 .املساعدة واإلنقاذ

 .تهملدين ومنشآريان االط جرائم االستيالء غري املشروع على الطائرات واالعتداء على سالمة

 .صالحية املؤسسة ابلتحقيق يف احلوادث اجلوية

ا
  ات فهالاغقف الا اتل،الا ضالتففققةامس وتقةامسعغلالتلف  التفصلالاول

ا1952 ومفا
افعسليا الات فا امن اتس ب ااعلب الت ت افط اتحاق اوهط ا ف    اتصفا قّ

ممفاي تتا ت اتّمق اولوع ل ام  لاارتوامسلياشطءاتواشذصام ةفارمحع قة
اتجسفتهل اتو اتشذفاافطاوقفتةل ا صفاة اتو اتقف   اتو ام  لة اي تتاا.تو وقّ

التسافبا قنعالتلف  ل اوتحاقل ات لجاتصتلتةف ا ت اضتضفءا  ق   اوه ت ةف ةف
ولاقهاماتباتمناتلذ اا.لتل ا قنامنالتملف ل اتواإلتطاتق هفاوتلاقا لوعةل

مناذت رالتحقاالباملفتبامسعغاطاهذهالتلف  ل اافتععتاضالمفاتصفاهامنا
اض  را ذاتق امنالتعّلتةاتحمقاهاغ  ا شفطاملعص اغ مهالا اغق ه.

ا  مددةالتلف ت قددةاتاددّولاوقددفلاهددذهالتمسدد وتقةاتذعاددتامددناتوتددةات ددنا  دد  الااااا
 تدد اتإدد  .افدد عضاهددذهالا  مددةاملددقلامسدد وتقةالتمسددعغلاتالددف   الادد الاتددف ا

وفعضةفالآلإ ام عاةفامس وتقةامتضتلقةراارلتشذصطالتم  طالا اف   التذلل
لامددد التدددذتام عدددلاار....اوهادددذل.وت  مدددةاتإددد  اتل  هدددفامسددد وتقةاغقددد امحدددّوت 
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مسدددع م التلدددف   التمسددد ولافدددطاجةفتدددةامدددنامدددّ التع لمدددهافق صددد طاافتعدددفتطالدددنا
ا.ل تعم ل افطا شف ه

تدذت اومفمددةاتحلدت اجمةددت الت ددف الاد اتددل،الا ضامدنالاضدد ل التعددطاااااا
وتش قعفراتمسعغاطام فقالتلق لباارقّايعع ضتباتةفامناج لءالتععمفلالتلف  ل 

ا ةفاوتماق ةلاافتعفتطامنال تعم ل افطلت تتالنا  اقاتحّيّامس وتقفتةلاوت قف
م لوتةاهذلالت شفطامحللقناهدذت اصدفتحةلا ضدففةا تد التصدفت،التعدف .افلدّاهدذتوا
جةتتا  ق  اوج  امحفو  الّيّ اتصقفغةاقتللّاقف ت قةامتوّ اتد  لامسد وتقةا

ف ف دوالتففققددةا ومدفالتعددطاوقعددواارمسدعغاطالتلددف  ل ات دفهال غقددف الاد التسددل،
.اوقّا1985راوتإاواوق الت ففذافطالت لاعامناشة اش فطا7/10/1952هعف ا ا

وتإدلاوقد اا23/9/1978ج  الاقةدفاتعدّيلاامتجدباه وتت دتلامت ع ادفلاتدف ا 
ا.3/10/1999لتع فقذاهعف ا ا

ل ّمفاوضعاقف تبالتلق لبالتمّ طالت ّيّاإصصالتفصلالت فمنااروفطاتت اة
الا الن التمس وتقة اتواف  الت فاالت فت ات قفب التلف  ل من اتس  ةف التعط اض ل 

وقّاجفء اهذهالاواف امسعلف اوم علف امنالتم فتفاا.تاغق الا اتل،الا ض
ا اتعف  ا ومف التففققة التعفصقل الا اوجه اتق تةف التعط اتتطاتنا1952ولتلتللّ .

ال تففققةا امن ا ل افط ال تعلنل اوجه الا  التمذ ت   الاواف  ات لتة  ع فول
جهامفاجفء اافتعفصقلافطالتففققةا ومفامعاهقفباتواولتلف تباهلا   فات ع ضةفا 

ا.لتذنطامعةفافطالتلف تبا باوجّ 
اا   ح افطاف وعامععفتقةامفاياط

ا.تتف التمس وتقةافطال تففققة -1
ا. لف اتل ققال تففققة -2
 .ش وطاققف التمس وتقةا -3
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 .تحّيّالتمس ولالنالاض ل  -4

 .تفعالتمس وتقة -5

 .وّوتالتمس وتقة -6

 .ضمف ف التمس وتقة -7

 .تلت التمس وتقةاوت فقذالاواف  -8

 الفرع األول

اأساس المسؤولية في اتفاقية روما 
اتب الا  ال تففققة امن الاوت  التفل   الاوت  اشذصاتحلهاا ت صالتمفت  "كل

ض  الا التسل،اتهالتحقافطالتععتاضاافتش وطالتمذ ت  افطاهذهال تففققةا
ق لباتوالناشذصاام  تاث ت اتبالتض  ا عجالنالتلف   اوهطافطاوفتةا 

ا.تواشطءاتليام ةف"
مدنالتلدف تباقدف نر ا"ات دلامدناتصدقباا142وف ف اهذلالتمع  اجفءا دصالتمدفت ا

اضدد  اجسددّتاتوامددفتتا ددفتجالددنا ددف   افددطاوفتددةا قدد لباتواتددلتطاتجسددف اتوا
توباتباملددعالاقددها ث ددف اإلددلاتوا همددفلامسددع م اارتجدد لءام ةددفالتحددقااددفتععتاض

ا.طالتلف   افعل قاتواف التلتل قنالت ففذ ا"تمفافطاوفتةاوقتاا.لتلف   
هدطامسد وتقةااروفلفراتةذلالت صارممفا ش افقهاتبامس وتقةامسعغلالتلف   ااااا

ا.تلصق اةاا ها اتتجّاتت  ا لالةاللّمةاهق هاوفقنالتمض و 
هددطامسدد وتقةامتضددتلقةاملالددةات علددّاالددت التلددف تباوتلددت الادد ااوهددذهالتمسدد وتقة

مدددلالتع عدددة.ا ذامافددددطاتباياحدددقاضددد  اادددفتغق الاددد اتددددل،اف ددد  التمذدددف  اوتح
لا ضاوااددتبام شدد هالتلددف   اوهددطافددطاوفتددةا قدد لباتواشددطءاتواشددذصاتددليا
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م ةدددفرا دددطاتعلددد  التمسددد وتقةاوعددد اوإبا دددفبامسدددعغلالتلدددف   اتواتودددّاتفاعقدددهاتدددلا
 ي ت باتتاإلل.اففتمس وتقةات تباقف مةاولتحفتةاهذهالا اف   التغ  اافتغ ل.

ا
 ثانيالفرع ال

انطاق تطبيق اتفاقية روما
منال تففققةاالباتوافمةفاتس تالا الاض ل التعطاتلعاا23/1تلضطالتمفت ا

 .افطا قاقلاتوتةامععفقّ او فجمةالنا ف   امس اةافطا قاقلاتوتةامععفقّ اتإ ا
او ذت اتا ا ال ضمواتنتففققة اصّقواتو ا لاتوتة التمععفقّ " ا"افتّوتة والصّ

ععفقّ "ا(.ا مفاملصّا"اإقاقلالتّوتةالتم30ةفا ففذلرا لتمفت التعطاتلامص ،ال سحفه
ال اكل اولتمس وتة اتاّوتة التعفاعة ا ف وا لضط اوتت التّوتقة التعنقف  افط ال ةف

التسفناولتلف  ل افطاتلفتطالت حف اج ا ءلراإف ناوّوتالإلقاقلالا .اوفحق اتعّد
 الياشطءامنا ف  ا(.اوهاذلا ذلات23/2منا قاقلالتّوتةالتمس اةافقةفا لتمفت ا

نات  قةالا اتفق ةامتجتت افطاتلفتطالت حف اوت فعالتعالالتست تراو ف وا لام
  تات  قةاوتت اةا  ففرافطال تففققةرافإبالاض ل التمع ت ةالناهذلالتحفتمات

   اةالراهتستاعةفاوفلفرااواف اهذهال تففققة.اول تففققةاتعا افطاهذلالتحالاتلث ا
افظفرالا امصفت،التمض و ان.لمعّلتالإلقاقلاوف

ولتع دد  را  ل ددف اتواددف ال تففققددةراهددطاتماددفباوقددتعالتضدد  ااغددضالت  دد الددنا
ج سددقةالتمضدد و راوتماددفباتسدد قلالتلددف   اوتوبالت  دد ا تدد اج سددقةاتوامددت نا

التمسعغل.ا
اومناجةةاتإ  رالتع عّ ال تففققةامنا لف اتل قلةفالّ اوف  راهط 

تةا ق لباقةالا الاض ل التعطاتصقبا ف   افطاوف اتس تاتواف ال تففقا-1ا
ا(.24تواتصقبالاشذفااتوالامتللالتمتجتت افقةفا لتمفت ا

110 



ف ال تففققدةالادد الاضد ل الادد التسدل،را ذلا ف ددوالتمسدد وتقةا اتسد تاتواددا-2
لناهذهالاض ل اي  مةفا مفاللّاهقنالتشذصالتمض و اولتمسعغلراتواتش اعا

لادد اللددتتالتعمددلالتم  مددةاهددقناهدد  ءالاشددذفا.اومددنالتعمددلالتتلجددبالتعل قددقا
لام اةالا اذت  اتبات   اش  ةا ق لباتّي املف لراتحسفهةفاللتتلرامعاتصحفاا
الا لضطالتم فو  ات  لاامتج ةفالنقةالتمس وتقةافقمفاهق ةلاووّوتالتععتاضف 
التمسعحلةاو قفقةاتسّيّهفراتواتبامادتبالتضد  التدذتاوقدعالاد التسدل،اتصدفا

اتوّاتفاعطالتمسعغلالتذتاي ت يامعهااعلّالملاإفضعاتلتل قنالتعمل.
ف ال تففققددددةالاددد الاضددد ل الت فت ددددةالدددنا دددف  ل او فقددددةاتوا اتسددد تاتوادددا-3

(.اتمدددفالاضددد ل الت فشدددعةالدددناجمقدددعا26 دددف  ل الت مدددف  اتوالتضدددفالةا لتمدددفت ا
اففققة.لتلف  ل الاإ  اوتتا ف والف ّ اتاّوتةافإ ةفاتذضعااواف ال ت

 الفرع الثالث
اشروط انعقاد المسؤولية

 امذضددعاتنتففققددةا ددلاضدد  امحددّمالادد التسددل،ا عق ددةا شددفطالتلددف  ل اهددلا
مشع طا  علفتاهذهالتمس وتقةاوّوماض  الا التسل،ام شد ها دف   افدطاوفتدةا

ا ق لبراووجتتالنقةات  قةاهقنالتض  او شفطالتلف   .
 طيران: دوث الضرر عن طائرة في حالةح -أوالً 

ذه ددوالتمددفت الاوتدد امددنال تففققددةا تدد اتب التضدد  التددذتامعلددطالتمضدد و اولددفرا
افطالتععتاضام باتباماتبات  ها ف   افطاوفتةا ق لب.

وممفامشع طافطاهذلالتض  را مفاتتداف فراتبامادتباقدّاتحدقاادفتغق الاد اتدل،ا
لدف   الا ض.اتمفالاض ل التعطاتاحدقاافاشدذفااولامدتللالتمتجدتتينالاد الت

لتمعسد  ةا فسدةفرافدنات ل دقالادقةلاتواددف التففققدةا ومدفاهدلاتوادف التففققدةاول تددتا
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راابالتمض و اناه فاتقستلامنالتغق اهدلاهدلام ت لدتبامدعامسدعغلا1929تعف ا
التلف   ااعلّا لل.

ولاضدددد ل التعددددطاتصددددقبالتغقدددد الادددد اتددددل،الا ضامددددناجدددد دلءا شددددفطالتلددددف   ا
 ل لرام فشدد  ا سددلتطالتلددف   امحع قددةالاددد اولتمسددعتج ةاتاععددتاضراقددّات ددتباتضددد

لتسددددل،ااتاتدددد بامددددنالاتدددد فا.اواسددددعتتاه ددددفراامفةددددت ال تففققددددةراتبات ددددتبا
لاضدد ل التعددطاتحلددوااددفتغق اتصددفهواتجسددفتهلالت ّ قددةا مددتتةلاتواجدد وةلراتوا
تصفهواتمتلتةلا عّمق اتواو  ام فنتةلاتوام ل لةل..لت .ا مفاقّاماتبالتض  ا

 تافراتمضفرراولتفصلافطاذتد اهدتاتلدف تبالتلفضدطالتدذتامعد ضاتق امفتمفراهلامع
الاقهالت  لع.اتمفالاض ل اغق التم فش  التعدطات دعجالدنام د تاتحاقدقالتلدف   افدط
لتفضفءالت تتافت التسل،اومفاي  لالناذت امناضتضفءاول  لفنافإ ةفاغق ا

ودددةاإفضدددعةاتاععدددتاضا فتمدددفا بالتلدددف   اقدددّالتع مدددوافدددطا ق ل ةدددفاقتللدددّالتمن
تامدددنالتلدددف تبا/145(.اوهدددذلامدددفاتق تدددهاتمضدددفرالتمدددفت ا1/1لت تادددةالت ففدددذ ا لتمدددفت 

تمدددةامسددد وتقةاقف ت قدددةا ذلا دددفبالتضددد  ا فت دددفرالدددناالتمسدددع م التتةدددف ا ايعحمدددلا
ل ددددت التلددددف   ااجددددتلءالتّوتددددةاوفلددددفراتلتللددددّاوت  مددددةالتعشددددغقلاوإددددّمف التح  ددددةا

الت تاة.
فقمفاتتا فبالتض  اقّا شدلالدناشدذصااكمفاتبامس وتقةالتمسعغلالت تتات علّ

تواشطءاتليامنالتلف   .ا دلباي مدطاتودّالت  دفااه فسدهامدنالتلدف   ا غ دةافدطا
ل  عحدددف راتواي فصدددلاتودددّا  دددف ل التلدددف   اواع تدددبالدددناذتددد اتضددد ل اتصدددقبا

الاشذفااتوالامتللالا التسل،.
تلددف   اوتععددتاضالتضدد  راوفلددفرااواددف ال تففققددةرام ددباتباماددتباقددّا شددلالددنال

وهطافطاوفتةا ق لب.او  لفرااواف التفل  الت ف قةامنالتمفت الاوت امنال تففققةا
تعدّالتلددف   افددطاوفتددةا قدد لبام ددذاتح ددةالتددععمفلاقتتةددفالتّلفعددةااغدد ضالإلقددنعا
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لتفعاطاوع اتح ةاتمف التة تط.اتمفاافت س ةاتالف  ل التعطاهطاتإتامنالتةتلءا
تددةا قدد لب"اي صدد طا تدد التفعدد  امددفاهددقناتح ددةا ل ي وتددعف (افددإباتع قدد ا"فددطاوف

ل فصددفتةفالددنالا ضاوتح ددةا لددفت اوصدداةفاهةددف.اوقددّا صددوالادد اهددذهالتلفلددّ ا
منالتلف تباالتتةف اتعع  التلف   افطاوفتةا قد لبام دذالتاح دةالتعدطاا144لتمفت ا

ي ددّتافقةددفالتددعذّل التلددت التمح  ددةااغدد ضالإلقددنعالتفعاددطاووعدد ا ةفمددةالتعددّو نا
ّ نااعددّالتة ددتط.اتمددفاافت سدد ةاتام   ددف الاإددتامددنالتةددتلءافددإباوفتددةالادد التمدد

التلق لبات ّتام ذاتح ةال فصفتةفالنالا ضاوع اتح ةات  قعةفالاقةفاثف قة.
 القة السببية بين الضرر ونشاط الطائرة:ع -ثانياً 

تشددع طال تففققددةافددطامفتتةددفالاوتدد اتباماددتبالتضدد  ا عق ددةام فشدد  اتافعددلالتددذتا
لتلف   راتتام باتبات تباه دف اصداةاتد  قةاهدقنالتلدف   اولتضد  ا دطااتوّثعه

 تقهاات علّامس وتقةالتمسعغل.ات نال تففققةاتلاتضعامعقف لرامحّتلراممانال تع فت
اتاعمققدد اهددقنامددفامعع دد اضدد  لرام فشدد لراوضدد  لراغقدد ام فشدد رافقاددتبالامدد امع و ددفرا

عامسددعةّمفراالواددف اقف ت ددهات دد لاولتحفتددةاهددذها تدد اتلددّي التلفضددطالتددذتاي  دد افددطال
االتت  ط.

 الفرع الرابع
 المسؤول عن تعويض الضرر

تع دددطالتففققدددةا ومدددفاافاضددد ل التعدددطاتحدددّثةفالتلدددف  ل الاددد التسدددل،.اووقددد ا با
لتلتللددّالتعفمددةاتلضددطااددلبامددناتسدد بااضدد  افددطالا فدد اتوافددطالامددتللاماددتبا

ودّت الاشدذفاالتدذيناما مفراافتععتاضالدناهدذلالتضد  .اتدذت افدإبال تففققدةا
يعحمادددددتبات عدددددةال تعددددد ل اهععدددددتاضاتاددددد الاضددددد ل اوجعادددددعةلافدددددطافععقن مسدددددعغلا

 مس ولراومس وتتبالا اوجهالتعضفمن.

ا
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 ستغل الطائرة:ممسؤولية  -أوالً 
ت تددددوال تففققددددةاقفلددددّ الفمددددةاجعاددددوااملعضددددفهفامسددددعغلالتلددددف   امسدددد و رالددددنا

لتمددددفت الت ف قددددةامددددناتعدددتاضالاضدددد ل الادددد التسددددل،.اوفددددطاهددددذلالتشددددلبراتدددد صا
هععددتاضالتضدد  التمشددف ا تقددهافددطالتمددفت ااملددعال تعدد ل -1ل تففققدةالادد امددفياط ا"

غلاوالصددّاافتمسددع-آ-2لاوتدد امددناهددذهال تففققددةالادد الددفتقامسددعغلالتلددف   .اا
فدددطامع ددد اهدددذهال تففققدددةرالتشدددذصالتدددذتامسدددععملالتلدددف   افدددطاتح دددةاودددّوما

تدذتامذددتلاغقد هاال ادقام فشدد اتوالتضد  .اومدعاذتد امعددّامسدعغنررالتشدذصرال
-غقددد ام فشددد رالتحدددقافدددطالتدددععمفلالتلدددف   امدددعال وعفدددفظاادددإتل  امنوعةدددف.ااا

واعع  امسدععمنراتالدف   امدنامسدعذّمةفاشذصدقفراتواهتلتدلةاتفاعقدهامدفاتلمدتلاقدّا
-3تص فتلاإنلاتلتمدةاوظقفدعةلراوتدتاتدلامادناذتد افدطاودّوتالإعصفصدفتةل.اا

افتمهالتلف   افطات لالتعس قلرات هالتمسدعغلاتةدفرااوافع ضافطالتمفت التملقّ 
واادددتبامسددد و رااصدددفعهاهدددذهرامدددفاتدددلاي  دددواإدددنلا جددد لءل اتلدددّي امسددد وتقعهاتبا
شذصددددفراآإدددد اهددددتالتمسددددعغلاومددددفاتددددلايعذددددذامددددنالتعددددّلهق راالددددّ امددددفاتسددددم،ااددددها
لإلجددد لءل را تإدددفلاذتددد التشدددذصافدددطالتدددّلت اوفع دددف ل امدددتج  ا  قددد لرا صدددوا

تلددف تبالادد اتبامسددع م التلددف   امعع دد امسدد و رالددنالتععددتاضامددنالا143لتمددفت ا
ام  تا تبالتض  ا فشعفرالنالتلف   اوهطافطاوفتةا ق لب.اوفطاوفلال تع ف ا

اوتلالتمسع م امعع  امفت التلف   امسع م لراتةف.
ولادد اهددذلراوفملعضدد التدد صالتمعلددّ رامعددّامسددعغنراتالددف   اوااددتبامسدد و رالددنا

ةفالادد التسددل،رالتشددذصالتددذتا ددفبامسددععماةفاوددفلاوقددتعالاضدد ل التعددطاتحددّث
لتضدددد  اه فسددددهاتوالددددنا  اددددقاتفاعقددددهالتددددذينامعماددددتباتحسددددفاهاوتحددددوا شدددد لفهرا

اكفتلقف اناوتف لتالتلفقل.ا
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 دتباتوففت س ةاتعلجق التلف   راف قوال تففققةاهقناوفتعقن التحفتةالاوت ال دّمفا
تحفتددةالت ف قددةال ددّمفات ددتباهددذهامددّ اللددّالإلم ددف ات اددّالددنات فعددةالشدد ايتمددفرراول

التمّ ا ات اّالنات فعةالش ايتمفراوهطامفات ع الال ةفا ولفر.
ول ددّمفات ددتبامددّ اللددّالإلم ددف اتك دد امددنات فعددةالشدد ايتمددفررافددإبال تففققددةاقددّا
امقد  اتمضفراهقناتم ان ا ذلا ف والتلف   اقّات ج  اولودعفاالتمد ج ات فسدهااحدق

 مدددفاتدددتات جددد  ا دددف   االفقمةدددفاتشددد  ةاتدددقفوقةاتالقدددف الت قفادددةاولإلشددد لطالاقةدددفرا
ددددد اتشددددد  ةالتلقددددد لباودددددقالإلتل  التمنوقدددددةرافدددددإبا ه وادددددةاتوالدددددّ ا ودددددن راوت لد
لتمسعغلاماتباهتالتم ج اوتق التمسعلج .اتمفاتتا فبا م ف التلف   اقّاتلامعا
 فقمةددفاتواهّو ددهاوتللقددوالإلتل  التمنوقددةاتامسددعلج رافددإباهددذلالتمسددعلج اهددتا

تددذتامعدددّامسدددعغنراتالددف   اولاددد ا فهادددهاتلدددعامسدد وتقةاهدددذلال تدددعغنل.اوفددد ف ال
امناقف تبالتلق لبالتمّ ط.ا34لتمع  اجفءا صالتمفت ا

ناوتإقدد لرال ددّمفا اتعضدد،التصددت  التحلقلددةاتاعنقددةالتلف مددةاهددقنامفتدد التلددف   اومدد
قدهااشدلبامسععماةفافطالت فه رافإبال تففققةرا لفمةام ةفاتامضد و اوتسدةقنرالا

تبامضمناوجتتامس ولاتمفمهامسعلقعالت جتعالاقهراقّاتقفمواق ا ةامففتهفاتبا
لتمفت التمس اةالتلف   اافتمهافطاتد لالتلدف  ل امعع د اهدتالتمسدعغلراافلع دف ا
تبالتلتللدّالتعفمدةاتلضدطافدطالاصدلاادلبامفتد التشدطءاهدتالتدذتامسدععماهاوهدتا

فققدددةاقدددّاتافودددواتةدددذلالتمفتددد اتبالتدددذتاتدددهالتحدددقاافتعصددد طااددده...لت .ات دددنال تف
ملتضاهذهالتل ا ةا ذلاتث واتباشذصفراآإ اغق هاهتالتمسعغلالتحلقلطاتالف   را
ولاقددددهافددددطاهددددذهالتحفتددددةاتبامعمددددلالادددد ا تإفتددددهافددددطالتددددّلت االددددّ امددددفاتسددددم،ا

 لإلج لءل اهذت .

 

ا
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 لتضامنية:االمسؤولية  -ثانياً 
فددددطاثددددنماوددددف   اوفتددددةاللع دددد  ال تففققددددةاتباه ددددف اتضددددفم فرافددددطالتمسدددد وتقةا

التمسععملالتع ضطراوفتةالتمسععملاغق التش لطراوفتةاتعّتالتلف  ل .
 صدددوالتمدددفت الت فت دددةامدددنال تففققدددةالاددد اا:لعرضـــي أو المؤقـــ المســـتعمل ا -آ

امفياط ا
" ذلاتددلايعمعددعالتشددذصالتددذتا ددفبامسددعغلالتلددف   اوقددواوددّومالتضدد  ااددفتحقا

 ات ادددّالاددد ات فعدددةالشددد ايتمدددفراي دددّتالتملصدددت الاقدددهافدددطالتدددععمفلالتلدددف   اتمدددّ
وسفهةفامنالتاح ةالتعطاتتتّافقةفاهذلالتحقااف تععمفلرامادتبامدناتللد اهدذلا
لتحقامسد و راافتعضدفمنامدعالتشدذصالتمدذ ت را دلام ةمدفاماد  ااشد وطاوودّوتا

التمس وتقةالتتل ت افطال تففققة".
والف تةدفراالفقمةددفاتوتتلجدهاهدذهالتحفتددةراققدف اشدد  ةا قد لباهعدلجق ا ف  لتةددفاتوا ا

ج اهّوبالتلفقلاتمّ اقصق  ا اتع فونات فعةالش ايتمفرراو اتع فنلا اقدةاتامسدعل
توالتمسععق الناولةفافدطالتدععمفلالتلدف   اادلتاوقدوراتدتلءاتكدفباذتد اتسدفلةا
تواتقت اتواغق اذت .اففطاجمقعالتحف  رالتعدطامادتبافقةدفال تدعغنلامشدع  فررا

للد اودقال تدععمفلا"لتمد ج اتوالتمعقد "امادتبامسد و راتق  ال تففققةاتبامناتا
لا اوجهالتعضفمنامعالتمسدعلج اتوالتمسدععق الدنالاضد ل التعدطاتحدّمالاد ا
التسل،اافتش وطاولتحّوتالتمذ ت  ااف تففققة.اوا د  اهدذلالتحادلاود اال تففققدة

تقددفرافلادد اومفمددةاوددقالتمضدد و را ذاقددّاماددتبالتمسددععملالتع ضددطاغقدد اماددطءام
مددوا تدد اجف  ددهالتمسددعغلالتددّل لاتالددف   راوفددذت ام ددّالتمعضدد  الادد التسددل،افلت ا

 مناممانالت جتعالاقها قعضفءالتععتاض.

 

ا
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ا   ال تففققةافطالتمفت الت لاعةام ةفامفياط اذا:المستعمل لير الشرعي-ب
" ذلالتددععملاشددذصا ددف   اهددّوبا ضددفءامددناتددهالتحددقافددطا تل  امنوعةددفرا ددفبا

افتعضفمنامعالتمسععملاغق التشد لطالدنالتضد  التمتجدبااهذلالاإق امس و را
تاععددددتاضرا ددددلام ةمددددفامادددد  ااشدددد وطاووددددّوتالتمسدددد وتقةالتددددتل ت افددددطال تففققددددةا
لتحفتقددة.ا ددلاذتدد امددفاتددلاي  ددواصددفوبالتحددقافددطا تل  التمنوددةات ددهاقددف اافتع فمددةا

التتلج ةاتعففتتاهذلال تععمفل".
ت امسددددععملاشددددذصافقةددددفاوصددددقفغةاهددددذلالتدددد صاتعسددددعاتعسددددعتلباوددددف  امععددددّ

التلف   اهّوبات ّاقف ت ط ا فتسف  راتوالتمتتعاتّمهراتوالتمسدعلج التدذتال عةدو
مددددددددددّ اللددددددددددّا م ددددددددددف هراتوالتلقددددددددددف التددددددددددذتامسددددددددددععملالتلددددددددددف   اإددددددددددف نا لددددددددددف ا
وظقفعدده...لت .وفطاجمقدددعاهدددذهالتحددف  امعدددّالتمسدددعغلالتشدد لطاولتمسدددعغلاغقددد ا

لتعددطاتاحددقاافاغقددف الادد االتشدد لطاتالددف   امسدد وتقناافتعضددفمنالددنالاضدد ل 
التسل،.

 ت:حالة تعدد الطائرا –فـ 
اجفءافطالتمفت التسفاعةامنال تففققةامفياط 

" ذلالصددلّموا ف  تددفباتواتك دد افددطاوفتددةا قدد لباوتعدد ضااعضددةفاتدد عضافددطا
و  فتةددفراو  ددلالدددناذتدد اضددد  امتجددباتاععدددتاضراتوا ذلاتسدد  وا ف  تدددفباتوا

للع ددد  ا ددلا دددف   امدددنالتلدددف  ل اقدددّااتك دد افدددطا ودددّلمام دددلاهددذلالتضددد  امعدددفرر
تسدد  وافددطالتضدد  راو ددفبامسددعغلا ددلام ةددفامسدد و رااشدد وطاووددّوتالتمسدد وتقةا

التمذ ت  افطاهذهال تففققة".
مددنالتلددف تباهددذهالاواددف اوقدد اقفتددو ا ذلا ددعجاضدد  اا146وقددّا دد   التمددفت ا

تاغقددد الاددد اتدددل،الا ضااسددد باتصدددفت ا دددف  تقناتواتك ددد اتعع ددد ا دددلا دددف   ا
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 ةاهتقدددددتعالتضددددد  راوتلدددددعالتمسددددد وتقةالاددددد امسدددددع م تالتلدددددف  ل التمع قدددددةامعسددددد 
اافتعضفمن.

ينوااتباهذلالتحالايعتلفقامعاقفلّ التعضفمناهقنالتمسد وتقنالتمععدّتينالتعدطا
(امدددددنالتلدددددف تبالتمدددددّ طالتسدددددت تاالتتةدددددف ا" ذلاتعدددددّتا170تشدددددق ا تقةدددددفالتمدددددفت ا 

هععدددتاضالتضددد  راالتمسددد وتتبالدددنالمدددلاضدددف ا دددف تلامعضدددفم قنافدددطالتعددد لمةل
وت ددتبالتمسدد وتقةافقمددفاهقدد ةلاافتعسددفوترا  دا ذلالددقدنالتلفضددطا صددقبا ددلامدد ةلا

افطالتععتاض".
 الفرع الخامس
 دفع المسؤولية

كطات عملاومفمةالتغق الا التسل،امنالاض ل التعطات شلالنا شفطالتلف   را
وت.الماوال تففققدةالاد اوصد اتتد فااتفدعامسد وتقةالتمسدعغلافدطاتضدققالتحدّ

افادق ااإماددفبالتمسددعغلاتبايع صدلامددنالتمسدد وتقةااإث فتددهات دهاوتفاعقددهاتددلاي ت  ددتل
تتاإللاتوا همفلراتواتبالتحفتمالتذتات تبال دهالتضد  ا دفبا فجمدفرالدناقدت ا

اقفه  را عفصفةاهتجفءاولجةوالتلف   افلتللعةف.ا
افالات ،ال تففققةامناتت فااتفعالتمس وتقةا  دات فعةاتت فا 

ا،اول ضددددل لاف الت دددد لعالتمسددددا-2تمضدددد و اتواتفاعقددددهاتواو ن دددده.ااإلددددلال-1
غلامددنالتددععمفلا ف  تددهااددلم امددنالتسددالةالتعفمددة.ااااو مددفبالتمسددعا-3لتمّ قددة.اا

اععمفلالتغق التش لطاتالف   .ل تا-4
 طأ المضرور أو تابعيه أو وكالئه:خ -أوالً 

لدددف تباتبامسدددعغلااامدددنالت/145قددد   التمدددفت التسفتتدددةامدددنال تففققدددةاولتمدددفت ا
لتلدددف   ا ايعحمدددلال تعددد ل اهععدددتاضالتضددد  التدددذتاتاحلدددهالتلدددف   اادددفتغق الاددد ا
تددددل،الا ضا ذلاتث ددددواتباهددددذلالتضدددد  اي جددددعا اقددددةا تدددد اإلددددلالتمضدددد و اتوا
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تفاعقه.اوإذلاتفهلاإلدلالتمضد و اتواتفاعقدهافدطا ودّلمالتضد  راوجدبا  لدفاا
اللاقّاتفهلافطالتض  .مس وتقةالتمسعغلاافتععتاضاالّ امفاماتباهذلالتذ

وإذلا ف وال تففققةاقّاو صوالا اتحمقلالتمض و ات عدةاتإلف دهالتشذصدقةرا
ددعوامددنالتع لمددهاهددذت اتقشددملات عددةاتفعددفلاتفاعقددهامددفاتل اهددتالتمسدد ولا فإ ةددفاوتد
ل ةلاولتمااتاه قفهعةلرا دلبايةمدلاهد  ءافدطا  فدفءالت دف التم ّتعدةامدنالوعد ل ا

  لددةافعمعددّالت ددف اتعحدد  التسددقف ل التم ددفو  .ات ددنالتلددف   ااعددّاتددلت ةفافددت التم
ل تففققةامناجف باآإ اقّاتجفن اتامض و راتععلقلاتفعالتمسدعغلاهعحاادهامدنا

إدف ناالتمس وتقةراتباملقلاهّو هالتّتقلالا اتباه  ءالتعفاعقناقّال ت  تلاتفعدفتةل
اوّوتالإعصفصةلاتتاإف نا لف اوظقفعةل.ا

 اع مسلح أو اضطرابات مدنية:ن نز عالضرر النافم  -ثانياً 
اا/145ذ دد  التمددفت التذفمسددةامددنال تففققددةاوفددطافل تةددفالاوتدد او ددذت التمددفت ا

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

طات دددطامسدددعفقّالتمسدددعغلامدددناهدددذلالتدددّفعاتبامادددتباهدددذلاثدددت  اتهاقدددة.ات دددنامشدددع ا
لتضدد  ا فشددعفراولقلددةالددناذتدد الت دد لعاتواتادد ال ضددل لاف اوتباتعددتلف افددطاهددذها

تقعاتلاوّلماتمف التلت التلفه  التعطا امماناتتقعةفاتواتنفقةف.اتمفا ذلاتمانا
   اتوالت ددد لعاتوال ضدددل لاف اوتدددلاي ددد نالتمسدددعغلاتواتدددفاعتهالدددنالتعحاقدددقاافتلدددف

لتة تطافقةفافدت التم دف قالتعدطاتسدتتهفاتاد الاودّلمرافعصدفاالتلدف   اوتسدليا
وتحدددّماتضددد ل لرالاددد التسدددل،رافدددإبامسددد وتقةالتمسدددعغلات لددد افدددطاهدددذهالتحفتدددةا

 مشغتتةات فهالتمعض  انالتذينالاقةلاتباي  عتلالالالتمسعغلاتواتفاعقهاهذت .
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 أمر من السلطات العامة:رمان المستغل من استعمال الطائرة بح -ثالثاً 
 صوالتفل  الاإق  امنالتمفت التذفمسةامنال تففققةالا الّ امس وتقةامسعغلا
لتلدددف   الدددنالاضددد ل التعدددطاتحدددّثةفالاددد التسدددل،ا ذلا دددفباقدددّاوقدددلاهق دددهاوفدددقنا
لتععمفلالتلف   اتمد اصدفت امدنالتسدالف التعفمدة.اواحدّماذتد ال دّمفاتسدعتتطا

ةفافددددطالتعّيددددّامددددنالاغدددد لضاتمددددف التحدددد واالتحاتمددددةالادددد التلددددف   ا تددددعذّلم
ولانمددف .اوفةددذهالتصددت  امصدد ،التمسددعغلالتحلقلددطاتالددف   اهددتالتسددالةالتعفمددةا
وهطالتعطاتعحملامس وتقةالتععتاضالنالاض ل التعطاتاحلةفالتلف   اافاغقدف ا
.الا التسل،اوفلفرا تففققةا ومفافقمفا ذلا ف والتلف   اتسعذّ ااغ لضات ف ادة

لالتدددعذّموالتلدددف   افدددطاإّمدددةالتم لفدددقالتعفمدددةا فتشددد  ةاتوالت مدددف  اتواتمدددفا ذ
التصحةاتوالتم ةتتالتح فطاتواغق اذت افنات ل قال تففققة.

 الستعمال لير الشرعي للطائرة:ا -رابعاً 
ات قاتبااح  فاهذلالتمتضتعافطالتف عالتسفهقافقلعضطالت جتعا تقه.ا

 الفرع السادس
 ة روماحدود المسؤولية في اتفاقي

 لقصوى للتعويض:الحدود ا -أوالً 
مددنالتففققددةا ومددفا  فمددفرالفمددفراتعحددّتالادد اتتفتددهامسدد وتقةاا11وضددعوالتمددفت ا

التمسعغلالت تتاوفلفراتالتللّالتعفتقة 
ف   اتتفتددفرات قددفبالتحددّالاقصدد اتاععددتاضاافت سدد ةات ددلا ددف   ايعذددذاونبالتلدد-1

اهال ّا قنعالتلدف   افدطااولنا لاوفتم.اولتملصتتاافتتنباهتالتتنبالتمص ل
ا(.11/3شةفت اصنوقعةفاتامنوةالت تاةا لتمفت ا
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ععددّ التحدّالاقصدد اتاععددتاضالدنا ددلاشدذصامضدد و افددطاي ام دتناتباا-2
ف  د .اوقدّاقصدّ ال تففققدةامدناجعدلاا500.000وفتةالتتفف اتوالإلصدفاةام اد ا

سددفول التحددّالاقصدد اولوددّلرا امذعاددتامددناشددذصا تدد اآإدد اتحلقددقا ددتعامددنالتم
هددددقنالت ددددف ااحقدددد ا اتذعاددددتاققمددددةالإل سددددفبااددددفإعنطاوضددددعهال جعمددددفلطاتوا

اافإعنطالت اّالتذتاي عمطا تقه.
ت ّ الإلشف  اتبالتحّالاقص التذتاتق تهالتففققةا ومدفاتاععدتاضالدنالاضد ل ا
لت سددّمةالتعددطاتاحددقاافاشددذفاالادد التسددل،اهددتاضددعتالتحددّالاقصدد التددذتا

ّتدددةاه  وتت دددتلا هدددفتافقمدددفايععادددقاامسددد وتقةالت فقددددلاتق تدددهالتففققدددةاول تدددتالتمع
لت ددتتات ددفهالت  ددفا.اوا ددّوات ددها ولددطافددطاذتدد اتبالت لكددباقددّال تضدد ااإ لتتددها
تحملالتمذف  الت تاةال ّمفالإعف التلف   اوتقاةا  علفتهامنامافبا تد اآإد را
هق مددفالتمضدد و الادد التسددل،اوقددعاضددحقةاتلددف   ا ات فلددهاهةددفاتمددةالنقددةاوتددلا

اناهتتعهاتفعاض  هف.ما
اولتف  دد التمددذ ت افددطاهددذهالتمددفت اهددتالتف  دد اهتل  ف اددهالتددذتايعم ددلاهتوددّ ا لّمددة

فدطالاتدت.اوتحدتلالتم دفت التمدذ ت  اا900مقاغ ل اذهدبالقدف اا65.5مات ةامنا
 تدد المددن او  قددةاوسددباتددع التددذهباتةددذهالتعمددن ايددت اصددّو التحاددلافددطا

اتلت التععتاض.
لنالتض  او ف تلامعضفم قنافقمفاهق ةلراوذت ام نرافطا ذلاتعّتالتمس وتتبا-3

لتحددددف  التعددددطاتعلدددد  افقةددددفامسدددد وتقةالتمسددددعغلالتلددددف ت طاتالددددف   امددددعالتمسددددعغلا
لتع ضددطاتوالتمسددعغلاغقدد التشدد لطرافإ ددها امحددقاتامضدد و اتبامحصددلالادد ا
تعددتاضا جمددفتطاي اددّالدددنالتععددتاضالتددذتامما ددهالتحصدددتلالاقددهامددناتتامدددنا

مددنالتلددف تب(اتمددفا ذلاوقددعالتضدد  اا148لامددنال تففققددةاوا/13 التمسدد وتقنا مددفت
لادد التسددل،ا عق ددةاتعصددفت ا ددف  تقنافددطاوفتددةا قدد لبافمددناوددقالتمضدد و اتبا
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محصددلالادد اتعددتاضامسددفوتام مددتعالتحددّوتالتلصددت التملدد   الددنا ددلا ددف   ا
(.ات دددنا ام سدددللاتتامسدددعغلاام اددد اي ادددّالدددنالتحدددّا13/2وسدددباون ةدددفا مدددفت ا

ف  تهامفاتلات نامس وتقعهاقدّاتصد حواغقد امحدّوت اوفلدفراتامدفت التمل قالا ا 
ا(التمذ ت  اتفالفر.12 
متعالت اطاتاععتاضف التمحات اهةفالنالتحّالاقص اتاععدتاضا ذلانلتالتم -4

ا(امنال تففققةاقضواافت فعامفياط 14لتمل  ااف تففققةرافإبالتمفت ا 
تتوددّهفراتوالددناتضدد ل اا ذلا ف ددوالتملفت ددةااددفتععتاضالددناتضدد ل اجسددّمة -ت

تحلواافامتللافليرافإبالتععتاضف التملفتباهةفاتذفضاتذفقضفرايع فتبامعا
التم فت التمذصصةات لام ةف.

 ذلا ف دوالتملفت ددةاادفتععتاضالددنالاضد ل الت سددّمةاوتضد ل الامددتللامعددفررا -ا
فإ ددددددهامذصددددددصا صددددددتالتم ادددددد الإلجمددددددفتطاتقددددددتنعاافاوتتاددددددةالادددددد اتصددددددحفاا

ل الت سدّمةا وفدف اتوا صدفاة(راوإذلا دفباهدذلالتم اد اغقد التععتاضف النالاض ا
افإ هاي تنعاتتناعفرا س قفرافقمفاهق ةل. اكفط 

تمدددفالت صدددتالت دددفقطامدددنام اددد التععدددتاضالإلجمدددفتطافق ددد تاتتناعدددها سددد قفرالاددد ا
تصحفااتعتاضف الامتللالتمعض   راوإذلاففضالناهذلالت صتالت ف طاشطءا

تصددحفااتعتاضددف اتضدد ل التتفددف اتوالإلصددفاة.افإ ددهام دد تاتتناعددهات فتدد قفراهددقنا
اتام ها ت التعفتط /147تمفاافت س ةاتلف تبالتلق لبالتمّ طافلّاتشف  التمفت ا

اتحّتالتّوتةام فت التععتاضالتمسعحلةالنالاض ل التعطاتس  ةفالتلف  ل اتاغق 
لا اتل،الا ضافطا قادقلالتّوتدةالاد اضدتءال تففققدف التّوتقدةالتمععالدةاهةدذلا

مدفالتشلباولتعطات تبالتّوتةا  ففرافقةف.اولتملصتتامدناهدذلالت دن اهدتالتففققدةا وا
 متضعات لتع فالتحفتقة.

ا
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 لمسؤولية لير المحدودة للمستغل:ا -ثانياً 
(امدددنال تففققدددةا تددد اودددفتعقنات دددتبافقةدددفامسددد وتقةالتمسدددعغلا12تشدددف  التمدددفت ا 

قةالتمحددّوت .اوهفتددفبالت ددتتاملالددةاو اماددتباتددهاافتعددفتطاوددقالتعمسدد اافتمسدد وت
التحفتعفباهمف 

فت التمددذ ت  افددطافل تةددفالاوتدد امددفياط ا" ذلاتلددتلالتمددا:تعمــد إحــداث الضــرر -آ
تث والتشذصالتمض و راتباهذلالتض  اي جعا ت افعلاتوالمع فعاملصتتامدنا
جف بالتمسعغلاتواتفاعقهرامعا قةا وّلمالتض  رات تبامس وتقةالتمسعغلاغق ا

ملعضدد اهددذلالتدد صرافإ ددهالادد التمددّلطااددفتععتاضاتباملددقلامحددّوت ".اولاقددهاوف
لتدددّتقلالادددد اتبالتمسددددعغلالت ددددتتاقددددّاتسدددد بافددددطالتحددددفتمالمددددّلراوف قددددةا وددددّلما
لتضدد  اتددتلءا ددفباذتدد اافعددلاتوالمع ددفعامددناجف  ددهاتوامددناجف ددباتوددّاتفاعقدده.ا
ت دددنا ذلا دددفبالتفعدددلاتوال مع دددفعالتمعسددد باافتضددد  اقدددّاصدددّ امدددناجف دددباتودددّا

رافإ هايععقنالا التمض و التمّلطاادفتععتاضاتباي  دواتمضدفرراتفاعطالتمسعغل
ت ةددددددلال ددددددّاوقددددددتعالتفعددددددلاتوال مع ددددددفعرا ددددددف تلايدددددد توباوظقفددددددعةلاوفددددددطاوددددددّوتا
لإعصفصفتةل.اتمفا ذلا فباهذلالتعفاعرال دّاوقدتعافعادهالتمعسد باافتضد  راتدق ا
اصدددّتاممف تدددةاوظقفعدددهراتوا  دددها دددفبامع دددفونلراودددّوتالإعصفصدددهافدددإبامسددد وتقةا

اسعغلات ل امحّوت اوإبا فباهذلالتشذصاتفاعفراته.لتم
 مدفاقضدوالتفلد  الت ف قدةامدنالتمدفت اااا:الستيالء لير المشروع على الطـائرةا -ب
(ااددددلبامددددنامسددددعتتطالادددد التلددددف   اال الددددةاغقدددد امشدددد ولةاواسددددععماةفاتوبا12 

ا ضفءالتشذصالتذتاتهاوقالتععمفتةفات تبامس وتقعهاغق امحّوت .ا
ااواجددامدنالتلدف تباقدّاتشدف  راوفدّوبافدف  ا  قد ا تد ا/147اينوااتبالتمدفت 

 لتحفتعقناتتتاوففءامنالتمس وتقةاغق التمحّوت التمذ ت تقناتلنه.

ا
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 الفرع السابع
 ضمانات مسؤولية مستغل الطائرة

تددتطا ددع الااددفتفل ل التدد نمالتعفتقددةالددن ات ددتلعاهددذهالتضددمف ف راتفددتعالتضددفمنا
اا التضمف ف .ت فهالتمض و راولت التمض و ال

 أنواع الضمانات: -أوالً 
را دفبا جمدفعالتفلدهرا1952فالدف ا اق لالتعتققعالا التففققةا ومعقد التأمين-1

ولتعّيددّامددنالتعشدد اعف التت  قددةاتاددّولالادد اتباتاّوتددةالتعددطاتحاددقالتلددف  ل افددطا
تجتل ةددفراتباتلاددبامددنامسددعغاطاهددذهالتلددف  ل ا هدد ل اللددتتاتددلمقنا ددطاتضددمنا

لاوولت ا لفمفهدفاولاشدذفاالتدذينامعقشدتبالاد ات لضدقةفامدناولت اهذهالتّوا
جدد لءالاضدد ل التعددطاقددّاتاحلةددفاتادد التلددف  ل الادد التسددل،.اوفددطاهددذلال ت ددفها

(ام ةدددفاال دددهامحدددقات دددلاتوتدددةا15ذه دددوالتففققدددةا ومدددفاوق مدددفاقضدددوافدددطالتمدددفت ا 
مععفقددّ اتباتشددع طاتبات ددتبامسدد وتقةامسددعغلالتلددف   التمسدد اةافددطاتوتددةاتإدد  ا

اععفقّ ام م فرالاقةفافطاوّوتالتععتاضف التمسعحلةاوفلفراتنتففققة.م
ام هالا امفياط ا151تمفاافت س ةاتلف تبالتلق لبالتمّ طافلّا صوالتمفت ا

سدددع م اتلدددف   اتعمدددلافدددطا قادددقلالتّوتدددةاتبايددد مناتعغلقدددةامم دددبالاددد ا دددلاا-ت
ولت ضددف عامسدد وتقعهالددنالاضدد ل التعددطاتصددقبا ددفقلالتلددف   اولت  ددفااولامععددةا

لتعددددطات ددددتبالادددد امددددعنالتلددددف   راو ددددذت الاشددددذفااولتممعا ددددف الادددد اتددددل،ا
لا ضرا مدددفام دددبالاددد ا دددلامسدددع م اتعمدددلا ف  تدددهافدددطالتّوتدددةالتعدددلمقنالاددد ا

امسعذّمقهالتمع ضقناتمذف  التلق لباتعغلقةالاض ل التعطاقّات شلال ةف.
هام ددد تالتعدددلمقنالتم صدددتاالاقدددهاتاهدددذهالتمدددفت اتدددّ امددد منامددد إصاتدددا-ا

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
هاتقشملاتغلقةاتمةامس وتقةاتع  تبالا اهذلالتمسعم  امناجد دلءالا ضراهلامّد

التعغنتهاتالف   .
مددددناا152(امددددنال تففققددددةاولتمددددفت ا15 اتافوددددوالتمددددفت ا الضــــمانات األخــــرى -2

التلف تباتامسعغلاتلّملاضمف ف اتإ  اتعفقهامنالتع ل التعلمقناوهط ا
فدطاا يّلعام ا ا لّتافطاإ ل ةالفمةاتاّوتةالتمععفقّ التمس اةافقةفالتلف   اتو -ت

ام إصاتهامناجف باهذهالتّوتة.مص طا
تلّملاضدمف ةامصد فقةا كففتدة(امدنامصد طامععمدّاتةدذهالتغفمدةااعدّاتبات دتبا -ا

التّوتةالتمس اةافقةفالتلف   اقّاتحللوامنامنء اهذلالتمص ط.
تلّملاضمف ةا كففتة(امدنالتّوتدةالتمسد اةاهةدفالتلدف   راشد الةاتباتععةدّاهدذها -ن

ةافطاوفلا شتاا  لعاقضف طااصّتاهذهالتّوتةااعّ التعمس اافتحصف ةالتلضف ق
التضمف ة.

 ات نات طاتص،اهذهالتضمف ف اوت تباهّينرامل ت رالنالتعلمقنام باوفلفراتامفت
ا(امنال تففققةاتتلف امفياط 17 
فبالتملّ الاد اوجدهالتعحّيدّاوففاوتتادةاتدّفعالتععتاضدف اتبامذصصالتضم-1

التمسعحلةاوفلفرات صتاال تففققة.
ا ددددذت ا ذلا ددددفبامسددددفواتباماددددتبا-2 افراتاحددددّالالادددد اهددددذلالتضددددمفبا ففقددددفرراواعددددّد

(اافت سدد ةاتامسددعغلالتددذتامسددع م ا ددف   اولوددّ را11لتم صددتاال ددهافددطالتمددفت ا 
تمددددفا ذلا ددددفبالتمسددددعغلامسددددع م التعّيددددّامددددنالتلددددف  ل رافددددإبالتضددددمفبام ددددباتبا
ايعسفو امعام متعالتحّوتالتلصت اتاععتاضالا التمسعحقالناتثلدلا دف  تقن

 تّمه.ا

ا
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ا دفوع المؤمن -ثانياً 
ماددتباتامدد منراوددقنات فددعاتلددت التمضدد و الاقددهااددفتععتاضرالتعمسدد اافتددّفتعا

ا( 16لتعفتقةا لتمفت 
لتّفتعالتعطامماد التمسدعغلا فسدهالتعمسد اهةدف ا فتدّفعااذلدلالتمضد و راتوا -1

ل ّمفاماتبالتض  ا عق ةا  لعامسا،اتوالضل لاف امّ قةراتواو مفبالتمسعغلا
عمفلالتلف   االم امنالتسالةالتعفمدةراتوالتدععمفلالتلدف   اال الدةاغقد امنالتع

امش ولةاج  لرالنا  لت امسعغاةف.
التّفعاهع وا امسع ّل التّلت . -2
ّ التّفعاهتقتعالتض  ااعّال عةفءامّ التعلمقنرامعام للف ات ها ذلال عةدوالتمد -3

 افددطاإددياتث ددفءا واددةاجتاددةرالتددعم امفعددتلالتعددلمقنا تدد اوددقناتولاه ددتطامددذ تا
تدفلة.اتمدفا ذلال عةد امفعدتلالتضدمفباا24تق الت وادةااشد طات داي ادّاذتد الدنا

اتات باآإ اغق ال لضفءاتجاهاتواتغققد التمسدعغلرالتدعم التعمدلاادهاتصدفت،ا
يتمفرات ّتامناتف ا اققف التم مناتوالتضفمنااإإلف التسدالةاا15لتمض و امّ ا

نء التمفتقدددةاادددلبالتضدددمفباقدددّالتمذعصدددةافدددطالتّوتدددةالتعدددطاتصدددّ  التشدددةفت اادددفتم
ل عةدد التعمددلااددهراتواوعدد اتددحباشددةفت التعددلمقناتواشددةفت التضددمفبا ذلاتددلداذتدد ا

اق لال لضفءامّ التذمسةالش ايتمفر.
لتددّفعاهتقددتعالتضدد  اإددف نالتحددّوتالإلقاقمقددةالتمددذ ت  افددطالتضددمفبا  دا ذلا -4

ّ ات فقدذلراتمسدفلت قناتبالتلق لباإف ناهذهالتحدّوتاقدّاجدفءا عق دةاقدت اقدفه  راتوا
ات   هفالت  وطراتواتذللافطالتلق لباتوالتلقفت اتوالتمنوة.

وفطاوفلاتغقد التمسدعغلاتالدف   افإ دهامسدعم التعمدلاافتعدلمقناتوالتضدمفبا فتمدفا
ددنالتمسددعغلالت ّيددّالادد امسدد وتقعها تبامددّ التضددمفبامددفانلتددواتددف اةرا  دا ذلاتمد
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اغقد اشد لطاتالدف   .اوالعصد ااضمف ةاتإ  راتوا ذلا فباهذلالاإقد امسدععمنرا
اتلنه.ا3مفعتلال تعم ل الا التمّ اذلتةفالتعطاتش  فا تقةفافطالتفل  ا

 قوق المضرور على الضمانات:ح -ثالثاً 
ددا فهاتددفالفرا را ذلاتددلدالتعددلمقناتوالتضددمفبالادد الت حددتالتددذتاوّتتددهال تففققددةراوفصد

سل،اتباي فدعالتدّلت ا(اتللوالتحقاتامض و الا الت16فإبال تففققةا لتمفت ا
لتم فش  الا التم مناتوالتضفمنا ذلا فبالتلف تبالتت  طالتتلجبالتعل ققالا ا
للّالتعلمقناتوالتضمفبام ق اهذهالتّلت .اولتلف تبالتمدّ طالتسدت تام قد اذتد ا

م ددهاتلددتل ا"ل شددع لطاتمصدداحةالتغقدد اماسددبالتغقدد اولددفرام فشدد لراا155/2ففتمددفت ا
اع لطامسعلقعاتباملفت هاهتفف ه".اق لالتمععةّاهع فقذال ش

كذت اتامض و الا التسل،اتباينوقالتضدفمناتوالتمد مناهدّلت ام فشد  افدطا
لتحفتةالتعطامشة افقةفا فن امسعغلالتلف   ا طايعففت التمض و التدّإتلافدطا

اقسمةالتغ مفءامعاتل  طالتمسعغلالتمفا .
م فشددد  الاددد اتتاوتدددق اتامددد مناتوالتضدددفمنرا ذلامدددفا فدددعالتمضددد و التدددّلت الت

م ةمددفراتبايعمسدد افددطامتلجةعددهااددلتاتدد بامددناتتدد فاالتدد لنباتوافسدد التعلددّا
ا(.16/6الث ا جعطا 

ول ّمفاتلضطالتمحامةالتمذعصةاافتععتاضف التمسعحلةرافإباهذهالتععتاضدف ا
تعمعددعاهتضددعاممعددفنال ددّالتع فقددذرا ذاماددتباتامضدد و اتوتتاددةالتددعقففءاولددهامددنا

(.اتمددفا17/1نااملدّل التععتاضدف التمحاددت اتدهاهةدفا لتضدمفبالتملدّ اغقد التعددلمق
فددددطاوفتددددةالتعددددلمقنرافإ ددددها ام ددددتناتددددّل  طالتمسددددعغلاتبامح دددد ولالادددد التم ددددفت ا
لتمسعحلةاتهاتّ التم مناق لاتبات لضطاولدت التمضد و التملد   افدطال تففققدةا

 (.18 لتمفت 

 

127 



 الفرع الثامن
 دعوى المسؤولية وتنفيذ األحوا 

ت ال تففققةال تمحامةالتمذعصةاتا   اهدّلفو التععدتاضرا مدفاهقد دوامتللقدّاوّد
اتلّملالتّلت راوت امواتإق لرالنات فقذالاواف .

 المحومة المختصة: -أوالً 
منالتففققةا ومفاتباتلدف اتلدت التمضد و الاد التسدل،افدطاا20/1ق   التمفت ا

اضد  .اوقدّمتلجةةامسعغلالتلف   اتمف امحفكلالتّوتةالتمععفقّ التعطاوقدعافقةدفالت
تددتواافددطاذتدد ا لفمددةامصددفت،التمضدد و التمددّلطاولتمسددعغلالتمددّل الاقددهافددطا
لتتقددوا فسدده.اف فت سدد ةاتامددّلطالتمضدد و رات ددتبالتمحامددةالتمذعصددةاق ا ددةام ددها
ولتعلفضدددطاتمفمةدددفاتدددةلاومقسدددت راوهدددذهالتمحامدددةات دددتباتقدددّ امدددناغق هدددفالاددد ا

ن اوتدددمفعالتشدددةتتالتعحلقدددقاولتعلصدددفءالتمعاتمدددف اولتلقدددف اادددإج لءالت شدددتالتدددن
تل فةفامنامافباوقتعالتحدفتمرافضدنرالدناتبا افدةاذتد ا ادهات دتباتقدلاممدفاتدتا
ل ضالام الا امحفكلاتإ  .اتمفاافت س ةاتامسعغلالتمّل الاقهراف فإلضففةا
 تددد التم لمدددفالتعدددطاتعدددتتاافتفف دددّ اتصدددفت،التمدددّلطاولتعدددطاهدددطاهددد ف التتقدددواتذدددّ ا

امددةاولوددّ اقددّاي عددّال ددهامذددف  امصددفتحهرافددإباقصدد الدد ضالت دد لعالادد امح
 قفمةالتّلفو اتمف التعّيّامدنالتمحدفكلراواادتباافتعدفتطام مدتعام دفت التععدتاضا

التمحات اهةفاتلا امنالتحّالاقص التمل  افطال تففققة.
ت نالتلفلّ التعطات تعةفال تففققةااشلبالإعصفاامحامةامافباوقدتعالتضد  را

ف اولوّاتواتك  امنالتمّلقنامدعاولودّاتواتقسوامنالت  ف التعف را ذام تناافتف
تك ددد امدددنالتمدددّل الادددقةلرا فدددعالتدددّلت اتمدددف امحدددفكلاتمدددةاتوتدددةامععفقدددّ اتإددد  ا
شدد الةات داتدد ث اهددذهالإلجدد لءل الادد اولددت الاشددذفاالتددذيناي فعددتبالتددّلت ا
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فطالتّوتةالتعطاوّمافقةفالتض  .ا مفام تناتأل  لطاتمضفراتبامع ضدتلالت د لعا
امنال تففققة(.ا20/1تمةاتوتةامععفقّ ا لتمفت االا التعحاقلافط

رافلدّاتللد اإقدف لراتوتدعاتامضد و ا149تمفاقف تبالتلق لبالتمدّ طراوفدطامفتتدها
كددطاملددقلاتلددتلهاافتمسدد وتقةاتمددف اتك دد امددنامحامددةرا ذاتددهالتحددقااددلباي فددعاهددذها
لتّلت اتمف امحامةامافباوقتعالتحفتماتوامافبا قفمةالتمّل الاقهاتوالتم   ا

الت  قسطاالمفته.
 واعيد تقديم الدعوى والتقاد :م -ثانياً 

(امددددنال تففققددددةاتبات فددددعاتلددددت التععددددتاضراتواتبامذلدددد ا19توج ددددوالتمددددفت ا 
لتمسعغلاالابالتععتاضاإنلاتعةاتشة امنايت اوقتعالتحفتمالتذتا شلال ها
لتضد  .اوإذلاتددلإ التمددّلطافدطاذتدد رافددإباولددهافدطالتععددتاضاي حصدد اافتم ددفت ا

 اماتبالتمسعغلاقّاتفعةفااعّراتتاممفات لد امدناودّوتالتععدتاضالتملد   االتعط
(.افاتاتفعالتمسعغلالتععتاضف التعطا تتباهةفاإدنلا11فطال تففققةاافتمفت ا 

التمّ التمذ ت  امنالتمعض  انالت  فمققناامفامسفوتالتحّالاقص اافت فملرافإب
انالت  لعاصف التقّين.لتمّلطالت ّيّالتمعلإ افطا قفمةالتّلت امذ نام

وقددّاوددّت ال تففققددةامددّ اتدد عقناتعلددفت التددّلت اتحسددبامددنايددت اوقددتعالتحددفتما
لتذتا شلال دهالتضد  .اوإذلا ف دوال تففققدةاقدّات  دواتلدف تبالتلفضدطالتمذدعصا
تحّيددّاوددف  اومددّ اوقددتالتعلددفت اول للفلددهرافإ ةددفاقدد   ال لضددفءالتددّلت ااعددّا

ل تففققدةاهدذت اقدّاوضدعواودّلراتقصد ا اثنمات تل امناوقدتعالتحدفم.او دلبا
مددناا21مماددنااتدد فاالتتقددتاتوال  للددفعاتباتع ددفونهافددطامددّ التعلددفت ا لتمددفت ا

 منالتلف تب(.ا150ل تففققةاوا
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ا تنفيذ األحوا  -ثالثاً 
و صددددوال تففققددددةالادددد اوضددددعالت  قدددد امددددنالتلتللددددّالتعددددطاتضددددمناتامعضدددد  انا

تحةل.اوتحلقلدددفراتةددذهالتغفمددةرافلدددّالتحصددتلالادد التععددتاضالتدددذتامحاددلااددهاتصددف
لادد ات ددها ذلاصددّ اواددلا ةددف طراوتددتاغقفهقددفرراا20/4 صددوال تففققددةافددطالتمددفت ا

مدددنامحامدددةامذعصدددةاامتجدددبا صدددتااهدددذهال تففققدددةاو دددفباقدددفهنراتاع فقدددذاوفلدددفرا
تلف تبالتمحامةالتعدطاتصدّ تهراولتدعتف التحادلالتمدذ ت الإلجد لءل التم صدتاا

اذ لتمععفقّ التعطاملابافقةفالتع فقذرافإباهذلالتحالاي فل ةفافطاقف تبالتّوتةا
اتةالتمععفقّ اوق اماتبامت نالتمحات الاقهاتوام   هالت  قسط.ا مفافطالتّواا-ت

توتةاتإ  امععفقّ اتتجّافقةدفاتمدتللاتامحادت الاقدهرا ذلا ف دوااوإمفافطاتمةا-ا
 التّوتددةالتعددطاصددّالامددتللالتمتجددتت افددطالتّوتددةالتمددذ ت  افددطالتفلدد  ا"اتا"اتوافددط

افقةفالتحالرا ات فطاتضمفبات فقذه.
(اقددددّاتجددددفن ا فددددضا اددددبالتع فقددددذا ذلاث ددددوا20/5  داتبال تففققددددةافددددطالتمددددفت ا 

اتامحامةالتعطاملّ ا تقةفاهذلالتلاباتوّالامت التعفتقة"
 ذلاصّ التحالاغقفهقفراوتلامعادلالتمدّل الاقدهاافتدّلت افدطالتتقدوالتم فتدبا -1

اعالنا فسه.تقعمانامنالتّفف
ا ذلاتلامعَيالتمّل الاقهاف صةامن مةاولفتتةاتاّففعالنا فسه. -2
 ذلا ددفباقددّاصددّ اتددفالفراواددلافددطا فدد الت دد لعاتواقدد ل اتحاددقلامعددّافددطا  دد ا -3

اقف تبالتّوتةالتملاتاافقةفالتع فقذراوف  لراتلت التلضقةالتملضقة.
قنا ذلا ددددفبالتحاددددلاقددددّال   دددد الادددد ا دددد  الوعقفتقددددةاصددددفت  الددددناتوددددّالتلدددد ف -4

التمعذفصمقن.
ا ذلا فبا فتبالتع فقذاتق اتهاصفةاهعلّملالتلاب. -5
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ا.(20/7 ذلا فبالتحالامذفتتالت  ف التعف افطالتّوتةالتملاتاافقةفالتع فقذا  -6
ناو ذت اممع عالا التمحامةالتملّ ا تقةفا ابالتع فقذرات فقذاتتاوالاصفت ال

الا اجمقع اتلمو امف التض  ر افقةف اوصل التعط اغق  اتوتة التعطامحامة واف 
ا(.20/9صّ  افطاهذهالتّوتةالاإق  اتلات فذااعّا 

ولاددد التمحامدددةاتباتددد فضالتع فقدددذامدددفاتل اتدددلاتصدددّ اتوادددف ا ةف قدددةافدددطاجمقدددعا
لتّلفو التم فتلةافطالتّوتةالتعطاوقعافقةفالتض  امدناجف دبالاشدذفاالتدذينا

تعارامعددد اتث دددوالتمحادددت الاقدددهاتبام مددد19لوع مدددتلالتمقعدددفتالتمحدددّتافدددطالتمدددفت ا
لتععتاضددف التعددطاقددّامحاددلاهةددفافددطالتددّلفو التمددذ ت  اي اددّالادد التحددّالاقصدد ا

اتامس وتقةالتم صتاال هافطال تففققة.
وفطا لالاوتللرام باتباتلّ ا ا ف ات فقذالاواف افطامتلّاتقصفهاإم ا

ا(.20/12ت تل امنايت اصّو التحالالتملاتاات فقذها 

 التصاد  الجوي  :الفصل الثاني
L’Abordage aérienا

 
 الفرع األول

 مف و  التصاد  الجوي 
ملصدددددّاافتعصدددددفت الت دددددتتالتعصدددددفت التتلقدددددعاهدددددقنا دددددف  تقن.اوإذلا دددددفبامصدددددلا،ا
"لتعصددفت "افددطام ددفلالتلددف تبالت ددتترامشددع  اتوايعشددفاهامددعامصددلا،ا"لتعصددفت "ا
فددطالتلددف تبالت حدد ترافددإباف وقددفرالّيددّ ات لدد اقف مددةافددطام ددفلالتعل قددقاولآلثددف ا

 ددلام ةمددف.اففددطاوددقنامعددّاتصددفتمفرااح اددفرالتعصددفت التددذتاملددعاهددقناالت فجمددةالددن
تفق عقناوع اوتتا ف وا وّ التسفق عقناتفك ةامعتقفةالنالتح  ةراتوالتعصفت ا
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لتددذتاملددعاهددقناتددفق ةاوقددف اامعمددلافددطالتمنوددةالتّلإاقددةرافإ ددها امعددّاتصددفتمفرا
قددّاوددّماوهمددفافددطااجتاددفرا  دا ذلا ددفبالتعصددفت اقددّاوقددعاهددقنا ددف  تقنراوتباماددتبا

وفتددددةا قدددد لبراوهددددذلامددددفاتإددددذااددددهالتمشدددد عالتف  سددددطافددددطاقددددف تبالتلقدددد لبالتمددددّ طا
ومفاذه وا تقهاتمضدفرال تففققدةالتمعدّد افدطامت ع ادفلاا2/3/1957لتصفت اهعف ا ا

ااشلبالتعصفت الت تتاولتعطاتلامس ا ففذهفاوع اتف اذه.ا1964لف ا
الدنالتعصدفت الت دتتاهدقنالتلدف  تقناومدمفا اش افقهاتباتض ل لرامععّت اقدّات شدل

لتمصلّمعقن.افة ف الاضد ل التعدطاتاحدقاادفتغق الاد التسدل،راول ّ دذات ل دقا
اشدلبالتععدتاضالدناتاد الاضد ل الاد الت حدتاا1952توادف التففققدةا ومدفاتعدف ا

لتسددفهقات لتددعهافددطالتفصددلالاولامددناهددذلالتلسددل.اوه ددف الاضدد ل التعددطاتاحددقا
 عالتمعتلجددددددددّ الاددددددد امددددددددعنا ددددددددلامددددددددنالتلددددددددف  تقناافت  دددددددفااولامععددددددددةاولت ضددددددددف

وتعدددّينتةفاوفلدددفراا1929لتمعصدددفتمعقنراوه دددفات ل دددقاتوادددف التففققدددةاول تدددتاتعدددف ا
تعلددددتتالت لددددلالتم  مددددةافددددطاهددددذلالتذصددددتااولتعددددطالادددد اضددددت ةفاتعحددددّتاولددددت ا

التمعض  اناومّ امس وتقةالت فقلات فهةل.
 اتاحددقاافتلددف  تقنا  دات ددهايدد  لالددناوددفتمالتعصددفت رافضددنرالددناذتدد راتضدد ل

 فسددقةمفرا مددفاتاحددقالاضدد ل اافاشددذفااولامددتللالتمعتلجددّ الادد ا ددلام ةمددف.ا
وه ددفات دددت اتتدددعاةالّيدددّ ام ةددف ا قدددتاولاددد اتتاتتدددف ايددّللطا دددلا فقدددلالت فقدددلا
لآلإدد الددنالاضدد ل التعددطاتحلددوااددهإاوهددلاتلعصدد امنولددةالت  ددفااوتصددحفاا

فقدّولامعدهاوفلدفرااوادف التمسد وتقةالامععةاولت ضف عالا املفضف الت فقلالتذتاتع
لتعلّمدددةالتم صدددتاال ةدددفافدددطالتففققدددةاول تدددتإات ا باتامدددذ ت اناملفضدددف ا فقدددلا
لتلف   الاإ  اوفلفرااواف التمس وتقةالتعلصق اةإاوهلاماتبالت دفقنبامسد وتقنا
افتعضفمنات فهةلإاهعع ق اآإ را  هافطاوفلاوقدتعاتصدفت اجدتترايععدقناتحّيدّا

 امسددددعغلا ددددلا ددددف   ات ددددفهالآلإدددد الددددنالاضدددد ل التعددددطاتاحددددقاولددددت اولتع لمددددف
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الف  تدددهراوتاددد التعدددطاتاحدددقاافاشدددذفااولامدددتللالتمعتلجدددّ الاددد امع ةدددف.اوهدددذها
لتحلت اوهذهال تع لمف اتقسواتألتتاوع اتف اذهامتضدعات  دقلاتوتدطامتودّرا

الام التذتامسعتجبالت جتعافطاذت ا ت اتواف التلتللّالتعفمة.ا
ماذصددفرااواددف التعصددفت الت ددتتافددطامشدد وعامت ع اددفلراو عدد ضاا ددت تافقمددفاياددط

ااعّاذت ااواف اهذلالتعصفت افطالتلف تبالتست ت.
ا

 الفرع الثاني
 أحوا  التصاد  الجوي 
 1964في مشروع اتفاقية مونتريال لعا  

 جال تطبيق االتفاقية المقترحة:م -أوالً 
 قلدهراتوادف التففققدةا ومدفالتعل امشد وعامت ع ادفلرافقمدفايععادقاهعحّيدّا لدف اتل

لتسدددددفهقات لتدددددعةف.افلدددددّالشدددددع طرات دددددطاتذضدددددعامسددددد وتقةامسدددددعغاطاا1952تعدددددف ا
 التلف  ل التمشع  ةافطالتعصفت ااواف ال تففققةالتملع وةراتباماتباثمةاتصفت

تواتعدد ضاوقددعاهددقنا ددف  تقناتواتك دد امسدد اةافددطاتولامععفقددّ امذعافددةاتمدددفرا ددفبا
طا قادقلاتوتدةامععفقدّ او ف دواولودّ الاد الاقدلامافباوقدتعالتحدفتمراتواودّمافد

منالتلف  ل التمشع  ةافطالتحفتمامس اةافطاتوتةامععفقدّ اتإد  .ا مدفالشدع طا
تبات دددددتبالتلدددددف  ل التعدددددطاوقدددددعاهق ةدددددفالتعصدددددفت ا"فدددددطاوفتدددددةا قددددد لب"راتتام دددددذا

ا(.2لتعذّلمةفالتلت الآلتقةاتإلقنعاففتعحاققاوال عةفءرااعماقةالتة تطا لتمفت ا
مسدددعففتامدددناهدددذلالتددد صاتباتوادددف ال تففققدددةا ات ل دددقافقمدددفاتدددتالصدددلّمواومدددفا

لتلدف   ااتتددةاتواجةددفناتواتتاشددطءاآإد الادد الا ضراتواالددف   اتإدد  امعتقفددةا
لدددنالتح  دددةراففدددطاهدددذهالتحدددف  اتسدددتد الاضددد ل الت فجمدددةالدددنالتحدددفتماوفلدددفرا
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تاتدلامحدّمااواف التففققةا ومف.امناجةدةاتإد  را باتوادف ال تففققدةات ل دقاوتد
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 تدد التعسدد دبااضدد  اتالددف   الت ف قددةاوهددطافددطا

اوفتةاو  ةاتمضفر.
ا

 االتفاقية: ينةا  المسؤولية ف -ثانياً 
تالتمسدعغلا التمش وعامسعغلالتلف   امس و رالنات عف اوفتمالتعصدفت .اوودّد لّد
ال هالتشذصالتذتامسععملالتلف   افطاتح دةاوقدتعالتحدفتمراه فسدهاتواهتلتدلةا

اتفاعقه.ا
وقددددّاتقددددف التمشدددد وعاتتددددف امسدددد وتقةامسددددعغاطالتلددددف  ل الادددد التذلددددلالتتلجددددبا
لإلث ددف افددطاثددنماوددف  راولادد التذلددلالتمفعدد ضامددعاقاددبالددبءالإلث ددف افددطا

اوفتعقناتإ اقن.
ف فت سدددد ةاتألضدددد ل التتلقعددددةالادددد التلددددف   الاإدددد  التمعصددددفتمةراوتادددد التنولددددةا

امسددعغاةفالتفددف ا لددلاوهددلاافاشددذفاالتمتجددتتينالادد امع ةددفاولتددذينا ايدد فلةلا
لددفت اتددفاعتالتمسددعغلراو ددذت الاضدد ل التمع ت ددةالادد الامددتللالتعددطاتتجددّالادد ا
معنالتلف   اهّوباللّا للاوهطالفت اتمتللالتمسعغلرافإبامس وتقةا لامسدعغلا

ات فهالآلإ ا ات شغلالناجمقعالاض ل ا  دا ذلاث والتذلل.
لاد التلدف   الاإد  اامتجدباللدّااتمفالاض ل التعطاتلدعاتألشدذفاالتمسدفف ان

 للراوتا التعطاتاحقاافامتللالتمتجتت الا التلف   اامتجبالتفدف ا لدلاتمضدفررا
فإبالتمشد وعاقدّاتقدف اق ا دةالاد اإلدلا دلامسدعغلات دفها  دفااوفضدف عالتلدف   ا
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لاإدد  رات  ددهاتجددفناتامسددعغلاتباملددتدضاهددذهالتل ا ددةا ذلاتث ددوات ددهاوتفاعقددهاقددّا
ا ف التض و اةاتعتقطالتض  اتوا فبامسعحقلالاقةلالتذفذهف.لتذذولال وعقف

وقّامقد التمش وعاهقنالّ اوف  امنالتعصفت راملعفقفرافطاذتد اتوادف التعصدفت ا
تامفياط 1910لت ح تالتم صتاال ةفافطالتففققةاه و سلاتعف ا ارافحّد

 ذلا فبالتعصدفت ا عق دةاإلدلا ودّ التلدف  تقنرافدإبامسدعغاةفايعحمدلاتتودّها -
ا وتقةالتععتاضالنالاض ل .مس
 ذلا ددفبالتعصددفت ا فجمدددفرالددناإلددلامشدددع  امددناجف ددبامسدددعغلا ددلا دددف   را -

اتتنعالتمس وتقةاهق ةمفات عدفراتّ جدةاتواجسدفمةالتذلدلالتم ت دبراوإباتعدذ اتحّيدّ
ت جدددةالتذلدددلرافدددإبالتمسدددعغاقنالتمذلعدددقنايعحمادددتبامسددد وتقةالاضددد ل الت فجمدددةا

اافتعسفوتافقمفاهق ةل.
تعصفت الف ضفراتوامشات فرافقهرافإبا لامسدعغلايعحمدلاتتودّهامدفا ذلا فبال -

اتحلهامناض  .
 ذلا ف ددددوالتددددّلت ام فتلددددةامددددناشددددذصاتددددق امسددددعغنراإلوددددّ التلددددف  ل ا -

لتمشدددع  ةافدددطالتعصدددفت اوتدددلاي  دددواإلدددلافدددطاجف دددباتتامدددنالتمسدددعغاقنراوت دددنا
نات ت دوامسد وتقعةلالاد اتتددف التذلدلالتمفعد ضرافددإ ةلايعحمادتبالتمسد وتقةالدد

التض  ا لاه س ةاونبا ف  تهالتمشع  ةافطالتحفتم.
 حوا  الدعوى في االتفاقية:أ -ثالثاً 

تلددف اتلددت التععددتاضراوفلددفرااواددف امشدد وعال تففققددةراتمددف التمحامددةالتمذعصددةا
تاّوتددةالتمععفقددّ التعددطاوقددعاوددفتمال صددلّل اتوالتععدد ضالادد ا قاقمةددفراتواتمددف ا

ال الاقهاتوالتم   الت  قسطات شف ه.لتمحامةالتعطاماتبافقةفامت نالتمّ
وتعلفت التّلت اام و الفمقنالا اتف ا اوقتعالتحفتمالتذتاتتتّال هالتضد  .ا
وا جدددعافدددطاتتددد فااوقدددتالتعلدددفت اتوال للفلدددها تددد اقدددف تبالتمحامدددةالتعدددطات  ددد ا
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ادددفت  لع.اوفدددطا دددلالاودددتللامسدددليالتحدددقافدددطا قفمدددةالتدددّلت ااعدددّال لضدددفءاثدددنما
التحفتم.ت تل امناتف ا اوقتعا

ا
 الفرع الثالث

 أحوا  التصاد  الجوي في القانون السوري 
فددطاغقددفاات  ددقلاقددف ت طاإددفااتاعصددفت الت ددتتراتددتلءا ددفباذتدد الادد امسددعت ا
لتعش اعالتست تاتوالا التمسعت التّوتطرافإ دهامادتبامدنالتمحدعلاتبا  جدعاهةدذلا

تسدت ت.التذصتاا ت اتواف التلتللّالتعفمةالتم صتاال ةفاافتلف تبالتمّ طال
مدناقدف تبالتلقد لبالتمدّ طاا141/1وهاذلافعلاتمضفرالتمش عالتف  سطافطالتمدفت ا

ا.1957لتصفت الف ا
وففتعتت ا ت اتواف التلف تبالتمّ طالتست ترافإ  فا  ّاتبات سبالت صتاالتعدطا
مماددنال تددعةّلءاهةددفاتددعحالالتمسددف لالت فجمددةالددنالتعصددفت اهددقنالتلددف  ل راهددطا

لاغقد التمشد وعراتدتلءامدفاتعادقام ةدفاافتمسد وتقةالت فجمدةالتلتللّالتذفصةاافتعم
لتعدطاتلضدطاادلبا دلاا164لنالالمفلالتشذصقةالتم صتاال ةفافدطالتمدفت ا

إللات باض  لراتاغق ايا  امدنال ت  دهاادفتععتاضراتواافتمسد وتقةالتمع ت دةالدنا
ولتعطاتلدتلاادلبا دلامدناتدتت او لتدةاا179لاشقفءالتم صتاال ةفافطالتمفت ا

فءاتعلاددباو لتددعةفال فمددةاإفصددةاتواو لتددةاآ  امقاف قاقددةاماددتبامسدد و راتشددق
لمددفاتحّثددهاهددذهالاشددقفءامددناضدد  رامددفاتددلاي  ددواتباوقددتعالتضدد  ا ددفبااسدد با

اتج  طا ايّلاتهافقه.
ووقدد ا باتلددت التععددتاضام  قددةالادد اتواددف التمسدد وتقةالتعلصددق اةرافددإباهددذها

لتذتالالافقدهالتمضد و ااحدّومالتّلت اتسليااف لضفءاثنمات تل امنالتقت ا
امّ طاتت ت(.ا173لتض  اوففتشذصالتمس ولال ها لتمفت ا
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 المساعدة واإلنقاذ :الفصل الثالث
Assistance et sauvetage 

ا
اد اااااتتواف التمسفلّ اولإل لفذاتالف  ل التم  تفةاوفلفراات  ح افطاف لقنامععفتققن

ات تاتعش اعالتسلا-2قةااااال تففققف التّوتا-1
 

 الفرع األول
 المساعدة واإلنقاذ
ا1938في اتفاقية بروكسل لعا  

تعع ضالتلف   اوهطافطامع ضاتتلءا شف ةفالتمنوطا تد امذدف  اجسدقمةاقدّا
تدد تتا تدد اهنكةددفاامددفافقةددفامددناتمددتللاوإنهددف ات وللالا فدد التعددطاتعتلجددّالادد ا

ف قةامع ةددددفامددددنا  ددددفااو ددددفقلاومنوددددةرالامدددد التددددذتامفدددد ضرا لع ددددف ل ا  سدددد
وضددد و  التدددعم ل التعتلصدددلاهدددقنالتدددّولافدددطاتددد قلالتم فعدددةالتمع فتتدددةاالضدددفءا

لالت مفلدددةالت شددد اةرالتع لمدددفراهعلدددّملالتمسدددفلّ اولإل لدددفذاتالدددف   التم  تفدددةامدددنا ددد
اشذصاقفت الا اذت امناتوباتبايعع ضاه فسهاتذل اولقلط.

تباالاد ا1944مدنامعفهدّ اشدقافغتاتعدف اا25ولا اهذلالاتف ا صوالتمفت ا
تععةّا لاتوتةامععفقّ االباتلّ رافطاوّوتا ماف قفتةفرالتمسفلّ اتالدف  ل التعدطا
تتجددّافددطاوفتددةاإلدد افددت ات لضددقةفراوتباتدد إصاتمددفت طالتلددف   اتواتسددالف ا
لتّوتةالتمس اةاهةفالتلف   اهعلّملالتمسفلّل التعطاتتج ةدفالت د وطاوذتد اتحدوا

قفمةفاافت ح النا ف  ل امفلتت را قفاةاتالعةف.اولا ا لاتوتةامععفقّ رال ّاق

137 



تباتسددفهلافددطالتعددّلهق التمشددع  ةالتعددطايتصدد اافت فلةددفامددناوقددواآلإدد راتل قلددفرا
اتةذهال تففققة.

تمدددفاافت سددد ةاتمسدددفلّ التلدددف  ل التعدددطاتحدددّ اهةدددفالتمذدددف  افلدددّاته مدددوالتففققدددةا
لتمعضددم ةا"تتوقددّااعددضالتلتللددّالتذفصددةاامسددفلّ اوإ لددفذاا1938ه و سددلاتعددف ا

ف  ل التعطاتعع ضاتامذدف  افدت ا قادقلاتتاتوتدةامدنالتدّولرا ذات دتباقتللدّالتل
تلددّملالتمسددفلّ اولإل لددفذرافددطاهددذهالاوددتللراإفضددعةاتلددتل قناتادد التددّول.اهق مددفا
لامد ااذددنطاذتد افقمددفايععادقااددفت تل مالتعددطاتععد ضاتةددفالتلدف  ل افددطاتلددفتطا

ات ل اهذهالتمسف ل.الت حف اوق ا اتتجّاتالف اواتمقةاو اقتل قناو  قة
وفددفت غلامددناتهمقددةامتضددتعاهددذهال تففققددةا  دات ةددفاتألتددتاتددلامسدد ا ففذهددفاوعدد ا

اهذلالتعف ا .
ومناتهلامفاتضدم عهاتاد ال تففققدةامدنامتلضدقعاهدتامدفاتعادقام ةدفاادفتع ل اتلدّملا

التمسفلّ اولإل لفذامناجةةاولتع ل اتلّملالتععتاضامناجةةاثف قة.
 دلااف قةامنال تففققةاقف دّا دلا دف   او فدفبا دلاتدفق ةاتلدّملفلّاتت موالتمفت الت 

مسفلّ امما ةااتاشذصافطالت ح ايتلجدهاإلد لرالاد اوقفتدهاوتدتالدنا  ادقا
ت وادددّهاافتمعاتمدددف رامفتلمدددواهدددذهالتمسدددفلّ ا اتعددد دضالتلدددف   اتوالتسدددفق ةاتوا

قددّامنوقةددفاتوا  فهةددفاتواتشذفصددفراآإدد اناتذلدد اجددّت.اوفةددذلات ددتبال تففققددةا
اقصد  التع ل اتلّملالتمسفلّ اتألشذفاافلياتوبالامتللالتمةّت اافتةن .ا

اوففتملفهدددلراتت مدددوالتمدددفت الت فت دددةامدددنال تففققدددةامسدددع م اتوامفتددد التلدددف   التعدددط
وصاوالا التمسفلّ راتفعالتععتاضاتمناقّد التمسفلّ اتوالإل لفذامةمفا ف وا

واعم دددلالتععدددتاضاافت فلدددف التعدددطاالت عق دددةالتعدددطال عةدددوا تقةدددفالماقدددةالتمسدددفلّ .
صدددد فةفالتم لددددذاوققمددددةالاضدددد ل التعددددطات  ددددّهفاتث ددددفءالتلقددددف ااعماقددددف الإلتددددعفطا

اولإل لفذ.
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 الفرع الثاني
 اإلسعاف واإلنقاذ في التشريع السوري 

تددددلايعضددددمناقددددف تبالتمنوددددةالت تاددددةالتلددددّملاتوافمددددفراتععاددددقااعماقددددف الإلتددددعفطا
تفددة.او ددلامددفاجددفءااددهافددطاهددذلالتصددّتاهددتامددفاولإل لددفذالتعددطاتلددّ اتالددف  ل التم  

التتةددددف ا" ذلا دددد تاوددددفتمالادددد ام   ددددةاهتل قددددةاتج  قددددةاا23 صددددوالاقددددهالتمددددفت ا
وتددللوافددطالا لضددطالتسددت اةافددإبالتمصددفت،اذل ال إعصددفاافددطالت مةت اددةا
لتست اةاهطالتعدطاتلدت اادفتعحلققاولتعحد تالدناتتد فاالتحدفتمراواحدقاتاحاتمدةا

 ةاتبات تلامناملاعالاد اتدق التعحلقدقااشد طالتمعفمادةالتعطات عمطا تقةفالتم  
اافتم ل".

دداةااشددلباتادد التعماقددف ا تمددفاقددف تبالتلقدد لبالتمددّ طالت ّيددّافلددّاجددفءاالواددف امفصد
لباول ضةفاتحوال تلبا"لت ح اولإل لفذ"راملعفقفراهذت امفات لها تقهاقف تبالتلقد ا

فققددةالتّوتقددةالتمتقعددةالتمدّ طالتمصدد تالتددذتاتدلث افددطاهددذلالتمتضددتعاالوادف ال تف
اولتمذ ت  اتلنه.ا1938فطاه و سلالف ا
مدناهدذلالتلدف تبالتملصدتتاافت حد اولإل لدفذاوقد اقفتدو اا164فلّاودّت التمدفت ا

ملصّاافت ح اوالإل لفذاتغفمف اهذلالتلف تباجمقعالتمسفلطالتم ذوتةافدطالت حد ا
فاتحدفتماتوالنا ف   او لامعت ةاتلّ اتةفاوتتاام  تالإللن افطاوفلاتع ضدة

تةّيدّهفااذلدد اتواصدعتفف اتواتتاإددتطالاد اتددنمعةف.اواشدملاذتدد التمعت ددةا
لتعطاتلّ اتمنالا امع ةفامناتشذفا.اوهاذلا   ات هافطاوقناقصد  التففققدةا
ه و سدددلاتلدددّملالت  دددّ اولتمسدددفلّ ات  دددفاالتلدددف   التدددذينايعتلجدددّوبافدددطالت حدددد ا

والتف فءرافإبالتلف تبالتحفتطاقّاوتحتاهةلالتمذف  التعطاتةّتاوقفتةلاافإليذلءات
عامنا لف اهدذهالتمسدفلّ اتعشدملرا ضدففةاتمسدفلّل الت  دفاراتلدّملالتعدتبا وتد
تالف   التمةّت ااذل التةن .اولتمسفلّ اقّاتعذدذاشدانرامفتمدفرا ف عشدفلالت  دفاا
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توامّالتح فلا تقةلا تعلف ةلراتواتباملعص الام الا ام  تاتلّملالتمعاتمدف ا
لتم  تفددةاتوا لددن التسددالف التمذعصددةالتل ا ددةامددناماددفبالتحددفتماتعةددباتالددف   ا

اتعلّملالت  ّ اولتمسفلّ التمما ة.
م ددها تدد اتبالتم تسددةاتتالتم تسددةالتعفمددةاتالقدد لباتعددقناا165وتشددف  التمددفت ا

ام لك اتع سققاتلمفلالت ح اولإل لفذافقةفاامفايع فتباومعلا ف ام  مةالتلقد لب
ت  لااف شع ل امعالت ةف التمذعصةاوووّل الإل لدفذافدطاالتمّ طالتّوتطراوت ةف

لتّوتةاف  الملات تبالا التععّلتاتل لاتاعملالا ات فقذاإلةالت ح اولإل لفذا
لتمتضددتلة.ا مددفات ةددفاتعذددذالتع تق ددف التننمددةاافتع سددققاولتععددفوبامددعالتسددالف ا

افت حد االتمذعصةافطالتّولالاإ  راوإفصدةالتم دفو  ام ةدفراوذتد افقمدفايععادق
اولإل لفذ.

فلددّاتكدددّ الادد ال تعدد ل اهعلددّملالتعددتباولتمسددفلّ اوقدد ا صددواا166تمددفالتمددفت ا
لا ات هام بالا ا لاشذصاتلّملالتمعت دةالتمعفودةاتدهاتا حد اولإل لدفذرامعد ا
 ا ددوالتةقعددف التمذعصددةام ددهاذتدد او ف ددوا  قعددةالماددهاتما ددهامددناتلددّملاهددذها

ّملالتعددتباولتمسددفلّ الادد اشدد طاوجددتتالتمعت ددة.اوو ددذلاتددتاتبالتدد صاتددلاملقددّاتلدد
 اددبامددنالتسددالف التمذعصددةاهددذت راوتبايعدد  الامدد اودد لراهددّوباهددذلالتلقددّا مددفا

تافعلالتمش عالتف  سطافطالتلفلّ التعفمةالتعطاتو تهفافطاقف تبالتعلتفف التسفت
اذ  هفاتلنه.

لا ا لاشذصايةباتامسفلّ اتبامح  اا167ومناجةةاتإ  او   التمفت ا
تواقلعةامناتج لءالتلف   التم  تفةاتواتشتاهاتتاتث امناآثف التحفتماتتاج ءا

  دا ذلا ددفباضدد و افراالمددفلالإل لددفذراتواهعصدد ا،امددنالتم تسددةراولادد اووددّل ا
لت ح اولإل لدفذاولتح لتدةام لق دةات فقدذاذتد اوعد التدع مفلالتمعاتمدف التضد و اةا

اتاعحلققافطالتحفتم.
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سددةاتباتسددم،اتالددف  ل اولاشددذفااممددنالادد التم تا171وقددّاتوج ددوالتمددفت ا
ملتمتبااعامقف الت ح اولإل لفذاهّإتلاتتام للةامح مةا ذلا فبامنالتمحعمدلا
وجدددتتالتلدددف   التعدددطايدددعلالت حددد ال ةدددفافدددطاتاددد التم للدددةرالاددد اتبات ددد تاهدددذها

التعماقف اتحوا ش لطالتسالف التمذعصة.
لماقددف الإلتددعفطااوففتملفهددلراتددلامغفددلالتلددف تبراولددت الاشددذفاالتددذيناقددّمتل

اددلبا ددلامعت ددةااحدد اوإ لددفذاتلددّ امددناتتا ددفباا168ولإل لددفذرافلددّاقضددوالتمددفت ا
تعلددطالتحددقافددطالتددع تلتالت فلددف الت فجمددةالددنالماقددف التمعت ددةاوفددطالتععددتاضا
النالاض ل التعطاوقعواتهاتث فءاتا التعماقف اتوا ف وا عق ةام فش  اتةف.ا مف

   اهددتالتددذتاياعدد  اهددّفعا فلددف امعت ددةالادد اتبامسددعم  التلددفا170 صددوالتمددفتا
الت ح اولإل لفذاولتععتاضف التمسعحلةااملعض اتواف اهذلالتلف تب.

تحّمالتلف تبالنالتمحامةالتمذعصةاتا   افطالتلضفمفالتعدطاا172وفطالتمفت ا
ت شلالناتلمفلالإللف ةاولإل لفذافلد  اتبامحامدةامادفباوقدتعالتحدفتماهدطاذل ا

ّاو الت فشدعةالدنالت حد اولإل لدفذراتمدفا ذلا دفبالتحدفتماقدلتت مةاتا   افدطالتدّلف
وقعافطاتلفتطالت حف راتتافت التمقدفهالتّوتقدةرافدإبال إعصدفاامادتباتامحدفكلا

التست اةافطالتحف  التعفتقة ا
اذلا ف والتلف   التعطاتلدالت ح ال ةفاوإ لفذهفامس اةافطالتّوتة. -1
التمّلطامنا لفمفالتّوتة.ا ذلا فب-2

لادد ال لضددفءالتددّلفو الت فشددعةالددنالت حدد اولإل لددفذاا173ا صددوالتمددفت اوتإقدد لرا
اام و ات عقنامناتف ا ال  عةفءامناتلمفلالت ح اولإل لفذ.

ا
ا
ا
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 فرائم االستيالء لير المشروع على الطائرات  :الفصل الرابع
 واالعتداء على سالمة الطيران المدني ومنشآته

 

 تددعقنءالاقةددفاولتلقددف االفعددفلاتةددّتااعددّاتبال عشدد  اتلمددفلاإلددتالتلددف  ل اول
تدنمةالتلقد لبالتمدّ طامدعامدفايع تدبالاد اذتد امدنامذدف  اجسدقمةاتامسدفف انا
وت للاتشغقلاإّمةالتلف  ل رافضنرالمفاي  لالدناذتد امدنامذدف  اتالدف  ل ا
ذلتةدددفاوتم شدددت التمنودددةرافلدددّاتلدددوام  مدددةالتلقددد لبالتمدددّ طالتدددّوتطا تددد اللدددّا

ت ددتله اولافعددفلاووضددعاقتللددّاتعصددّ اتةددفاهع  امةددفامدد تم ل اتمعفت ددةاهددذهال
اولتمعفق ةالاقةف.

ا1970وقّاتتف  اهذهالتم تم ل الدناتتققدعالتفدفققعقن الاوتد افدطا هدفتالدف ا
فدطاشدلباا1971اشلبام دعال تدعقنءالاد التلف  ل رولت ف قدةافدطامت ع ادفلالدف ا
امّ ط.ماففحةالالمفلاغق التمش ولةالتمتجةةاضّاتنمةالتلق لبالت

وتّ اوضعاقف تبالتلق لبالتمّ طالت ّيّافلّالت ها ت ا تإفلامع لاتواف اتا ا
ال تففققعقنالتاعقنال ضموا تقةمفاتت اةاضمنا صتااهذلالتلف تب.

ا ع فولافطاثنثةاف وعامفياط ا
تشددالاجدد ل لال تددعقنءالادد التلددف  ل اول لعددّلءالادد اتددنمةاالافعددفلالتعددط-1

التلق لبالتمّ ط.
افقةفالتلف   ااحفتةا ق لباتوافطالتذّمةلتح-2 ا.ف  التعطاتعّد
 .ولتعلتفف ال إعصفاالتلضف ط-3

 

 

ا

142 



 الفرع األول
لى عاألفعال التي تشول فرائم االستيالء على الطائرات واالعتداء 

 سالمة الطيران المدني
 

امناقف تبالتلق لبالتمّ طاهقف فراافافعدفلالتعدطاتشدالاجد ل لا174تضم والتمفت ا
 تعقنءاغق التمش وعالا التلف  ل اول لعدّلءالاد اتدنمةالتلقد لبالتمدّ ط.ال

اوهذهالافعفلاقّاجفء الا ات قلالتحص اوهط 
طاكلامناتقّ اافتلت اتواافتعةّيّااف تعقنءالا ا ف   اتوالتسقل  الاقةفاوهد -ت

افطاوفتةا ق لب.
اكلامناتقّ الا الملامناتلمفلالتع تاضّاشذصالا امعنا ف   اوهط -ا

افطاوفتةا ق لبرا ذلا فبامناشلباهذلالتعملاتع اضاتنمةالتلف   اتاذل .
كلامناتقّ االتاوتقاةامفتمةاتواغق امفتمةرالا اتّمق ا دف   افدطالتذّمدةا -ن

اتواتوّماهةفاتاففراجعاةفالفج  النالتلق لب.
كددلامددنالقددّ الادد اوضددعامددفت اتواجةددفنالادد ا ددف   افددطاوفتددةالتذّمددةامددنا -ت

اراتواتع اضاتنمعةفاتواتنمةامنالاقةفاتاذل .شل هالوعمفلاتّمق هف
كددددلامددددناتقددددّ الادددد اتددددّمق اتواتذ اددددبام شددددت التمنوددددةالت تاددددةاتوال قاددددةا -ه

تلمفتةددددفااشددددالايدددد تتا تدددد اتعدددد اضاتددددنمةالتلددددف  ل اوهددددطافددددطاوفتددددةا قدددد لبا
اتاذل .

كددلامددناتقددّ الادد اتدد قةامعددّل اتوات ةقدد ل اتفاعددةاتامنوددةالت تاددةاتواتتا -و
اتعلمقناتنمةالتلق لب.تجة  اتواآ  ا نمةا
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كدددلامدددناشددد عافدددطال ت دددفااتتامدددنالافعدددفلالتسدددفالةراو دددلامدددنا دددفباشددد اافرا -ن
اتشذصال ت باتواش عافطال ت فااتتامنالافعفلالتمذ ت  .

ينوااتبامفاجفء ااهاهذهالتمفت امناتواف ايعفدقامدعامضدمتبالتففققدةا ت قدتا
 اتبام دددفلالتسدددفهقاذ  هدددفراوقددد ا صدددوالتمدددفت الاوتددد ام ةدددفالادددا1963تعدددف ا

تل قلةدددددفاهدددددتالافعدددددفلالتعدددددطاتعدددددّاجددددد ل لاوفلدددددفراتلدددددف تبا دددددلاتوتدددددةامتقعدددددةالاددددد ا
الت .…ل تففققة

 الفرع الثاني
 حاالت اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة

 
و االتلف تبالا اهقفباوف  اللع ف التلدف   افدطاوفتدةا قد لباتوافدطالتذّمدةا

 ام ددهراوفذفصددةاتواددف التفصددلالاولافقمددفايععاددقاهعل قددقاتواددف الت ددفاالتذددفم
ءامناهذلالت فاالتمععالةاا  ل لال تعقنءاغق التمش وعالا التلدف  ل اول لعدّل

(امدددنا181لاددد اتدددنمةالتلقددد لبالتمدددّ ط.اوهدددذهالتحدددف  ا مدددفاودددّتتةفالتمدددفت ا 
التلف تباهط 

التلدف  اا-ت  افددطاوفتدةا قد لبافددطاتتاوقدوام ددذالتاح دةالتعدطايددعلافقةدفا غددن اتعدّد
مقدعاتهتلهةدفالتذف جقدةاهةدّطالإلقدنعرااعدّاصدعتتالت  دفاراوعد التاح دةالتعددطاج

يدددعلافقةدددفافدددع،اتتامدددناهدددذهالاهدددتلاامدددناتجدددلامغدددفت  الت  دددفااتةدددفراوفدددطاوفتدددةا
لتة تطال ضل ل تامسعم اللع ف التلف   افطاوفتةا ق لباوع اتعتت التسدالف ا

اتجتت الا امع ةف.التمذعصةامس وتقعةفاوقفلالتلف   اولاشذفااولامتللالتم
وممددفاينوددااه ددفاتبافعدد  اللع ددف التلددف   افددطاوفتددةا قدد لبراامتجددباهددذلالتدد صرا
تذعادددترات فوقدددةالتسدددفلةفرامدددناجةدددةاتوتددد امدددعالتفعددد  التمحدددّت اافت سددد ةا لع دددف ا
لتلف   افطاوفتةا ق لبافقمفايععاقاامس وتقةامسعغلالتلدف   الدنالاضد ل التعدطا
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ةددةاثف قددةالددنافعدد  التلقدد لبالتمحددّت اافتمددفت اتاحددقااددفتغق الادد التسددل،.اومددناج
لت ف قدددةامدددنالتلدددف تبالتذدددفااافتععدددف الراوقددد اودددّت اهدددذهالتمدددفت امدددّ اتوافعددد  ا
لتلقدد لباهدددا"لتتقددوالت اددطامددناتح ددةاتحدد  التلددف   ااغدد ضالإلقددنعاوعدد اتح ددةا

اتتقفةفا ةف قفرال ّا ةفمةالت واة".
فدطافعد  اللع دف التلدف   ااحفتدةااوا ّواتبالتحامةالتعطالهعغفهفالتلف تبامنالتعتتع

 قددد لباوهدددطا ضدددففءالتم ادددّامدددنالتمحفف دددةالاددد اتمدددناوتدددنمةالتلقددد لبالتمدددّ طا
لتدددذتاتددد ت ياادددهاتدددنمةات وللاومصدددفت،الاشدددذفاامدددتل  قنا دددف تلات اتجف دددب.ا
وتددذت افددإباهددذلالتمع دد التمتتددعا ام ددفلاتعل قلددهاإددف ناتواددف التفصددلالتمععاددقا

ا39وتنمةالتلق لبالتمّ ط.افت  ل لالتعطات ت باضّاتمنا
التلدددف  اا-ا  افدددطالتذّمدددةام دددذاهدددّءا لدددّلتالتلدددف   اتالقددد لبامدددناق دددلالمدددفلاتعدددّد

تددفلةااعددّاتتاه ددتطراا24لتذددّمف الا ضددقةاتوامددناق ددلا ددفقلالتلددف   اوتغفمددةا
اوتمعّافع  التذّمةالا اتمةاوفلا ت ا فمدلالتمدّ التعدطات دتبالتلدف   اإنتةدفافدط

امناهذهالتمفت .اا(ت تفل  اوفتةا ق لبا مفال فوافطال
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 الفرع الثالث
 االختصاص القضائي والعقوبات

ا
 االختصاص القضائي: -أوالً 

مدددنالتلدددف تبالاددد امدددفياط امدددعالدددّ التمسدددف اافتصدددنوقف اا184 صدددوالتمدددفت ا
لاوتدددعالتم صدددتاال ةدددفافدددطالتلدددتل قنالت ففدددذ رامادددتباتمحدددفكلالتّوتدددةاصدددنوقةا

هدددددذلالتلدددددف تباتوالتلتللدددددّاتوالا  مدددددةاتواالت  ددددد افدددددطاجمقدددددعامذفتفدددددف اتوادددددف 
ف  ل التععاقمف التصفت  ات فقذلراتهراوذت ا ذلال ت  وافطا قاقلالتّوتةاتوالا التل

لتمس اةافقةدفاتث دفءاوجتتهدفافدت التمقدفهالتّوتقدةراتوافدطالامدفكناغقد التذفضدعةا
اتسقفت اتمةاتوتة.

تا  د افدطاجمقدعاومفايعض،امناهذلالتد صاتبالتمحدفكلالتت  قدةاهدطالتمذعصدةا
لتمذفتفف التعطات ت باضّاتمناوتنمةالتلق لبالتمّ طافت الا لضطالتسدت اةا
تمدفرا ف واج سقةالتلف   .اوهذلالتم ّتام للطاواعفدقاولتعّلتدةاوولقدعالامدت اوقد ا
يدد تتا تدد اتددةتتةالتتقددتطالادد الاتتددةاولتلدد ل نالتم  عددةاتا  امددة.اافإلضددففةا تدد ا

لتّوتددددةالادددد ات لضددددقةفاوفضددددف ةفالت ددددتتاومقفهةددددفات ددددهاي سدددد لامددددعام ددددّتاتددددقفت ا
ا40لإلقاقمقةاوفلفراتم فتفالتلف تبالتّوتطالتعف .

كمددفاتبالإعصددفاالتمحددفكلالتت  قددةرافددطاهددذلالتم ددفلراممعددّاتقشددملالت  دد افددطا
جمقددعالتمذفتفددف اولت دد ل لالتعددطات ت ددبالادد امددعناتتا ددف   امسدد اةافددطاتددت اةا

طاتمددفكناغقدد اإفضددعةاتسددقفت اتوتددةامددناتث ددفءاوجتتهددفافددت التمقددفهالتّوتقددةاتوافدد
التّول.

                                                           
 .154د. مسيحة القليويب ص  40
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 العقوبـات: -ثانياً 
منالتلف تباللتفدةا لتلدةااحدقا دلامدناي ت دباتودّالافعدفلاا174توقعوالتمفت ا

ةالتعددطالددّتتةفراولتعددطاتتق ددفالادد اذ  هددفاتددفالفر.اوهددذهالتعلتفددةاهددطالاشددغفلالتشددفق
شّالتم صتاامناإمسةا ت اإمسةالش الفمفرامعالّ الإلإنلاافتعلتفف الا

رافإ ددها ذلامددفاتسدد باتوددّا175ل ةددفافددطالتلددتل قنالت ففددذ .اوفحسددباتواددف التمددفت ا
لافعدفلالتمددذ ت  اامدت اشددذصاتواتك دد افدإبالتففلددلامحاددلالاقدهاافإللددّل .اوقددّا
للع دد  اهددذهالتمددفت اتبالتشدد وعافددطال ت ددفاالت دد ل لالتم صددتاال ةددفافددطالتمددفت ا

عددددلالتم تددددتاتةددددفاتفمددددفراتوا فقصددددفراتوامعددددّا فت  امددددةالتعفمددددةاتددددتلءا ددددفبالتفا174
امش ولفرافقه.

ا
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صالحية المؤسسة بالتحقيق في حوادث  :الفصل الخامس
 الطائرات الجوية

 ر عن وقوع الحادث:اإلخطا -أوالً 
منالتلف تبالا التسالف التمحاقدةال دّاوقدتعاودفتماتلدف   اا154توج والتمفت ا

تذلدددد التم تسدددةالتعفمدددةاتالقدددد لباافدددطالتم للدددةالتعدددطاتلددددعاتحدددوامسددد وتقعةفاتب
لتمددّ طااددهافددت لرراوتباتم ددعا قنلةددفاوتحددففاالاقةددفاولادد اجمقددعاتج ل ةددفاوجمقددعا
متجتتلتةددفاتواولفمةددفاوعدد اوصددتلام ددّوفطالتم تسددةاوصددّو اتعاقمددفتةلاهةددذلا

التشلب.
 لسلطة المختصة بالتحقيق في الحوادث:ا -ثانياً 

لتعفمدددةاتالقددد لبالتمدددّ طامةمدددةامدددنالتلدددف تبا تددد التم تسدددةاا155تتددد ّ التمدددفت ا
لتعحلقدددقالتف دددطاولتعشدددغقاطافددددطالتحدددتلتماولتتقدددف عالتعددددطاتععددد ضاتةدددفالتلددددف  ل ا
التمّ قددةافددطا قاددقلالتّوتددةاوفددطالتحددتلتمالتعددطاتلددعاتالددف  ل التمّ قددةالتمسدد اةافددط

التّوتةافت التمقفهالتّوتقة.اولاقةفافطات قلاذت  
إلج ل ددهاامددفاا ت فلةددفتتلجددباتشدداقلات ددفبالتعحلقددقاووضددعاضددتلالهاولتلتللددّال -ت

اتط.يعتلفقامعاتواف اهذلالتلف تباولتلتللّالتلقفتقةاتم  مةالتلق لبالتمّ طالتّوا
 لّلتاتل ا النالتحفتماولت  وطالتمععالةااهاوفقفبالاتد فاالتعدطاتت ا تد ا -ا

وقتلددهافددطاوددفلالتعتصددلا تقةددفراو شدد ا عق ددةالتعحلقددقاافتصددت  اولتصددقغةالتاعددقنا
اتعف .تعفلفباولتصفت،ال

وضددعالتعتصددقف التننمددةاتم ددعات دد ل اوقددتعالتحددتلتمامسددعل نراهةددّطاتددلمقنا -ن
اتنمةالتلق لب.
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تمددفااشددلبالتحددتلتمالتعددطاتلددعاتالددف  ل التمسدد اةافددطالتّوتددةرافددطا قاددقلاتوتددةا -ت
تإدد  رافقشددف  امم اددتبالددنات  ددةالتعحلقددقااصددفةامدد لق قنراوذتدد ا  لددفرااواددف ا

امنوقالتففققةاشقافغتاذل التصاة.ا
ه ددددفا شددددق ا تدددد اتباصددددقفغةالتفلدددد  ا ت(الاإقدددد  اقددددّاجددددفء ام لتصددددةاومذعاددددةاوا

فقشدف  امم ادتبالدنالتم تسدةافدطا…ففتصحق،اهتاتبات تبا فتعدفتط اتمدفااشلب
الت .…ت  ةالتعحلققالتمشااةاتةذهالتغفمةافطاتا التّوتةااصفةام لق قن

 شويل لجان التحقيق وعمل ا:ت -ثالثاً 
باتعددتت التم تسددةاتشدداقلات ددفبالتعحلقددقافددطامددنالتلددف تبااددلا156قضددوالتمددفت ا

وددتلتمالتلقددد لبالاددد ات داملدددلالدددّتاتلضددفءات  دددةالتعحلقدددقالدددناثنثدددة.اوا دددتنا
تام تسةراه فءالاد ا ادبالتا  دةرال تدععف ةاهدذوتالتذ د  التذفصدةراتدتلءا دف تلا
مددناتلإددلالتدد نتاتواإف جةددفراتنشددع ل افددطالتعحلقددقااصددفةالتعشددف اةراوتعحمددلا

ا علفتةلاوماففتتةل.لتم تسةاهّلال
اوإذلا فبالتحفتماقّاوقعاهقنا ف   السا اةاوتإ  امّ قدةافدطا قادقلالتّوتدةرافدإب
امدددنامم ادددطالتم تسدددةاومم ادددطاتدددالف ا ت  دددةالتعحلقدددقاتعشدددالامدددنالدددّتامعسدددفو 
لتلقدددد لبالتعسددددا ت.اوت ل ددددقا فدددد التلفلددددّ افقمددددفا ذلاتع ضددددوالتلددددف   التمّ قددددةا

ا(.163ةا لتمفت اتحفتمافطالتملف ل اولتم ف قالتعسا ا
تعمعددعات ددفبالتعحلقددقافددطاودددتلتمالتلددف  ل ااف تددعلنتقةافددطاتتلءالماةددف.اوتةدددفا
لتحددقافددطاتإددتلاماددفبالتحددفتماولامددفكنالاإدد  التعددطاتفقددّالتعحلقددقاوتفعقشددةفا
وإجددد لءالتمعفي دددف اول  دددنعالاددد التمسدددع ّل اولتسددد ن اولتم لجدددعاولت تدددتمف ا

م ةدف.اوتا دفبا دذت التدعّلفءالاشدذفاااولاو ل اولتعحفاالا امدفايةدلالتعحلدق
لتمع قدددقناومدددناتةدددلاصددداةاادددفام راوتلدددت التشدددةتتاول تدددعمفعااقدددتلتةلاوت ادددقفةلا
تلدددّملامدددفاتدددّيةلامدددنامعاتمدددف اوتو ل اتواتشدددقفءات لهدددفالتا  دددةاضددد و اةاإلظةدددف ا
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لتحلقلددةراوتةدددلاتمضدددفرالتذددفذالإلجددد لءل التننمدددةاتاحفددفظالاددد التلدددف   اوومتتعةدددفا
 لاةدفا اةدفاتوااعضدةفاإلجد لءال إع دف ل التننمدةالاقةدف.اولاد ا  دق اوتج ل ةدفاوا

ت  ددددةالتعحلقددددقالتع سددددققامددددعالت ةددددف التمع قددددةالاإدددد  ال ددددّال قعضددددفءا لتمددددفت ا
ا(.157

منالتلف تباتمم اقنالنا دلامدنالتّوتدةالتصدف عةاوتوتدةاا158وقّاتجفن التمفت ا
احضدت التعحلقدقااصدفةالتمشغدلاولتّوتةالتمسد اةافقةدفالتلدف   امتضدتعالتحدفتما

ام لق قناوتةلاتبامسععق تلاامنامشف،ولامنالتمسعشف انالتف ققن.
لاددد اتدددالف الامدددناولت ةدددف اا159وتقسدددق لراالمدددفلالتعحلقدددقراتوج دددوالتمدددفت ا

لإلتل اددةرا ددلاوسددبالإعصفصددهراتسددةقلامةمددةات ددفبالتعحلقددقاوت واددّهفاا مقددعا
لدددنات دددفبالتعحلقدددقامدددناالاو ل الت تدددمقةالتمععالدددةاافتحدددفتماوت فقدددذامدددفامصدددّ 
مسددع  التلددف   اتلدددّملا160تعاقمددف اتقسدد اتةددفاتتلءاتلمفتةددف.ا مدددفاتت مددوالتمددفت ا

جمقددعالتعسددةقن التمما ددةاتعسدد اعالماقددةالتعحلقددقاوت واددّات  ددةالتعحلقددقاا مقددعا
لتتثف قاولتمعاتمدف التعدطامدناشدل ةفاتباتفقدّالتمحللدقن.اواعع د او دباتوا إفدفءا

ااتمدةراتوالتع د اادلتاجد ءامدناتجد لءالتلدف   اتوات دّيلتواتغقق اتمدةاوثقلدةاتوامع
وضعةفاهةّطا م اولف قامعق ةاتواتضاقلامسف التعحلققاج مفرامعفقدبالاقدها

التلف تب.
 لتحقيق:اتقرير لجنة  -رابعاً 

اعّاتبات عةطات  ةالتعحلققامنالماةفاتعّاتل ا لرالنالتحفتماوتت فاهاولت  وطا
لتعدف اتام تسدة.اوفعدّاللعمدفتهاي اد او عق عدهاالتعطاتوف وااهاوت فعها تد التمدّي 

 تدد التّوتددةالتمسدد اةافقةددفالتلددف   .ا مددفامحددقات ددلامددناصددف عطالتلددف   اومفت ةددفا
ومسع م هفاوضفم قةفاولتمعض  انامنالتحفتمالتحصتلالا ا سذةامنالتعل ا ا
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(.اواعددددّالتعل ادددد التددددذتاتضددددعهات  ددددةالتعحلقددددقافددددطالتحددددفتمالتددددذتا161 لتمددددفت ا
اف   امنا فوقةالتتقف عالتمّو ةافقهاصحقحفرامفاتلاي  والاسه.تع ضواتهالتل

هددذلاوتام تسددةالتحددقافددطا لددفت التعحلقددقافددطاوددتلتمالتلددف  ل ا ذلاظةدد  اتتتددةا
ا(.162جّيّ ات ث افطالت عق ةالتعطاوصلا تقةفالتعحلققاهّلمةا لتمفت ا

لجزائيــة عــن أفعــال التخريــب أو الســطو علــى الطــائرات المســؤولية ا -خامســاً 
 المنكوبة:

تامددنالتلددف تبالادد اتبامعفقددبااددفتح  امددناتددعةاتشددة ا تدد ا/186 صددوالتمددفت ا
ثنمات تل ا لامنامعملالا او باتوا إففءاتواتغقق اتمةاوثقلدةاتوامعاتمدةا
مناشل ةفاتباتفقّات دفبالتعحلقدقافدطاودتلتمالتلدف  ل اتوامع د اادلجة  التلدف   ا

تاتثدد امددناآثددف التحددفتماهةددّطاتوالددّلتلتةفاتوات ددّيلاوضددعةفاتواملددت اهعشددتاهات
ا م اولف قامعق ةاتواتضاقلامسف التعحلقق.

ومعالّ الإلإنلاافتعلتفف الاشّالتم صتاال ةفافطالتلتل قنالت ففذ رامعفقبا
افتح  امناثنثةاتشدة ا تد اثدنماتد تل اوففتغ لمدةالتمفتقدةامدنامف دةاتتدتا تد ا

حددفتماتوااددلج لءامددناثنثمف دةاتتددتاتقدد  اتددت اةا ددلامددنامع دد االددف   اتع ضددوات
ولفمةددفاتواضددحفمفهفاتواملدددت اهعح ادد اقلدددعام ةددفاتواتشددتاهاتتاتثددد امددناآثدددف ا
لتحفتماهةّطالتعذ اباتوال تعحتلذالا اتمتللاتواممعا ف اإفصةاتوامعّل ا

اا(./186تواتجة  اتفاعةاتالف   ا 
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 البحري  القانون  :الجزء الثاني
 

  تعريف القانون البحري:
ة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنةم العالقات الناشئ تاهتالتلف تبالت ح

ت قددةاولتلددف تبالت حدد تاهةددذلالتمع دد التتلتددعامشددملالتلتللددّالتلف المالحــة البحريــة  
(التعنقدددف التعدددطامادددتباتودددّات  لفةدددفا1 ا لتعدددطاتددد  لا دددتلقنامدددنالتعنقدددف اهمدددف

(التعنقددف ا2 .ا لتّوتددةاهتصددفةفاصددفو ةاتددقفت راتواتوددّاتشددذفاالتلددف تبالتعددف
لتعدددطاتدددعلاهدددقنالافددد لتاتواتشددددذفاالتلدددف تبالتذدددفا.اولتلدددف تبالت حددد تاامع ددددفها

التلف تبالت ح تالتعف اولتلف تبالت ح تالتذفا.اا لتتلتعاهذلاي لسلا ت اقسمقن
اا واعف عا ت اثنثةاف وعا القانون البحري العا  –أواًل 

  :القانون الدولي العا  البحري  – 1
قلالتعنقددددف الت ح اددددةالتعددددطات شددددلاهددددقنالتددددّولافددددطامعدددد ضاواعددددتت ات  ددددا

التددععمفتةفاولتددع مف هفالتمشددع  اتا حددف .اواةددعلاهددذلالتفدد عامددنالتلددف تباافتمسددف ل
لتمععالدددةااح ادددةالتمنودددةافدددطالت حدددف راومسدددف لالتمقدددفهالإلقاقمقدددةاتادددّولراوولدددت ا

الت اا00لتّولافطالتع مف اتلمف الت حف ا
  :القانون اإلداري البحري  – 2

نامدواعضمنالتلتللّالتلف ت قةالتم  مةاتاعنقف التعدطات شدلاهدقنالتّوتدةاو لفمفهدفا
لتمشددددعغاقناافالمددددفلالتمععالددددةاافتمنوددددةالت ح اددددة.افةددددتاي حدددد رااشددددالاإددددفاا

اوتدنمعةفاهع ةق التسفنراوفالامفايعصلات  قمةفاولتع مف هفاوإتل تةفا افتم لفق
لا اصدنوةفاتامنودة.اومدناجةدةاوج سقعةفاولكعسفاالتحلت الاقةفاولإلش لطا

تإدد  رايةددعلاهددذلالتلددف تباه حدد التلتللددّالتمعصدداةاافتددعذّل الت ففه ددةاولتمنوددقنا
 لت اا00ولتض فطاولتمة ّتقنالت ح اقناوم هنتةلا

ا
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  :القانون الجنائي البحري  – 3
واعضمنالتلتللّالتعطاتحّتالت  ل لالتعدطاتلدعالاد اظةد التسدفناوللتفدةاا

ا ل.ام ت  طاهذهالت  ل
التلددف تبالتددّوتطالتذددفاا واعفدد عا تدد افدد لقنا القــانون الخــاص البحــري  –ثانيــًا 

 لت ح تراولتلف تبالتع ف تالت ح ت.ا
  :القانون الدولي الخاص البحري  – 1

واعدددتت ات  دددقلالتعنقددددف التلف ت قدددةاهدددقنالافدددد لتامدددناج سدددقف امذعافددددةراا
امذعافدةراوتحّيدّالتلدف تباوافصلراتمضدفررافدطامسدف لات دفنعالتلدتل قناهدقنالتدّولالت

التتلجبالتعل قق.ا
  :القانون التجاري البحري  – 2

لتلدف تباوهتايعضمنالتلتللّالتعطاتحالالتعنقدف الت فشدعةاهدقناتشدذفااا
تاسدفن.افق لدتتالادد اال تدع مف التع دف تااصدّتاا–ا  قعقدةاوللع ف ادةا-لتذدفاا

تتاعددفماقنالاقةددفراوللددلتلتللددّالتم  مددةاتاع ددف  الت ح اددةراولتعددطاتععاددقاافتسددفناولت
الت .اوتعحّتات لتع فافطاهدذلالت د ءاافتلدف تبالتع دف تاا000لتع مف هفراوضمف ةفا

الت ح ت.ا
ا

 القانون البحري: مصادر
مسعمّالتلف تبالت ح تاقتللّهامنامصفت اإمسةاتعّ نااحسبالاوتتادةاا

ّل التعش اعالت ح ترالتع طرالجعةفتالتلضدفءرالتفلدهراولتمعفهدا فطالتعل ققاوهط
اول تففققف التّوتقة.ا

  :قانون التجارة البحرية –المصدر األول 
 راوقدددّا1950صددّ اقددف تبالتع دددف  الت ح اددةالتسدددت تالت ففددذاوفتقدددفرالددف ااا

لتمسددددعتو امددددناا. 1947تإددددذ اتوافمددددهامددددنالتلددددف تبالتا  ددددف طالتصددددفت الددددف ا
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جددبااصددّتا لددلالت ضددف عاامتاار 1936لتعشدد اعالتف  سددطا فتلددف تبالتف  سددطاتعددف ا
ار 1924وثدددف قالتشدددحناومدددنالتمعفهدددّل التّوتقدددةاومدددنالتلدددف تبالتم لكشدددطاتعدددف ا

تباقف تبالتع ف  الت ح اةالتحفتطاتص ،اومنامش وعاقف تبالتع ف  التمص ت.ا  ا
رافلدددّاته مدددواقفصددد لرامدددناوقددد امسدددفي تهاتاعلدددت التعشددد اعطافدددطالتمقدددّلبالت حددد تا

  قدد امددنالتمسددف لافددطام ددفلالتعّيددّامددنال تففققددف التّوتقددةاتع ددفولات  ددقلالددّتا
لتعشدد اعالت حدد تراتددلاماددناقف ت  ددفالتحددفتطامتلك ددفراتةددف.اممددفالتددعّل ا تدد التعمددلا

مسدع ا تد التدع مفلالت دتلقصاار 2002لا ا لّلتامش وعاقف تباجّيّافطالف ا
فطالتعش اعالتحدفتطراومسدفي  اتوادف ال تففققدف التّوتقدةالت ح ادةالتعدطاته مدوااعدّا

اصّ اوع الآلب.صّو هرا  ات هاتلام
  :العرف والعادات –المصدر الثاني 

تأللدد لطاولتعدددفتل الت ح ادددةالتدددّو الاتفتددطافدددطاتلدددتا اقتللدددّالتلدددف تباا
الت ح ترافقسععقنالتمش لتباافال لطاولتعفتل التمحاقةاوتا التسف ّ افطالتّول
لت ح اةرامناتجلا ت لجةفافدطااعدضالتمعدفمن اولتعلدتتالت ح ادة.اواا دلالتلضدف ا

 الالددد لطاولتعدددفتل الت ح ادددةافدددطامعددد ضا ددد لعامعدددقناتاحادددلافقدددهرال دددّمفا ا تددد
ام ّولا صفراتش اعقفرامحالالت  لعالتمع وضالاقةل.

 :افت اد القضاء –المصدر الثالث 
ي تتالتلضفءرالدنا  ادقال جعةدفتاولتعفسدق اتالتللدّالتلف ت قدةالت ح ادةراا

ضددعالتددد لصاولتلصددت افدددطاتو لرامامددنراتاعشدد اعالت حددد ترامددناإدددنلا ظةددف امتل
اذت التعش اع.

  :الفقه –المصدر الرابع 
ملصددددددّاهددددددذت اآ لءالتفلةددددددفءافددددددطام ددددددفلالتلددددددف تباوتاحددددددفثةلاو   اددددددفتةلاا

وم تففتةلالتمععالةااش لاتواف التلف تباوتلققمةفراولتععاققالا اقد ل ل التلضدفء.ا
 ح ادةراوتافلها مصّ اتفسدق تاتالدف تبالتدّو الت  قد افدطام دفلاقتللدّالتحلدت الت
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ا ةددفاتل مددةالتعلددت اتمتلك ددةاضدد و ل التعصدد اولتحفجددةا تدد اتتوقددّاتادد التلتللددّا
لادد التمسددعت التددّوتط.افقدد تتالتفلددهاه ددفاتو لرام شددّلراتامشدد عافددطاتعددّيلالتعشدد اعا

اوتلتا ه.ا
  :المعاهدات واالتفاقات الدولية –المصدر الخامس 

تلدددفا تددد اوضدددعااممعدددفنالتلدددف تبالتع دددف تالت حددد تاافتلدددفاعالتدددّوتطراممدددفا
قتللددّامتوددّ افددطاهددذلالإل ددف راومددناه ددفاتسددع التمعفهددّل اول تففققددف التّوتقددةا
ةا تدد اتتوقددّاقتللددّالتعشدد اعالت حدد تاهددقنالتددّولالت ح اددةرافععلددّالتمدد تم ل التّوتقدد

مدددناتجدددلالتعتصدددلا تددد اوادددتلامتودددّ اتععادددقاافتمسدددف لالتلف ت قدددةالت ح ادددةااغقدددةا
جدد  ا قدد ل التعّيددّامددنال تففققددف التّوتقددةاات  قمةددفاوتتوقددّهف.اوفددطاهددذلالتم ددفل

الت ح اةاوتصّملةفامناق لالتعّيدّامدنالتدّولالت ح ادةافدطالتمد تم ل التّهاتمفتدقة
اا لتم علّ اتعتوقّالتعش اعالت ح تا ذ  ام ةف

ولتذفصدددةاهعتوقدددّالتلتللدددّالتم  مدددةاتاعصدددفت اا1910لتففققدددةاه و سدددلاتعدددف اا–ا1
الت ح ت.ا

(اولتم  مددددةا1967 معّتدددةاه  وتت ددددتلالدددف اا1910التففققدددةاه و سدددلاتعددددف ا–ا2
االمفلالإلتعفطاولإل لفذافطالت ح .ا

اولتذفصةاافتع ل  اوالتّوتط.اا1923لتففققةاه شات ةاتعف اا–ا3
(التذفصددددةا1957 ولتمسددددع ّتةاافتففققدددةالدددف اا1924لتففققدددةاه و سدددلاتعدددف اا–ا4

اهع  قلامس وتقةامفت طالتسفن.ا
(التم  مدددةا1968 ولتمعّتدددةاه  وتت دددتلالدددف اا1924لتففققدددةاه و سدددلاتعدددف اا–ا5

ااواف الت للالت ح تاامتجباوثف قاشحن.ا
 ولتمسدددددددددع ّتةاافتففققدددددددددةاه و سدددددددددلاتعدددددددددف اا1926لتففققدددددددددةاه و سدددددددددلاتعدددددددددف اا–ا6

ا(لتذفصةااف معقفنل الت ح اة.1967
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لتذفصددفبااحصددف ةاا1934وف وتت ددتلالددف اا1926 سددلاتعددف التففققددةاه واا-ا7
ّال ضدددموا تقةمدددفاتدددت اةاامتجدددباقددد ل ا  دددق الت مةت ادددةالتسدددفنالتحاتمقدددة.اوقددد

ا.1960آذل اا8فطاا497لتع فقةالتمعحّ اذتالت قلا
وددددتلا  ددددف التم لفددددقالتّوتقددددةاولت لددددلالت حدددد تاا1932لتففققددددةاج قددددتاتعددددف اا–ا8

التسفواط.
ولتذفصددةاهع  ددقلاقتللددّال إعصددفاالت  ل ددطاا1952لتففققددةاه و سددلاتعددف اا–ا9

اتاوغق هامنالتحتلتمالت ح اة.افطاوتلتمالتعصفت الت ح ا
ولتذفصدةاهع  دقلاقتللدّال إعصدفاالتمدّ طاا1952لتففققةاه و سلاتعدف اا–ا10

افطاوتلتمالتعصفت .ا
ولتذفصددةاهع  ددقلاتواددف التح دد ال وعقددف طاا1952لتففققددةاه و سددلاتعددف اا–ا11

الا التسفن.ا
ا.لتذفصةاام عاتاتمامقفهالت ح اافت اوا1954لتففققةات ّباتعف اا–ا12
لتعددطاتععاددقاهعحّيددّامسدد وتقةامددفت طالتسددفناا1957 سددلاتعددف التففققددةاه واا-ا13

الناتض ل هف.ا
اولتذفصةااحمفمةالا وللافطالت ح .اا1960لتففققةات ّباتعف اا–ا14
التذفصةاه للالت  فاااح لر.ا1961لتففققةاه و سلاتعف اا–ا15
فنالتعدطاتسدق التذفصدةاامسد وتقةامدفت طالتسدا1962لتففققةاه و سلاتعدف اا–ا16

اافتلفقةالت تواة.
التذفصةاه للاتمععةالتمسفف انااح لر.اا1967لتففققةاه و سلاتعف اا–ا17
لتذفصددةاهعسدد قلالتحلددت الادد التسددفناققددّاا1967لتففققددةاه و سددلاتعددف اا–ا18

الإل شفء.ا
ل تففققددةالتّوتقددةالتذفصددةاافتمسدد وتقةالتمّ قددةالددنالاضدد ل الت فجمددةالددناا–ا19

ا.1969ت فياتعف اتاتمالت حف ااف
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ل تففققددةالتّوتقددةالتذفصددةااإ شددفءاصدد ّو اتوتددطاتاععددتاضالددنالاضدد ل اا–ا20
ا.1971لت فجمةالنالتعاتماافت فيا

ا1973ل تففققددةالتّوتقددةالتذفصددةاام ددعالتعاددتمامددنالتسددفنا مددف فتل(اتعددف اا–ا21
ا.1978وف وتت تلاتعّياةفاتعف ا

ا
 نطاق تطبيق القانون البحري:

لتلدددف تبالت حددد تايعحدددّتاافتمنودددةالت ح ادددة.اففتلددددف تبا با لدددف اتل قدددقاا
لت حددد تامل دددقالاددد التمنودددةالت ح ادددةاتوبالتمنودددةالت ة ادددةراوفمدددفاتبالتمنودددةا

ا لت ح اةاهطام فطاتل ققالتلف تبالت ح تافةذلامسعا  اهقفبامفهقعةفاوت تللةف
  :ماهية المالحة البحرية –أواًل 

يدّالتملصدتتاافتمنودةالت ح ادةراثف اإدنطافدطالتفلدهالتلدف ت طاودتلاتحّا
وتمقق هدددفالدددنالتمنودددةالت ة ادددةراواع  ددد التذدددنطافدددطالدددّ الت فهدددف رال ت دددفها

اتتل التمنودددةالت ح ادددة لاول(اامععمدددّافدددطاتحّيدددّامفةدددت التمنودددةالت ح ادددةالاددد ا
وهدددطالتسدددفق ة.افقددد  اتبالتمنودددةالت ح ادددةاهدددطالتمنودددةالتعدددطاتلدددت اهةدددفالتسدددفنا

منودددةالت ة ادددةاهدددطالتمنودددةالتعدددطاتلدددت اهةدددفالتم لكدددب.الت ح ادددة.افدددطاودددقناتبالت
واععمّات صدف اهدذلال ت دفها مدفاهدتاولضد،الاد التعف قدةاهدقنالتسدفق ةاولتم  دب.ا
وفددطالتتلقددعافددإباذتدد اي قدد اصددعتفف افددطاتحّيددّامفةددت التسددفق ةاومددفاممق هددفالددنا

التماددفبالتددذتلتم لكددبالتعددطاتعمددلافددطالا ةددف .اوال ت ددفها لت ددف ط(امععمددّالادد ا
ت ددد تافقدددهاهدددذهالتمنودددةاوهدددتالت حددد .اوهدددذلال ت دددفهاي قددد الت دددّلاودددتلامفةدددت ا
لت ح راوإصتصفرافدطاودفلا ف دوالتسدفق ةاتلدت االلمدفلالت لدلافدطالت ةد اولت حد ا
فددطاوقددواولوددّ.اوتإقدد لراه ددف الت ددفها ثفتدد (ايددذهبا تدد اتحّيددّامفةددت التمنوددةا

ءالت وادةافدطالت حد .الت ح اةالا اتتف الاإلف التعطاتعع ضاتةدفالتسدفق ةاتث دف
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  اتباهددددذلال ت ددددفهاتمضددددفراي ددددّواغقدددد اولضدددد،اتمددددف التتضددددتلراوذتدددد ا إددددعنطا
الاإلف امناتفق ةاتسفق ةاتإ  .

  :أنواع المالحة البحرية –ثانيًا 
  :أنواع المالحة البحرية من حيث الموضوع أو الغرض – 1

ثدةات لسلالتمنوةالت ح اةامناوق امتضدتلةفاتوالتغد ضام ةدفا تد اثن
امنوةات ف اةاومنوةالتصقّاومنوةالت  هة.ا تقسف 

هدددطالتعدددطامادددتبامتضدددتلةفا لدددلالاشدددذفااولت ضدددف عاا لتمنودددةالتع ف ادددةا–تا
االصّاتحلققالت ف،.ا

اومتضتلةفاصقّالاتمف اولتم ع ف الت ح اةالاإ  .ا منوةالتصقّا–اا
فدطاتصد قفةفااوالت اهةدفالاشدذفااتغفمدف ات فقةقدةراوادّإلا منوةالت  هةا–نا

لتقذددت را مددفاياحددقاامنوددةالت  هددةالتمنوددةاتألغدد لضالتعامقددةالتعددطاتلددت اهةددفا
اتفنالت ح التعامط.ا

  :أنواع المالحة البحرية من حيث طول الرحلة – 2
ت لسددلالتمنوددةالت ح اددةامددناوقدد ا ددتلالت واددةا تدد التمنوددةالتسددفواقةاا

اةاتلدفتطالت حدف ا وهدطالتعدط وهطالتعطات  تافطالتمقفهالإلقاقمقدةاتاّوتدة(اومنود
ات  تافطالتم للةالت ح اةامفاو لءالت ح الإلقاقمط(.ا

  :أنواع المالحة البحرية من حيث أهميت ا – 3
ت لسددلالتمنوددةالت ح اددةامددناوقدد اتهمقعةددفا تدد امنوددةا  قسددقةاومنوددةاا

مسفلّ اتوات عقة.اولتمنوةالت  قسقةاهطالتعدطاتلدت اهةدفالتسدفنامدناتجدلاتحلقدقا
ت ف اددةا  لددلالت ضددف عاولتمسددفف ان(اتوامددناتجددلالتصددقّاتوالت  هددة.اتمددفااتغدد لض

لتمنودةالتمسددفلّ اتوالتعفاعدةافةددطالتعددطاتلدت اهةددفاتددفناغ ضدةفاتلددّملالتمسددفلّ ا
 تسفنالتمنوةالت  قسقةراوم ةفاتفنالتلل اولإل شفتاولإل لفذ.

ا
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  :المالحة المختلطة – 4
ق ةافددددطالت حدددد اولت ةدددد .التمنوددددةالتمذعالددددةاهددددطالتعددددطاتلددددت اهةددددفالتسددددفا

ولتمنوةالتمذعالةراقّات تبامذعالةامناوق الت مدفبراوه دفاتذصدصالتسدفق ةا
تفعدد  امددنالتدد مناتالقددف اهدد ون ااح اددةراوتذصددصاتفعدد  اتإدد  اتالقددف اهددد ون ا
 ة اددة.ا مددفاتبالتمنوددةالتمذعالددةاقددّات ددتبامذعالددةامددناوقدد التماددفبافق دد تا

ت ةدد افددطا واددةاولوددّ را فتمنوددةاهددقناقسددلام ةددفافددطالت حدد اولتلسددلالاإدد افددطال
وتعددّالتمنوددةالتمذعالددةامنوددةااح اددةا ذلالتلددفه  اوفددت اتددعقّافددطا واددةاولوددّ .ا

جدد  التلسددلالاك دد ام ةددفافددطالت حدد راوتعددّامنوددةا ة اددةا ذلاجدد  التلسددلالاك دد ا
ا.م ةفافطالت ة المنراهع عقةالتف عاتألصل

ا
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  :خطة البحث
اا ع فاتلف تبالتع ف  الت ح اةا ت اإمسةاتهتلات لسلات لت
التسفق ة.اا لت فاالاول
اتشذفاالتمنوةالت ح اة.اا لت فاالت ف ط
الت للالت ح ت.ا لت فاالت فت 
التعلمقنالت ح ت.ا لت فاالت لاع

التعاتمالت ح ت.اا لت فاالتذفم 
ا

التسفق ة الت فاالاول
 

 مف و  السفينة: -أوالً 
تتتددوالتمدفت الاوتدد اا2006تعدف اا46 الت ح ادةالت ّيددّا قدلاقدف تبالتع ددف ااصدّو ا

ةالف مدةاذلتقدةالتدّفعاصدفتحام شدل "كددلاا فطافل تةفالتعفتعةاتع الالتسفق ةاال ةدف
ا.ماحلف التسفق ةالتننمةا تعغنتةفاج ءلرام ةف"اوتعدتامنوةالت ح اةرا

ااات ةددفاذلتقددةولتع دد  اوفلددفراتاعع اددلالتسددفهقافددطالددّالتم شددل التعف مددةاتددفق ةاهددتا
لتدددّفعاوفعذصقصدددةفالتمععدددفتاتامنودددةالت ح ادددةرا  اتباتذصدددقصالتم شدددل الاددد ا
لت حدددتالتمعلدددّ امفعددد ضاتبات دددتباهدددذهالتم شدددل اقدددفت  اهةقععةدددفاومتلصدددففتةفالاددد ا
ممف تددةالتمنوددةالت ح اددةراتتاصددفتحةاتامنوددةالت ح اددةافددنامسددعلقلاهّلهددةالتلددتلا

ف ددواغقدد اصددفتحةاتم لوتعةددفرا ذا اهددّاهعذصددقصالتم شددل اتامنوددةالت ح اددةا ذلا 
صدددفتحةاتامنودددةاوعددد امسددد  اوصدددتالتسدددفق ةالاددد التم شدددل التعف مدددةاتبات دددتبا

تذصدصااصدفةامععدفت اتالقدف اافتمنودةالت ح ادةامدناجةدةامناجةةاوتبالت ح اةا
 .اوففتعتت اتاعع الا  ّهامحّتامفةت التسفق ةاافتع فص الآلتقة تإ  ا

ا
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ا :ةالسفينة منشأ –العنصر األول 
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

لءاقةاوقّ لتةفاو د  اتسدقق هفاتدتاو اتهمقةاتل الةالت  فءاواوصفطالتسفق ةالتشاا
نامدكف واش للقةاتواتسق االت الت ذف اتواتعملاافتلفقةالتذ اةراو اتمققد اتمضدفرا

ا.وق اومتتعةفاهقنالتسفق ةالتصغق  اولاإ  التعمنقة.

ــاني  ــة وتخصــيص المنشــأة للمالحــة  –العنصــر الث الصــالحية للمالحــة البحري
 البحرية: 

لا اتبالتسفق ةاهطالتم شل التعطات تباصدفتحةاا بالتلف تبالتست تال ّمفا ص
تامنودةالت ح ادةاماددتباقدّاللعمدّامعقددف اتذصدقصالتسدفق ةاتامنوددةالت ح ادةافددطا
تحّيّهامفةت التسفق ةراولتع   اهدطاافتعذصدقصالتفعادطاتامنودةالت ح ادةراوتدق ا

لتسدددفق ةاتبات دددّتالتسدددفق ةافدددطالتمنودددةالت ح ادددةاوإ مدددفاضددد و افرا كعسدددفااوصدددتا
.اولاقدهاففتم شدل اماعمادةالتصد عاتبات دتبامعدّ اومذصصدةاتعاد التمنودةاماف 

تعّاتفق ةاتم  تاتذصقصةفاتامنوةالت ح اةاوإباتدلات دّتافقةدفااعدّرا مدفايع تدبا
لا اذت اتبالتم شل اتحوالت  فءا اتعّاتفق ةااعّاوإباتمانالإلث ف امناإنلا

وددةالت ح اددةااعددّاتمددف ا تددت الت  ددفءاولتتثددف قالاإدد  اتبالتم شددل امذصصددةاتامن
ص عةفاومعقف التعذصقصاتامنودةالت ح ادةاتتل اتاعمققد اهدقنالتسدفق ةاولتم  دبرا
وتعدددّيلاوجدددهالتعذصدددقصايددد ت اتددد وللاوصدددتالتسدددفق ةالدددنالتم شدددل رافادددتات ةدددفا
كف دددوامذصصددددةاتامنوددددةالت ح اددددةاثددددلاإصصددددوااعددددّاذتدددد اتامنوددددةالتّلإاقددددةا

فايع تددبالادد اذتدد امددناآثددف ا لت ة اددة(اتحتتددوامددناتددفق ةا تدد ام  ددبامددعا ددلامدد
قف ت قددة.او اهددّاتباتعددتلف افددطالتم شددل ات ددطات عسددباوصددتالتسددفق ةاقددّ  اذلتقددةا
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لادددد التعسددددقق اولادددد امتلجةددددةالتمذددددف  الت ح اددددةاهتتددددف اةفالتذفصددددةا لع ف هددددفا
صدفتحةاتامنودةراو امسعسددفلالتلدتلااصددنوقةالتم شدل اتاسدق افددطالت حد اتم دد تا

مفءا ذلاتدلات دناقدفت  الاد التح  دةاول ت دفهافقدهاقّ تةفالا التلفتالا اتل،الت
لتددددعلن رراووصددددتالتسددددفق ةايدددد ت يااشدددد طالتصددددنوقةاتامنوددددةاوجددددتتلراولددددّمفررا
وا ولالنالتسفق ةاهذلالتتصتا ذلافلّ اصنوقعةفاتامنوةالث اودفتمااحد تا
مدد نراوتصدد حوال ّ ددذاولفمددفر.اومددفاتلمددوالتع دد  اافتعذصددقصاتامنوددةالت ح اددةا

ت التلففقدددةالادددد اتدددل،الت حدددد ا اتعدددّاتددددف فررا فا صدددفةاولت سددددت افدددإبالتم شدددد
لتعف مدددةاولاودددتلضالتعف مدددةاولتمدددّل  التعف مدددةاولتف دددفت التعف مدددةراواسدددع عّامدددنا
مفةت التسفق ةالتم شت التعطاتسق افطالت حد اتوباتبات دتبامذصصدةاتامنودةا

وذتد ام دلالت ح اةراهلاتلّ اإّمف اتلإدلام لفدقالتمنودةالت ح ادةاتتالتمدتل طرا
لت لفعدددف التمف قدددةاولتصددد فتلاولت  لكدددف اولتددد ول  اوقدددتل االتغلددد راو دددلام شدددل ا

التلف  ل التمف قةتتجّافطالت ح او اتسعذّ افطالتمنوةالت ح اةراو ذت ا اتعّا
 hydravions مناق قلالتسفناا ةدفا اتسدعذّ اتدل،الت حد ا  افدطالماقدف اا

الاجتلراوتق افطالتمقفهالت ح اة.لإلقنعاولتة تطاتمفالت واةا فسةفافعع
 لقيا  بالمالحة البحرية على وفه االعتياد:ا –العنصر الثالث 

 با شدددفطالتم شدددل اتدددق اضددد و افراتبامادددتباملعصددد لرالاددد التمنودددةالت ح ادددةاهدددلا
امافدد اتباتلددت اهعادد التمنوددةالادد اوجددهال لعقددفتاوففتعددفتطا اتعددّاتددف فرالتم شددت 

قفمددوال ضددفراه واددةااح اددةاهددلاي لدد اوصددفةفاالتمذصصددةاتامنوددةالت ة اددةاوتددت
م   ددفراو اي عفددطالددنالتم شددل اوصددتالتسددفق ةا باقفمددوااصددت  الف ضددةاهدد عضا
لتدد ون الت ة اددة.اوإذلا ف ددوالتم شددل اتلددت اامنوددةامذعالددةافددفتع   افددطاوصددفةفا

اهتاه شف ةفالتغفتب.
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تعدددّاات دددها"هدددذلاوقدددّا دددصاقدددف تبالتع دددف  الت ح ادددةافدددطالتمدددفت الاوتددد ام دددهالاددد ا
"اتتاتبالتتصددددتالتلدددددف ت طااماحلددددف التسددددفق ةالتننمددددةا تددددعغنتةفاجدددد ءلرام ةددددف

(اوإ مدفامشدعملاCorps تاسفق ةا املعص الا اجسلالتسفق ةاتواهقااةدفافحسدبا
لا ا لامفاينن التسفق ةامناتشدقفءام فصداةاتوامعصداةاواعدّاوجتتهدفاضد و افرا

راماحلددددف التسددددفق ةفلةددددفءاتمنوددددةالتسددددفق ةاولتددددعغنتةفراوهددددتامددددفاملاددددقالاقددددهالت
ولتعصدد طالتددتل تالادد التسددفق ةامشددملاماحلفتةددفاتو مددفاوفجددةاتددذ  اإددفااافتعلددّا
وت ددددناي للدددد اإللمددددفلاهددددذلالتحاددددلاتبات ددددتبالتسددددفق ةاوماحلفتةددددفاممات ددددةاتددددذل ا
لتشذصاممفاي   اووّ التحالالتلف ت طاوتأل  لطال تفدف الاد التدع عفتااعدضا

ق ةالتعددطا اي شددلالددنافصدداةفالددنالتسددفلتماحلددف امددنا لددف التعصدد طاوهددطاتادد ا
اتباتفلّاهذهالتسفق ةاوصفةف.ا

ا ةاال ةدفكمفاهق والتمفت الت فت ةامناقف تبالتع ف  الت ح اةالتل قعةالتلف ت قةاتاسدفق
فدطاا".ا  ات ةفاوتتا ف وامف رام لت رافةدطا اتذضدعاتلفلدّ ا لتحقدفن مفلام لتل"

ق ةامحعفناإلج لءل امعق ةا دصالاقةدفالتم لتلات ّالتحف  (اابا للاما قةالتسف
لتلدف تب.ا ضدففةا تدد اتبالتسدفق ةافددطااعدضالتحددف  اتذد نالددناتوادف التم لددتلرا

لتلددف تبامعفمددلالتسددفق ةامعفماددةالتعلددف امددناوقدد التحلددت التعق قددةالتعددطاوقدد اتبا
راوض و  اشة التعص فف التلف ت قةالتعدطاتد تالاقةدفاالقدّهفافدطاتد لاتعصلاهةف

التسفق ةالتذفا.ا
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 لسفن:اأنواع  -ثانياً 
ت لسددلالتسددفنامددناوقدد اغدد ضالتددعذّلمةفا تدد اقسددمقنا  قسددققن التسددفنالتعفمددةا

اولتسفنالتذفصة.ا

 السفن العامة: -1
لتسددفنالتعفمددةاهددطاتادد التسددفنالتمسددعذّمةامددناق ددلالتسددالف التعفمددةافددطالتّوتددةا

مددددةا تدددد ااتلءاإددددّمف الفمددددةراوتغقدددد الاغدددد لضالتع ف اددددة.اوت لسددددلالتسددددفنالتعف
اقسمقن اتفناو فقةاوتفناغق او فقة.ا

 امددنالتففققددةالامددلالتمعحددّ اتلددف تبالت حددفا29ولتسددفق ةالتح فقددة.ااملعضدد التمددفت ا
 اهددطا لتسددفق ةالتعفاعددةاتالددتل التمسدداحةاتّوتددةامددفاوتحمددلالتعنمددف ا1982لددف ا

لتذف جقددةالتممقدد  اتاسددفنالتح فقددةالتعددطاتةددفاج سددقةاهددذهالتددّولاوت ددتباتحددواتمدد  ا
فايامعقنا تمقفرامناق لاواتمةاتاد التّوتدةاوا ةد التدمهافدطاقف مدةالتذّمدةاض

لتم فت ةاتوافقمفامعفتتةفاواشغاةفا فقلامنالاشذفااإفضدعاتلتللدّال  ضد فطا
افطالتلتل التمساحةالت  فمقة(.

تمددفالتسددفق ةالتعفمددةاغقدد التح فقددةافةددطالتسددفنالتعددطاتما ةددفاتواتسددعغاةفافلدديافددطا
قدددةاغقددد التع ف ادددةاومدددناتم اعةدددفرالتسدددفنالتمذصصدددةات لدددلاتتلءالتذدددّمف التحاتم

لت  ادددّاوتدددفنالتمسعشدددفقف اوتدددفنالا صدددفتاولتسدددفنالتمذصصدددةاتا حددد التعامدددطا
اوتفنالت مف  .ا

وتعمععالتسفنالتعفمةاالسمقةفاهتضدعاقدف ت طاإدفااممق هدفالدنالتسدفنالتذفصدةا
مددددناوقدددد امعفماعةددددفافددددطاتلددددفتطالت حددددف اوقدددد اتحقلةددددفاوصددددف ةا فماددددةات ددددفها

عصدددفااتتاتوتدددةاتإددد  اغقددد اتوتدددةالتعادددل.ا مدددفات فددد تاالوادددف اإفصدددةاتث دددفءالإ
ممف تعةفاتحقالتم و الت  تءاولتم و التعفه افطالتم ف قالت ح ادةالتعدطاتمدف  ا

ا46فقةددفاهددذهالتحلددت ا وقددّا صددوالتمددفت الت ف قددةامددناقددف تبالتع ددف  الت ح اددةا قددلا
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تسددد تاتواددف اهددذلاالددّلالتحددف  التعددطاو تااشددل ةفا ددصاإددفارا افقمددفت دده ا"ا
لتلف تبالا التسفناالتح فقةاوالتسفنالتعطاتذصصةفالتّوتةاتواتودّالاشدذفاا

ال لع ف اةالتعفمةاتذّمةالفمةاواغ لضاغق ات ف اة"(.

 لسفن الخاصة وما في حوم ا:ا -2
لتسددفنالتذفصددةاهددطالتسددفناغقدد التحاتمقددةاولتعددطاتسددعذّمةفالتةقعددف اولتشدد  ف ا

حدواادة.اووفلدفراتاعلدت ل الت ّيدّ اتلدف تبالت حدف راي دّ ناتولاف لتافطاتلمفلات ف ا
 مددفاي ددّ ناالتسددفنالتحاتمقددةالتمسددعذّمةااغد لضات ف اددةهدذلالت ددتعامددنالتسدفنرا

تحددددواهددددذلالت ددددتعامددددنالتسددددفناتمضددددفرالتسددددفنالتع ف اددددةاو ددددفقن الت عدددد ولاولتغددددفنا
ق ةاال تللةفاوتو فمةفالتمذعافةاوتدفنالتصدقّاوتدفنالت  هدة.اواذعادتام  د التسدف

لتع ف اددةالددنالتسددفق ةالتح فقددةامددناوقدد الت  ددفءاولتع ةقدد اولتلددفقلاولتمةددف التعددطا
تت لا ت ا لام ةفاو دلاذتد ايع تدبالاقدهالإدعنطافدطالتم لكد التلف ت قدةراوفقمدفا

لتفددقالتفلددهاولتلضددفءالتددّوتققناالتذفصددةافددطاتلددفتطالت حددف ريععاددقاهتضددعالتسددفق ةا
لتسدددفق ةالتذفصدددةاولتّوتدددةالتعدددطالاددد اضددد و  اتباتتجدددّا لالدددةامعق دددةاهدددقناهدددذها

اتع عةف.

و اهّامنالإلشف  ا ت اتباه ف الشع ل ف اتوتقةافطام فلاه فءالتسفناوت ةق هفا
وت  قمةدفاوتشددغقاةفاادفاف لتالتننمددقنراففددطام دفلاه ددفءالتسدفنراه ددف الشددع ل ف ا
توتقدددةام ددددباتتلف هدددفافددددطالتمددددتلتالتمسدددعذّمةافددددطالت  ددددفءا  لدددفراتنتففققددددةالتّوتقددددةا

وتعددّينتةفراوفدد ام ددفلالتع ةقدد اه ددف اا1960مةالا وللافددطالت حددف اتعددف اتسددن
مدددفاتف ضدددهالتففققدددف ام دددعالتعادددتمامدددنالتسدددفنامدددناضددد و  اوجدددتتاتجةددد  اتفصدددلا
لت ادددت الددددنالتمقدددفهالتمسددددعذّمةا تدددد لبالتسدددفناتواتادددد التمسدددعذّمةافددددطاغسددددقلا

ثعهاصدددةف ا ةفااحقددد اتضدددمنا لدددفءالتمقدددفهالتمالدددف افدددطالت حددد او دددذت امدددفالتدددعحّ
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
تنتددد لباو اتسدددعذّ اتاشدددحنراتمدددفالدددنالتعشدددغقلافعتجدددّالتعّيدددّامدددنال شدددع ل ف ا

 ةفامفايععاقااسنمةالتمعّل اتملفومةالتّوتقةالتعطايعلاباتتلف هفافطالتسفق ةرام
لتح اددقاوم ةددفامددفايععاددقااسددنمةامعددّل الإل لددفذراولتعحلددقامددناذتدد الددفت اماددتبا
تّوتةالالالتسفق ةا مفاماتباوفلفراتألواف التّوتقةالتعدطاتحادلاقدتل قنالتّوتدةالتعدطا
تعتلجدّالتسدفق ةاامتل عةدفراوفد ام دفلالتع  دقلا  دّاتباه دف اتوادف اتوتقدةاتشددع طا

ّلراتت  اتاملّ  التف قةالتتلجباتتلف هفالا ا دلاتدفق ةاوفدقناتفد لتا دفقلالتسدفق ةاو
لتتلوّ راوفمع  اآإ اض و  اتتلف الّتامدنالتشدةفتل التف قدةالت ح ادةامدنا فدفبا
وض فطااح اقناومة ّتقناوض فطا تا طااللدّلتاتع فتدبات فتد فراضد و افرامدعا

اومتتةالتسفق ةاوقت اآ تةف.
 

ميزها عن السفن البحرية النفطية وما يالناقالت  - 3
 األخرى:

لت فقاددةالت فلقددةاهددطاتددفق ةاتذصددصاتع لددلامددتلتاذل امتلصددفف اإفصددةراولاقددها
فلددّاتصدد حواتعمقدد الددناتددفنا لددلالت ضددف عالاإدد  ا ت ةددفات لددلالتدد فيااامقددف ا
ك قدد  افةددطاهدددذت اتعمعددعااسددعةا  قددد  اوتعمقدد اتمضددفراهع ةق لتةدددفاامعددّل اتعلا ةدددفا

امةات للاتا التمتلتالتذل  اوشدّيّ ال شدععفلراوتعلا ةدفاتوللدطام دعتوللطالتسن
التعاتمالت ح ت.ا

وفطالتسفهقا ف واتعلالماقةا للالت فيااسفنااح اةالفتمةرات للاه لمقلاممادتء ا
افت فيراوتولاتفق ةاقفمواه للالت فيا ف واتفق ةاش للقةاوهد التسدفق ةالتق لهقد ا

واه لمقلا فلقةامناشتل قاتم اافالتشمفتقةالتعطا لا Elizabeth watts ولت ا
وتددلات ددنالت ددفقن افددطاذتدد التتقددوامعمقدد  اف قددفرالددناا1861 تدد اتو وفددفافددطالددف ا
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تدددفنالت ضدددف عالتعفتمدددةافادددلامادددناافتعدددفتطاه دددف افددد  افدددطالتلتللدددّالتلف ت قدددةاهدددقنا
لتسدددفق ةاولت فقادددةراوتولاتدددفق ةاه قدددواتاعذصدددصافدددطا لدددلالت عددد ولاولتعدددطاممادددنا

ا1878فدددطالدددف اا Zoroasterت فقادددةافلدددّا ف دددوالتسدددفق ةانو وتدددع اتسدددمقعةفااف
لتعددطا ف ددواتولا فقاددةاتسددق االددت اا S.S Gluckoufت ععةددفالت فقاددةا ات ددتطا

وفددد التعصددد التحفضددد او عق دددةاتعلدددت اه دددفءاا1886لت ذدددف افدددطاه الف قدددفاتددد ةا
لت ددفقن التحّي ددةاوتذصصددةفافددطا لددلالتمددتلتالت فلقددةراوت عددفراتامعددّل التذفصددةا

عدددطاتسدددعذّمةفافددددطالت لدددلاوتلا ةدددفاهددددذت امدددتل طاإفصدددةاهةددددفاتعف اددد اومتتعةددددفالت
وتحمقاةددفاامحمددت  اتإدد  راتصدد حوالت ددفقن امددنالاهمقددةاولتعذصددصااحقدد ا
ماددتبام دد  لرا إضددفلةفاتدد عضالتلتللددّالتلف ت قددةالتذفصددةاهةددفاولتعددطاتمق هددفالددنا

تسدددفنالتعفتمدددةالتفددد و التف قدددةالتعدددطاتمقددد الت فقادددةالدددناللتسدددفنالتعفتمدددة.اومدددناتهدددلا
اا ت للالت ضف عاهطالتمسعذّمة

اددةافددطاه ف ةددفاوتصددمقمةفاومعددّلتةفامددناوقدد اوجددتتات ددتلعامذعافددةاتعمقدد الت فقا-تا
منالتمضذف اوإلتطات فهقبالتعحمقلاولتعف ا اوهتامدفامشدالامدفامسدم اه  دف ا
لت ضفلةاتاسفق ةالتذتامذعاتافطالت فقن ال هافطاتفنا للالت ضف عالتصدا ة.ا

 الت ددفقن ااصددمفمف اإفصددةاتاددعحالافددطال  سددقفااولددّلتل اوسددفهقةاكمددفات ةدد
تا مقدددف التعدددطايدددعلاتف اغةدددفاومعدددّل ا  دددن التغدددفناولتع  قدددتراومعدددّل التعادددتما

اومعّل ا تإفلاوإإ لنامقفهالتصفهت  ا مقفهالتع  قت(.
ت فقادةا عق ددةاتعذصصدةفافددطا لدلالتمددتلتالت فلقدةاهتجددتتاجةددفنا مدفاتعمقدد الا-اا

اعددضات ددتلعالت عدد ولرامحعددفنا تقددهاتاسددقل  الادد ا سددبال   سددفطاإددفااتع  اددّا
(التعددطاتحصددلاتا مقددف الت  قدد  اExpansion and Contartionولتددعلاصا 

لتمشددحت ةاوتجةدد  اإفصددةاتاعسدددذقناا ددتلعاتإدد  امدددنالتدد فيااملعضدد الإدددعنطا
التم ف قالتعطاتع  هفالت فقاة.ا
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عدّل اإفصدةاافتعةتادةاتلادلا ذت اتعمق الت فقن الت فلقدةاهتجدتتاتجةد  اوما-نا
مددنا سدد ةالتع ذدد اوتم ددعاتسدد االتغددفنل التذلدد  اوتسددععملامعددّل التعةتاددةال ددّا
تحمقدلالت فقاددةاوتف اغةددفاتم ددعاوددّوماشدد ل ل افددطالتف لغددف التعاقددفامددنالتصددةف اجا
كمددفاتحعددت الت ددفقن الت فلقددةالادد امعددّل اوتجةدد  اإفصددةاتماددقالتف لغددف افددطا

 inert Gas مةاوسددبا  ددف التغددفنالتدد لكنالتصددةف اجاافتغددفنااغدد لضالتسددن

System)وتحدمدلالت دفقن امدنامدتل طامعذصدصددةاوتفدد لالت دفقددن افدطامدتل طاا
معذدصصددةراوتذدعداددتالت تلوطالتف قةافطات واّالت فقن اافتمةمدف اولتتقددتتالدنا

 تد وادّالتسفنالتعفتمة.

ا
 السفينة وملكيت ا: بناء –ثالثًا 

لتسددفق ةاا اه ددفءا فتددبالت  ددفءاومععةددّالت  ددفء( للددّاه ددفءاددتباتوجددبالتمشدد عاتبام
ات ده ا" ا46منالتلدف تبالت ّيدّا قدلاا41 ّتقلاتإلث ف افلّا صوالتمفت ااماعتففرا

ي  ددددواللددددّاه ددددفءالتسددددفق ةاواتتاتعددددّيلاملدددد تالاقددددها  اافت عفاددددة".اوت لدددد اما قددددةا
لالتددددعنمةفااعددددّا  اال ددددتاا فتدددبالت  ددددفءوا ات علددددلا تدددد ااتمععةددددّالت  ددددفءلتسدددفق ةا

ت  فعةفامفاتلايتجّالتفف الا اغق اذت .ا مفامضمنامععةّالت  فءاإادتالتسدفق ةا
منالتعقتاالتذفقةاوع ااعّاتساقمةفا ت ا فتبالت  فءاوات  فعةف.اهدذلاوت لضدطا
تلت اضمفبالتعقتاالتذفقةاامضطات ةامناوقوالتعالاافتعقدبراوت لضدطاتاد ا

فق ةامددفاتددلاي  ددواتبامععةددّالت  ددفءاقددّالتددّلت اامضددطاتدد عقنامددناوقددواتسددالالتسدد
امناقف تبالتع ف  الت ح اة(.ا44ا-ا42تعمّا إففءالتعقبا لتمتلتا

وتلعالتعص فف التعطاماتبامتضتلةفا  شفءاتوا لدلاتوال لضدفءاودقالتما قدةاتوا
غق هامنالتحلت التعق قةالا التسدفق ةااسد ّا تدمطاتوااملعضد اوادلاودف  اتلدت ا

اف ادددة.اوفدددطاودددفلاوقعدددواهدددذهالتعصددد فف افدددطاهادددّاالامددد التملضدددطاوا  ا ف دددو
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تج  طاوجباتح ا هفاتمف اق صلالت مةت اةالتع فقةالتست اةافطاهذلالت اّراول دّا
لدّ اوجددتتهات دتباتمددف الت ةددةالتمحاقدةالتمذعصددة. ات ددتباتاد التعصدد فف ا ففددذ ا
افت سددد ةا تددد التغقددد امدددفاتدددلايدددعلاشدددة هفاه دددفءالاددد ا ادددباذوتالتشدددلبافدددطاتددد لا

ا13وات تبام ت ةالتعس قلاوسباتت لقةالتلقّافدطاهدذلالتسد لا لتمدفت التسفق ةرا
امناقف تبالتع ف  الت ح اة(.

ا
 شخصية السفينة: -رابعًا 

ا ااسم السفينة – 1
تحمددلالتسددفق ةالتددمفراإفصددفراهةددفاممق هددفالددناغق هددفامددنالتسددفنالاإدد  .اوتمفتدد ا

مدلالتدمفراولودّلرالتسفق ةاودقالإعقدف اذتد ال تدل.اوفدطاودفلاتعدّتالتسدفنالتعدطاتح
مصددف ا تددد ا للدددفءا دددلام ةدددفا قمدددفرامعساسدددنراإفصدددفراهةدددفاتعمقق هدددفالدددنااعضدددةف.ا

لإلتل  الت ح اددددةاوتوجددددبالتلددددف تبالادددد ا ددددلاتددددفق ةاتباتعذددددذالتددددمفراتتلفددددقالاقددددها
راواتباماعدباهدذلال تدلااددفاو طالتع فقدةاولتنتق قدةالاد امادفبااددف نالتمذعصدة

ام ةفامصحتففراافتلام فلالتعس قل.ا
اامحمول السفينة: -2

لتمحمدتلالتصدففطامحّتامحمدتلالتسدفق ةاتدعةالتسدفق ةراولتمحمدتلالاد ا دتلقنرا
لتمحدددّتاتسدددعةالتسددددفق ةااولتمحمدددتلالتلدددف لاتوالتمحمددددتلالإلجمدددفتطاغقددد التصددددففط

لتّلإاقددددةااافماةددددفراولتعددددطاتددددّإلافددددطاوسددددفهةفالامددددفكنالتمذصصددددةاتامح  ددددف ا
تتقدتتاولامدفكنالتمذصصدةاتذد باولآل  اوغ طالتلقفت اولتم فمةاومسعتتلف ال

لت ضدددف عاوغددد طالتمسدددفف اناولتلفلدددف اولتممددد ل .اوت دددقنالتسدددعةالتّلإاقدددةاو دددلا
لتسفق ة.اتمفالتمحمتلالتصففطافةطالامفكنالتمذصصةافطالتسفق ةاتنتدع مف را
وتشملاغ طالتمسفف اناوتمفكنالت ضف ع.اوقّاتوجبالتلف تبالا امفت التسفق ةا
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طاولتلف لاتدّ الإلتل  الت ح ادةالتمذعصدة.اواتعلدطاهدذهاتبامحّتامحمتتةفالتصفف
لإلتل  اتدذوتالتشدلباشدةفت اهدذت .اوا دبالاد التمفتد ا عفادةا قدلاتسد قلالتسددفق ةا

اوومتتعةفالتصففقةالا اتلفمعةفالت  قسقة.
اامربط السفينة  ميناء التسجيل(: – 3

معدّامق دفءاالتمق فءالتذتايعلافقهاتس قلالتسدفق ةافدطاتد لالتعسد قلالتمتجدتتافقده
تسددد قاةفاتوام فلةدددفراوهدددتامت  ةدددفالتلدددف ت طا لتمدددفت الت لاعدددةامدددناقدددف تبالتع دددف  ا

ا(.46لت ح اةا قلا

اوقّاف ضاقف تبالتع ف  الت ح اةافطاوفلامذفتفةالاواف التسفالةاولتتلج ف 
لتعطاف ضةفالتلف تبافطاهذلالإل ف راللتفةالا التمفت اولت ففباوهطالتح  ا

 اوفغ لمةا ات فوناإمسقناتتتاتق  اتت اةاتوااإوّ امّ ا ات فونالتشة
اا.(46منالتلف تبا قلاا5هفتقنالتعلتفعقنا لتمفت ا

ا
 فنسية السفينة:  –خامسًا 

 كتساب السفن الجنسية السورية:ا -1
ت عسددبالتسددفق ةاج سددقةالتّوتددةالتعددطاتذضددعاتلتل ق ةددفراوتمدد ،الت  سددقةاتاسدددفق ةا

عاتلددتل قنالتّوتددةالتعددطاتمددف  اوددقالإلشدد لطام لمددفاوولددت اولتع لمددف اا ةددفاتذضدد
ا.ولت قفاةاولتسقفت الاقةفا مفاتسعفقّامناومفمةالتّوتةاتةفاوتعمععاه فعالامةف

وقّا صوالتمفت التسفتتةامناقف تبالتع ف  الت ح ادةالاد ات ده ا"ت عسدبالتسدفق ةا
لت  سددقةالتسددت اةا ذلا ف ددوامسدد اةافددطالإلتل  الت ح اددةالتمذعصددة"اففتمعقددف افددطا

وهددذلامددفاتكّتددهاتمضددفرالتمددفت الت لاعددةاالت  سددقةاهددتاماددفباتسدد قلالتسددفق ةلكعسددفاا
مدنالتلدف تباذلتدهاولتعدطا صدوالاد ات دها"ات دلاتدفق ةاج سدقةاهدطاج سدقةالتّوتددةا

وتوجبالتلف تبالا ا لاتفق ةامس اةافطاتت اةاوتعمععاا.لتعطاتلاتس قاةفافقةف"
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قددةالتسددت اةا لتمددفت التسددفاعةامددناافت  سددقةالتسددت اةاتبات فددعالاددلالت مةت اددةالتع ف
قف تبالتع ف  الت ح اة(اوتتإلالتمش عافطاوالالتسفق ةالتسدت اةرالتسدفنالتمعذاد ا
ل ةفافطالت حدف اولتعدطايدعلالتعلف ةدفامدناق دلالتسدفنالتسدت اةاو دذت التسدفنالتعدطا
تصددفت امددناق ددلالتسددالف التسددت اةاوفددقالتلددتل قنالت ففددذ افددطالت مةت اددةالتع فقددةا

التمفت الت فم ةامناقف تبالتع ف  الت ح اة(التست اةا 
وتذضددددعالتسددددفنالتعددددطات فددددعالاددددلالت مةت اددددةالتسددددت اةاتنإعصددددفاالتلضددددف طا
لتسددت تالت  ل ددطاولتمددّ طاوقدد اتسدد تاتواددف التعشدد اعف الت  ل قددةالتسددت اةالادد ا
لت ددد ل لالتعدددطات ت دددبالاددد ا دددلاتدددفق ةاات فدددعالادددلالت مةت ادددةالتع فقدددةالتسدددت اة.ا

تسدددفناتوادددف التلدددتل قنالتذفصدددةالتمععالدددةااافتمحفف دددةالاددد اوتسددد تالاددد اتاددد ال
مدددناقدددف تبالتع دددف  الت ح ادددة(ا مدددفاتذدددعصاا11لت  دددف اوالتعلتيدددباتمضدددفرا لتمدددفت ا

ادلامحامةالت ّلمةالتمّ قةالتعطاملعافطاتل  تةفامافباتس قلالتسفق ةالتعطات فدعال
 صاهةفرامفاتلايدلت مةت اةالتع فقةالتست اةاافت   افطالتّلفو التعق قةالتمععالةا

امناقف تبالتع ف  الت ح اة(.ا12لتلف تبالا اغق اذت ا لتمفت ا
 امات السفن لير السورية:التز  – 2

و ددد التلدددف تبالاددد التسدددفنالاج  قدددةاممف تدددةالتصدددقّاتوالتللددد اتوالإل شدددفتافدددطا
لفقالتمقفهالإلقاقمقةالتست اةرا مفاو  الاقةفاممف تةالتمنوةالتسفواقةاهقنالتم ا

وا تناال ل امنالتتنا التمذعصالتع إقصاتاسدفنالتعدطاتحمدلاج سدقةاالتست اة.
تج  قددةاافتلقددف ااعمددلاتواتك دد امددنالالمددفلالتسددفالةاواإددنلافعدد  انم قددةامحددّت ا
وفددد ضاه دددفالتمشددد عاللتفدددةالتحددد  امدددّ ا ات ادددّالدددناثنثدددةاتشدددة اوفغ لمدددةا ا

لامدددناتع دددفوناإمسدددمف ةاتتدددتاتقددد  اتدددت اةاتوااإودددّ اهدددفتقنالتعلدددتفعقنالاددد ا ددد
امذفتتاتا الاواف ا لتمفت التعفتعةامناقف تبالتع ف  الت ح اة(.

وايعتجددبالادد الاجف ددبالتملقمددقنافددطالت مةت اددةالتع فقددةالتسددت اةاتبامحصدداتلا
لاددد ااتددد إقصامدددنالإلتل  الت ح ادددةالتمذعصدددةافدددطاودددفلالتدددععمفلاتدددفنالت  هدددةا
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قاةفافدددطالتسددد لالتممات ددةاتةدددلافدددطالتمقددفهالإلقاقمقدددةالتسدددت اةراواتباملتمددتلاهعسددد 
لتم قوالتذفااهذت .اواياغ التع إقصا ذلالتععماوالتسفق ةافطاغق اتغد لضا
لت  هةاواتذل الإلتل  اهدذت اتعلدت ااشدلبالتعسد قل.اولاد التسدفنالتمشدف ا تقةدفا
 فدددعالادددلالتّوتدددةالتعدددطاتحمدددلاج سدددقعةفرااو ام دددتناتةدددفاتبا فدددعالادددلالت مةت ادددةا

مددفاتدد قاتفدد ضاللتفددةالادد امفتدد اتددفق ةالتع فقددةالتسددت اة.اوفددطاوددفلالتمذفتفددةات
لت  هةاهطالتح  امّ ا ات اّالناثنثةاتشة اوفغ لمةا اتع دفوناإمسدقناتتدتا
تقدددد  اتددددت اةاتوااإوددددّ اهددددفتقنالتعلددددتفعقنا لتمددددفت التعفشدددد  امددددناقددددف تبالتع ددددف  ا

الت ح اة(.
 

 تسجيل السفينة: -سادسًا 
 وافب التسجيل: – 1

 لفعدةالتعادلالتسدت تاتبات دتبامسد اةاوفلددفرااتوجدبالتلدف تبالاد اتمدةاتدفق ةات حدد 
فراوتلت اافتعس قلالإلتل  التعطاتعّاتةذلالتغ ضات نراإفصد اواف اهذلالتلف تب.

 مسددم ا تدد لالتسددفن(اواتدد قلاصددفحفتهاوايتضددعالادد ا ددلام ةددفاإددفتلالإلتل  .
تذصدددصات دددلاتدددفق ةاصدددحقفةافدددطالتسددد لالتمدددذ ت  اوامادددتبا قمةدددفاهدددتا قدددلاو

 امعفقبالتلف تباادفتح مناقف تبالتع ف  الت ح اة(اواا14مفت اتس قلالتسفق ةا لت
تتددتاتقدد  اتددت اةاتوااإوددّ اا/500/مددّ ا اتع ددفوناشددة اناوفغ لمددةا اتع ددفونا

هفتقنالتعلتفعقنا لامنامسدق اتدفق ةات فدعالادلالت مةت ادةالتع فقدةالتسدت اةاتوبا
ضدطاامصدفت  اا تناتامحامةاتباتل.اواتبات تبامس اةاوفلفرااواف اهذلالتلف تبا

 مناقف تبالتع ف  الت ح اة(.اا26لتسفق ةا لتمفت ا
تمدنامشددفءاتباملادبامدنالإلتل  اصددت  امدنالت قف دف التددتل ت افدطاصددحقفةا وا دتن

تسددد قلالتسددددفق ة.ا مددددفام ددددتنات ددددلاذتاشدددلباتباملاددددباصددددت  امددددنالتمسددددع ّل ا
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ت دتبام ت دةالتعسد قلااحسدباتتد لقةاتلدّملا ا دف التعسد قلاو لتمحفتظةاتّيةف.ا
  مناقف تبالتع ف  الت ح اة(ا25واا24 لتمفتتفبا

 تسجيل وأحوامه:إفراءات ال – 2
مناقف تبالتع ف  الت ح اةا ج لءل اتس قلالتسفناا21 ت اا15  موالتمتلتامنا
الا التشالالآلتط 

تسفق ةال ّمفات  امق فءالتعس قلاوف فءالا ا اباملّمهالتمفت ايعلاتس قلالا-تا
ات قف ف الآلتقة  ت الإلتل  .ام فلفرااف

اتلالتسفق ةالتحفتط اواتتمف،هفالتسفالة.لا-(ا1 
اس قلالتسفالة.متل قالتعا-(ا2 
 ف ا اومافباه فءالتسفق ةاولتلالتصف ع.تا-(ا3 

 قلالتم  مةالت ح اةالتّوتقةا/ال ممت/. اا-(ا4 

 شف  الت ّلءالتّوتقةالتسفالةاتاسفق ة. ا-(ا5 

 .(..  فاا– للاصباا– افوفواا–شحنالف ا  تعالتسفق ةاا-(ا6 

ّتالددددددا–لددددددّتالتددددددّو ل اا–  التّلفعددددددةا قتتةددددددفامتلصددددددفف الآلا-(ا7 
ا قمةف(.ا–لاتلتل ف ا

اتاعفتالتسفق ة.ا-(ا8 
احمتلالتسفق ةالتلف لاوالتصففط.ما-(ا9 
تحفتطاوج سقعهاواتتمفءالتمفت قنالتسفالقناوج سقفتةلاتواللتلالتمفت اا-(ا10 

واتومل هفاوتتدمفءاوج سقف اتلضفءام ا ا تل تةفاالتلالتدش  ةالتمفت ةاو تلةف
 مّي اةف.

ولاددد ا فتدددبالتعسددد قلاتباي فدددقاافتلادددباجمقددددعالتمسدددع ّل اوالتتثدددف قالتننمدددةا
إلث ددددف اصددددحةالت قف ددددف التملّمددددة اوالادددد الاإددددصاوثددددف قاما قعددددهاتاسددددفق ةاوا
ج سددقعةف اوالاقددهاتباملددّ اشددةفت ا تددمقةااشددلبالتسددفق ةامددناتدد لالتسددفنافددطا
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  الت حدددد تالتمذعصددددةالاج  قددددةالتددددذتا ف ددددواملقددددّ افقدددددها اوات شدددد الإلتل  الإلتل
 لت ح اةالا التلاباهعف ا اواتفلةاو وته.

عس قلاإنلاثنثقنايتمدفرامدناتدف ا اه دفءالتسدفق ةاتواتما ةدف.املّ ا ابالتا-اا
وت دددّتاهدددذهالتمةادددةامدددناتدددف ا اتإدددتلالتسدددفق ةاتودددّالتمدددتل قالتسدددت اةا ذلاه قدددواتوا

ا قعةفافطالتذف ن.لكعس واما
 ااي  ددوافقددها ا ددف التعسدد قلا(تدد لالتلا ددف  نرامسددم اتمسدد الإلتل  اتدد ا-نا

لاولتمسع ّل التم اّ اتةفااال قف امععفاعدةاوسدبالتع تقدبالت م دطاتت وتهدف.اوامسدا
ا فتبالتعس قلا مصف رايذ  افقها قلالتلقّاواتف اذهاواتفلعه.

والتتثدددف قالتملّمدددةامدددعا ادددبااحدددعفاالإلتل  التمذعصدددةاالصدددلالتمسدددع ّل تا-تا
لتعسددد قلاتوااصدددت  ا تدددمقةام ةدددف.اوتسدددالالإلتل  امفتددد التسدددفق ةاشدددةفت اتسددد قلا
تشددددعملالادددد اجمقددددعالت قف ددددف التمّو ددددةافددددطالتصددددحقفةالتمذصصددددةاتاسددددفق ةافددددطا
لتس ل.اوفطاوفلافلّ اهذهالتشةفت  اتواها و اجفناتصفوبالتشلبالتحصدتلا

ام ةفااعّاتتلءالت تلالتمل  .امنالإلتل  التمذ ت  الا اشةفت اهّ را
_تدفتفةاا13االمـادةعلاشدة التعصد فف اوالاوادف التم صدتاالاقةدفافدطايدا-هدا

ق ةاه دفءالاد ا ادباذوتالتشدلب.افدإذلالمع دعاتودّهلالدنافدطاتد لالتسدفا-لتذ  ا
ا ج ل هاجفنا فعالام ا ت التمحامةاتعلم ااه.اواعتجباشدة ال علدفلالتما قدة اتو

إل ماه فءالا ا ابالتت ثةااعّاتلّملامفاي  واولةلافطالتحلت التعق قةااس بال
الإل ماوا صقبا لام ةل.

لاد امفت التسفق ةاتباي ا الإلتل  الت ح اةالتمذعصدةا دلاتعدّيلاملد تالاد اا-وا
لت قف ف التتل ت افطاصحقفةاتس قلالتسفق ة.اوا باتلّملا ابالتععّيلام فلفرااها

لت ّيدّ اوذتد اإدنلاثنثدقنايتمدفرامدناالتمسع ّل التننمةاإلث ف اصحةالت قف دف 
تدددف ا اوصدددتلالتععدددّيلاوتدددّوبالإلتل  امضدددمتبالتععدددّيلافدددطاصدددحقفةالتسدددفق ة.ا

 لتمدفت اوتلّ اشةفت التعس قلامعا ابالتععّيلاتاعلشدق الاقةدفاامدفامفقدّاوصدتتها
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لفقددبالتلددف تبااددفتح  امددّ ا اتع ددفوناشددة لراومددناقددف تبالتع ددف  الت ح اددة(.اا20
اإوددّ اهددفتقنالتعلددتفعقنامفتدد ااتوتتددتاتقدد  اتددت اةاا/ا250/ ددفوناوفغ لمددةا اتع

مددناقددف تبالتع ددف  اا27لتسددفق ةالتددذتا املاددباققددّالتععددّين التمددذ ت  ا لتمددفت ا
الت ح اة(.ا

يعتجددبالتعلشدددق افدددطاصدددحقفةالتعسددد قلاااددلاتلدددت امادددتبامتضدددتلةفاولدددفرا -ز 
 افدت لرااإقفمدةالتدّلتاولا التمحامةاتباتذل اماعدبالإلتل  اا.لق قفرالا التسفق ة

 إلج لءالتعلشق التمذ ت .اولاقةفا إلف الإلتل  اافتحالالتذتامصّ افقةف.
 شطب التسجيل:  – 3
راتوافلدّ اج سدقةالت مةت ادةاال الدةامدفلتعس قلا ذلاها والتسدفق ةاامشلبا-تا

وتشلبالتلقتتالتذفصدةاادفتحلت اوالتدّلفو التعق قدةاه دفءالاد ا لتع فقةالتست اةا
مددددناقددددف تبالتع ددددف  الت ح اددددة(.اا22 لتمددددفت ا لتشددددلباتواااحاددددلام دددد  االتفددددف اذوتا

تتددتاا/ا250/لفقددبالتلددف تبااددفتح  امددّ ا اتع ددفوناشددة لراوفغ لمددةا اتع ددفوناوا
اإودددّ ااهدددفتقنالتعلدددتفعقنامفتددد التسدددفق ةالتدددذتا املادددباشدددلبااتواتقددد  اتدددت اة

 مناقف تبالتع ف  الت ح اة(.ا27لتعس قلاوفقامفات قا لتمفت ا
م دبالاد اذوتالتشدلباتلدّملا ادبالتشدلباإدنلاثنثدقنايتمدفرامدناتددف ا ا -ب 

اققف ات  ه.اوامشعملالتلابالا الت قف ف الآلتقة 
 تلا فتبالتشلبراوتل هراج سقعهراومت  هراومة عه.لا-(ا1 
التلالتسفق ةراو قلاتس قاةف.ا-(ا2 
اتحقالتعق طراتوالت قفبالتملاتااشل ه.لا-(ا3 
ااث ف اصحعه. لتمسع ّل التننمةات بالتشلبراواا-(ا4 
اه لناه لءل التذمةامنالت ةف التمع قة. ا-(ا5 

وا شدددد اافتشددددلبالادددد اشددددةفت التعسدددد قل.اوتمدددد ،الإلتل  التلفتددددباشددددةفت اتفقددددّا
امناقف تبالتع ف  الت ح اة(.ا23وصتلالتشلبا لتمفت ا
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ا
 لملكية الشائعة للسفينة  الشيوع البحري(:ا –سابعًا 

لتسفق ةاتعدتتاتشدذصاولودّاوإ مدفاتعدّ اتشدذفاالاد التشدقتعااقّا ات تباما قة
ل ّ ددذاوضدددعالتلدددف تباقتللدددّاإفصدددةا تددعغنلالتسدددفق ةالتممات دددةالاددد التشدددقتعرا
وإتل  التما قددةالتشددف عةاتعادد التسددفق ةراو قفقددةالتعصدد طاافتحصددصالتشددف عةامددنا

اق لالتمفت قن.اا
ا
 ستغالل السفينة المملوكة على الشيوع:ا -1

لالتسدددفق ةالتممات دددةالاددد التشدددقتعالتدددع مف هفاتمصددداحةالتمدددفت قنراملصدددّاافتدددعغن
وتععمددّاتصددتل الاغا قددةافددطا ددلاقدد ل ايععاددقاافتددعغنلالتسددفق ةرامددفاتددلايدد صا
لتلددف تباتوايعفددقالادد اغقدد اذتدد .اوت علددّالاغا قددةاامتلفلددةالتمددفت قنااك دد امددنا

تغا قدةا صتالتحصصافطالتسفق ةامفاتلاي صالتلدف تباتوايعفدقالتمدفت تبالاد ا
تإدد  .اوات ددلامفتدد امددنالاقاقددةالتعددطاتددلاتتلفددقالادد التلدد ل رالتلعددنافقددهاإددنلا
إمسدددةالشددد ايتمدددف"امدددناتدددف ا اصدددّو هاتمدددف التمحامدددةال هعّل قدددةالتعدددطاملدددعافدددطا
اتل  تةددفاماعددباتسدد قلالتسددفق ةراواتامحامددةالإلالددفءالادد التلدد ل اتوا تغددف،هراوا 

ا46قضددوالتمحامددةاهددذت ا لتمددفت ايع تددبالادد التلعددناوقددتات فقددذالتلدد ل ا  ا ذلا
ا.(46مناقف تبالتع ف  الت ح اةا قلا

يعحمددلا ددلامفتدد افددطالتشددقتعا صددق ف"افددطا فلددف التشددقتعاوافددطالتذسددف  اه سدد ةاو
وصعهافطاما قةالتسفق ةامفاتلايعفدقالاد اإدنطاذتد راوامادتباتدها صدقبافدطا

مدددناا49ت الا فدددفلالتصدددففقةالت فت دددةالدددنالتدددعغنلالتسدددفق ةاافت سددد ةاذلتةف. لتمدددف
ا(46لتلف تبا قلا

ا
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 ري:إدارة الشيوع البح – 2
اذصدددتاا تل  التما قدددةالتشدددف عةاتاسدددفق ةام دددتناالددد ل امدددناتغا قدددةالتمدددفت قناتبا

نامعةّااإتل  التشقتعا ت امّي اتواتك  امدنالتمدفت قناتوامدناغقد هلرافدإذلاتدلامعدق
عمادددتلامددّي اتاشدددقتعالددّا دددلامفتدد امدددّي ل"اتدددهراوال ددّاتعدددّتالتمددّي انام دددباتبام

م عمعقنا  ا ذلالتفقالا اغق اذت .اواعلاتس قلاتتمفءالتمدّي انافدطاصدحقفةا
تمّي التشدقتعالت حد تالتلقدف اا مقدعالتعصد فف اواوااتباتس قلالتسفق ةاتاشة .ا

لالمددفلالتعددطاتلعضددقةفا تل  التشدددقتعاوام ددلالتمددفت قناتمددف التلضدددفءافددطا ددلامدددفا
التسفق ةاتوا ه ةفاتوات تقباتتاوقاوات نا ام تناتهاهقعاريععاقاهةذهالالمفل

لق دددطاآإددد الاقةدددفاتواتلجق هدددفاتمدددّ ات دددفوناتددد ةا  اادددإذبامدددناتغا قدددةالتمدددفت قنا
ا(.46منالتلف تبا قلاا48ا–ا47 لتمفت ا

فدطاجمقدعاتمتلتدهالدنامسد و راوفطاوفلا فبالتمّي امنالتمفت قنافطالتشقتعالّا
 تلامسددد وتقنافدددطاجمقدددعاوا ذلاتعدددّتالتمدددّي وبا دددفارلتدددّيتبالت فشدددعةالدددنالتشدددقتع

تمددتلتةلاافتعضددفمنافقمددفاهقدد ةلراو ددلالتفددف الادد اإددنطاذتدد ا امحددعجااددهالادد ا
وامسدددللالتمدددفت تباغقددد التمدددّي انافدددطاجمقدددعاتمدددتلتةلاواافتعضدددفمنافقمدددفاا.لتغقددد 

هق ةلالنالتّيتبالت فت ةالنالتشدقتعااامدفاتدلايعفدقالاد اغقد اذتد راوا امحدعجا
غقددد ا  امدددناتدددف ا اشدددة هافدددطاصدددحقفةاتسددد قلاهةدددذلال تفدددف افقمدددفاهقددد ةلالاددد الت

ا(.46منالتلف تبا قلاا50لتسفق ةا لتمفت ا
ا
 الشائعة: التصرف بالحصة – 3

لاوادددف اا46مدددناقدددف تبالتع دددف  الت ح ادددةا قدددلاا56 تددد اا51تضدددم والتمدددتلتامدددنا
التمععالةاافتعص طاافتحصةالتشف عةافطاتفق ةامعق ةالا التشالالآلتط 

قنالاد التشدقتعاودقالتعصد طافدطاوصدعهاتوبامتلفلدةات لامفت امدنالتمدفت ا-تا
لتمفت قنالآلإ انا  ا ذلا فبامناشلبالتعص طافلّلبالتسدفق ةالت  سدقةالتسدت اةا
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فقاددد  اتبايتلفدددقالاددد الت قدددعاجمقدددعالتمدددفت قن.اومدددعاذتددد ا ام دددتناتامفتددد الاددد ا
لتشدددقتعا هدددناوصدددعهافدددطالتسدددفق ةا  اامتلفلدددةالتمدددفت قنالتحدددف  انات نثدددةات فدددفعا

صدددصالاددد الاقدددل.التمفتددد الاددد التشدددقتعالتدددذتاتصددد طافدددطاوصدددعهاي لددد التح
مس و رالنالتّيتبالتعطاتععادقاافتشدقتعاوعد اتدف ا اشدة التعصد طافدطاصدحقفةا

اتس قلالتسفق ة.
وفطاوفلاافعاتوّالتمفت قنالاد التشدقتعاوصدعهافدطالتسدفق ةااج  دطالدناا–اا

سددد لامعامةدددلالتشدددقتعاوجدددبالاددد التمشدددع تا إلدددف التمدددفت قنالآلإددد اناااعدددفاام
اددفت قعاوااددفت منالتمعفددقالاقددهاوذتدد اإددنلاإمسددةالشدد ايتمددفرامددناتددف ا الت قددع.ا
وت ددلامفتدد الادد التشددقتعاتبامسددع تالتحصددةالتم فلددةااددإلنبايتجددها تدد ا ددلامددنا
لت ددف عااوالتمشددع تااشدد طاتبايددّفعالتدد مناوالتمصددف الاواتباملددقلالتددّلت ال ددّا

ا الإلإلددف التم صددتاالاقددهال قعضددفءرااواذتدد اإددنلاثنثددقنايتمددف"امددناتددف ا
تفالفر.اوا ذلا ابال تع تلتاتك  امنامفت الا التشقتعاقسموالتحصدةالتم قعدةا

اهق ةلاه س ةاوصصةل.
تسفق ةا  اال ل امصّ اامتلفلةالتمدفت قنالتحدف  انات نثدةات فدفعال ايعلاهقعاا-نا

لتحصددصالادد الاقددلراواي ددقنالتلدد ل ا قفقددةاوصددتلالت قددعاواشدد و ه.اوامماددنا
 لامفت الا التشقتعافطاوفتةاوقدتعاإدنطاهدقنالتمدفت قنايععدذ امعدهالتدعم ل ات

لتشدددقتعااشدددالامحلدددقالتفف دددّ اتامدددن اتباملادددبامدددنالتمحامدددةالتمذعصدددةالتحادددلا
اإ ةفءاوفتةالتشقتعاوفقعالتسفق ةراواي قنالتحالا قفقةاوصتلالت قدعاواشد و ه.ا

ّ دذالت قدعاوفطاودفلاوقدعاو د الاد اوصدصاتم دلاتك د امدنا صدتالتسدفق ةال 
لت   تاتقشملالتسفق ةااالكماةفراوامعاذت ام تناتباتلم التمحامدةاه دفءالاد ا
 اباتوّالتمفت قنالتذيناتلامح  الا اوصصةلاالص الت قدعالاد التحصدصا

التمح تنالاقةفا ذلاوجّ اتت فااجّمةات   اهذلالتلاب.
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 ا اي لضدددطالتشدددقتعالت حدددد تاهتفدددف اتودددّالتمددددفت قناتوالتح ددد الاقدددهاتواشددددة -د
ا فنتهاتوا لسف ها  ا ذلا فباه ف التفف الا اغق اذت .

ا
ااقوق االمتياز على السفينة:ح –ثامنًا 

 باالمتياز البحري: التعريف -1
اتادددّل  قن ماددددتباامتج دددهاتاددددّل  قناتصددددحفااارل معقدددفناهددددتاودددقامم ددددتلاقف ت ددددفر ر

امعقدددفنل ل معقدددفنالتعلدددّ الاددد االقدددةالتدددّل  قنا لتعدددفتيقن(افدددطالتدددعقففءاولدددتقةل.اوا
لت ح تاوقامعل اتاّل  قنالت ح اقنااشالاإفارام علاتةلاودقالتعلدّ الاد ا

تل قنالتّل  قنالتعفتيقناافتعقففءاتيت ةلامناثمنالتسفق ةالتم فلة.اوقّات فوتدوالتلد
لت ح اددةال معقددفنل راولإعافددوافقمددفاهق ةددف.او غ ددةافددطالتلضددفءالادد التع ددفنعاهددقنا

مةفالّ التففققف اتوتقةاهةذلالتشلبراو فباتهالتعش اعف التت  قةالتمذعافةال لَّ 
لتعدددطاتدددعوا تددد اا1926له ادددلا قسدددفبالدددف اا10معفهدددّ ااه و سدددلالتم  مدددةافدددطا

لتعتفقددقاهددقنالتعشدد اعف التت  قددةالتمذعافددةراولشددع  والتمعفهددّ الادد ا ددلاتوتددةا
ات ضلا تقةفراتبامحعتتاقف ت ةفافععقنامنال معقفنل  

ا االمتيازات الدولية( األولى امتيازات الدرفة ا-االفئة األولى
ولتعدطاتلددّ الاد الت هددتبالت ح اددةراودّتتةفال تففققددةالادد اتد قلالتحصدد ااذمسددةا

المعقفنل ا اممانالإلضففةا تقةف.
 االمتيازات الداخلية(: متيازات الدرفة الثانية ا -الفئة الثانية

ت ةددددفاتددددلاتلفوتةددددفال تففققددددةا  مددددفاتوفتددددوالامدددد افددددطاذتدددد اتامشدددد عالتددددت  طرا  ا
الشع  واتباتلّ الت هتبالت ح اةالا اهذهال معقفنل .ا

وددّ امددناا1967مددفيتااا27وفعددّاذتدد اوقعددوامعفهددّ اجّيددّ افددطاه و سددلافددطا
لددددّتال معقددددفنل الت ح اددددةراولفت ددددواوتددددف لاشددددة التحلددددت التمضددددمت ةااددددفت هنا
لت ح ت.ا  اتبالتمعفهّ اتلاتصدّ ا  امدناق دلالدّتاقاقدلامدنالتدّولافادلاتدّإلا
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(راIMOتعل قدددق.افعمذضدددوالتم فقشدددف اتمدددف التم  مدددةالت ح ادددةالتّوتقدددةا وقددد ال
لتعددددطات فوتددددوال معقددددفنل اا1993/اتمددددف امددددفيتا/اا7لددددناو ت امعفهددددّ اج قددددتا

ولت هتبالت ح اةاوواوامحلال تففققعقنالتسفالعقن.او صاقف تبالتع دف  الت ح ادةا
ف ال تففققدددف التسدددت تالاددد ال معقدددفنل الت ح ادددةااشدددالاتققدددقام للقدددفراهدددذت اتواددد

التّوتقةاذل التصاة.ا
ا

 لديون المستفيدة من االمتياز البحري:ا - 2
فمفراجفءاقف تبالتع ف  الت ح اةالتست تالت ّيّاهع تقباتاّيتبالتممعفن رامذعاتاتم
بالنالتع تقبالتذتاجفءااهاقف تبالتع ف  الت ح اةالتست تالتلدّملراتقع فتدبات تقد

لت فوقددةالتعماقددة.افددت ت اهددذهالتددّيتباضددمنااهددذهالتددّيتبامددعات جددةاتهمقعةددفامددن
ام هاافتع تقبالآلتط ا57 صالتمفت ا

تسددفق ةاوضددفالةفاو ففددةالت حددف  التعددفماقنالادد امع ةددفراوغق هددفاتجددت ا فددفبالا-تا
مدنالتم دفت التمسددعحلةاتةد  ءاولتعدطالتددعحلواتةدلاام فتد ةالماةددلالاد التسددفق ةرا

سددفطالتعددلمقنال جعمفلقددةالتعددطاكمددفاتعضددمناتمضددفرا فلددف التعددتت ا تدد التددت ناوتق
اتّت اتصفتحةل.

تتفف اولنالتض  التشذصطراتتلءاوقعاهذلالتض  الا اللتععتاضالناا-اا
لت دد اتوافددطالت حدد راشدد الةاتباماددتباتشددغقلالتسددفق ةاهددتالتسدد بالتم فشدد اتةددذلا

التض  .
ااففل ا  لفذالتسفق ةراووصةالتسفق ةافطالتذسف  الت ح اةالتمشع  ة.ما-نا
ت التللددددد التمدددددتل قاولتل دددددتل اوغق هدددددفامدددددنالتم دددددف تالتمف قدددددةراو تدددددا تدددددت ا-تا

اولإل شفت.
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مسدد  هاتشددغقلالتسددفق ةامددناهددن اتواتاددتامددفتتراتم شددت االتععددتاضالمددفا-هدددا
 لتمتل قاولاوتلضالت ح اةاو   التمنوةالت ح اة.

لضدددف قةالتعدددطات فلدددواتحفددداالتسدددفق ةاوفقعةدددفاوتتنادددعاثم ةدددفرالتمصدددف الالتا-وا
تضددد ل بالتمسدددعحلةاتاّوتدددةاتوااودددّاتشدددذفاالتلدددف تبالتعدددف .او دددذت اولت تدددت اول

 تت التحمتتةاولتمتل قاولتم ف  اولإل شدفتاولتللد اومصدف الالتح لتدةاولتصدقف ةا
 ولتذّمف الت ح اةالاإ  .

 تععتاضف الناهن الت ضف عاولامععةالتمحمتتةالا التسفق ةاتواتافةف.لا-نا

لت فددفبامددناللددتتاومددفاتجدد لهامددنالماقددف اطا شددل المددفاته مددهالتددّيتبالتعددا-لا
إددددف نامق ددددفءاتسدددد قلالتسددددفق ةراشدددد طاتباماددددتبامددددفاقددددف ااددددهاضددددمناصددددنوقفتها
لتلف ت قدددةراوتبامادددتباتحفجدددةافعاقدددةاتعلا ةدددفاصدددقف ةالتسدددفق ةاتوامعفاعدددةاتدددف هفرا
 اتددتلءاتكددفبالت فددفبامفت ددفراتاسددفق ةات اتددلاماددنراوتددتلءاتكددفبالتددّينامسددعحلفراتددهات

ضدددددددددقنات اتألشدددددددددذفاالتدددددددددذيناقدددددددددفمتلااإصدددددددددنلالتسدددددددددفق ةات اتامدددددددددت تات اتامل ا
تغق هل.وتضفطا ت اهذهالتفعةاتيدتبالتم ةد ااسد بالالمدفلالتعدطاي تيةدفاو قدلا

 مناهذلالتلف تب.ا168لتسفق ةاوفلفراتامفت ا

ا.لتعللاولتض  التمعتج فباتععتاضامسعلج تالتسفق ةا–طا
تةدددفاولعفتهدددفراجة اتقسدددفطالتعدددلمقنالتمعلدددتتالاددد اجسدددلالتسدددفق ةاوتم مدددتعاا–تا

لتمسعحلةالناآإ ا واةامد منالاقةدفافقةدف.اذتد افدطاودفلا دفبالتعدلمقنامعلدتتلرا
اتا واةاتواآلإ امّ التعلمقنا ذلا فبالتعدلمقنامعلدتتلرااجدلامعدقنرالاد ات دهافدط

 لتحفتعقنام بات ايع فونام متعاتقسفطالتعلمقناتقسفطات ةاولوّ .

فنا اتذضددعااتا جدد لءاشددااطاتواهدذلاوقددّا ددصالتلدف تبالادد اتباولددت ال معقد
امناقف تبالتع ف  الت ح اة(.ا58 لتمفت اااتاش طاإفااافإلث ف 

ا
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 متيازات البحرية:نطاق اال - 3

 محل االمتياز: –أ 

ل معقفنل الت ح اةات تالا امحلال معقفنرالتذتايعدلتتامدنالتع فصد التعدطايد تا
تجددد  الت لدددلراماحلدددف االاقةدددفال معقدددفن.اول فصددد امحدددلال معقدددفناهدددط التسدددفق ةر

مدناا59لتسفق ةاوتج  الت للالتمسدعحلةامدناهّلمدةالت وادةالت ح ادة.ا  صدوالتمدفت ا
اتع تباولت ال معقفنالتم صتاالاقةفافطالتمدفت ا/قف تبالتع ف  الت ح اةات ه ا

/امدددناهدددذلالتلدددف تبالاددد التسدددفق ةاوتجددد  الت لدددلالتذفصدددةاافت وادددةالتعدددطا شدددلاا57
ف ا ددلامددنالتسددفق ةاوتجدد  الت لددلالتمسددعحلةام ددذاهددّءاإنتةددفالتددّيناوالادد اماحلدد

الت واة(.

ا
اا:السفينة -( 1 

رالتسفق ةاهطالتع ص الاتفتطاتاع ف  الت ح اةا والادقالاقةدفا"لت د و الت ح ادة"(
وهددطاتعددلتتامددنالتسددفق ةاذلتةددفا ضددففةا تدد ا ددلامددفاياحددقاهةددفاوااددتباضدد و افرا

محددددلال معقددددفنات ف اددددةاتواا تددددعغنتةفاولتددددع مف هف.اومماددددناتبات ددددتبالتسددددفق ة
مّ قدددةراافتدددع  فءالتسدددفنالتح فقدددةاولتسدددفنالتعفمدددةا لتعدددطاتذصدددصاتالقدددف ااذّمدددةا

الفمة(.
واعتجدباتبات ددتبالتسددفق ةامحدلال معقددفنراهددطالتعددطاوقدعالتددّينالتممعددفنااسدد  ةفا
توباغق هفامناتدفنالتم ةد .اوفدطاودفلاتحلمدوالتسدفق ةاتوافلدّ اصدنوقعةفا

ا معقفنا ت اثمنالتحلف .اتامنوةالت ح اةال عللال
ول معقدددفنايع تدددبالاددد التسدددفق ةاوعددد اوتدددتاتدددلامادددنالتم ةددد امفت دددفراتةدددفراتوا دددفبا
اتصدداقفر.اواسددع   امددناذتدد اوفتددةافلددّلبامفتدد التسددفق ةاوقفنتةددفا عق ددةا مسددعلج لر ر

182 



 تتات دهاا-فعلاغق امش وعا ف غعصفاام نرراهذلا ذلا فبالتدّل ناتدطءالت قدةا
مددناا68هايععفمددلامددعاغفصددبالتسددفق ة(ا  صددوالتمددفت اَلا ددلاوقددوا شددتءاولددهات دد

مددناهددذلاا/67 تدد ا/ا/57تسدد تاتواددف التمددتلتامددنا/قددف تبالتع ددف  الت ح اددةات ددها"
لتلددف تبالادد التسددفنالتعدددطامسددعغاةفالتم ةدد التمفتددد اتوالتم ةدد اغقدد التمفتددد اتوا
لتمسدددعلج الاصددداط.اومدددعاذتددد ا اتسددد تالاوادددف التمشدددف ا تقةدددفا ذلافلدددّالتمفتددد ا

التسفق ةاافعلاغق امش وعاوا فبالتّل ناتققالت قة"(.اوقفن 
ا
اا أفرة النقل -( 2 

ممعددّال معقددفنالت حدد تاتقشددملاتجدد  الت لددلراولتملصددتتااددلج  الت لددلاه ددفاهددتاتجدد  ا
الت لدددلالإلجمفتقدددةاتا وادددةالتعدددطا شدددلاإنتةدددفالتدددّينالتممعدددفنرامسدددللفرام ةدددفالتدددّيتبا

مقةفااسدد باللددتتالتددعذّلمةلتممعددفن التمع ت ددةات فددفبالتسددفق ةاو فقمةددفاوا لرام سددعَذَّ
وقدد ات ةددفاتدد تالادد ا ففددةاتجددت الت لددلالتعددطالتددعحلوالددنا ففددةالتدد ون التعددطا

نافدفاج  ا اتد للامسدعحلةاافلع ف هدفاتيد قفمدواهةدفالتسدفق ةافعد  اللدّال تدعذّل .
هذمةالتشفونراوع اتتا فبالت ففباتواو قلالتم ة اقّالتععماةفاوتلاتصدلا تد ا

إذلاوصاوا ت التم ة اوتسامةفات دتباقدّالإعالدواهذمعدهالتمفتقدةرايّالتم ة .اف
ممددفايععددذ امعددهافدد ضال معقددفنالاقةددفا  عددّل التلددّ  الادد اتمقق هددف.اوقددّالفمددلا

امددنا60لتمشدد عاتجدد  ا لددلالت  ددفاامعفماددةاتجدد  الت لددلا لتفلدد  الت ف قددةامددنالتمددفت ا
صدعبامعفماعةدفا فد اقف تبالتع ف  الت ح اة(را  اتبالتتلقعالتعمادطام عدلامدنالت

التمعفماددة.اففتععفمددلاجدد  الادد اتبات ددَّفعاهددذهالاجدد  املددّمفرراوففتعددفتطاتددّإلافددط
لاواغّوامنالتصعتفةالتعلكّافقمفا ذلا ف والاجد  اهقدّاو قدذمةالتم ة التمفتقةرا
 لتم ة ات اهقّاغق ه.

ا
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االحقات السفينة وأفرة النقل:م  -( 3 

م ددهالادد اا60لتفلدد  الاوتدد امددنالتمددفت ا ددصاقددف تبالتع ددف  الت ح اددةالتسددت تافددطا
ات هامعّامناماحلف التسفق ةاواتج  الت للامفاملتط 

تععتاضالتمسعحقالاتلءاتمفت التسفق ةالمفاتحقالتسدفق ةامدناتضد ل امفتمدةالا-
ا.وتلايعلاتعتاضهال ةفراتوالناإسف تهاتج  الت لل

شدددع  ةراقاتمفتددد التسدددفق ةالمدددفاتحلدددهامدددناإسدددف  ااح ادددةاملتععدددتاضالتمسدددعحا-
تدد  ةفاضدد  لرامفتمددفراتحددقااسددفق عهاوتددلايددعلاتعتاضددهال ددهراتوالددناإسددف تهاتجدد  ا

الت لل.
فالتعحلهامفت التسفق ةا ماففت الدناتلمدفلالتمسدفلّ اولإل لدفذالتعدطاقدّمعةفاما-

تدددفق عهاتسدددفق ةاتإددد  اوعددد ا ةفمدددةالت وادددةرااعدددّا تدددلفطالتم دددفت التمع ت دددةاتا فدددفبا
اقنااعلّالملالا التسفق ة.وتسف  امسعذّمطالتسفق ةالتم ت ل

وفدفت غلامددنالقعصددف التمشد عالادد اتعددّلتالتماحلددف التسدفالةاتاسددفق ةاوتجدد  الت لددلا
لادد اتدد قلالتحصدد را  ا  ددهالددفتاولتددع عّاتعددتاضالتعددلمقناولإللف ددف التمفتقددةا

ة(رامدناقدف تبالتع دف  الت ح ادا60منالتمفت اا3لتملّمةامنالتّوتةاتاسفق ةا لتفل  ا
إ مدفاتعتاضالتعلمقناا ها امعدّال صد لرامات دفراتا د و الت ح ادةاوااولتع عّالتلف تبا

 اهددتالتملفهددلاتمددفاتتلهالتمفتدد امددناتقسددفطالتعددلمقن.اتمددفالإللف ددةالتمفتقددةاففتددع عّ
اابالتّوتةاقّمعةفاتمسف ّ التع ف اوتللالتع ف  الت ح اةالتت  قة.ا

ا
اائنين الممتازين: حقوق الد -ب 

  ناوقالتعلّ را مفامذتتهاوقالتعع عاتمضفر.مذتلال معقفنالت ح تالتّل

 

ا
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 حق التتبع:  -( 1 

تالتّل نالتممعفنامحقاتهاتع عالتسفق ةامحلال معقفنراتتا ملفعالتح  الاقةفاادل
يّا ف و؛اف فتعتت ات صدتاالتلدف تبالت حد تا  دّات دهامماد دنالتدّل نالتممعدفنامدنا

تقسددواما ددفراتمّي ددهراو دد التسددفق ةامحددلال معقددفناوعدد اتددتا ف ددواهددذهالتسددفق ةا
اوذت ال ّمفات تبامسعغاةاهتلتلةام ة اغق امفت اتوامسعلج اتصاط.ا

تق اهدذلافلدياهدلاتمضدفرامسدم،اتادّل نااإملدفعالتح د الاد التسدفق ةال دّمفات دتبا
تحدددوايدددّاودددف  راوهدددذلالتحدددقاممفثدددلالتحدددقالتملددد  اتادددّل نالتممعدددفنالاددد التعلدددف ا

لتلدددف تبالتمدددّ طراوقددد ات ةدددفا ااواع دددفف امدددعاتوادددف ال معقدددفنالاددد التم لدددتلامدددن
اتذتلالتّل نالتممعفناتع عالتم لتلال ّمفاماتبالتحف  اوسنالت قة.

ا احق األفضلية -( 2 
وق ات هامذدتلاارتع ّ اتهمقةات تقبال معقفنل امناوق ات جعةفافطاهذلالتحق

لتدّل  قنالتممعدفنانامدنالتّ جدةالاوتد راودقالتعلدّ افدطالتدعقففءاولدتقةلامدناهقددعا
هق مدددفاا-لدددفتيقنات امددد تة قناتدددتلءاتكدددف تلا-ق ةالاددد اغقددد هلامدددنالتدددّل  قنالتسدددف

لتدددّل  تبالتممعدددفنوبامدددنالتّ جدددةالت ف قدددةافقلدددّ الادددقةلالتدددّل  تبالتممعدددفنوبامدددنا
التّ جدددةالاوتددد را مدددفاملدددّ الادددقةلاتمضدددفرالتدددّل  تبالتم تة دددتبرا  ات ةدددلايعلدددّمتبا

اافتعقففءاولتقةلالا التّل  قنالتعفتيقن.
لامقدةات تقددبالتدّل  قنالتممعددفنانافقمدفاهقدد ةلاادفت   اتةددذهالتمشدااةراوهددذوت ةد اته

مددفاتفددعاافتمشدد عاتتضددعاقتللددّاإفصددةاتحاددلاهددذلالتع تقددبراوجددفء اهددذهالتلتللددّا
 .1926ملفالةاتمفاذ  تهامعفهّ الف ا

 

ا
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ا  ترتيب الديون الممتازة -
لتعاسدطراايعلات تقبالتّيتبالتممعدفن الاد اتتدف الت وادةاوسدبالتعساسدلالت م دط

تتاتبالتددّل  تبالتددذينات ت ددواولددتقةلاجدد لءالت واددةالاإقدد  اوجددباتلددّممةلالادد ا
اتل  طالت واةالتسفالةراولتعطاملّ اتل  تهفالا الت واةالتعطاتس لةفاوهاذل.

  اتبالتحددفلا اماددتبا ددذت اتددتا ف ددوالتددّيتبات ت ددوا ثدد اللددّاولوددّا ددصالادد ا
باتعفملالا ات ةفا فشعةالنالت واةالتعذّل التمنوقناتعّ ا ون رافةذهالتّيتا

ن الاإق  راممفام عاةفاتحعلالتم ت ةالاوت راوتعلّ الا التّيتبالتممعفن اتاد و
مددناقددف تبالتع ددف  الت ح اددةالادد ات دده ا"تعلددّ التددّيتباا63لتسفالة.  صددوالتمددفت ا

التممعددفن الت فشددعةالددناتمددةا واددةالادد التددّيتبالتممعددفن االت فشددعةالددنا واددةاتددفالة.
ذت اففتّيتبالت فشعةالناللّالملاولوّايععاقااعّ ا ون اتلتطا اةفافطاامعوا

التم ت ةامعاتيتباآإ ا واة"(.
 
ا اديون الرحلة الواحدة -

 ذلات ت والّ اتيتباممعفن الا ا واةاولودّ رافدإبات تق ةدفامادتباهد ف التع تقدبا
تالاوتد راتلتذتاق  هاقدف تبالتع دف  الت ح ادةالتسدت تاافت سد ةا معقدفنل التّ جدةا

تباتيدددتبالتمصدددف الالتلضدددف قةاو تدددت التمدددتل قاولإل شدددفتاومصدددف الالتح لتدددةا
ولتصددقف ةاتددلتطافدددطالتم ت ددةالاوتدد راتاقةدددفالتددّيتبالت فشددعةالدددناللددّال تدددعذّل ا
وقدد اتحعددلالتم ت ددةالت ف قددةراتمددفالتم ت ددةالت فت ددةافةددطاتددّيتباماففددت التمسددفلّ ا

تمشدددددع  ةراولتم ت دددددةالت لاعدددددةات دددددتباولإل لدددددفذاومسدددددفهمةالتسدددددفق ةافدددددطالتذسدددددف  ال
تاععتاضدددددف الدددددنالتعصدددددفت اولاضددددد ل التمعسددددد  ةاتامدددددتل قاومدددددفاتحدددددقالت  دددددفاا
ولت ضف عامناتض ل راوفطالتم ت ةالاإق  امفا شلامناتيتبالنالتعلتتالتم  مدةا

اتحفجف افعاقةاتععاقاافتسفق ة.
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 مددتعاكمددفاتحعددلاتعتاضددف امسددعلج تالتسددفق ةالتم ت ددةالاوتدد راواددلتطااعددّهفام
تقسددفطالتعددلمقنالتمعلددتتالادد اجسددلالتسددفق ةاوماحلفتةددفراهددذلاافت سدد ةا معقددفنل ا

اوت التّ جةالت ف قةاولتعطاتتف اق لالتّيتبالتعفتمةراوت نااعّالمعقفنل التّ جةال
اد الفدطافل لتةدفالت ف قدةاولت فت دةاولت لاعدةاا62وفعّالت هتبالت ح اة.  صوالتمفت ا

 معقددفنل الت ح اددةالتم صددتاالاقةددفافددطالتمددفت التددلتطام ت ددةااا-ا2مددفامددلتط "ا
وسبالتع تقبالتم قنرات دنااشد طاتبات دتباتنمعقدفنل الت ح ادةالتضدفم ةاا/57/

 ح ادةاتاملفت ف التمععالةااماففعةا  لفذالتسفق ةالاوتتادةالاد ا ففدةال معقدفنل الت
.اتمدذ ت  لاإ  التمل   الا التسدفق ةاق دلا جد لءالتعماقدف التم شدعةاتنمعقدفنل ال

ت دددتبام ت دددةال معقدددفنل الت ح ادددةالتم صدددتاالاقةدددفافدددطا دددلامدددنالتفلددد ل ا - 3
معسددفواةافقمددفاا/57مددنالتمددفت ا/ا/1لتف لقددةا/ت/اوا/ا/او/ت/او/هددد/امددنالتفلدد  ا/

لدةااماففعدةاتلتطام ت ةال معقفنل الت ح اةالتضفم ةاتاملفت ف التمععا - 4هق ةف.ا
لتملفت ددف التمضددمت ةاهةددف.اوتعع دد اا  لددفذالتسددفق ةافددطالادد ات تقددباوقددوا شددتء

اهذهالتملفت ف اقّا شل افطالتعف ا التذتال عةوافقها لالماقةا  لفذ(.ا
ا
اا الديون الممتازة في ذات المجموعة -

 بالمعقفنل التّ جدةالاوتد راتعضدمنالدّ اتيدتبا دذت الامد اافت سد ةا معقدفنل ا
تات ةدفاتعد لولافعشدع  التّ جةالت ف قة.افّيتبا لام متلةات دتباهد ف التّ جدةات

اثمنالتسفق ةا ففةالتّيتبالتمع ت ةا اه س ةاتي هرا ذلاتلامغي  ااقةف.لفطالتعتناعا ل 
راغق اتباماففت التمسفلّ اولإل لفذاولتعلتتالتعطاته مواتحفجف اولقلقةاتاسفق ة
فاكعلّملالتم باوت مقمةفافل ةفا ات  َتباوسبات جعةفالا اتتدف التمسدفول راوإ مد

 ةدددفات تق دددفرامعفكسدددفراتعدددف ا ا شدددت ةفراتتاتباصدددفوبالتدددّينالاإقددد امدددنايدددعلات تق
هدد  ءا  مددفاماددتباملددّمفراافمعقددفنهرالادد امددناتدد لهالادد اتلددّملامسددفلّل اتاسددفق ةا

اه ف الت واة.
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تنمعقددفنل الت ح اددةامددناقددف تبالتع ددف  الت ح اددةات دده اا62هددذلاوقددّا صددوالتمددفت ا
داااداناداتاداهددا/الاوتتادةالاد االتفلد ل ا/اتا/57لتم صتاال ةفافطالتمدفت ا/

الت هتبالتمس اة.او ات تباامدةاملفت دةاتإد  الاوتتادةالاد اهدذهال معقدفنل اتو
الت هتبافقمفالّلامفاملتط 

افددطاوفتددةالت قددعالت  دد تاتسددفق ةاجف حددةاتواغف قددةال عشدداعةفالتسددالةالتعفمددةامددن -
ال عشفتةفامناوصدقاةاتجلاتنمةالتمنوةاتواومفمةالت قعةالت ح اةراتّفعات فتقت

الت قعاق لاجمقعالتملفت ف الاإ  التمضمت ةاافمعقفنااح تالا التسفق ة.
فطاوفلا ف والتسدفق ةراوقدوالت قدعالت  د تافدطاودتن امععةدّاه دفءاتوا صدنلا -

تددفنرايعمعددعاوفلددفراتلددف تبالتّوتددةالتعددطام دد تالت قددعافقةددفرااحددقال وع ددف رافعادد ا
يعذا الناوقدفن التسدفق ةا تد التمشدع ترالاد اامععةّالت  فءاتوالإلصنلاهذلاتب

تبامحدددقاتدددهالتحصدددتلالاددد امدددفامفدددطااملفت عدددهامدددناوصدددقاةالت قدددعااعدددّالتتفدددفءا
ا.املفت ف اتصحفاال معقفنل الت ح اة

ااددفتفل ل اودددا/57تعلددّ الت هددتبالتمسدد اةالادد ال معقددفنل التددتل ت افددطالتمددفت ا/و 
ق ةااص طالت   الناتتاتغقق ادات.ا مفاتبالتّيتبالتممعفن اتع عالتسفاطا-ند،

ا(مناقف تبالتع ف  الت ح اةا64مل تالا التما قةاتوالتعس قلاتوالتعالا لتمفت ا
ا

و  ددد لرااهمقدددةال معقدددفنل اوالت هدددتبالت ح ادددةاوإفصدددةامدددفايععادددقام ةدددفاهع تقدددبا
لتددّيتبرا  ددّاتبالت ةددتتالتّوتقددةا ات ددتالددنالت حدد افددطاهددذلالتمتضددتع.اومددنا

 التذفصدددةااف معقدددفنل اوالت هدددتبا1993وامعفهدددّ الدددف ا عدددفناهدددذهالت ةدددتتا ف ددد
لت ح اددةراولتعدددطاجعاددوامدددنال معقددفنل الت ح ادددةالتّوتقددةالتم ت دددةالاوتدد اوملّمدددةا
لاددد الت هدددتبالت ح ادددةاوتتالمعقدددفنل اتإددد  ا مدددفا صدددوالاددد ال ل دددف التمعفهدددّ ا

ا(13تمضفرالا التسفنرالتم سَعغاةاهتلتدلةالتم ةد اغقد التمفتد ام   دّ راتحادلا ا 
.او صددواتإقدد لرالادد اتذتاددلالتددّل نالتممعددفناوددقاتع ددعا1926مددنامعفهددّ الددف ا
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لتسدددفق ةاوو  هدددفاتحدددوايدددّالتغقددد التحدددف  رامعع ددد  اهدددذلالتحدددقاتودددّالتذصدددف صا
لتممق  اتنمعقفنل الت ح اة.ا  ات ةفاتتللوافععقنامنالتّل  قنامناوقال معقفنا

همددددفافعددددةامددددن اقددددّام حعةمددددفاهددددذلال معقددددفن.اواا1926لت حدددد تا ف ددددوامعفهددددّ ا
لت ضدددف عاولامععدددةالتةفمدددةاتوالتضددد و اةاتتامدددفات تدددبالاددد التمسددد وتقةالتعلّمدددةا
ج لءامفاتحقاهةلامنالاض ل التمفتمة.اوفعةالتّل  تبالتذيناتعفملامعةلالت فدفبا

اتحفجف اولقلةاتاسفق ة.
 انقضاء االمتياز البحري:ا-ا

اقف تراولتعلفت .ي لضطال معقفنالت ح تاافت قعالتلضف طراولت قعال إع
 
ااالبيع القضائي: -أ 

مدناقدف تبالتع دف  الت ح ادةالاد اا65 صوالتفل  اتامدنالتفلد  الاوتد امدنالتمدفت ا
ت دده ا"ت لضددطاولددت ال معقددفنالادد التسددفق ةاه قعةددفاهقعددفراقضددف قفر"اول ددّمفات ددفعا

ةا ت دددلتسدددفق ةاهقعدددفراقضدددف قفرا ادددفتم لت(ات ددد تامدددنا ففدددةالتحلدددت التعق قدددةالتع عقدددةالتمع
لاقةفرافقسعامةفالتمشع تاإفتقةامناهذهالتحلت اوت دناهدذلا امع دطاتدلتطاهدذها
ل معقدددفنل راوإ مدددفات علدددلا تددد التددد منالتدددذتاودددلامحدددلالتسدددفق ةافق لددد ا دددلاتل دددنا
محعف فراافمعقفنهرااحق ايعلّ اصفوبال معقدفنالاد اغقد هامدنالتدّل  قن.او دذت ا

لددفراتتناددعالتدد منالادد التددّل  قناوفلامد اافت سدد ةاتاددّل  قنالتمدد تة قناوقدد ات ددهايدعلا
اتاع تقبالتذتاذ   فه.

 

 

 

 

ا
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االختياري  الرضائي(: االبيع  -ب
مناقف تبالتع ف  الت ح ادةالاد اا65 صوالتفل  ااامنالتفل  الاوت امنالتمفت ا

فررات هات لضطاولت ال معقفنالا التسدفق ةاتمضدفرا ذلاهقعدواهقعدفرالإعقف ادفرا ضدف ق
اتفعالت مناافإلج لءل الآلتقة  ذلاقف التمشع تاق لا

اس قلاللّالت قعافطات لالتسفن.تا-ا1
ت قعاوالتددد مناوالتدددلالتمشدددع تاوامت  دددهافدددطاتتودددةا لن دددف ا شددد اهقدددفباادددفا-ا2

اماعباتس قلالتسفق ة.
لّالت قعايذ  افقهالت مناولتلالتمشع تاومت  هافطالت  اّ ا ش اماذصاتعا-ا3

الت تمقةاوفطاصحقفعقنايتمقعقن.
لضطال معقفنافدطاودفتعطالت قدعالتلضدف طاولت ضدف طاامد و اتدعقنايتمدفراهذلاواي 

مددناتددف ا ا تمددف اشددة اللددّالت قددعافددطاتدد لالتسددفناوات علددلاولددت ال معقددفنا تدد ا
الت منامفاتلاماناقّاتفعراوامعاذت ات لاهذهالتحلت اقف مةالا الت منا ذلاتها 

ّيدددّاتصدددت راواإدددنلالتدددّل  تبالتممعدددفنوبا دددن"امدددنالتمفتددد التلدددّملاوالتمفتددد الت 
التمقعددفتالتمددذ ت افددطاهددذهالتمددفت ااامعف ضددعةلافددطاتفددعالتدد منا لتفلدد  الت ف قددةامددن

 مناقف تبالتع ف  الت ح اة(.ا65لتمفت ا

 التقاد :  -ج
مددناقددف تبالتع ددف  الت ح اددةالادد ات دده ات لضددطاولددت ال معقددفناا66 صددوالتمددفت ا

و د الاد اارءاهدذهالتمدّ مفاتلاملدعاق دلال لضدفارلا التسفق ةاامضطات ةاولوّ 
اواي دددّتاتددد افبالتمةادددةالتمشدددف ا تقةدددفاوفلدددف"اتمدددفا.لتسدددفق ةامفضدددطا تددد اهقعةدددفاج ددد لرا

ااملتط 
ار/57قمفايععاقااف معقفنالت ح تالتم صتاال هافدطالتفلد  اتامدنالتمدفت ا/فا-تا

امناتف ا ا لففءاصفوبالتملفت ةامنالتعملافطالتسفق ة.
ات ح اةالاإ  امنايت التعحلف التّين.اااااععاقاا مقعال معقفنل الفقمفايا-اا
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لضددددفءال معقددددفنا تدددد اثددددنماتدددد تل ا ذلاتعددددذ او دددد التسددددفق ةاتمعددددّامددددّ ال ا-نا
لتملدددد  الاقةددددفال معقددددفنافددددطالتمقدددددفهالإلقاقمقددددةالتسددددت اة.او امفقددددّامددددناذتددددد ا  ا
لاشدددذفاالتدددذينايعمععدددتباا  سدددقةالت مةت ادددةالتع فقدددةالتسدددت اةاتوالاشدددذفاا

ناهةفاتوالاشذفاالتذيناي عمتبا ت اج سقةاتوتةاتعفملالت لفمفالتذيناتةلامت 
التست اقناافتم ل.

 
 أشخاص المالحة البحرية: الباب الثاني

 بالتعمدددلالت حددد تاملعضدددطاوجدددتتاتشدددذفاايدددّي وبالماقدددف التمنودددةالت ح ادددةا
ول تددددع مف الت حدددد تاملاددددقالاددددقةلاتشددددذفاالتمنوددددةالت ح اددددةاوتددددتطا ع ددددفولا

 ح اةامناإنلالتفل ل الآلتقة تشذفاالتمنوةالت 

 تو ر امفت التسفق ة.ا
اثف قفر التم ة اولت ففباولت حف  .اا

التت نءالت ح اتباولتملفوتتبالت ح اتب.ااا ثفت فرا
ا

 :مالك السفينة -أواًل 
 باما قددةالتسددفق ةاقددّاتعددتتاتفدد تاتواتعددّ اتفدد لتالادد التشددقتعراوقددّات ددتباممات ددةا

تبالتذددفاا كفتشدد  ف (راتوامددناتشددذفااتشددذصاللع ددف تامددناتشددذفاالتلددف 
لتلدددف تبالتعدددف ا لتّوتدددة(.اواع تدددبالاددد الماقدددف ال تدددع مف الت حددد ترالتعّيدددّامدددنا
الآلثف التعطاتلعالا الفتقامفت التسفق ة.اوت ع فولاافت ح افقمدفامدلتطامسد وتقة
مفت التسفق ةامناإنلافد لقنرا ع دفولافدطالتفد عالاول امسد وتقةامفتد التسدفق ةا

ال لضفءامس وتقةامفت التسفق ة.ا راوفطالتف عالت ف طوتحّيّهف
ا
ا
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 سؤولية مالك السفينة وتحديدها م  - 1
مسدللامفتد التسددفق ةامدّ قفرالدناتفعدفلالت فدفباولت حدف  اولتم شدّاوتتاشدذصاآإدد ا
معملافطاإّمةالتسفق ةامع اوصاواتث فءاتلتمةاوظف فةلاتوااسد  ةفرا مدفامسدللا

نالتعلددتتالتعددطاي  مةددفافددطاوددّوتاصددنوقفته.اوالددنالتع لمددف الت فددفبالت فشددعةالدد
تمفتددددد التسددددددفق ةاتبامحددددددّتامسددددد وتقعهاتمددددددفرا ددددددفبا دددددتعاهددددددذهالتمسدددددد وتقةاافتم ددددددفت ا

/امدنالتلددف تباا111(امدنالتمدفت ا/ا1مدنالتفلد  ا ا(ت لتم صدتاالاقةدفافدطالت  دّا
ا لت ح تالتست تا ذلا فبالتّينا فشعف"الناتوّالات فاالآلتقة

لتسددددفق ةاتم شددددت التم لفددددقاتوالاوددددتلضاتوالتممدددد ل الاضدددد ل التعددددطاتحددددّثةفا -ت
ا.لتمف قةاتوالتمسفلّل التمنوقة

لاضدد ل الت ّ قددةاوالاضدد ل التمفتمددةالتعددطاتلددعالادد اظةدد التسددفق ةاتوالتعددطاا -ا
ا.تععاقام فش  اافتمنوةالت ح اةاتواهعشغقلالتسفق ة

فبالتدّيناوتمفتد التسدفق ةالتعمسد اهعحّيدّامسد وتقعهافدطالتحدف  التسدفالةاواتدتا د
تصفت،التّوتةاتواتوّاتشذفاالتلف تبالتعف اوا امعّالتعمس اهعحّيّالتمس وتقةا

اا41مناق قلالإلق ل اهةف.
تددق اتمفتدد التسددفق ةالتعمسدد اهعحّيددّالتمسدد وتقةا ذلا ددفبالتددّينا فشددعف"الددناتوددّاوا

ا لات فاالآلتقة
عاتعددددتالالتسددددفق ةالتغف قددددةاتوالت ف حددددةاتوالتمة ددددت  اول عشددددفلاولفمةددددفاوا فدددد -1

اشح عةفاتوالاشقفءالتمتجتت الاقةف.
ا  لفذالتسفق ة. -2
التمسفهمةافطالتذسف  الت ح اةالتمشع  ة. -3
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ولدددت الت فدددفباوالت حدددف  اوا دددلاتدددفاعاآإددد اتمفتددد التسدددفق ةامتجدددتتالاقةدددفاتوا -4
ايععاقالماهااذّمعةفراوا ذت اولت او ثةاه  ءالاشذفااواإافف ةل.

التض  الت توت. -5
ا فياواغق هامنالتمتلتالاإ  .االتض  الت فشقالنالتعاتماافت -6

اوااتباتحّيّامس وتقةامفت التسفق ةاوفلف"اتمفاملتط 
مسةاإتحّتالتمس وتقةاام ا اا افت س ةاتاّلفو الت فشعةالنالاض ل الت ّ قةا-تا

ا.ماقددتباتقدد  اتددت اةا ذلا ف ددوالتحمتتددةالت اقددةاتاسددفق ةا اتع ددفوناإمسددمف ةا ددن
لالتملددّل رامضددفطا تدد اوددّالتمسدد وتقةام ادد اافددإذلانلت التحمتتددةالت اقددةالادد اهددذ

اإمسةاآ طاتق  اتت اةات لا نانل ّ.
ا افت سددد ةاتادددّلفو الت فشدددعةالدددنالاضددد ل الاإددد  اغقددد الاضددد ل الت ّ قدددةا-اا

تحّتالتمس وتقةاام ا اثنثةاماقتباتق  اتت اةاا ذلا ف والتحمتتةالت اقدةاتاسددفق ةا
تةالت اقدةالاد اهدذلالتملدّل رامضدفطا اتع فوناإمسمف ةا نراافإذلانلت التحمتا

اا42 ت اوّالتمس وتقةام ا اثنثةاآ طاتق  اتت اةات لا نانل ّ.
والعااف ن"ا لالتفف اق لاوقتعالتحفتمالتذتا شلال هالتّيناواماتبامتضتلها

وإذلاتددلاا.تحّيددّامسدد وتقةامفتدد التسددفق ةاالقددلاممددفاهددتام صددتاالاقددهافقمددفاتدد ق
ت ّ قددةاتاتفددفءاهةددفا فماددةرالشددع  الت ددفقطام ةددفامادتالتم ادد التمذصددصاتألضدد ل ال

تعدّالتم دفت التمذصصدةاوافطالتم اد التمذصدصاتألضد ل الاإد  اغقد الت ّ قدة.ا
تاععتاضددف الددنالاضدد ل اغقدد الت ّ قددةالت فشددعةالددناوددفتماولوددّاووددّ امسددعلاةا
تذصصااتلءالتععتاضف التمسعحلةالناهذلالتحفتمااغضالت   النالتّيتبا

وفدطاودفلاا شدلاتمفتد التسدفق ةالدناا43ّات شدلالدناودفتماآإد .لت فشعةاتوالتعطاق
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فددددنامسدددد تاتحّيددددّاارلتحددددفتماذلتددددهاتيددددنات ددددفهاتوددددّالتددددّل  قنافددددطاهددددذلالتحددددفتم
ا.لتمسددد وتقةا  اافت سددد ةا تددد التم اددد التمع لدددطااعدددّالتلقدددف اافتملفصدددةاهدددقنالتدددّل  قن
اوتددق اتاددّل نالتذددفذاتتا جدد لءالادد اتمددتللامفتدد التسددفق ةافددطاوددفلاوضددعافعاقددفرا
تحددددواتصدددد فهالتم ددددفت التمذصصددددةاتاععددددتاضاتوا ذلاقددددّ اضددددمف ف"امل ددددت راتمددددف ا
لتلضددفء.اوتددّ اوفددفءامفتدد التسددفق ةاق ددلاتتناددعالتم ددفت التمذصصددةاتاععتاضددف ا
توددّالتددّيتبالتعددطام دد تالتعتناددعاهق ةددفرا ددفباتددهالتحددقااددفتحاتلامحددلالتددّل نافددطا

 اددبامفتدد التسددفق ةاتبالتعتناددعااملددّل التم ادد التددذتاتوفددفه.اوتامحامددةاه ددفءالادد ا
تحعفااتمّ اتعق ةفاا  ءامنالتم فت التمذصصةاتاععتاضف راتاتفدفءاهدّيناي  دوا

و امادتباتمفتد التسدفق ةالتعمسد اا44تبامفت التسفق ةاقّايعتجبالاقدهاافتتفدفءااده.
هعحّيّامس وتقعها ذلاتث والتمّلطاتبالتض  ا شلالنافعلاتوالمع دفعالدنافعدلا

 ف  دددهاالصدددّا ودددّلمالتضددد  اتوااعدددّ الكعددد لمامدددعا فشدددقالدددنامفتددد التسدددفق ةاتوا
ا45 ت ل اتبالتض  امماناتباملع.

 نقضاء مسؤولية مالك السفينة: ا - 2
ت لضددطاتلددت التمسدد وتقةالادد امفتدد التسددفق ةاامضددطاتدد عقنامددناوقددواوددّوما
لتفعددلالتم شددقاتامسدد وتقة.اوا للددعاتدد افباهددذهالتمددّ اااعددفاامسدد لامددعا شددعف ا

امدددهاتواهعسدددالالتمسدددع ّل التمععالدددةاافتملفت دددةاتواه دددّااف تدددعن اتوامدددفاملدددت املف
ّاإ ق اتعلّي الاض ل راوذت اافإلضففةا ت الاتد فاالاإ  التمل   افدطالتلتللد

التلف ت قةالتعفمة.
تسدد تاتوادف اتحّيدّامسدد وتقةامفتد التسددفق ةالاد التم ةدد اغقد التمفتدد اواهـذا و 

تدددذيناقدددفمتلااذدددّمف التمسدددعلج اومدددّي التشدددقتعالت حددد تاولتمددد مناولاشدددذفاال
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تعصلام فش  ااعماقف ا  لفذالتسفق ةرا مفاتس تالاواف التمذ ت  الا الت ففباوا
لت حددف  اواغقددد هلامدددنالتعددفاعقناواذتددد افقمدددفايعصددلاهعلتمدددةاوظدددف فةلالاددد اتبا ا
تع فونامس وتقةالتمفت اوامس وتقةالتعفاعالنالتحفتمالتتلوّالتحّوتالتم ق ةافدطا

ا/امنالتلف تبالت ح تاتفتفةالتذ  .ا111/اا(امنالتمفت ا1لتفل  ا 
وفطاوفلاتققموالتّلت الا الت ففباتوالت حف  اتواغقد هلامدنالتعدفاعقنافدإباتةدلا
تحّيدددّامسددد وتقعةلاواتدددتا دددفبالتحدددفتمالتدددذتا شدددلال دددهالتضددد  امعدددتتا تددد اإلدددلا

اشذصطاصفت ال ةل.
 

 لمج ز والربان والبحارةا -ثانيًا 
 مج ز السفينة:  - 1

ةاهتالتشذصالتذتاملت اافتع مف التسفق ةام ة التسفق 
 افق وتهفاافتتقتتاولتم و ةاولالعّ اواسعذّ الت ففباولت حف ا

وا  تاللتتالت للالت ح تراوللتتالتعلمقنالا التسفق ة.اوقّا
ماتبام ة التسفق ةاهتامفت ةفا مفاهتالتغفتباواسم ال ّ ذا

آإ التمفت التم ة .اواحّماتوقف فراتباماتبالتم ة اشذصفرا
 اغق التمفت را لباي ج امفت التسفق ةاتفق عها ت التغق رافقلتا
لتمسعلج اهع ةق هفاولتعغنتةفاتحسفاهالتشذصطاواسم ا

ال ّ ذا لتم ة التمسعلج (.ا
ا
ا
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 الربان: - 2
ستثمار يف أعمال اال لسفينةهز ايعد الرابن املدير الفين للسفينة نظراً الختصاصه ومؤهالته وانئباً عن جم

 ويتميز بوضع خاص كممثل للسلطة وكنائب قانوين.  البحري

 :ن وعزلهتعيني الراب -أ 
 اتمعقنا ففبالتسفق ةامناق لام ة هفاتتلءاتكفباهذلالتم ة اهتامفت التسفق ةا
مسعلج هفاتوالتم ة التمّي افطالتما قةالتشف عة.اوتق امناققّالا اتالةا

لراوف  ا هنراتلقفت التسفق ةاوالتم ة افطاتعققنالت ففباتت اتباماتباذت الت ففبام
لا التشةفتل التننمةاتذت .اوا تناتام ة اتبامسعذّ ال ّالتض و  ا ففه ةا

تجف باش الةاث ت اوصتتةلالا ا جفنل اتواشةفتل اتعفتلالا الاقلا
 مفالإلجفنل اولتشةفتل التعطاتلا ةفالت ةف التمذعصةامنالت ففه ةالتست اقن.اوا

برامحقاتهاتمضفرال تهالا اتبامعتضالاقهال ّاتباتام ة اوقاتعققنالت فف
ل قعضفء.اوتق اتا ففبامةمفا ف وامّ اللّهاوقافطافس التعلّاتوا الفتها
امشقععهافطاتث فءالتسف .ات ناتم ة التسفق ةالتحقافطال لالت ففبافطاتتا

اوقواشفء.ا
 :اختصاصات الرابن -ب 

فافمددةالادد اظةدد التسددفق ة.ا مددمعددّالت فددفباتث ددفءالت واددةالت ح اددةاممدد نراتاسددالةالتع
اي تاالنالتم ة افطا تل  التسفق ةاو لفمةامصفتحهالتع ف اة.ا

 :بان ممثل للسلطة العامةالر  -(1 
تشدملاتددالف الت فددفبالتعدطاإتتددهالتلددف تبا مفهددفا مم دلاتاسددالةالتعفمددةرالتعحلقددقا
اولتعلتيددباولتعتثقددق.افقعمعددعالت فددفبا مم ددلاتاسددالةالتعفمددةاافتصددنوقف التننمددة
تحفددداالت  دددف اولامدددنالاددد امدددعنالتسدددفق ة.اولاددد الت  دددفاالتمسدددفف انالاددد امدددعنا
لتسددددفق ةالتعلقددددّاافت  ددددف التددددذتامسدددد هالت فددددفباو ددددذت الادددد الت حددددف  التعلقددددّااددددلولم ا
 ،تف ةلافقمفامذعصااذّمةالتسفق ة.اوتا ففبا جد لءالتعحلقلدف افدطالت د ل لالتعدطا
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 دتباتدهافدطاهدذهالتحفتدةاصدفةات ت بالاد امدعنالتسدفق ةاإدنلالت وادةالت ح ادةافع
لتضفالةالتعّتقة.اوتهاتالةا ملفعالتعلتفف التعلتي قةااحقالت حف  اتوالتمسدفف انا
فددطاوددفلامذددفتفعةلالا  مددة.اوالددت الت فددفبااإث ددف امددفاقددّامحددّماإددنلالت واددةا
لت ح اددةامددناوقددف عا كددفتت تل اولتتفقددف (افقعددّافددطاهددذهالتحفتددةا ضددفاياتألوددتللا

تمضددفراتددالةاتتثقددقالتعلددتتاولتعصدد فف التعددطاتسددعتجبالت تددمقةاالتمّ قددة.اوتا فددفب
اكفتة ةاولتتصقةاوتهاه فاتو الت فتباافتعّل.ا

  :الربان ممثل للمج ز –(2 
لت فددددددفباهتصددددددفهاممدددددد نراتام ةدددددد الادددددد التسددددددفق ةراملددددددت اام فشدددددد  ا ددددددتلقنامددددددنا
ل إعصفصددددف  الإعصفصددددف اف قددددةاتععاددددقاافتمنوددددةالت ح اددددةراولإعصفصددددف ا

اف.ا لافطا ه ل التعلتتاولتعص فف التض و اةاإلتل  التسفق ةاولتع مف هت ف اةاتعم
  :االختصاصات الفنية للربان – 

لت فددفباهدددتالتلف دددّالتف دددطاتاسدددفق ةا ددتللالت وادددةالت ح ادددة.او ايعالددد افدددطاممف تدددعها
تعمادهالتف ددطاتعاقمدف امددنالتم ةد راهددلامسددعمّاصدنوقفتهاومددفايعتجدبالاقددهامددنا

لج ددف التمالددف الاقددهاقف ت ددفراتباملددت االقددفت التسددفق ةاه فسددهرالتلددف تبراومددناهددذهالتتا
وتباماتبالا امعنالتسفق ةاتّ اتإتتةفا ت التم لفقاول ّاإ وجةفام ةف.اولاقها
تمضددفراتبا امغددفت التسددفق ةاتث ددفءالتسددف اتمددفرا ف ددوالاتدد فااتوالاإلددف ا  ااعددّا

تععددفوبامعةددلرالامددتللامتلفلددةاضدد ف ةف.اوإذلاغددفت التسددفق ةاهدد تيةلراتباي لددذرااف
وتو ل التسفق ةرامنات ّاتماق راوتفع ااحف  راوفقفبالتحمتتةاوتثمدنالت ضدف عا ذلا
تقسددد اتدددهاذتددد .اوقدددّاجددد  التعددد طالاددد اتبامادددتبالت فدددفباهدددتاآإددد امدددنامغدددفت ا
امسد و را لتسفق ةال ّا صفهعةفااذل امحّ .اوإذلاتلاي لعالت ففباولج فتهاتا رالَّّ

تهامصاحةافطالتسفق ةراتوافطالتشحنراو امعف امناالنا لالتحتلتمات فهامن
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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اددد ا تددد اتدددالف اهدددذلالتم فدددلاواصدددفت ال ّ دددذالاددد اتفعددد التقتمقدددة.اواعتجدددبال
لت فدددددفبرا ذلا ددددد ت اودددددتلتماغقددددد امععدددددفت اتتحلدددددواتضددددد ل لراتواتذ اافتسدددددفق ةاتوا
لتحمتتددةاتوالاشددذفاالتمتجددتتينالادد التسددفق ةراتباي فددعا تدد التسددالف ا فسددةفا
تل ادد لرااح اددفراي ددقنافقددهانمددنا قنلددهاوماف ددهاولتل اددقالتددذتالت عددهاولتلددتل فالتعددطا

ي  غددطامصددفتقةالت ددفجقنامددنااتع ضددواتةددفالإل تددفتقةالت ح اددة.اوفددطاوفتددةالتغدد  ا
الت حف  الا امحعت اهذلالتعل ا .ا

 :االختصاصات التجارية للربان – 
ادةاملت الت فدفبااصدفعهاممد نراتم ةد التسدفق ةاافتعّيدّامدنالتعصد فف التلف ت قدةا قف

لددنالتم ةدد رافةددتاهعادد التصددفةامذعددف الت حددف  راوا دد  اجمقددعالتعلددتتاولتعصدد فف ا
ععفقدددددّات لدددددلالت ضدددددف عاولتمسدددددفف انراوشددددد لءالتمددددد بالتعدددددطاتلعضدددددقةفالت وادددددةرا فت
اولتمةمف التننمةاتا واة.ا

وفمددددفاتبالت فددددفبامعددددّافددددطاذتدددد او ددددقنرالددددنالتم ةدددد راتددددذت افددددإباتصدددد ففتهاهددددذها
ت صد طافددطاآثف هدفا تدد التمت دلالتددذتامعددّامسد و رال ةددف.ا  ات دهامشددع طاتصددحةا

 التعلددددّاتواتصدددد فف الت فددددفبا ت قددددلاتباماددددتبالتم ةدددد اغقدددد امتجددددتتال ددددّا هدددد ل
التعص ط.اوتمفا ذلالتفقاوجتتهراهتاتوامم اهرافاق اتا ففبالتعص طا  اامتلفلة
لتم ةدد اتوامم ادده.ا مددفاتباتا فددفباهتصددفهاممدد نراتام ةدد اتباملفضددطاافتددمهراوا

ات ناتحسفاامت اهرااالامفايّإلافطالإعصفصه.
 :مسؤولية الرابن -ج 

تشذصددقةالتعددطاتلددعام ددهاإددنلاولتغقدد الددناتإلف دهالاتجــاه المج ــزمسدللالت فددفبا
ممف تعهاصنوقفته.اوهاذلافإبا لاإللام هافطات فقذالتع لمفتهالتعلّمدةامع ضدها
تمسدد وتقةالتععددتاضالادد التم ةدد الددنا عددف جاهددذلالتذلددلرا ددلباتصددلّ التسددفق ةا

لدناتإلف دهالتشذصدقةاوفلدفراتجاه الغيـر اسفق ةاتإ  ااذللام ه.اواسللالت فدفبا
 اة.ا مددفامسددللالت فددفبالددنا ددلاهددن اتواضدد  اياحددقاتلتللددّالتمسدد وتقةالتعلصددق
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افت ضدددف عالتعدددطاشدددح ةفالاددد اتدددل،التسدددفق ةا ذلاتدددلامادددناوفصدددنرالاددد امتلفلدددةا
تصددددحفهةفاتوا ف ددددوالتعددددفتل الت ح اددددةا ات قدددد اذتدددد .ا  ات ددددهاوإبا ددددفبالت فددددفبا
مسدد و راشذصددقفرات ددفهالتغقدد .ا  اتبالتعمددلاجدد  الادد اتباهددذلالتغقدد التمعضدد  ا

 رالادد التم ةدد راومعدد اتوفدد التم ةدد اجددفناتددهالت جددتعالادد الت فددفباي جددعام فشدد ا
امفاتفعاوإبا دفباذتد ا دفت لرامدفامحصدلاتعدّ املدّ  الاإقد التمفتقدة.اتدذت اماعفدطا

اا46اع تهاتوا ملفعالتعلتفف التعلتي قةااحله.
 ة  طاقم السفينة(:البحار   - 3

لتسفق ةا لاالت حف  اتوا فقلالتسفق ةاهلالاشذفاالتذينامعماتبالا امعن
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

اعلّالملااح ت.ا  مواتواف اهذلاجمقعالت حف  امعام ة التسفق ةاتوامم اها
تحّتا.اوا2006مناقف تبالتع ف  الت ح اةاتعف اا164 ت اا141لتعلّالتمتلتامنا

ل تففققف التّوتقةالت ففذ افطالت مةت اةالتع فقةالتست اةاولتلتل قناولال لطا
لت ح اةالتملصتتاافت ففباولتض فطاولتمة ّتقنالت ح اقناولّتالت حف  التذينا

هلالا التسفق ةاولتم هن اولتش وطالتعطام باتتلف هفافقةل.اوا ايعتجباوجتت
م تناتمنايعمععتباافت  سقةالتست اةاتباملتمتلاالتالملافطالتسفنالتعطات ح ا

إف نالتمقفهالإلقاقمقةا  ااعّالتحصتلالا اجتلنااح تامصّ النالإلتل  ا
 ةاتت اةالت ح اةالتمذعصة.ا مفا ام تنااتاشذصاتباملت ااعملالا اتفق

  ااعّالتحصتلالا ات إقصامنالإلتل  التمذعصة.اوتق ااج  طاتبامعملا
فطاتفق ةاتلت اافتمنوةالتسفواقةاتواافتلل اتوالإل شفتافطالتمتل قالتست اةا  ا

                                                           
  ا2006منالتلف تبالتع ف تالت ح تالتست تاتعف اا361اا-ا120ل   افقمفات قالتمتلتاا 46

199 



هع إقص.او امسم،افطالتسفنالتست اةاتباي اّالّتالت حف  الاجف باولاجت ا
 يّهفاق ل امنالتتنا التمذعص.لتمذصصةاتةلالا الت سبالتعطامصّ اهعحّ

 لوكالء البحريون والمقاولون البحريون:ا -ثالثًا 
 ت اجف دبالاشدذفاالتدذيناملتمدتبااللمدفلالاد التسدفق ةاتتجدّافعدةاتإد  امدنا
لاشذفاايعتتتباتلمقناتلمفلال تع مف الت حد تالاد الت د راففتمنودةالت ح ادةا

  راجةدتتاتشدذفااآإد اناتعلابا ضففةا ت اجةتتا جفلالت ح امدنا فدفباوفحدف
ا امعماتبالا امعنالتسفق ةاهلاي توباتةفاتلمف رالا الت  افدطالتم لفدق.املادق
لادددقةلالاشدددذفاالت  ادددتباتوالتدددت نءالت ح ادددتبراتمققددد لراتةدددلالدددنا جدددفلالت حددد ا
لتذينامعماتبالا امعنالتسفق ة.اومدناهد  ءامدنامعمدلاتحسدفاالتم ةد ا ت قدلا

فاالتشدفوناتوالتم تدلا تقدها ت قدلالت ضددفلةاتوالتسدفق ة.اومد ةلامدنامعمدلاتحسدد
لتشح ةراوو قلالتع ت ا لتع ل  ادو(.اومد ةلامدنامعمدلاتحسدفاالتم ةد اولتشدفونا

واسدد تالاددد التعلددتتاولالمددفلالتعدددطاتوالتم تددلا تقددها ملددفولالتشددحناولتعف ادد .ا
م  اةدددفالتددددت نءالت ح اددددتباولتملفوتدددددتبالت ح اددددتباقددددف تبالتّوتددددةالتعددددطاملددددعافقةددددفا

ق ددفءاالتددذتاتددعلافقددهاهددذهالتعلددتتاتوالالمددفل.اوام ددتناتباتلددف اتلددت التت قددلالتم
لت حدد تاتوالتملددفولالت حدد تالادد التمت ددلاتواصددفوبالتعمددلاتمددف التمحامددةالتعددطا
ملدددعافدددطاتل  تةدددفامدددت نالتت قدددلاتوالتملدددفول.اهدددذلاوت لضدددطاتلدددت التمت دددلاتوا

ت عقنامناتف ا اصفوبالتعملالاد التت قدلالت ح تاتوالتملفولالت ح تاامضطا
اا.لتعحلف التّين

 وكيل السفينة: - 1
و قدددلالتسدددفق ةاهدددتالتشدددذصالتدددذتامعمدددلالاددد التقفاسدددةااصدددفعهاممددد نراتم ةددد ا
لتسفق ةافطا لامفايععاقاافت واةالت ح اةرافقعق هالتم ة افطاتوّالتم لفقاتق تاا
ل ددددهافددددطا جدددد لءااعددددضالالمددددفلالتننمددددةا تددددع مف التسددددفق ةرا فتلقددددف اهعسدددداقلا

200 



ضددفلةا تدد اتصددحفهةفراوتحصددقلاتجدد  الت لددلراوشدد لءالتمدد باولاتول التننمددةالت 
والددت او قددلالتسددفق ةاهتصددفهاو ددقنرالدددنالتم ةدد اافالمددفلالتدد .ااا000تاسددفق ةا

لتمععالدددةاافتحفجدددف التمععدددفت التننمدددةاتاسدددفق ة.اواممادددناتباملدددت او قدددلالتسدددفق ةا
هعسدداقمةفااصددحفهةفااعددّااهعسدداقلالت ضددف عاتشددح ةفافددطالتسددفق ةال ددّالتمغددفت  اتو

تف اغةددفامدددنالتسدددفق ةال ددّالتتصدددتلاوفعحصدددقلاتجدد  الت لدددلالتمسدددعتج ةاتام ةددد .ا
وت علّامس وتقةاو قلالتسدفق ةات دفهالتم ةد اهتصدفهاو دقنراادلج .اوهدتا امسدللا
ت دددفهالتشدددفو قناتوالتم تدددلا تدددقةلالدددناهدددن اتواتادددتالت ضدددف عالتعدددطايعسدددامةفا

ت اتف اغةدددفام ةدددفاتعسددداقمةفااصدددحفهةفا  الدددناتشدددح ةفافدددطالتسدددفق ةاتوالتعدددطايعدددتا
إلعهالتشذصطاوإلدلاتفاعقده.اواعدّاو قدلالتسدفق ةاممد نراتام ةد افدطالتدّلفو ا

 مةت اددةالتع فقددةالتسددت اة.ا مددفامعددّامددت ناو قددلالتلتعددطاتلددف ام ددهاتوالاقددهافددطا
ااا47مت  فراتام ة اي ا افقهاافاو ل التلضف قةاوغق التلضف قة.اتت افلتسفق ةافطا

 وكيل البضاعة: - 2
و قددلالت ضددفلةا تواو قددلالتشددح ة(اهددتالتشددذصالتددذتايعسددالالت ضددفلةاتحسددفاا
لتم تلا تقه.اوقّام معاشذصاولودّاهدقناصدفةاو قدلالتسدفق ةاوو قدلالت ضدفلةا
فددطالتتقددواذلتددهرافلددّاملاددباصددفوبالت ضددفلةامددناو قددلالتسددفق ةاتسددامةفا قفاددةا

ةالتشدحناشد طالتعسداقلاتحدوال ه.اوقّاتحّمالماقدةالت مدعال دّمفايد تافدطاوثقلد
لت ولفددعاتواشدد طالتعف ادد التسدد اعاوفددطاهددذهالتحددف  اي لضددطاللددّالت لددلاام دد تا
 إ لنالت ضفلةامنالتسفق ةاووضعةفاتحوالت ولفعراإنففراتألصلالتدذتاملضدطا
اعّ ال عةفءاللّالت للا  اهعساقلالت ضف عا ت اتصحفهةف.ات نالت ضدفلةالتمف غدةا

 اتعد  افدطاماف ةدفافدطاهدذهالتحفتدةاهدلاملدت او قدلاالا الت صقتاتحدوالت ولفدع
لتسدددفق ةااعدددّاتباتعحدددتلاصدددفعها تددد او قدددلالت ضدددفلةاه لاةدددفا تددد التمذدددفنبالاددد ا
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مس وتقةالتم تلا تقةلاو فلعةل.اوامعّاو قلالت ضفلةاو قنرالنالتم تدلا تدقةلرا
وهدذهالتت فتددةاتتجددبالاقددهالتلقددف اااددلامددفايادد  اتحفددااولددت امت اددهالتم تددلا تقدده.ا
وااتبامس و راوفلفرااواف التمس وتقةالتععفقّمةرات فهامت ادهالدنا دلامدفامصدق ها
مددناضدد  ا عق ددةاتلصددق هااددلتلءامددفايعتجددبالاقدده.اوو قددلالت ضددفلةاملددت ااعماددها
تلفءاتج امعفقالاقهاهق هاوفقناتصحفاالت ضف عراوإذلاتلايعلاتحّيّاذت الاجد ا

ا48اف تفف افقحّتااملعض التع طالتسف ّ.
 ول الشحن والتفريغ:مقا - 3

ملددت املددفولالتشددحناولتعف ادد اا مقددعالتعماقددف التمفتمددةالتذفصددةااشددحنالت ضددف عا
لا التسفق ةاتواتف اغةفام ةف.اوقّامادتباملدفولالتشدحناولتعف اد اشذصدفرا  قعقدفرا
تواش  ةاإفصةاتوام تسةالفمة.اوا ت ياملدفولالتشدحناولتعف اد امدعالت فقدلاتوا

ملفوتةامحاهاشحناتواتف ا الت ضفلةامنالتسدفق ة.االتشفوناتوالتم تلا تقهااعلّ
وت ل ددقالادد اهددذلالتعلددّاتواددف التلددف تبالتمددّ طالتذفصددةااعلددّالتملفوتددة.او امعددّا
ملدددفولالتشدددحناولتعف اددد ا دددفقنراوعددد افدددطالتحدددف  التعدددطامسدددععملافقةدددفالتمدددتللقنا
تعتصدددددقلالت ضدددددف عامدددددنالت صدددددقتا تددددد التسدددددفق ةا ذلا ف دددددوا لتدددددقةااعقدددددّ ال دددددها

اا49.اوتةذلافنات ل قالاقهاتواف اللّالت للالت  تاتوالت ح ت.وففتعا 
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لتعف اد اافتلقدف اتحسدفاالتم ةد اتوا دتناتبامعةدّا تد املدفولالتشدحناواما-ا2لتمفتمةالتذفصةااشحنالت ضف عالا التسفق ةاتواتف اغةفام ةف.
ا3ة.لتشفوناتوالتم تلا تقهااعماقف اتإ  امعصاةاافتشحناتوالتعف ا ااش طاتبامااتاهةفاافتفف اص ا،امناو قلالتسفق ةاتواو قلالت ضفل

طاهدذلالتشدلبا  امدناق دلاماقف التشحناولتعف ا اوففتعماقدف الإلضدففقةالاإد  اتحسدفاامدنا افدهالتلقدف اهةدفراوا امسدللافدملت التملفولااعا-
 فقلاهتالتذتالةّا تد التملدفولاافتلقدف اافتعمدلاه دفءالاد اتعاقمدف امدناوإذلا فبالتا-4هذلالتشذصالتذتاماتباتهاووّهاتتجقهالتّلت ا تقه.

لتملدفولااسدللما-ا5صفوبالتعملاتواه فءالا اش طافطاوثقلةالتشحناتوافطاللّا م ف التسفق ةراوجدبالاد الت فقدلا إلدف التملدفولاهدذت .
س تالا املفولالتشحناولتعف ا افقمفايععاقاافتّلفو الت فشعةالنا شف هاتا-ا6لنالالمفلالتعطايعت هفالمفاملعام هاتواتفاعقهامناإلل.ا

 تواف اتحّيّالتمس وتقةااولإللففءام ةفاوتواف التعلفت التمل   اافت س ةا ت الت فقلالت ح ت.

 ا

ا
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 وكيل العبور: - 4
و قددلالتع ددت ا لتع ل  اددو(اهددتاشددذصاوتددقيامااددتاهعسددالالت ضددفلةامددنالت فقددلا
لت ح تاوإلدفت ا  تدفتةفاامع فدةا فقدلاآإد رااحد تاتواهد تاتواجدتت.افعمدلاو قدلا

ولوددّ اتا ضددفلةراوا دد تالتع ددت ايددعلافددطالتفعدد  التعددطاتفصددلاهددقنام واعددطا واددةا
اجمقعالالمفلالتلف ت قةاولالمفلالتمفتمدةاولت ف تادةراتحسدفاامت ادهاتاتصدلاهدقن
م واعدددطالت وادددةالتتلودددّ اتا ضدددفلةااغقدددةاوصدددتتةفاغفيعةدددفالت ةف قدددة.اولاددد اهدددذلا
لاتددف املدددت او قدددلالتع دددت اهعسدددالالت ضدددفلةاتحسدددفاامت ادددهامدددنالت فقدددلالاولرا

ت التعددددلمقنالادددد الت ضددددفلةاوإ ةددددفءالإلجدددد لءل اوا دددد  اللددددّالت لددددلالت ددددف طاواعددددتا
.الت م  قةاوتذ انالت ضفلةاولتحففظالاقةفافطالتفع  التففصاةاهقنالماقعطا لاةدف

وو قلالتع ت اتق ا فقنراوق ا  ها املت اه للالت ضدفلةامدنامادفباآلإد .ا مدفا
ات ددهاتددق او قددلا لددلاافتعمتتددةاا ددهام دد تالالمددفلالتلف ت قددةالتسددفالةاتددق اافتددمه
هلاافتلالتعمقلالتمت لرا مفاتبامةمعهاومس وتقعهات عةطاام  تاتساقلالت ضفلةا
 تدد الت فقدددلالت دددف طاوإ تدددفتهامسدددع ّلتةفا تددد التم تدددلا تقددده.اولاددد اهدددذلافدددإباو قدددلا
لتع ددت اهددتاو قددلات ددف تالددفتتاا ددهايععفمددلامددعالتغقدد اافتددلامت اددهاوتحسددفاه.ا

م ه.افةتامعّامس و رالنااواسللاو قلالتع ت النالاإلفءالتشذصقةالتعطاتلع
 همفتدهالتذددفذالتعحف ددف التننمدةاتحفددااولددت المقادهات ددفهالت فقددلراتوا ذلاوصددلا

ام هاتلصق افطاوفاالت ضف عاممفات تبالاقهاتافةفاتواتعق ةف.ا
 

 
ا
ا
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الت للالت ح تا الت فاالت فت 
ا

لت لددلالت حدد تاهددتالصددبالتحقددف التع ف اددةاوت ددفتلالتسدداعاولتحفجقددف اولتمددتلتافددطا
ش اعاكففةات جفءالتمعمت  اوقّا  معهال تففققف التّوتقةالت ح اةاو  لاتوافمهالتع

 اامددددفايعفددددقاوقتللددددّا2006تعددددف اا46لتسددددت تافددددطاقددددف تبالتع ددددف  الت ح اددددةا قددددلا
ال تففققف التّوتقة.اا

 
 

 المبحث تم يدي
 ماهية عقد النقل البحري وتكوينه 

ا
 افدطالاولافدطاتع ادلاللدّات ع فولاهذلالتم ح امناإنلاثنثةاملفتبا  حد

لت للالت ح تراو  قنافطالت ف طامناهلات  لطاهذلالتعلّراوا ع فولافدطالتملادبا
الت فت ات تاناللّالت للالت ح ت.ا

 المطلب األول: تعريف عقد النقل البحري:
للدّالت لدلالت حد تاهدتاللدّاياعد  ااملعضدفهاشدذصايدّل الت فقدلاادلباملدت اه لدلا

ا50 ح املفهلاتج  .لت ضف عاتوالاشذفااافت
وقددددّالإعاددددتالتفلددددهالتلددددف ت طافددددطات ققددددتاللددددّالت لددددلالت حدددد تاوتحّيددددّا  قععددددها
لتلف ت قةرافذهباف اقا ت اللع ف هامناللتتالتتتمعةراذهباف اقاثفبا ت اللع ف ها
مددددناق قدددددلا جدددددف  الاشددددقفءراوذهدددددباف ادددددقاثفتدددد ا تددددد اللع دددددف هامددددناق قدددددلا جدددددف  ا

 قدلاللدتتالتملفوتدةاففت فقدلاياعد  اافتلقدف الاشذفاراوالت لج،افطالتفلدهات دهامدناق
                                                           

)وجنـد تعريفـام مشـا ام  ـذا التعريـف يف  2006لعـام  46البحريـة السـوري رقـم ( مـن قـانون التجـارة 210املادة ) 50
 م.(1990لعام  8من قانون التجارة البحرية املصري رقم  196املادة 
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اعمددلامعددقناهددتالت لددلاوتغققدد التماددفبرا مددفات ددهاملددت اهةددذلالتعمددلاافتددعذّل اتتل ا
راوهذلامفاتإذااها51 للاإفضعةاإلتل تهراو امذضعاتغق هراوهذهاصفف التملفوتة

تعددددف اا33مددددناقددددف تبالتع ددددف  ا قددددلاا130لتمشدددد عالتسددددت تاصدددد لوةافددددطالتمددددفت ا
ا .2007
 طلب الثاني: أطراف عقد النقل البحري:الم

ملددت اللددّالت لددلالت حدد تالادد ا دد فقناهمددف الت فقددلاولتشددفونراففتشددفوناهددتالتددذتا
ملابا للااضف عامنامافبا تد اآإد  ام فشد  اتوالدنا  ادقاو قادهراتمدفالت فقدلا

افةتالتذتاياع  اه للالت ضفلةاتعسالااعّاذت ا ت التم تلا تقه.
 النقل البحري وخصائصه وإثباته: المطلب الثالث: تكوين عقد

تباللددّالت لددلالت حدد تاللددّا ضددف طامافددطا  علددفتهاتددتلف الإلم ددفااولتل ددتلاهددقنا
ا  فقددهاو عفاددةالتعلددّاشدد طا ث ددف اتةددذلالتعلددّ.اولتسدد ّالتددذتامفدد لافقددهالتعلددّاملاددق
لاقددهاوثقلددةالتشددحن.اواعسددلاللددّالت لددلالت حدد تا ضددففةا تدد ا ت ددهاللددّا ضددف طا

اافتذصف صالآلتقة 
للدددّاماددد  اتل فقددده اللدددّالت لدددلالت حددد تامفددد ضالتع لمدددف امعلفهادددةافدددطاذمدددةا -1

ا  فقهراففت فقلاياع  اه للالت ضفلةاولتشفوناياع  اهّفعاتج  ا لاةف.ا
للدددّا ذلدددفب اللدددّالت لدددلالت حددد تاللدددّا ذلدددفباتمدددفايعمعدددعاادددهالت دددفقاتبامدددنا -2

طالتعطالوع ف افعاطرام علالتشفو قنافطامتقعا امسعلقعتبافقهام فقشةالتش وا
مف ضةفالت فقاتبراومضل اناتال تلاولتعساقلاهةفراوهذلامدفاودّلاافتمشد عاتاعدّإلا

                                                           
، 1955، مطبعـة اجلامعـة السـورية 5أنظر د. رزق هللا انطـاكي، د. هنـاد سـباعي، موسـوعة احلقـوق التجاريـة    51

. 24، ص النقــــــل البحـــــري، منشـــــأة املعــــــارف ابالســـــكندرية، بـــــدون اتريــــــخ. ود. أمحـــــد حســـــين، عقـــــد 229ص 
.ود. 190م، ص 2006ود.مصــطفى كمــال طــه، أساســيات القــانون البحــري، منشــورات احللــ  احلقوقيــة، لبنــان 

. 198م، ص 1996ية، عة الثانفايز نعيم رضوان، العقود التجارية وعمليات البنوك، دار أم القرى، املنصورة، الطب
 .8علي حسن يونس، القانون البحري، دار الفكر العريب، القاهرة، بدون اتريخ، ص ود. 
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تحمفمدددةالتشدددفو قناولتعذفقدددتامدددناشدددّ التشددد وطالتعدددطامف ضدددةفالت دددفقاتبراوفتجدددها
اإفاامفايععاقام ةفااإلففءالت فقاقنامنالتمس وتقة.ا

ملفهدلااللّامناللدتتالتمعفوضدة الت فقدلالت حد تا املدت اه لدلالت ضدف عا   -3
اتج  اياع  التشفوناهّفعةف.

ذت اتبالماقةالت للاتعلافطالت ح ا اةفاتوافطاج ءام ةدفرافدإذلاا للّااح تا -4
 ادفراتلا للالت ضفلةافطاج ءامدنالت وادةاهد لراتوا ةد لراتواجدتلرافق لد اللدّالت لدلااح

  فتمفاج  الماقةالت للافطاغفت ةفافطالت ح .

 ةاتا فقلراتمدفاافت سد ةاتاشدفونافدناللّات ف ت افةتات ف تاهتاتل مفراافت س -5
 52معّات ف افرا  ا ذلا فباتفج لراملت اهةذلالتعملاتحفجف ات ف ته.

و اي  دددواللدددّالت لدددلالت حددد تا  ا عفادددةاواممادددناتبامادددتبا ت ع و قدددفافلدددّا دددصا
 ات ددها اي  ددواللددّا2006مددناقددف تبالتع ددف  الت ح اددةاتعددف اا211لتمشدد عاافتمددفت ا

 عفاددةاوامماددناتباماددتبالت ع و قددفاواصددّ التددتنا التمذددعصالت لددلالت حدد تا  اافت
 ا53لتععاقمف التمععالةاهذت .

                                                           
. 460م، ص 2005أنظـــر د.اليـــاس حـــداد، القـــانون التجـــاري )بري،اري،جـــوي(، منشـــورات جامعـــة دمشـــ   52

.ود.فـــايز نعـــيم 200م، ص 1984ود.  جـــت عبـــد هللا قايـــد، القـــانون البحـــري، مكتبـــة هنضـــة الشـــرق، القـــاهرة، 
ز القانون البحري، دار . ود. هاين دويدار، موج194ان، العقود التجارية وعمليات البنوك، مرجع ساب ، ص رضو 

 .158-156م، ص 1999اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، 
 
لتدذتاا18/6/2007تدف ا اا935هذلاواقّاصّ النالتسقّاونا الت للامش وعالتععاقمف التع فقذمةاافتل ل ا قدلا 53

امدنا23ةضاللّالت للال ت ع و طاه ف التتظدف تالتعدطايد ةضاهةدفاللدّالت لدلالتماعدتاا التمدفت اجفءافقهات هاي 
التل ل التمذ ت (ا

 

206 



واقّات نالتع طالا اتح ا اللّالت للالت ح تاهتثقلةالتشحناواهطال ف  الدنا
لدّاعدّا ث فتدفراتاعت ّاافت ضف عالتمتتتقةامعلقةفالت ففباتاشدفوناواوثقلدةالتشدحنات

اوالتشحنامعفر.ا
ا

 مات الناقل البحري التزا: الفصل األول
 

ق دلالتحدّي الدنالتع لمدف الت فقدلالت حدد تافدإباه فتد التع لمدف اتالد الاد الددفتقا
التشفوناوهط 

وقدد اياعدد  التشددفوناهعسدداقلالت ضددف عا تدد اااتســليم البضــائع إلــى الناقــل: -أواًل 
لت فقددلافددطالت مددفباوالتماددفبالتمحددّتينافددطالتعلددّاتوالتاددذيناملضددطاهةمددفالتعدد طا

 مددفاياعدد  اهعلددّملاهقف دددف الت ضددف عاولاقددهاا إلدددف اا54فءالتشدددحن.لتسددف ّافددطامق دد
ا55لت فقلاال قعةالت ضفلةا ذلا ف واإل  اتواقفهاةاتنشععفلاتوال  ف ف .

لاج  اهطالت ّلالتذتاياع  التشفوناهّفعها ت الت فقدلاااادفع األفرة: -ثانيًا 
فتفددف التلدد فقناواملفهددلاققددف الاإقدد اه لددلالت ضددف عاوايددعلاتحّيددّالاجدد  الهعددّلءاا

تةمفا فملالتح اةاهذت اوا ذلاتلايذ  افطاوثقلةالتشدحناملدّل الاجد  التمسدعحلةا
ل دددّالتتصدددتلالفعددد ضاتبالت فقدددلاقددد ضالاجددد  ااافماةدددفال دددّالتشدددحناوات دددتبا

ا56لاج  امسعحلةاتا فقلاام  تاققف الاإق اافتع لمهالا التتجهالتصحق،.

                                                           
اا قف تبالتع ف  الت ح اةا232وفةذلاقضوالتمفت ا  54

 
اقف تبالتع ف  الت ح اةا219تمفت اا 55

 
اقف تبالتع ف  الت ح اةا233لتمفت ا 56

 

207 



تددتاتددلاملددلاهع فقددذالتع لمددهالادد التتجددهاومددعاذتدد اتسددعحقا فمددلالاجدد  اتا فقددلاواا 
التصحق،افطالتحف  التعفتقة 

إلدددلاصدددفوبالتحدددقاقدددطاتسدددالالت ضدددفلةاوقدددّامادددتباهدددتالتشدددفوناذلتدددهاتواا-ا1
ا57تفاعقها لبايعلإ التمذ ت النالتعلّ ا تعن الت ضفلة.

_ا ذلاق  الت ففبا تلفءالت ضف عاافت ح اإل لفذالتسدفق ةاتوالتشدح ةاتوا ذلاتافدواا2
ا58ضف عا عق ةالقباإفااهةف.لت 

وات نا ذلاها والت ضف عااس باقت اقفه  اتوا همفلالت فقدلافدطات فقدذامدفامف ضدها
ا59لاقهالتلف تباتوالتعلّامنالتع لمف افناتسعحقالاج  افطاهذهالتحفتة.ا

ا
قدةاو ذلال تففققف التّوتا2006هذلاوقّالملاقف تبالتع ف  الت ح اةالتست تاتعف ا

مدف امدف الت فقدلالت حد تاتحّيدّلراتققلدفرراوامادناتلسدقلاهدذهال تع للا اتحّيدّالتع ل
ةالتع لمف اتلعالا الت فقلافطامق فءاققف الت واا احسبام لولالت للالت ح تا ت 

لت ح ادددةراولتع لمدددف اتعتجدددبالاقدددهاتث دددفءالت وادددةراو دددذت التع لمدددف امعتج دددةالاددد ا
ا فو الآلتقة لت فقلال ّاوصتلالت واةالت ح اة.اوت ع فولاذت افطالتم

 المبحث األول
 التزامات الناقل في ميناء قيا  الرحلة البحرية

وت لددتتاهددذهال تع لمددف الادد اتددلمقنالتسددفق ةالتصددفتحةاتامنوددةاولت لددلااا
الت ح ت اوالتعن الت ضف ع اواشح ةف اوا صةفا تسعقفةف(.

                                                           
اة.قف تبالتع ف  الت ح اا240لتمفت ا 57
 
اقف تبالتع ف  الت ح اةا234لتمفت ا 58
 

 . قف تبالتع ف  الت ح اةا235لتمفت ا 59
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 المطلب األول: تأمين سفينة صالحة للمالحة البحرية:
 تاالبامضعاتحواتص طالتشفوناتدفق ةاصدفتحةاتامنودةاواياع  الت فقلالت حا

إلتمددف الماقددةالت لددل.اولتلددف تبالتسددت تاقددّاتوجددبالادد الت فقددلالت حدد تافددطالتمددفت ا
(ا لّلتاتفق ةاصفتحةاتامنوة اوت فقذالماقةالت للالا ا حتاآمناتعحلققا228 

اا60لتع لمهافطا مصفلالت ضفلةاتفتمةاتمافبالتتصتل.
افدد ضاتبايعذددذالت فقددلاق دلالت ددّءاافت واددةالت ح اددةال وعقف ددف واتدلمقنالتسددفق ةام

الآلتقة ا
اتو ردا لّلتالتسفق ةا لّلتلراف قفراجقّلرات تبامعهاصفتحةاتامنوة.

  ح اة.ثف قفردات ةق التسفق ةاوت واّهفاافتمةمف اولت جفلاولتم بالتننمةاتا واةالت

 اتشدحنالت ضدف ع.اوذتد اوسدباثفت فردات  قتالتع فه اوتدف  اتقسدف التسدفق ةالتمعدّ
ا تعالتسفق ةاوفحسبا  قعةالت واة.ا

وإذلاتلاتعذذاهذهالتعّلهق اوتحقالت ضف عاض  افقفع ضات هااذللالت فقلاوااتبا
تاشدددفونالتحدددقافدددطالتععدددتاض اوت دددّ الإلشدددف  ا تددد ات دددها ذلا دددفبالدددّ اصدددنوقةا

مسد وتقعه.التسفق ةا فشعفرالنالقباإفدطافقةدفام ةادهالت فقدلافدإباذتد ا اي دعلصا
هقّاتبالتلضفءالتف  سطامسدعتوقفرافدطاذتد اللع دف ل التعّلتدةاوودّهفاملضدطااعدّ ا
مسدد وتقةالت فقددلافددطاهددذهالتحفتددةالتددع فتلرا تدد اتبالتسددفق ةالتحّي ددةا  قدد  التععلقددّ ا
احق امسعحقلالا الت فقدلامةمدفاهدذلامدنال فمدةاتبامحدقياا مقدعاتج ل ةدفاواتبا

وقةالتسددفق ةاتامنوددةاهددطامسددلتةا سدد قةاصددنيعتصددلاتمع فددةالقتفةددفالتذفقددة.اوا
ا61تلّ اوفلفرات  وطا لاوفتةاام للف ا  قعةالت ضفلةالتم لتتةاو تعالت واة.
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وقددّاذه ددوالتففققددةاه و سددل اإنفددفراتمددفاقدد  هالتمشدد عالتسددت ت ا تدد ا تدد ل الت فقددلا
ه دددذلالتع فمدددةالت ففقدددةاق دددلاول دددّالت دددّءاافتسدددف ات عدددلالتسدددفق ةاصدددفتحةاتامنودددةا

وافطاهذهالتحفتةامعف الت فقلامناا62فاوإمّلتهفاافتلفقلاولتم بالتننمة..وت ةق ه
لتمس وتقةا ذلاتث وات هاقف اامفامافطاق لاوال ّالت ّءاافت وادة.اتمدفا ذلاتصد حوا
لتسفق ةاتث فءالت واةاغق اصفتحةافنامسللالت فقلا  ا ذلا فباذت اي جدعاتذلعدها

اق لاتوال ّالت ّءاافتسف .
طافدددفم ت لاافدددفت لج،اتبالتعددد ل الت فقدددلالتعددد ل اه دددذلال فمدددةراا ةدددفاوفدددطالتففققدددةاهدددا

لتفلددد  الاوتددد امدددنامفتتةدددفالتذفمسدددةاتقفمدددوامسددد وتقةالت فقدددلالاددد اتتدددف التذلدددلا
التمفع ضالتلفهلاإلث ف التعا .

 :المطلب الثاني: القيا  باستال  البضائع
فبا لاهّلمدةاتسد اواتعّاهذهالتعماقةاوفلفرات لامنالتلف تبالتست تاومعفهّ اهفم تا

مسددد وتقةالت فقدددل ااعاددد امدددفاجدددفءافدددطامعفهدددّ اه و سدددلاوقددد اجعادددوامسددد وتقةا
الت فقلات ّتام ذالتشحناووع التعف ا .

وفطاجمقعالاودتللايعتجدبالاد الت فقدلال دّال تدعن ا صدّل اوثقلدةالتشدحنا ذلا
 ادددبالتشدددفوناذتددد  امدددعامنو دددةاتبالتمشددد عاقدددّاتجدددفناتا فقدددلاتسددداقلالتشدددفونا

فتعن الت ضف عاق لالتشحنالا اتباتسع ّلالتتثقلةاهةذلالإلمصدفلااعدّا مصف راا
ااا63وضعالت ضفلةافطالتسفق ة.

واعتجباتبايعلالتعن الت ضف عافطالتمتلّالتمعفقالاقده اوفدطامق دفءالتشدحنامدفا
تلايعفقاالا اإنطاذت راول ّهفايععقنالا الت فقلاتباملت ااالامفايا  ات لدلا

تمةقددّلراتشددح ةفاواددّإلاهددذلاضددمنا لددف اتل قددقاللددّالت ضددف عات صددقتالتمق ددفءا
الت للاإنففراتمفاتإذ ااهامعفهّ اه و سل.ا
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ولتددعن الت فقددلاتا ضددف عامماددناتباماددتبالادد اظةدد التسددفق ةاوذتدد ال ددّمفايعفددقاا
لا اتبالتشحناملعالا الفتقالتشفونراوهتامفاتإذااهالتلدف تبالتسدت تاإنفدفرا

ةفاذلال تفف اوففتعفتطا ايعصت افطاظلاتتام تامعفهّتقنالتاعقناتلات ق لام لاه
اتبايعلال تعن الا اظة التسفق ة.

واع تبالا ال تع ل اافتعن الت ضف عامنالتشفوناتبامادتبالت فقدلامسد و رات دفها
لتشفوناواما مفراهععتاضهالنا لاض  اي عجالناتذافهالنات فقذاهدذلال تعد ل ا

 ضدفلةالمدفاهدتامعفدقالاقدهافدطالتعلدّ(.امفاتلاماناذت ام   لرا كدفإعنطا دتعالت
ا64

 المطلب الثالث: عمليات الشحن:
تسددعةّطالماقددف التشددحنا لددلالت ضددفلةامددنالت صددقتاووضددعةفافددطالتسددفق ةراا

اوتذعاتالتتتقاةالتمع عةافطاذت ات عفرات تعالت ضفلة.ا
اوللددّالت لددلا اي ددّتات فقددذها  امددناوقددواهددّءالتشددحناوففتعددفتطاف واددةالتسددفق ةافددط

افاتمق ددفءالتشددحنا اتعددّاهّلمددةاتع فقددذالتعلددّ.اولتتقددوالتددذتام ددباتباتعتلجددّ  الةدد
فقهالتسدفق ةافقدهافدطامق دفءالتشدحنافقعحدّتاوسدبال تفدف  وافدطاودفلالدّ اوجدتتا
لتفددف ااذصددتااذتدد افقددعلالت جددتعا تدد الدد طالتمق ددفءالتددذتام دد تافقددهالتشددحن اا

فت دةاادفتععتاضاوفطاوفلامذفتفعدهامحدقاتاشدفونافسد اللدّالت لدلاافإلضدففةاتامل
لمددددفاتصددددفاهامددددناضدددد   ا  ا ذلاتث ددددوالت فقددددلاتبالتعددددلإق امعددددتتاتسدددد باتج  ددددطا
افع ددّهفاي لدد اتاشددفونالتحددقاافسدد التعلددّاتوالتملفت ددةاافتع فقددذا غددلالتعددلإق اوت ددن

اتوبالتملفت ةاافتععتاض.

                                                           
 . 082ر يف القانون املصري د. هاين دويدار، موجز القانون البحري، مرجع ساب ، ص أنظ 64

211 



(اوالفهاةدددفافددددطالتففققدددةاه و سدددلالتمددددفت ا223را22و دددصالتلدددف تبافددددطامفتتقدددها ا
( الا اتبالتشحنام دباتبايد تالاد ا13ففققةاهفم ت لالتمفت ا وافطالتار(4/6 

الت ضفلةالتمععفقّالاقةفاوفطاوفلالإعنفةفامحقاتا فقلا فضا لاةف.ا
ول دددددّمفات دددددتبالت ضدددددف عاوقتل دددددف اوقدددددةافدددددنام دددددتناشدددددح ةفا  الاددددد التسدددددفنا

التمذصصةاتذت  ا مفام باتباي لفلةفام ّواالنالتشفوناتث فءالت لل.
فق ةامسدددعلج  ااافماةددفامددناق ددلالتشدددفونافددنام ددتناتا فقدددلاتباول ددّمفات ددتبالتسدد

مشدحنالت ضددفلةافدطاغقدد الامددفكنالتمذصصدةاتشددحنالت ضدف ع.اوا ام ددتناتددها
فطاهذهالتحفتةاتباملت اه لدلااضدفلةاتاغقد الاد اظةد التسدفق ةالتمسدعلج  اتدتلءا
تكدددفباذتددد افدددطالامدددفكنالتمذصصدددةاتاشدددحنات ا راوإ امادددتباتامسدددعلج اودددقا

ا ةاالج  ا لاةف.التملفت
وفملعضدد اقددف تبالتع ددف  الت ح اددةالتسددت تافددإبالاصددلاتبالتماعدد  الت  قسددطاهددتا

الت فقل امعاجتلنال تفف الا اتباملت التشفوناهذت اول ّهفايع تبامفاياط 
ا اتقعلالا اظة التسفق ة.ل تعنا-1
تشدفوناتددقاتباهددتالتمسدد ولالمددفامحدّماتا ضددف عامددناضدد  اتث ددفءالماقددةالا-2

ان.لتشح
اقلااإمصفلالتسفق ةاتامق فءالتنن اتاشحناوإإلف التشفوناهذت .لتع ل الت فا-3

وتمفرا فبالتماع  اافتشحناتتلءالت فقلات التشفونافناهّامناتعدفو ةلاإل  دفناهدذها
ا65لتعماقة.ا

وقددددّاجدددد  التعمددددلالادددد اتبايدددد صافددددطاللددددتتالت لددددلالادددد اتبايعحمددددلالتشددددفونا
فقدل.اوفدطامعفهدّتطاه و سدلاوهددفم ت لامصدف الالماقدةالتشدحناوتدتاقدف اهةدفالت 
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فددإبالتماعدد  اافت لددلاهددتاتل مددفالت فقددلرافاددلاتسددم،ا اعفهمددفااف تفددف الادد اتباملددت ا
التشفونااعماقةالتشحن.

 المطلب الرابع: عمليات رص أوتستيف البضاعة:
 االت ضفلةاتواتسعقفةفامع طات تقبالت ضفلةافطالتع فه التمذصصةاتةف اتوا

لتحددددف  التعددددطام ددددتنافقةددددفاذتدددد راال الددددةات عددددّالددددناالادددد اتددددل،التسددددفق ةافددددط
الت ضفلةاإل التةن اوالتعاتاوتحففاالا اتتلنبالتسفق ة.

اوالت الت فقلاتواو قاهالت ففبااعماقةا االت ضفلة اووع اتتاقف اهدذت املدفوتتبا
معذصصتبافق ل الت فقلامس و رالناتإلف ةلافطامتلجةدةالتشدفو قن.ا دلاذتد ا

ا اهذهالتعماقةاتاعحلقامناتنمةالتسفق ةاوتتلن ةف .تحوا ش لطالت ففبالا
لاواعّالت ااتوالتعسعقتالتمعقباإللراتعفقّمفراي تبامس وتقةالت فقلالمفاقّاي  

ل ددهامددناتضدد ل  اوتددذلامسددع الت فددفبالددفت اتاحصددتلافددطامق ددفءالتتصددتلالادد ا
شةفت اافت ااق لاتساقلالت ضفلةاتام تلا تقه.اي  مةفامعذصصتبراو اماتبا

فاو قدددةا  ا ذلاتمدددوااحضدددت التم تدددلا تقدددهاتواو قادددهاتواه دددفءالاددد ا ذبامدددناتةددد
ا.لتمحامةاتوا فباللّالت للامعضم فراش  فرامذتلالت ففباوقال تععف ةاافتذ  لء

وفقمفامذصات فقذاهذلال تع ل اتلاي صالتلدف تباولتمعفهدّل الاد اشدطءافدطاهدذلا
لتدعل الاقةدفالتعمدلافدطاالتذصتا اوففتعفتطامذضعات فقذهاتألصتلالتف قةالتعط
التمتل قااحسبا تعالت ضفلةامتضتعالت للاو  قععةف.

تا فقددلااوتددلام دد اتلإددلالتع ددفه لشددع طالتمشدد عالتسددت تاتباماددتبالت لددلاهــذا وقــد 
 مدددفهاااضدددف عالاددد اتدددل،التسدددفق ةامحمدددنرافدددطاغقددد التمنودددةالتسدددفواقةا لدددلاتمدددةا

ا 67هذلالت للا اومناتإلف ا66مس وتقةامفاقّامصق ةفامناتض ل ااس باذت 
اداتع اضالتسفق ةاتاذل ااس بالّ اتتلن ةفالت فتجالناتحتلام   الت لل.
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ددددداتعدددد اضالت حددددف  اتاذلدددد ا عق ددددةراتصددددعتفةاتدددد لاةلاتث ددددفءالتعتلصددددتاولاإلددددف ا
الت ح اةاول شغفلالتمم ل الا التسل،اافت ضف ع.ا

واددداتعدد اضالت ضددفلةا فسددةفاتذلدد التسددلتطافددطالت حدد اتوالتع اددلاامقددفهالت حدد ات
اافاملف .

ددددداتعدددد اضالت ضددددفلةالتمتجددددتت افددددطالتع ددددفه ا تدددد اإلدددد ال ةقددددف اتددددل،التسددددفق ةا
ااحمتتعهالاقةفاوتس اامفءالت ح ا تقةف.

وت نامعاهذلاوام للف امنالتمشد عاتمدفاتحلدقامدناتلدّ افدطاصد فلةاالتسدفنافلدّا
تو تالادد الاصدددلالتدددذتاذ   ددفهالتدددع  فءل اتجدددفنافقةددفاتا فقدددلاتباملدددت اافتشدددحنا

ا اهطا فتعفتط ا التسل،لولت اا
اباتهالتشفونا عفاةراهذت . ذلاتذا-1
اذلا فباما مفراهذت اامتجبالا  مةاوالتاتل ،التسف اةافطامق فءالتشحن. ا-2
 طافدددددطام فدددددلالتشدددددحناتوالقعضدددددوا  قعدددددةاالت ضدددددفلةاذتددددد ا ذلاجددددد  التعدددددا-3

ا كفاإشفااولتسقف ل ...(.
ثقلدةالتشدحناتبالت ضدفلةاوت نافطاجمقعالاوتللاتوجبالتمش عاتبايدذ  افدطاوا

ا68مشحت ةالا التسل،.
وتدّ اتدتلف ا وددّ التحدف  التعدطاذ   فهددفافدنامادتبالت فقددلامسد و رالمدفامصددقبا
لت ضدددفلةامدددناضددد  ااسددد باشدددح ةفاهةدددذهالت قفقدددةا ذلاتث دددواتبالتضددد  اوصدددلا
 عق ددةالتل قعددةالتذفصددةاتةددذلالت لددلراوت  ددهامددعاذتدد اي لدد اما مددفراامددفاملضددطااددها
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مدددددنالتذدددددفذال وعقف دددددف التننمدددددةاتامحفف دددددةالاددددد الت ضدددددفلةاالتلدددددف تباولتعددددد ط
التمشحت ةاهةذهالت قفقةامفاتلاي  واوجتتالتس بالاج  ط.

ا69و دددذت اتدددلات ددد التففققدددةاهدددفم ت لالت لدددلالاددد التسدددل،ا  افدددطاثدددنماودددف  ا
مشدددفهةةاتمدددفاجدددفءااددددهالتلدددف تب.اولتففققدددةاه و سدددلالتددددع عّ الت لدددلالاددد اتددددل،ا

ا.لتسفق ةامنا لف اتل قلةف
ا

 المبحث الثاني
 التزامات الناقل خالل عملية النقل البحري 

وجدددته اهدددذهال تع لمدددف اتعم دددلاافت لدددلاوالتحفدددفظالاددد الت ضدددف عالتم لتتدددةاإدددنلا
الت واة.

 
 المطلب األول: القيا  بنقل البضائع:

ل تعدد ل الت  قسددطالادد الددفتقالت فقددلاهددتا لددلالت ضددف ع امحللددفرالتةددّطالاتفتددطا
لتشددفونراوهددتا مصددفلالت ضددفلةاتددفتمةا تدد اماددفبالتتصددتل التددذتامسددع ا تقددها

فعاقددهاتبايتصددلالت ضددفلةاتا ةددةالتملصددتت ا فماددةاوتدداقمةافددطالتمقعددفتالتمحددّتا
وإ اففدطامدّ امعلتتدةاتع فتدبامدعا دتعالتسدفق ةاو  قعدةالت ضدفلةاا.ولتمعفقالاقده

باوضمناإيالتسق التمنوطالتمعفقالاقهاتواإيالتسق التمععفت.ا ام تناتا فدف
تباي حدددد طالددددناهددددذلالتذدددديراافلددددّايدددد تتال  حدددد لطا تدددد اتعدددد ضالتسددددفق ةاتوا
لت ضددفلةاتاذلدد  ا مددفاتددتامدد  التسددفق ةالادد امق ددفءامعددقناغقدد اتلإددلافددطاإدديا
تددق هفافصددتت  الت ضددفلةالتم تدداةاتواتع ضددوالتسددفق ةاتعفصددفةاتتحلددواضدد  لرا

واتعحدددّماافت ضدددفلةرافة دددفا ام دددتناتا فقدددلالتععادددلاادددفتلت التلدددفه  اا ةدددفامدددفا ف ددد
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لتض  اتتاتلاي ت بالت فقلاإلدلراتدفالفراوهدتال  حد لطالدناإديالتسدق التمععدفت.ا
مفاتلامانال  ح لطام   لرا مفاامتجباه تتالتعلّا فسه اتوافطاوفلاتتلف ا وّ ا

( ا وام فتةدفال  حد لطاالصدّا256لتحف  التعطا صالاقةفالتمش عافطالتمفت ا 
ا.(  لفذات وللااش اة..

ت لدددلالاددد التسدددفق ةالتعدددطاشدددح والاقةدددفالت ضدددفلةاتو مدددفاتغققددد ااباولدددفت ايدددعلال
تغقق هفاي اّامنالوعمفلاتع ضالت ضدفلةاتاضد  اتواتألإلدف  اوت دنافدطاوفتدةا
ل ضددل ل اتددذت اتوجددبالتمشدد عالادد الت فقددلاتغقق هددفراواسدد تاهددذلال تعدد ل اتددق ا

لتم قدوافليافطاوفلاتتقتالتسفق ةا ةف قدفرافحسدباوإ مدفاتمضدفرافدطاودفلالتعتقدتا
وفددطاوددفلالضددل الت فقددلاا70 ذلا ددفبامددناشددلباهددذلالتعتقددتالإلضدد ل اافت ضددف ع.

تذت اوقف اافتعع ف اتفق ةاتواتك  افقعحملاهتالتمصدف الاتوباتبامسدعحقاتتا
انافت افطالاج  .

ق ةاتمفا ذلاقف الت فقلاه ذلالتع فمةالتننمدةاوتدلامسدعلعاادفت غلامدناذتد اتدلمقناتدف
 ر اوت ددنالاقددهاتبامذلدد التشددفو قنااددفت  طالتددذتاتإدد  افددنامعددّال ّ ددذامسدد وا

يتجّافقدهاوتبايعذدذالتتتدف لاتننمدةاتامحفف دةالاد الت ضدف عراول دّهفالاد ا دلا
شفوناتباملت اه للااضف عهالاد امسد وتقعهاوااعد  اهدّفعالاجد  اتا فقدلاالدّ امدفا

اتلامنالت واة.ا
ق ةراوات ددناهددذلاوغفت ددفرامددفاي لددتتالتعلددّالادد امددفاممدد ،االت فقددلاوددقاتغققدد التسددف

لامددد ا امعفدددطالت فقدددلامدددنالتع لمفتدددهالتمععالدددةاافتسدددفق ةاوالت ضدددفلة اوفدددطاهدددذها
لتحفتدددةايعحمدددلالت فقدددلامصدددف الا لدددلالت ضدددفلةاواادددتبامسددد و رالدددناذتددد اولمدددفا
محدددّمامدددناتضددد ل ا عق دددةالت لدددلاوتغققددد التسدددفق ةراولاقدددهاتبامحصدددلامدددنا فدددفبا

التسفق ةالت ف قةالا اوثقلةاشحن.
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قةالت للاهتصتلالت ضفلةا ت التمافبالتمعفقالاقهراوقّام ق التعلدّاوت عةطالما
تا ففبالتعتجهاتمق دفءاآإد ا دلباتدت تافدطاوثقلدةالتشدحنال دف  ا"تواتتامق دفءاآإد ا
ق ابامماناتباتصلا تقهالتسدفق ةااسدن " اواد تاهدذلالامد افدطالاودتللالتعدطا ا

 نالددنا  لت الت فددفبامماددنافقةددفاوصددتلالتسددفق ةاتامق ددفءالتمعفددقالاقددهاتسدد باإددف
ا.ا ت (.. كتجتتاو  اصحطام نرا

وإذلاو تافطالتعلّاماف قناتاتصتلامعاتد  التذقدف اتاشدفون ال ّ دذالاد الت فدفبا
تبايعتجددهاافت ضددفلةا تدد التمق ددفءالتددذتامحددّتهالتشددفوناتث ددفءالت واددة اوا  ا ددفبا

ا. التشفونلاقهاتبايعتجها ت التمق فءالتمذ ت اتو رافطالتعلّاوع اتلتقهاتعاقمف
ا

 المطلب الثاني: الحفاظ على البضائع المنقولة:
يعتجدددبالاددد الت فقدددلالتحفدددفظالاددد الت ضدددف عالتعدددطاملدددت اه لاةدددفا فتمدددفات ةدددفافدددطا
و لتعه.اواسللافطاوفلاتإلاافتع لمهاافتحففظالا الت ضفلةاولّ اهدذلالتع فمدةا

التننمةاتعحلققاذت .ا
ا

 المبحث الثالث
 وصولالتزامات الناقل في ميناء ال

اواتعم لاتا ال تع لمف اافتلقف ااهعف ا الت ضفلةاواتساقمةف.
 

 :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

النالت صقت. لتقةااعقّلرا
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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

شدد عال تفددف الادد اتباملددت التشددفوناتوالتم تددلاتإلددفءراوت ددنالتددع  فءاتجددفنالتم
ا71 تقهاافتعف ا .

وغفت ددفراامددفايدد تافددطاوثقلددةالتشددحناشدد طاملضددطااددلباماددتبالتعف ادد الادد الددفتقا
لتم تلا تقه اوهذلامفامع طااش طالتعساقلاتحوالت ولفعا تتالتعسداقلالاد اظةد ا

تباملدت االتسفق ة(راوفملعض اهذلالتش طالا التم تلا تقهااعّالتدعن الت ضدفلة
هعف اغةفافطامقعفتامعقنالا اتباي ّتات اف هامنالتتقوالتذتامذل افقدهالت فدفبا

التم تلا تقهاالبالتسفق ةامسععّ اتاعف ا .
راوفددطاوددفلالددّ ا72واددعلاتحّيددّامةددلالتشددحناولتعف ادد اااف تفددف اهددقنالتمععفقددّين
ا.لتفف التمععفقّينالا امّ امعق ةافقعلالتا تءاتألل لطالتسف ّ 

مةاةال ع ف التسفق ةاتاشحنامنالتقت التذتاياطا لدن الت فقدلاتاشدفونالدناوت ّتا
جفه اةالتسفق ةاتعل لالت ضدف عراتمدفامةادةال  ع دف اتاعف اد افع دّتامدنالتقدت التدذتا
ياطا هدنلالت فقدلاتاشدفونالدنالتدععّلتالتسدفق ةاتاعف اد .او اتحسدباضدمنامةادةا

 تلقةاولالقددددفتالت تددددمقة.ا مددددفال  ع ددددف ا  اتمددددف التعمددددلاتوباتمددددف التعلددددلال تدددد
يعتقدددتاتددد افبامةاددددةال  ع دددف ا ذلاوفتددددوالتلدددت التلددددفه  اتوبالتلقدددف اافتشددددحناتوا

و امسعحقانافت افطالاج  اتواماففل اا73لتعف ا  ا ستءالاوتللالت تاةاواغق هف.
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لددناهددذهالتمةاددةراوت ددناغفت ددفرامددفايعفددقالادد اتباممدد ،التشددفوناتوالتم تددلا تقددها
ا74لامفاقف ااإ  فنالتعماقةاق لالتمتلّالتمحّتافطالتعلّ.ماففل ات لةا ذ

وا ذلال لضدددددوالتمةادددددةالتمحدددددّت ا لتففقدددددفراتوال فدددددفر(افق دددددّتاتددددد افبامةادددددةاا
 ضددففقةا اتع دددفونالتمةاددةالاصددداقةاوتددّإلاضدددمناهددذهالتمةادددة اإنفددفراتمدددفاهدددتا
الاقددهالامدد افددطالتمةاددةالاصدداقة اتمددف التعلددلاولالقددفتراو اتعتقددتاهددذهالتمةاددة
لإلضففقةااس بالتلدت التلدفه  راوذتد اابالتعدلإق ا دفباتد  هاتلصدق التشدفوناتوا

اا75لتم تلا تقهافطات فقذالتع لمفتةلراهذلاوتعّالتمةاةالإلضففقةاملجت  .
وافطاوفلال لضدوالتمةادةالإلضدففقةاتوبا تمدف التشدحناتوالتعف اد افقدعلاا

 لايت ام ةفاتعتاضفرام ،امةاةا ضففقةاثف قةاماتبافقةفاتا ففباتبايعلفض النا
مسددفوتامدد نراو صددتالتم ددلامددنالتم ادد التمسددعحقالددنا ددلايددت امددناتمددف التمةاددةا
لإلضففقةالاوت راوذت اتوبا إنلاامفاقّامسعحقامناتعتاضف النالاض ل ا

التعطاقّاتصقبالت فقل.
ولتععدددتاضالتمسدددعحقالددددنالتمةدددلالإلضددددففقةامعدددّامددددناماحلدددف الاجدددد  اا

مددناتواددف  اوإفصددةامددفايععاددقام ةددفااضددمف ف اواذضددعاتمددفاتذضددعاتددهالاجدد  ا
الت فقلا تعقفف ةفراوتلتطاوقال تلفءاهةف.

وقّاتعضمناوثقلةالتشحنامفامع طااش طا"لتعف ا التعالف ط"اوااملعضفهافل دهافدطا
 اوفلاتلإ التم تلا تقهالنالتعن الت ضف عاملت الت ففباافتععفقّامعاملفولاملدتا

التم تلا تقهاولا ا فلعه.اهعف ا الت ضفلةاولتعنمةفاتمصاحة
ا
ا
ا
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 المطلب الثاني: االلتزا  بتسليم البضائع:
لتعسدداقلاهددتالإلجدد لءالتلددف ت طالتددذتاتتضددعالت ضددفلةافقددهاتحددواتصدد طاصددفوبا
لتحددددقافقةددددف.اوقدددد ات علددددلاوقددددفن الت ضددددفلةاتام تددددلا تقددددهاواددددعمانامددددنافحصددددةفا

ا76ولتعحلقامناملفالعةفاتامتلصفف التتل ت افطاوثقلةالتشحن.
قلافددطالتفددفققعطاه و سددلاوهددفم ت لاهددتاتل مددفرا وددقاتاعف ادد راتمددفافددطاظددلاولتعسددا

لتلددف تبافددقماناتباماددتبا مددفا ولددفرا وهددتالاصددل(راتوامعفصدد لراوذتدد افددطاوددفلا
وجدددتتا"اشددد طالتعف اددد التعالدددف ط"اتواتدددفالفرافدددطاودددفلاوجدددتتاشددد طا"التعسددداقلاتحدددوا

الت ولفع".
لطاتتثقلددةالتشددحن.اوقددّاوصددفوبالتحددقافددطالتددعن الت ضددفلةاهددتالتحفمددلالتشدد ا

جدد  التعمددلالادد اتباملددت الت فددفباهعسدداقلالت ضددفلةاتت قددلالتسددفق ةاتقلددت اهددّو ها
هعتناعةددفالادد اتصددحفاالتحددقافقةددفراوت ددنافددطاهددذهالتحفتددةا ات لضددطامسدد وتقةا

الت فقل.
وقددّات ددفولالتلددف تباوفتددةاتعددّتالتملددفت قناافت ضددفلةا عق ددةاتح ادد اوثقلددةالتشددحنا

مددناقددف تبالتع ددف  الت ح اددة اوقدد امقدد اا239طالتمددفت الادد الددّ ا سدد  اواذتدد افدد
اهقناوفتعقن 

قاتو ر افددطاوفتددةالتعدد لولاق ددلالتعسدداقل افددلبالاوتتاددةات ددتباتحفمددلالت سددذةالاتدد 
قدهافطاتف ا التع ةق راابالتتثقلةاتم لاوقدفن الت ضدفلةافععع د او ل ةدفال علادوا ت

اما ةف.اوتلامعّاتامفت الاولا لفت ات ةق هفاا هاتلامعّام
ثف قفر افطاوفتةالتع لولااعّالتعساقل افمناتسالالت ضفلةات تباتهالافضداقةالاد ا
وماةالت س الاإ   اوتتا ف وات ةقد لتةلاتتد قاتف اذدفرراوت دنااشد طاتبامادتبا

ا77مناتسالالت ضفلةاوسنالت قة.
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وإذلاتددلايددعمانالت فقددلامددنالتعحّيددّالتددّقققامددناهددتاصددفوبالتحددقرا ددفباا
ابا ت التلضفءاتعققناوف  اقضف طاتتتعاتّمهالت ضف عاوع امناولج هاتبامل

ايعمانامنامع فةاصفوبالتحق.
ول ّمفا امحض اتوّا تعن الت ضفلةراتواوض التم تلا تقها  ات دها فدضاا

ل تددعن اابالت ضددفلةامعق ددةراتواغقدد املفالددةاتامتلصددفف التمعفددقالاقةددفامددعا
ملادددبا تددد التلضدددفءالتمسدددعع لالتشددفونراففدددطاهدددذهالتحفتدددةاتا فقدددلالتحددقافدددطاتبا

 يددّلعالت ضددفلةاتددّ اتتاشددذصاتحسددفاالتم تددلا تقددهاتواتددّ اوددف  اقضددف ط.ا
وإذلاتددددلات ددددنالاجدددد  اقددددّاتفعددددوااعددددّرافاددددهاتباملاددددباتل ادددد اهقددددعامددددفامافددددطامددددنا

اا78لت ضفلةاتعسّيّاهذهالاج  اثلا يّلعالت فقط.
م دهاااددلباا(237فدطالتمددفت ا ا2006واد صاقدف تبالتع ددف  الت ح ادةالتسددت تاتعدف ا

"معددّاتسدداقلا سددذةامددناتدد ّالتشددحنا تدد الت فقددلاق ا ددةالادد اتسدداقلالت ضددف عا تدد ا
صفوبالتحقافطاتسامةفامفاتلاي  واغق اذت " اوثمدةاوثقلدةاتإد  ات  دواتسداقلا

(رافةدذهالتمدفت ات قد ات دلا226لت ضف عاوهطاتذوبالتعساقلالتعطاتحامةدفالتمدفت ا 
تباملادبامدنالت فقدلا صدّل اامناتهاوقافطاتسالاااضدف عااملعضد اتد ّاشدحن

تذوباتسدداقلاتععاددقااامقددف ام ةددفااشدد طاتبايددد صالادد اذتدد افددطاتدد ّالتشدددحنرا
واعلطا ذبالتعساقلاوفماهالتش لطاودقاتسدالالت ضدف عالتم ق دةاادهراومد ت اذتد ا

واتبالتع تلتالت فقدلاإلذبالتعسداقلامتقعدفرالاقدهامدناوفمادهالتشد لطااف تدعن اي  د
اةالتم ق ةافطالإلذب.ققف الت فقلاهعساقلالت ضفل

                                                                                                                                        

اتقــدم عــدة أشــخاص نملــون نســخام مــن وثيقــة الشــحن القابلــة للتــداول بطلــو(  إذا 1)) 239نصــت املــادة   77
النسـخ األخـرى.ظهـريات اتسلم البضائع , وجو تفضيل حامل النسخة الـ  يكـون أول تظهـري فيهـا ســابقام علــى  ت

(اا ذلاتسدددالالت ضدددف عاوفمدددلاوسدددنالت قدددةاإلودددّ الت سددد ا ا ف دددواتدددهالافضددداقةالاددد اوفمدددلاتواومادددةالت سددد اا2
إ  اوتتا ف وات ةق لتةفاتت قاتف اذفر.((لا
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ول ددّمفامضددل الت فقددلا تدد اتسدداقلالت ضددف عات ف ددباقضددف طالددنالتم تددلاا
 تقددها مددفافددطاوفتددةا يّللددهالت ضددف عاتددّ اتمددقنامعق ددهاقفضددطالامددت التمسددعع اةا

( اتوا تدد ا ف ددبالتفدددفقطا مددفافددطاوفتددةاتسددداقلالت ضددف عا تدد املدددفولا240 لتمددفت ا
افددإبا ث ددف التعسدداقلاماددتباافتحصددتلامددنالتعف ادد ا لمددف راتشدد طالتعف ادد التعالددف ط 

الت ف بالتلضف طاتوال تففقطالا ا مصفلاهعسالالت ضف ع.
ا

 مسؤولية الناقل البحري  : الفصل الثاني
ت فوت فافقمفات قامفايع تبامدنالتع لمدف الاد الدفتقالت فقدل اواتد ع فولافدطاهدذلا

ع فقددذاتادد التفصددلامددفايععدد ضاتددهالت فقددلالت حدد تامددنامسدد وتقةافددطاوددفلا إنتددهاه
ال تع لمف .اوذت امناإنلالتم فو الآلتقة 

 المبحث األول
 الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل البحري وحاالت تحقق ا ودفع ا

تددد ع فولافدددطاهدددذلالتم حددد التل قعدددةالتلف ت قدددةاتمسددد وتقةالت فقدددلالت حددد تا ملادددبا
 اتولراووددف  اتحلددقالتمسدد وتقةا ملاددباثددف ط او ذصددصالت فتدد اتّ لتددةا دد ا

اتفعالتمس وتقةراوفطالت لاعا ع فولاوّوتاهذهالتمس وتقة.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

ا79تقةالت فقددلال ددّاتذاددتاهددذهالت عق ددةاتوباوفجددةااباي  ددوالتشددفوناذتدد .مسدد وا
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تتاتبامس وتقةالت فقلاقف مةالاد التذلدلالتمفعد ضاغقد التلفهدلاإلث دف التعاد را
اوتق اتمف الت فقلاتقّفعاهذهالتمس وتقةا  اتباي  والتس بالاج  ط.

تمدددفت اوه فتددد التدددع  فءاتو تتدددهالتففققدددةاه و سدددلافدددطالتفلددد  الاوتددد امدددنالا
ّالت فت ةام ةفالّ اامتج هالتع ل الت فقلاا علالتسفق ةاصدفتحةاتامنودةاق دلاول د

لت ددّءاافت واددةالتعدد ل اه ددذلال فمددةراتتاتبامسدد وتقعهافددطاهددذهالتحفتددةاقف مددةالادد ا
التذللالتمفع ضالتلفهلاإلث ف التعا .

 
ذلدلاتمفالتففققةاهفم ت لافلّاتقفموا لفلّ الفمدةامسد وتقةالت فقدلالاد اتتدف الت

لتمفعدد ضالتلفهددلاإلث ددف التعادد  اوقددّاما ددوالت فقددلامددنالتددعذاصامددنامسدد وتقعها
لدددنالتضددد  الت فشدددقالدددناهدددن الت ضدددفلةاتواتافةدددفراتولتعدددلإ افدددطاتسددداقمةفا ذلا
تث دوات دهاهدتاواوتدفاعتهاومدنالتدعذّمةلافدطات فقدذالتعلدّ اقدّالتذدذولا دلالتعددّلهق ا

ا80لتمعلتتةاتعففتتات بالتض  او عف  ه.
قلاي  تامنالتمس وتقةاوع اوتتاالطات باهن الت ضفلةاتواتافةفاتواتتاتبالت ف

لتعدددلإ افدددطاتسددداقمةفام ةدددت ر ا فتمدددفات دددهاتث دددواهدددذلالتع فمدددةالتمعلتتدددةافدددطا لدددلا
الت ضف عاولتمحفف ةالاقةف.ا

اوت ناهذهالتلفلّ التعطاجفء اهةفالتففققةاهفم ت لاتةفالتدع  فءين ات دتبافدطا دل
اةالإلث ف  م ةمفامس وتقةالت فقلاولج 

 ااتقفمدوالتففققدةاهدفم ت لامسد وتقةالت فقدلاالمسـؤولية فـي حالـة الحريـقاا-تو را
فدددطاوفتدددةالتح ادددقالاددد اتتدددف التذلددددلالتتلجدددبالإلث دددف  اوذتددد ال دددّمفاتت مددددوا
لتمددّلطاتباي  ددواتباإلددلاتوا همددفلالت فقددلاتواتوددّاتفاعقددهاتواو ن ددها ددفباهددتا
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ّ ا  فددفءالتح اددقاتواتفددفتتالتسدد بافددطا وددّلمالتح اددق اتوا ددفبالتسدد بافددطالدد
اآثف هاتوالتعلاقلام ةف.

 اذ   دفات دها ام دتناةالمسؤولية في نقل البضائع علـى سـطح السـفيناا-ثف قفرا
معق ةاوهطاتذبالتشفونا عفاةراهذت اتواالت للالا التسل،ا  ا ذلاتتلف  اوف  

ق دددفءاتبالت فقدددلا دددفباما مدددفراهدددذت اامتجدددبالا  مدددةاولتادددتل ،التمعمدددتلاهةدددفافدددطام
لتشدددحن.اتوا ذلاجددد  التعددد طافدددطامق دددفءالتشدددحنالاددد اذتددد اتوالقعضدددوا  قعدددةاا
لت ضدددفلةاذتددد .اوفدددطاودددفلاقدددف الت فقدددلاه لدددلالت ضدددفلةالاددد التسدددل،اتوباتدددتلف ا
 وّ اهذهالتحف  راتوافطاوفلال  هالنا ث ف التففقهامعالتشدفونالاد ا لاةدفا

ل تفددف الادد الادد التسددل،راتوافددطاوددفلالددّ الت ددتلناتددهااف وع ددفناام ددلاهددذلا
لتغقد راففدطاجمقددعاهدذهالتحدف  ات علددّامسد وتقةالت فقدلاام دد تاتباي  دوالتمددّلطا
تبالت لددلالادد التسددل،ا ددفبالتسدد بالتتوقددّاتحددّومالتضدد  راو اي دد تالت فقددلامددنا

ا.لتمس وتقةا  ااإث ف اتبالتض  امعتتاتس باتج  ط
قدلافه اتح  الت فكمفاهق وال تففققةاتبامذفتفةال تفف الا اوجتاالت للافطالتع 

مددنالتعمسدد االواددف اتحّيددّالتمسدد وتقةا  دد لرا فعدد لضاتباقصددّالت فقددلاقددّالت ددها
اإلوّلمالتض  .

 
فإ ددددهامعددددّالتعدددد ل الت فقددددلالت حدددد تاه لددددلاا2006تمددددفاقددددف تبالتع ددددف  الت ح اددددةاتعددددف ا

لت ضدددفلةاتدددفتمةا تددد امق دددفءالتتصدددتلافدددطالتمقعدددفتالتمعفدددقالاقدددهاتوافدددطالتمقعدددفتا
ّ ال تفددف الادد امقعددفتامعددقن التع لمددفراهعحلقددقا عق ددةاابالتمعلددتلرافددطاوددفلالدد

(ا اتعفقدددفبالت فقدددلامدددنامسددد وتقعهالدددنالتةدددن اتوا254/1(اوا 243لتمدددفتتقنا 
واتلتعاتاتوالتعلإق ا  ا ذلاتث واتباذت اي جعاتسد باتج  دطا ايدّاتدهاتوات ف  دها

تقةالدددنااوددّاتفاعقدددهافقدددهراول تعددد ل التم صدددتاال دددهاهدددتالتعددد ل اللدددّتاولتمسددد وا
الإلإنلااهامس وتقةاللّمة.
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 المطلب الثاني: حاالت تحقق مسؤولية الناقل البحري:

ياعدددد  الت فقددددلااإمصددددفلالت ضددددفلةاتدددداقمةاو فماددددةاتمق ددددفءالتتصددددتلاوفددددطالتمتلددددّا
اهط التمحّتراولا اذت اتلت امس وتقعهافطات فعةاوف  

الالت ضددفلةاتوافددطاوددفلالمع ددعالت فقددلالددناتسدداتنــاع عــن تنفيــذ النقــل:االم -أوالً 
 لاةددفااغقدد اتدد بامشدد وعرافإ ددهاماددتباقددّالمع ددعالددنات فقددذالتع لمددهالاتفتددطاتتا
لتع لمدددهاه لدددلالت ضدددف عالتعدددطالتفدددقامدددعالتشدددفونالاددد ا لاةدددفاوامعدددّامسددد و رات دددفها
لتشدددفونرا  ا ذلاتث دددواتبالتشدددفوناتدددلاملددددّ اتدددهالت ضدددفلةالتمعفدددقالاقةددددفاتواتبا

هالت لدلاي جدعاتسد باتج  دطا ايدّاتدهاتوالت ضفلةا ف واإل  راتواتبالدّ ات فقدذ
ات ف  هاتوااوّامناتفاعقهافقه.

 
معدّالت فقدلامسد و رالدناهدن الت ضدفلةاتدتلءاتكدفبالتةدن ا اقدفرااال الك: -ثانياً 

 كمدددفاتددددتالوع قددددوالت ضددددفلةاتواتدددد قو(اتواج  قددددفرا كمددددفاتددددتاوصدددداوالت ضددددفلةا
لتةددن اولقلقدددفراتوا فقصددةامددناوقدد التدددتنباتوالتملددّل اتوالتعددّت(راوتدددتلءاتكددفبا

وامقددفر.اوتعددّالت ضددف عافددطاواددلالتةفت ددةا ذلاتددلاتسددالاإددنلالتسددعقنايتمددفرالتعفتقددةا
ا81  لضفءامقعفتالتعساقل.

ولتع طاقّاتسفم،االدّ اصدغق ا ذلا دفبالتد لصاوفصدنرااسد باظد وطاا
لت للاتوا  قعةالت ضدفلةا مدفاتدتا ف دواتدتل لات ذد اجد ءام ةدفاتوا ف دواو تفدفرا

تث ددفءالماقعددطالتشددحناولتعف ادد  اواقددّاو تاذتدد اتمضددفرافددطاقددف تبااتددلياجدد ءام ةددف
ا لتع ف  افلّا صالا ات ه
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ا.ا ذلا ف دوالت ضددفلةاتفلددّاال قععةددفاجدد ءلرامددناقددّ هفاتم دد تا لاةددف افددنامسددلل1"ا
لت فقلا  النالت لصالتذتامفت الت س ةالتعطاملضطاهةفالتعد طامدفاتدلاي  دواتبا

الت لصا  لاافتفعلالنات باآإ .
.ا ذلا ف ددوالت ضددفلةالتم لتتددةااملعضدد اتدد ّا لددلاولوددّام دد ت اتعددّ اتجدد لءاتوا2

 د وتاوسدد وا سدد ةالتعسددفم،افدطالتدد لصات ددلاجدد ءاتوا د تالادد ال فدد لتا ذلاوددّتا
قددّ هال دددّالإل تدددفلااصدددت  امسدددعلاةافدددطاتددد ّالت لدددلاتوا ذلاتمادددناتحّيدددّهاال الدددةا

اا82تإ  ".
فقددلالددنالتدد لصااافماددهالادد اتمددفاتددتات ددفونالتدد لصالتلددّ التمسددمتلااددهامسددللالت 

الفع لضات هامعّافطاهذهالتحفتةاقّال ت باإللر.
وإذلال لددددت اوثقلددددةالتشددددحنالادددد اتحفدددداااذصددددتااونباتواملددددّل الت ضددددفلةرا
فع ّهفايععقنالا اصدفوبالتحدقافدطالتدعن الت ضدفلةاتباي  دواولقلدةالتملدّل ا

ا.لتمشحتباتقعس  اتها ث ف التةن الت   طاوملفت ةالت فقلاافتععتاض
 

ادددةاتدددتلءامدددناوقددد التدددتنباتواوالصدددّاادددهاوصدددتلالت ضدددفلةا فماالتلـــف: -ثالثـــاً 
لتعدّتراوت  ةدفامعق دةاتواهةدفال د  ا اةدفاتواجد ءام ةدف.اوفدطاهدذهالاودتللامسدللا
لت فقددلالددناهددذلالتععقددباتوالتعاددتا ذلا ف ددواوثقلددةالتشددحنا  قفددةاإفتقددةامددناتتا

سدامةفامدنالتشدفوناتحفاااشلباوفتةالت ضفلةاوقناشح ةفراوق امفعد ضات دهات
احفتددةاجقدددّ اوتبالتعقدددباقدددّاوصدددلاتث ددفءالت لدددل.اتمدددفا ذلاتضدددم واوثقلدددةالتشدددحنا
اتحف فرايععاقااحفتةالت ضفلةالت فه  رافع ّهفامفع ضاتبالت فقلاقّاتسامةفاوهط

امعق ةراوااتباافتعفتطالبءا ث ف التعا الا الفتقالتم تلا تقه.
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لاوثقلدةاشدحنا  قفدةاتاشدفونراواوفذصتاالتحفتةالتعدطاملدت افقةدفالت فقدلاهعسداق
تإذهام هاافتملفهلاإلفااضمفبايدعحفاافقدهاودتلاوضدعالت ضدفلةرافة دفالتع د  ا
افطالنقةالت فقلاافتم تلا تقدهاتتثقلدةالتشدحنا ذا او قدةاتةدذلالتذلدفاا  اهدقن
  فقددهاتتالتشددفوناوالت فقددلراواافتعددفتطافةددتامسدد ولات فهددهالددنا ددلاهددن اتوا

 اتبات ّالتشحنالت  قتا امم عالت فقدلامدنا ث دف ا .تعقباقّامصقبالت ضفلة
ات بامناتت فاالإللففءامنالتمس وتقةالتعطاي صالاقةفالتلف تب.

ا
ملددعالادد الت فقددلالتعدد ل اهعسدداقلالت ضددفلةافددطالتتقددوااســليم:التــأخر فــي الت -رابعــاً 

لتدددذتالتفدددقالاقدددهافدددطاوثقلدددةالتشدددحنرا ذلا دددفبامحدددّتلرافقةدددفراوإ افقدددعلافدددطالتفعددد  ا
قددةالتعددطامحددّتهفالتعدد طافددطاضددتءا ددتعالت ضددفلةاو  اددقالت واددة.او امعددّالت م 

م دد تالتعددلإ افددطاتسدداقلالت ضددفلةاتدد  فراتاععددتاضراوإ مددفام ددباتباماددتباغقدد ا
الفتتاوتبامس بالتض  اتصفوبالتحقافطاتسالالت ضفلة.

ا
 المطلب الثالث: طرق دفع مسؤولية الناقل البحري:

عفددطا فسددهامددنالتمسدد وتقةالددنالتضدد  افددطااعددضالتحددف  امسددعلقعالت فقددلاتبام
لالتددذتاياحددقاافت ضددفلةالتم لتتددةااحدد لر.اوه ددفا  ددّاتبالتففققددةاه و سددلات ةددفااددفت غ

منالت صالا االنباش وطالإللفدفءامدنالتمسد وتقةرا  ات ةدفاتجدفن اذتد افدطا
ا وف  امعق ةاهط

ا
عددد  افددطاوددفلالددّ اصدددنوقةالتسددفق ةاتامنوددةااعددّاهدددّءالت واددة الت فقددلاياا–اأوالً 

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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لا ددذت الددنا عددف جالتعقددتاالتذفقددةافددطالتسددفق ةا مددفاتبالت فقددلا امسددلاا83لت واددة.
ااا84لتعطا امماناتم ة امعقلاامنات ق ةف.ا

ا
ل ددّاوجددتتالاإلددفءالتمنوقددةاولاإلددفءالتمععالددةااددإتل  التسددفق ة الت فقددلاا–اثانيــاً 

فدددطالتففققدددةاه و سدددلا امسدددللالدددنالتةدددن اتوالتعادددتالت فشدددقالدددناتتالمدددلاتوا
 حدف  اتوالتم شدّاتوامسدعذّمطالت فقدلافدطا همفلاتواإلدلامدناجف دبالت فدفباتوالت

لتمنوةاتوافطا تل  التسفق ة.اتتاتبالت فقلامعف امدنالاإلدفءالتمنوقدةاتعفاعقدها
كمفاتددتاإددفتتالت فددفباقتللددّالتسددق ا وهددطالاإلددفءالتف قددةالتمععالددةاالقددفت التسددفق ة

اا85.فطالت حف اممفاتت ا صلّل التسفق ةاوتض  الت ضفلةالتمشحت ةالاقةف(
قةدفات امعف الت فقلامناتإلفءاتفاعقهالتمععالةااإتل  التسفق ةاولتعدطايع تدبالاو ذ

لدددّ التمحفف دددةالاددد اتدددنمةالتسدددفق ةاواتع اضدددةفاتاذلددد اتوباتبامادددتباذتددد ا
فددطاامععالدفراالقددفت التسددفق ةاتواتسددقق هف.الامدفرات ددها اي ددفلامددناللع دف التعمددلاإلددل

فات دددهاتدددلاي شدددلامسدددعلنرالدددنا تل  التسدددفق ةاتبامسددد باضددد  لرَ افدددطالت ضدددفلةا فتمددد
التض  التنوقاافتسفق ة.

وا ل الت فقلامس و رالناتإلفءاتفاعقهالتع ف اةاتتالاإلفءالتعطاتععادقااشدحنا
لت ضددفلةاتوا صددةفاتواوف ةددفاتواتف اغةددف اواملددعااددف نراتتاشدد طامعفددطالت فقددلا

ا86مناهذهالتمس وتقة.
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ا
 ذلالتددعلفعالت فقددلاتبااصددوالتففققددةاه و سددلالادد الددّ اتإلددف ااحقدد  ا–اثالثــاً 

معددد تالتضددد  ا تددد اتودددّهفافدددناتلدددعالاقدددهامسددد وتقةراوهدددط التلدددت التلدددفه   اإلدددلا
التشفوناولقبالت ضفلة اواتفعفلالت فقلالتذفتقةامنالتذلل.

 ار القوة القاهرة ما يأتي:ويدخل في إط :القوة القاهرة -أ  
وتقةالاقدهاتباتح اقاتوباإللامنالت فقدل اووعد امعفد الت فقدلامدنالتمسد الا-(1 

ي  ددواتبالتضدد  امعددتتاتدد  هاتاح اددقراوات ددنامددعاذتدد اي لدد الت فقددلامسدد و رالددنا
لتض  ا ذلاتمانالتشفونامنا ث ف اتوّاتم ان اوّومالتح اقاافعلالت فقلراتوا

ا عق ةاإللام هاوتق ااذللاتفاعقه.
اداتإلدددددف الت حددددد ال تدددددع  ف قةالتعدددددطاتععددددد ضاتةدددددفالتسدددددفق ةااسددددد با واعةدددددفا2  )

اق (.ا كفالفص
اداتإلدددف التحددد ا اتدددتلءاتكف دددوا  للدددفرامسددداحفراتواو فدددفراتهاقدددةاوتدددتلءا ف دددوا3  )

امعا ةاتوامنالتمعتقعا شتفةف.
ا(اداتإلف التل قعةرا فتصفللةام نر.4 
اداتلمدددددفلالالدددددّلءالتعمدددددتمققن امدددددنالتصدددددعباتحّيدددددّالتملصدددددتتاافالدددددّلءا5  )

التعمتمققنراوتعلالتم لتاهذت اتلمفلالتل لص ة.
الملاصفت امناتالةالفمةامم عالتع فقذاو اي جعا ت اإللالت فقل.ا(ادا ل6 
ا(اداققتتالتح  التصحط.7 
ادالإلضددد لااتوالإلغدددن اتث دددفءالتعمدددل او دددلامدددفامدددناشدددل هاتبامحدددتلاتوبا8  )

ام فش  التعملاوا تتا تعحفتةالتع فقذ.
ا87(ادالتفعناتوال ضل لاف الاهاقة.9 
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ا
مسدللالت فقدلالمدفامصدقبالت ضدفلةامدنا ااب _ خطأ الشاحن وعيب البضاعة:

ضد  ا ذلا دفبا فشددعفرالدناإلددلامدناجف ددبالتشدفوناتوامفتدد الت ضدفلةاتواو قاددها
توامم اده.اوقددّاتضدم وال تففققددةاتل قلدفراتددذت ااذصدتاالت ضددف عالتذلد  التعددطا

ا88تلامانالت فقلاتقسم،ااشح ةفالا التسفق ةاتتالالاال قععةف.ا
ضفلةامناض  ااسد بال د افدطالتح دلاتواكمفا امسللالت فقلالمفامصقبالت 

لتتنباتواتتاهن اتواتاتاآإ ا دفتجالدنالقدباإفدطاتوالدنا  قعدةالت ضدفلةا
لتذفصدةراوت ددنا اممادناتا فقددلال وع دفنااددفتع  التدذتامصددقبالت ضدفلةاتث ددفءا
لتل اددقا ذلا ف ددوالت ضددفلةاال قععةددفاغقدد اقفهاددةاتاع دد راتوا ف ددواوفتعةددفال ددّا

افتح تاالت ففةام نر.لتشحنا اتسم،اافتع  ا 
وفذصدددتاالتعغاقدددتاغقددد الت قدددّافدددناممادددناتا فقدددلاتبامحدددعجاهةدددفافدددطاا

متلجةددةالتغقدد اوسددنالت قددةا ذلاتددلايددّ نافددطاوثقلددةالتشددحناتحفدداااذصددتااهددذلا
لتشلبراوففتعدفتطامادتبامسد و راتمدف التغقد اوات دنامحدقاتدهالت جدتعالاد التشدفونا

والنقدةالتسد  قةاهدقنالدّ ااعّاتبايدّفعالتععدتاضاتصدفوبالتحدقرالاد اتباي  د
اكففمةالتعغاقتاولتض  .

ا
 امسددللالت فقددلالددنالتضدد  التددذتاياحددقااج_أفعــال الناقــل الخاليــة مــن الخطــأ: 

الت ضفلةا ذلا فبالتض  اقّا  لالن 
ات.ا  لفذاتوامحفوتةا  لفذالا وللاتوالامتللافطالت ح .

ابايع ق ةف.اا.التعقتاالتذفقةافطالتسفق ةالتعطا امماناتم ة امعقلاات
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 ا ذلا دددفباإل لدددفذاتوامحفوتدددةا(deviationن.ال  حددد لطالتمعلدددتلافدددطالتمسدددق ا 
  لدددفذالا وللاتولامدددتللافدددطالت حددد .اولاددد الت فقدددلا ث دددف اتبالتضددد  ا  دددلالدددنا
ل  ح لطراوتبال  ح لطا فبامعلت را كمفاتدتالضدل الت فدفبا تد اتغققد التل ادقا

لتسدققالتدذتاصدفتفةفاتث دفءالت وادة.ااإلصنلاإالا ف فاافتسفق ةا عجالدنالت دت
ا89تمفا ذلا فبال  ح لطا عق ةاإللامنالت فقلافنامعف امنالتمس وتقة.ا

ا
اتمددفالتففققددةاهددفم ت لافلددّاهق ددواتتدد فاا لفددفءالت فقددلامددنالتمسدد وتقةاوقسددمعةفا تدد 

الفمةاوتإ  اإفصة 
ةلافطا بالإللففءالتعف ايعم لافطاققف الت فقلااإث ف ات هاهتاومنالتعذّمتا-1

ات فقددذالتعلددّامددناتددفاعقناوو ددنءاقددّالتذددذولا ددلالتعددّلهق التمعلتتددةاتعفددفتتالتضدد  
اومسعع عفته.

فءالتذفصة اوالصّاهةفالات فاالتعطات جعاتال قعةالتذفصدةاتت فاالإللفا-ا2
اتا ضفلةاوإت اولجبالإل لفذ.

ا بالإللففءالتمسع ّا ت ا تبالت ضفلةاوقتل ف اوقة تا-ت
ةافددطافل تةدفالتذفمسدةالاد اتبالت فقددلامعفد امدنالتمسدد وتقةا صدوالتمدفت التذفمسد

لنالتةن اتوالتعاتاتوالتعلإ افطالتعساقلالت فشقالنالتمذدف  التذفصدةاهدذت ا
الت ددتعامددنالت لددلراواذتدد ا ذلاتث ددوالت فقددلات ددها فددذالتععاقمددف التعددطاتصددّ هفا تقدده

تم اممادنالتشفونااشلباهذهالتحقتل ف  اوات هافطالت  وطالتعطاوقدعافقةدفالتحدف
 س ةالتةدن اتوالتعادتاتوالتعدلإق ا تد التمذدف  التذفصدةاهةدذلالت دتعامدنالت لدل ا
فإ دددهامفعددد ضا سددد ةالتضددد  اتعاددد التمذدددف  التذفصدددة ا  ا ذلاتث دددوالتمدددّلطاتبا

التض  ا شلالناإللاتوا همفلامنالت فقلاتوامناتفاعقهاتوامناو ن ه.
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ّلهق التعدطاملدت اهةدفالت فدفبات بالإللفدفءالتلدف لالاد اولجدبالإل لدفذ اتتالتعدا-ا
إل لفذالا وللاتوالامتللراوه فالا الت فقلاتباي  واتباهن الت ضف عاتواتافةفا

اا90توالتعلإق افطاتساقمةفا شلالناتا التعّلهق راوتبات تباتا التعّلهق امعلتتة.
 

تمددفالددنا دد  اتفددعامسدد وتقةالت فقددلالت حدد تافددطاقددف تبالتع ددف  الت ح اددةافلددّا ددصا
ا تت فاالفمةاتإللففءاوتإ  اإفصةاتذت ا مفاملتطاكذت الا 

ا
 ألسباب العامة لإلعفاء في قانون التجارة البحرية السوري:ا -1
   ا امسددللالت فقددلالددنالتةدن اتوالتععقددبالتددذتامصددقبالت ضددفلةالتلدت التلددفها-ت

ا عق ةاتلت اقفه  .ا ت ا
مدددنالتشدددّ امدددّ اوا اتعدددّاتإلدددف الت حددد امدددناق قدددلالتلدددت التلدددفه  ا  ا ذلاهاغدددوا

ام عاةفاغق امعتقعةالتحّوماتوا امماناتفعةف.
لتغق اهتا لاشدذصاغقد الت فقدلاوغقد التمضد و راو امادتباوافعلالتغق  اا-ا

لت فقدددلامسددد و رالدددناتفعفتدددهاوتدددتلءاتكدددفبافعدددلالتغقددد امات دددفراتاذلدددلاتوا راوت دددنا
تففتمددهاي  غدطاتباتعدتلف افقددهال فصد التسد بالاج  ددطاتتاتبا اممادناتتقعدهاو ا

و اتفددفتتا عف  دده.اولادد اذتدد ا اماددتبالت فقددلامسدد و رالددنالتضدد  التددذتاياحددقا
لت ضددفلةااسدد باتصددفت اتددفق عهامددعاتددفق ةاتإدد  ااذلددلامددنا فددفباهددذهالتسددفق ة ا
واعددّاتمضددفرا فشددعفرالددنافعددلالتغقدد اتاددتالت ضددفلةااسدد باوجددتتااضددفلةاتإدد  ا

ا ذلا ددفبامعاددلااعق ةددفافددنمعق ددةاافتسددفق ةاتددلاماددنالت فقددلالادد الاددلااعق ةددفراا ددها
اماتبات بالتض  اتج  قفرال ه.
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 امعفددد الت فقدددلامدددنالتمسددد وتقةالمدددفامصدددقبالت ضدددفلةامدددناإلدددلالتمضددد و ا-ن
ضدد  ااسدد باإلددلالتشددفونافددطالددّ اتغاقفةددفااشددالاجقددّامدد نرراتوالددّ ا لددن ا

ا.لت فقلاال قعةالت ضفلة...لت 
قلا ذلاتث واتبالتض  اتعقبالتذلتطافطالت ضفلة اوق ات عفطامس وتقةالت فلا-ت

كددفبااسدد بالقددبالت ضددفلةالتددذلتط اتتاتبات ددتبالت ضددفلةاتحمددلاهددذلتةفاهددذو ا
ةالتفسفترا لبات تباممفايعاتااس لةا عق ةال تففعالتح ل  اتوال ذففضةفاتوا عق 

التعع ضاتا  تفة.
و ايادد  الت فقددلااإث ددف اتحفدداافددطاوثقلددةالتشددحناافتعقددبالتددذلتط ا  ا ذلاا

ا لراتوا فبامعالااه.كفبالتعقباظفه
ا
وهدذهالاتد فااسباب اإلعفاء الخاصة في قانون التجارة البحرية السوري:أ -2

اهط 
ا
 إلعفاء القائم على خصوصية طريقة نقل البضائع:ا -أ

تتالت لدددلالاددد اتدددل،التسدددفق ةرافة دددفامعفددد الت فقدددلامدددنالتمسددد وتقةا ذلاتث عدددواتبا
لددلاهةدذهالتل الدةراوتبالتةددن الت لدلاتدلاوفددقا ودّ التحدف  التعددطام دتنافقةدفالت 

وذتدد ا اا91توالتعاددتا فشددقالددنالتمذددف  التذفصددةاافت لددلالادد اتددل،التسددفق ة.
امعفطالت فقلالناتلصق هاافتذفذال وعقف ف التننمةاتامحفف ةالا الت ضفلة.

 :إلعفاء القائم على الطبيعة الخاصة للبضاعةا -ب
(ا246لتمشدد عافددطالتمددفت ا ولتملصددتتاافت ضددفلةاه ددفالتحقتل ددف التحقددة افلددّاقدد  ا

مددناقددف تبالتع ددف  الت ح اددةا لفددفءالت فقددلامددنالتمسدد وتقةافددطاوفتددةا لددلالتحقتل ددف ا
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لتحقدددةالدددنا دددلامدددفاياحلةدددفامدددناضددد  ا ذلا دددفبالتةدددن اتوالتضددد  ا فشدددعفرالدددنا
لتمذددف  التذفصددةاهةددذلالت ددتعامددنالت لددلاوإذلا فددذالت فقددلاتعاقمددف التشددفونااشددلبا

ضاتباهنكةددفاتوامددفاتصددفهةفامددناضدد  ا شددلالددنا لددلاهددذهالتحقتل ددف راهددلامفعدد ا
لتمذف  التذفصةاهةذلالت تعامنالت للاوع اي  والتشفوناوقتعاإللامنالت فقدلا
توامنا ف  هاتوامناتودّاتفاعقدهاومدناتم ادةالتضد  ا فدت التحقتل دف ااسد باتول ا
لت حدددددد راتواتةددددددقجالتحقتل ددددددف ا عق ددددددةال تفددددددفعالامددددددتلناوإصددددددفهعةفات عددددددفراتددددددذت ا

ا ...لت.افتم ض
واذعاددتالتلددف تباه ددفالددنالتففققددةاهددفم ت لاوذتدد ال ددّمفاجعددلالإللفددفءاا

ملعصدد لرالادد اوددف  اهددن الت ضددف عاتواتافةددفاتوبالتعددلإق افددطاتسدداقمةفراففددطا
لتحفتدددةالاإقددد  الاددد الت فقدددلا ذلامدددفات لتاتفدددعامسددد وتقعهاتباي  دددواوجدددتتالتسددد با

الاج  ط.
 إلعفاء القائم على سلوك الشاحن:ا  -ج

بالتع ددف  الت ح اددةاال ددها ذلاتعمددّالتشددفوناذ دد اهقف ددف اغقدد اصددحقحةااقضدد اقددف تا
فطاوثقلدةالتشدحنالدنا  قعدةالت ضدف عاتواققمعةدفافدنامسدللالدناهدن الت ضدف عا
تواتافةدفا ذلاتث ددواتباهدذهالت قف ددف اغقد اصددحقحةاوتبالتشدفونافعددلاذتد المددّلررا

تفاعقدهرا فتمدفاوع اوتتا فبالتةن اتوالتعاتا فشعفرالناإللامنالت فقلاتوامدنا
تباإلدلالت فقدلاتواتفاعقددهاتدلايدد  ا تد امسددعت التغدا اوااصدد طالت  د المددفا ذلا
كفباتةذهالت قف ف اغق التصحقحةاتإلافطاتحلدقالتضد  ات ا امعفق دةراتاشدفونا

لامفراتبالت فقلا اياع  ااإث ف اتبالتشدفوناقصدّالإلضد ل اافت فقدلاا92لا اغشه.
اتوااغق ه.ا

ا
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 وافب اإلنقاذ والمساعدة البحرية: اإلعفاء القائم على -د
ات صال تففقف التّوتقةالا اولجبالإل لفذاولتمسفلّ اتعلمقناتنمةالا وللافدط

تع ل الت حف اومفاتف ضهال تففقف التّوتقةاتكّهالتلف تبراوولجبالإل لفذاتوت امنال
الت فقلاافتمحفف ةالا الت ضف ع.

 
 :بع: حدود مسؤولية الناقل البحري المطلب الرا

اتدد ع فولافقمددفامددلتطام ددّتاتحّيددّالتمسدد وتقةراولتحددف  التعددطاتعددّافقةددفالتمسدد وتقة
اغق امحّوت .

ا
 مبدأ تحديد المسؤولية: أواًل:

ملصددّاام ددّتاتحّيددّامسدد وتقةالت فقددلاوضددعاوددّاتقصدد اتاععددتاضاياعدد  ااددهالت فقددلا
امةمفاها التض  .ا

لتفلدد  التذفمسددةااحّيددّالتمسدد وتقةافددطالتففققددةاه و سددل ا صددوال تففققددةافددطتا-1
امنامفتتةفالت لاعةالا التحّالاقص اتمس وتقةالت فقلاواجعاعدهام اد امف دةاج قده

ال  اق تالنا لا  تاتواووّ  اتوامفامعفتلاهذهالتلقمةاه لّالماةاتإ  .ا
ثلالّلالت  وتت تلافطامفتتهالت ف قةاهذلالتحّا ت الش  اآ طاف   اذه طالدنا

 ددددطالددددنا قاددددتج ل امددددنالتددددتنبالإلجمددددفتطاف  دددد اذها30كددددلا دددد تاتواووددددّ راتوا
اتا ضفلةالتذتامفلّاتوايعاتالا اتباي إذاافالا امنالتحّين.

وتقةافددطالتففققددةاهددفم ت ل ا صددوافددطالتفلدد  الاوتدد امددنالتمددفت اتحّيددّالتمسدد اا-2
التسفتتةالا امفاملتط 

ت(اماتبالتحّالاقص اتمس وتقةالت فقدلالدنالتضد  الت فشدقالدناهدن اتواتادتا
وودددّ اا835هدددتالتحدددّالالاددد امدددناودددّينامحسدددباتوتةمدددفالاددد اتتدددف الت ضدددف عا

وسددفهقةات ددلا دد تاتواووددّ اشددحن.اوثف قةمددفالادد اتتددف اووددّتقناو صددتامددنا

235 



لتتوّل التحسفهقةالنا لا قاتج ل امنالتتنبالإلجمفتطاتا ضف عالتعطاها واتوا
اتافو.

ف عاا(اماددتبالتحددّالاقصدد اتمسدد وتقةالت فقددلافددطاوفتددةالتعددلإق افددطاتسدداقلالت ضدد
م اغفرامعفتلام تقناو صدتام اد الاجد  التمسدعحلةالدنالت ضدف عالتعدطاتدلإ افدطا

علدّاتساقمةفااش طات اي اّاذت التم ا النالتم ا الت اطاتألج  التمسدعحلةا  لدفرات
الت للالت ح تاتا ضف ع.

ا
وتقةافددطاقددف تبالتع ددف  الت ح اددةالتسددت ت اتوددفلاقددف تبالتع ددف  اتحّيددّالتمسدد اا-3

 اذت ا ت ال تففققف التّوتقةالت ففذ افطاتت افاوقد ا دصافدطالتفلد الت ح اةااشلبا
لادد ات ددها"تحددّتالتمسدد وتقةاتمددفرا ددفبا تلةددفالددناهددن اا247لاوتدد امددنالتمددفت ا

لت ضدددف عاتواتافةدددفاوفدددقال تففققدددف التّوتقدددةاوالا  مدددةالت ففدددذ الدددنا دددلا ددد تاتوا
اووّ اشحناتوالتتنباتيةفاتلا ".

 
اير المحدودة:حاالت المسؤولية ل ثانيًا:

قد التمحدّوت افدطالتففققدةاه و سدل امسدعففتامدنا صدتاالتففققدةالتمس وتقةاغا-1
ه و سلالا ات ةفاجعاوامس وتقةالت فقلاغق امحّوت افطاوفتعقنالاوت ام ةمفا
 ذلات ددفنلالت فقددلااإ لتتددهالددنالتحمفمددةالتملدد   اتددهراهتضددعاوددّاتقصدد اتاععددتاضرا

ضايع دفونالتحدّالاقصد .اولت ف قدةافدطاكمفاتتالتفقامعالتشفونالا ام ا اتعتا
وفلاقّ التشفوناتا فقلاق لالتشحناهقف فرالنا  قعدةاوققمدةالت ضدفلةاوتوباهدذلا
لت قددفبافدددطاوثقلدددةالتشدددحنراففددطاهدددذهالتحفتدددةامادددتبالتععددتاضامعدددفت راتلقمدددةاهدددذها
لت ضددفلةا مددفاوددّت .اوهددذلالت قددفباهددتاق ا ددةام ددتناتا فقددلا ث ددف الاسددةفراتتا

التمعانال ةفافطالتتثقلةاتك  امنالتلقمةالتحلقلقةاتا ضفلة.ا ث ف اتبالتلقمة
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وتضددفطاه وتت ددتلاه و سددلاتمدددفاتدد قاوفتددةاتإدد  اودددقنا ددصالادد اتبالت فقدددلا
مادددتبامسددد و را ذلاتث دددوالتمضددد و اتبالتضددد  ا دددعجالدددنافعدددلاتوا همدددفلال ت  دددها
لت فقلاالصّا وّلمالتض  اتواه لت ةامع لفلةامعالوعمفلاتباضد  لراقدّامحدّمرا

اح  امناتحّيّالتمس وتقةا ذت التعفاعاتوالتت قلا ذلاقف اافتشطءاذلته.اوا
ق التمحّوت افطالتففققدةاهدفم ت ل التففققدةاهدفم ت لا صدوالاد التمس وتقةاغا-2

و مددفبالت فقددلاولتعددفاعقناولتددت نءامددنالتعمسدد اافتحددّوتالتلصددت اتاععددتاضافددطا
التحف  الآلتقة 

الات فنلالت فقلالناهذلالتعحّيّ. ذا-ت
مضددد و اتبالتضددد  اودددّماافعدددلاتوالمع دددفعامدددنالت فقدددلاالصدددّا ذلاتث دددوالتا-ا

 ودددّلمالتضددد  اتواه لت دددةامع لفلدددةامدددعالوعمدددفلاتبالتضددد  اقدددّامحدددّمراو فددد ا
التحالامل قاافت س ةاتاعفاعاولتت قل.

ت ضدف عالاد اتدل،التسدفق ةاه دفءالاد التفدف امدعالتشدفوناتدلالفطاوفلا لدلاا-ن
ه دددفاتاحصدددتلالاددد اتعدددتاضا فمدددلاتباي  دددوايدددذ  افدددطالتتثقلدددةراوت دددنامشدددع طا

لتمضدد و اتمدد ان الاولاتبالتضدد  اي جددعااافماددهاتا لددلالادد التسددل،.اوالت ددف طا
تبالت للالا التسل،ا فبا عق ةاغاامناق لالت فقدلراتتا دفباالصدّالإلضد ل ا

اتوا عق ةا لت ةامل و ةاافوعمفلاتبالتض  اقّامحّم.
تفددف اصدد ا،اه لددلالت ضددف عافددطاطاوددفلا ددفبالت لددلالادد التسددل،امذفتفددةرا فددا-ت

التع فه .
 فقددلاذ دد التعحف ددف التعددطا ددفبام ددبااعاقددهاتددّوا ةفافددطالتتثقلددةا ذلاتغفددلالتا-ه

املفهلاتالقهاإلفااضمفبراوذت االصّالإلض ل اافتغق اوسنالت قة.
 ذلاتغفددددلالت فقددددلالإلشددددف  افددددطاوثقلددددةالتشددددحنا تدددد اتبالت لددددلامذضددددعاتلتللددددّاا-و

 لات للا لاش طامذفتتاتوافمةفاال الدةام فشد  اتواهفم ت لراوتباقتللّاهفم تا
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غقددد ام فشددد  راففدددطاهدددذهالتحفتدددةاياعددد  الت فقدددلاهععدددتاضاصدددفوبالتحدددقاتعتاضدددفرا
اكفمنرالنالتض  التحفصل.

 فقددلافددطالتتثقلددةاشدد  فرامعددّااددف نراوفلددفراتلتللددّاهددفم ت لراوااددتبا ذلاتت نالتا-ن
اهذلالتش طات  فرافطا تحف التض  ااصفوبالت ضفلة.ا

وفطاوفلاتتلف اتوّالتسد  قنالاإقد انافدإبالت فقدلاياعد  راافإلضدففةا تد اا
تفددعاتعددتاضا فمددلرااددلبايددّفعاتامددّلطامددفات فلددهاذتدد الاإقدد اتممف تددةاولددهافددطا
لتحصتلالا اتعتاضااشد طاتبات دتباتاد الت فلدف امحدّت ا  لدفراتلدف تبالتّوتدةا

التعطاتموافقةفا ج لءل التعلفضطاتوالتعحاقل.ا
ا
ات ت تقةاغق التمحّوت افطاقف تبالتع ف  الت ح اةالتسلتمس واا-4

اتقف اقف تبالتع ف  الت ح اةالتست تامس وتقةالت فقلالنالتععتاضالت فملاتاضد  
افقمفاملتط 

ت(ا ذلا فبالتشفوناقّاص لالناج  الت ضفلةاوققمعةفاق دلاشدح ةفاوتت ناهدذلا
،.اوت دددنا ذلالتعصدد ا،افددطاوثقلددةالتشددحنراوتا فقددلاتباي  ددوالادد اهددذلالتعصدد ا

تعمّالتشفوناتلّملاتص لا فذاالنا  قعةالت ضفلةاتواققمعةدفاوهدتالاد الادلا
هذت افإبالتلف تباقّا تباج لءالاقهاالباق  الدّ امسد وتقةالت فقدلالمدفامصدقبا

اا93لت ضفلةامناإسف  اتواتض ل .
ا(افطاوفلات فنلالت فقلالنا لاتوااعدضالتحلدت اولإللفدفءل التملد   اتده.اتوا

تتدددهاهعشدددّيّامسددد وتقعهاولتع لمفتدددهالاددد اتبايدددعلاذ ددد اذتددد افدددطاوثقلدددةافدددطاودددفلاق 
التشحن.
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ن(ا ذلا فبالتض  التنوقاافت ضفلةا لجعفرا ت اغااتواإللاجسقلامنالت فقلا
توامددددنا ف  ددددهاتواتوددددّاتفاعقدددده اواتاعقسددددق الادددد التمضدددد و الفعدددد ضالتمشدددد عاتبا

التلصّال ص طاتإلض ل اوذت افطاوفتعقن ا
 ف امعاوجدتتامدفاملعضدطاذ  هدفراوذتد اإفتقةامنالتعحفا ذلاصّ  التتثقلةا-1

االصّالإلض ل اافتغق اوسنالت قة.
 ذلا فبالت للاتلالا التسل،امعاوجتتالتفف اه لاةفافطالتع فه التمذصصةاا-2

ا94تا لل.
 

 المبحث الثاني
 اإلعفاء االتفاقي من المسؤولية

ات ع فولاهذلالتم ح امناإنلالتملفتبالآلتقة 
 

يــف ول: الشــروط االتفاقيــة بءعفــاء الناقــل مــن المســؤولية أو التخفالمطلــب األ 
 من ا:

لبا صدددتاالتفدددفققعطاه و سدددلاوهدددفم ت لاولتلدددف تبام عدددواشددد وطالإللفدددفءامدددنا
 اوافددطاوددفلاتددلاذتدد اففتشدد طااف ددلاتوبالتتثقلددةا95لتمسدد وتقةاتوالتعذفقددتام ةددف

اوفلقةالتش وطالتعطات ل اصحقحة.او ذ  اتهلاهذهالتش وطافقمفاياط 
                                                           

 من قانون التجارة البحرية. 255و  251و  248املواد  94

 من قانون التجارة البحرية. 025من اتفاقية هامبورغ و املادة  23من اتفاقية بروكسل و املادة  813املادة  95
ه وقـوع احلـادث الـذي نشـأ عنـه الضـرر ويكـون موضـوععد ابطالم كل اتفاق يـتم قبـل ي  - 250وقد جاء يف املادة  
 أحد األمور اآلتية:

 لية الناقـل )قـل  ـا هـو منصـوصحتديـد مسـؤو   -إعفاء الناقل من املسؤولية عن هالك البضائع أو تلفهـا. ب   –أ 
 عـن التــأمنيالتنـازل للناقـل عــن احلقـوق الناشـئة  –/ مــن هـذا القـانون.   247( مـن املـادة /  1عليـه يف  الفقـرة ) 

 على البضاعة أو أي اتفاق آخر  اثل.
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اتش طالتذتاملضطااإلففءالت فقلامناتإلف هالتشذصقة.لا-تو را
اتش طالتذتاملضطااإلففءالت فقلامناتإلفءاتفاعقه.لا-ثف قفرا
لضدددطاهعحّيدددّامسددد وتقةالت فقدددلاالقدددلامدددنالتحدددّالاقصددد املتشددد طالتدددذتاا-ثفت دددفرا

التمل  .
شددع لطات ددفنلالتشددفونالددناولددهافددطالتععددتاضالتددذتامسددعحلهامددناشدد  ةالا- لاعددفرا
وامقنافطاوفتةاهن اتواتعقبالت ضفلةرااباهذلالتع فنلامعّاام فاةا لفدفءاتلتعل

اااتذفقتاتمس وتقةالت فقلااصت  اغق ام فش  .
لتدذتاملضدطااح مدفبالتمدّلطامدناودقالإعقدف التمحامدةااشد طالتعحادقلا-إفمسفرا

لتعددطاتددقعلا جدد لءالتعحاددقلافقةددف اتوالتشدد طالتددذتاملضددطااإلفددفءالتمحامددقنامددنا
اف اهذهالت صتا.لتعلقّاالوا

 تش طالتذتاملضطاهعلصق امّ اتلفت اتلت التمس وتقةاضّالت فقل.لا-تفتتفرا

تةدددّطاتح مدددفبالتمدددّلطامدددناولدددهراتواتلققدددّاولدددهرافدددطاالتشددد وطالتعدددطا-تدددفاعفرا
 لإعقف التمحامةات فعاتلت التمس وتقةاضّالت فقل.

 لاو دنءا طالّ امس وتقةالت فقلافطاوفتةا ج لءالتشحناولتعف ا امناقشا-ثفم فرا
 لتشفوناتوالتم تلا تقه.

 دددلاشددد طالدددّ املضدددطاافتدددع عفتالت لدددلالت حددد تامدددنالتذضدددتعااوادددف اا-تفتدددعفرا
 96لت صتاالتذفصةا غلات هامذضعاتةفافطالاصل.

 

 : المطلب الثاني: حاالت فواز ادراج شرط لإلعفاء من المسؤولية

سدد وتقةا صددوالتففققددةاه و سددلالادد التحددف  اماددتبافقةددفاشدد طالإللفددفءامددنالتم
اصحقحفراوام ع فراآلثف هالتلف ت قةراوهذهالتحف  اهط 
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لددددلالت حدددد تامذضددددعافددددطاظددددلالتففققددددةاه و سددددلات ددددتلقنامددددناتباللددددّالت اا-تو را
ةالاواددف  الاولامحادددلالتفعددد  التتلقعدددةاهدددقنالتشدددحناولتعف اددد راوهدددذلا  معدددهالتففققددد

 التسددفالةاه صددتاا ام ددتنال تفددف الادد اإنفةددف.اولت ددف طامحاددلا ددنرامددنالتفعدد ا
تعماقدددةالتشدددحناوالتفعددد  التنولدددةاتعماقدددةالتعف اددد رافة دددفام دددتناتأل ددد لطالشدددع لطا

ا لففءالت فقلامنالتمس وتقة.
فققددةاه و سددلامددنا لددف اتل قلةددفالت لددلالادد التسددل،راو لددلالتددع عّ التفا-ثف قددفرا

لتحقتل دددددف التحقدددددةراولاقدددددهامحدددددقاتامععفقدددددّينا ت لنامدددددفامشدددددف،وبامدددددنالتشددددد وطا
ا.لقنامنالت لل اواتتاتت اذت ا ت الإللففءامنالتمس وتقةاذصتااهذينالت تا

ناتمدةاتمحوالتففققةاه و سلاتا فقلاتباي   امعالتشدفوناتتالتفدف ايعضدما-ثفت فرا
شددد وطااشدددلبامسددد وتقف الت فقدددلاولتع لمفتدددهراوجعادددواتةدددذلال تفدددف اتثددد هالتلدددف ت طا

ةا  وال تففققدلت فملااحق اماتباما مفراتل فقهاتوباتواف ال تففققةراوت دنالشدع
اتذت امفاياط 

اباماتبالت للاذلا فاعالتع  ف طاإفا.تا-ت
قلدةاشدحناام فتد ةاهدذلالت دتعامدنالت لدلاوإ مدفايد تاهدذلال تفدف ات اتصّ اوثا-ا

افطاوثقلةاإفصةاي صافقةفالا ات ةفاغق اقفهاةاتاعّلول.ا
ا97ات ايعضمنال تفف اش  فرامذفتففراتا  ف التعف .ا-ن
ا
 
 
 

                                                           
منه وأجاز مثل هذا النوع من االتفاقات وبـذات الشـروا الـ   252أخذ قانون التجارة البحرية بذلك يف املادة  97

فـاء التفـاق علـى إعينطـوي ا تالف يتصل ابلشرا الثالث حيث اشرتا القانون بدال عنـه أالأوردهتا االتفاقية مع اخ
 الناقل من أخطائه أو أخطاء اتبعيه.
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 ثالمبحث الثال
 دعوى المسؤولية

تددد ع فولافدددطاهدددذلالتم حددد امدددنامحدددقاتدددها فدددعاتلدددت التمسددد وتقةاوتمدددف اتتاجةدددةا
اقضف قةاومع اي لضطالتحقافطا قفمةالتّلت اوذت امناإنلالتملفتبالآلتقة ا

 :المطلب األول: الحق في إقامة الدعوى 
تلف اتلت التمسد وتقةامدناق دلاصدفوبالتحدقافدطالت ضدفلةالتعدطايدّلطاهنكةدفا

فةفاتواتلإ اوصتتةفراوتدذلاممادناتبامادتبامدّلقفرالتشدفوناتوالتم تدلا تقدهاتواتا
توامددناتصدد ،اوددفمنراشدد لقفراتتثقلددةالتشددحن اواماددناتباماددتباشذصددفراآإدد اوددلا

امحلاصفوبالت ضفلةافطاولتقها ش  ةالتعلمقن.
وتلددف اتلددت التمسدد وتقةالادد الت فقددلالت حدد تالددنالتضدد  التحفصددلاتث ددفءالماقددةا

نامّلطافدطاوفتدةالت لدلالتمععدفاعاملفضدف الت فقدلالاولراولت دفقاقلت للاومناوقالت
تدذتالتنولقناتهرلامفراتبالت فقلالاولاي  تامدنالتمسد وتقةا ذلاتث دواتبالتحدفتمال

 شدددلال دددهاهدددن الت ضدددفلةاتواتافةدددفالواتدددلإق اوصدددتتةفاوقدددعاتث دددفءاوجتتهدددفافدددطا
ااعطالت فقل.و لتةا فقلا وق.اوتإق لرامسعلقعالتمّلطا فعالتّلت اضّاتف
 المطلب الثاني: االختصاص القضائي في دعوى المسؤولية:

(امدددناقدددف تبالتع دددف  الت ح ادددةاتبالاددد التمدددّلطاتبامذعدددف ا259 صدددوالتمدددفت ا 
اولوّ امنالتمحفكلالآلتقةاتق فعا تقةفاتلتلهاضّالت فقل 

اتمحامةالتمذعصةاوفلفراتلف تباتصتلالتمحفكمف التمّ قةاولتع ف اة.لا-1
لالاإددد  التمذعصدددة افعحلقلدددفراتاعّلتدددةاولتعدددتلنباهدددقنامصدددفت،الت فقدددلالتمحدددفكا-2

ومصفت،اصفوبالتحقافطالت ضفلة ال تل التمش عا تفوةالتف صةاتامّلطاادلبا
ي فددعاتلددتلهاتمددف التمحامددةالاقدد ااتددهاوفددطالتّوتددةالتعددطامعدد طا  فمةددفالتلددف ت طا

 فدددعاولتلضددف طاتفضدددلامددناغق هدددفرافددد صالادد اتباتامدددّلطاوسددبالإعقدددف هاتباي
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لتددّلفو الت فشددعةالددناللددّا لددلااحدد تا تدد التمحامددةالتعددطاملددعافددطاتل  تةددفامق ددفءا
التشحناتوامق فءالتعف ا اتوالتمق فءالتذتاو  افقهالا التسفق ة.

تمدددددفالتففققدددددةاهدددددفم ت لافلدددددّاجعادددددواتامدددددّلطالتذقدددددف اادددددلباي فدددددعاتلدددددت اا
طاحامدةاولتعدلتمس وتقةاتمف امحامةامذعصةاوفلفراتلف تبالتّوتةالتعطاتلعافقةفالتم

املعافطاتل  تةفاولوّامنالامفكناتوالتمتل قالآلتقة 
لتم   الت  قسدطاتامدّل الاقدهراوفدطاوفتدةالدّ اوجدتتهات دتبالتع د  اامحدلا -1

ا قفمعهالتمععفت.
محددلا هدد ل التعلددّااشدد طاتباماددتباتامددّل الاقددهافددطاهددذلالتمحددلام شددل اتوا -2

ذهال اتواهدذلالتفد عاتواهدف عاتواو فتةاوتباماتبالتعلّاقّاته  اهتلتدلةاهدذهالتم شد
التت فتة.ا

 مق فءالتشحناتوامق فءالتعف ا . -3

 تتامافباآإ امعقناتةذلالتغ ضافطاللّالت للالت ح ت.ا -4

افإلضففةاتذت افلّام حوال تففققةاتامّلطاإقدف لراآإد اادلباتجدفن اتدهافدطاودفلا
لتح دد الادد التسددفق ةالتعددطا لاددوالاقةددفالت ضددف عاتوالادد اتددفق ةاتإدد  اممات ددةا

لتمفت اتباي فعاتلت التمس وتقةاتمف امحفكلالتّوتةالتعطاوقدعافقةدفالتح د ات ف ا
 ا98اش طاتبات تباهذهالتّوتةا  ففرافطال تففققة.

واماناا  لطاللّالت لدلالت حد تالدّ التا دتءاتالضدفءاتفدضالت د لعاهقد ةلاوإ مدفا
لتا ددتءاتاعحاددقل.اوفددطاهددذلاقضدد اقددف تبالتع ددف  الت ح اددةالادد ات ددها" ذلالتفددقافددطا
للّا للالت ضدف عاادفت ح الاد ا وفتدةالتدّلفو الت فشدعةال دها تد التعحادقلراوجدبا
 جددد لءالتعحادددقلاوسدددبالإعقدددف التمدددّلطافدددطاتل ددد  التمحامدددةالتعدددطاملدددعافقةدددفام فدددلا
لتشدددحناتوام فدددلالتعف اددد اتوافدددطامدددت نالتمدددّل الاقدددهاتوافدددطامادددفبا هددد ل التعلدددّا

                                                           
 من اتفاقية هامبورغ. 21الفقرة الثانية من املادة  98
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تواف عاو فتدةاتوافدطااش طاتباماتباتامّل الاقهافطاهذلالتمافبام   ا  قسطا
لتمافبالتمعقنافطالتفف التعحاقلاتوافطاتل   التمحامةالتعطاملعافقةفالتم فلالتذتا

 99و  افقهالا التسفق ة".

 المطلب الثالث: انقضاء  دعوى المسؤولية:
 صدددوالتففققدددةاه و سدددلالاددد ال لضدددفءاتلدددت التمسددد وتقةالدددنالاضددد ل اا

شعةالناللّالت للالت ح ترا ذلاتلالتنولةاافت ضفلةراو ذت اجمقعالتّلفو الت ف
ت فعاإدنلاتد ةاولودّ .اوتضدفطاه وتت دتلاه و سدلا تد اذتد اجدتلناتمّيدّاهدذها

ا100لتمّ افطاوفلاوجتتام   راش الةامتلفلةالا  لطالا اذت .
تمددفالتففققددةاهددفم ت لافلددّات فتددواهددذهالتمددّ اف عاعةددفاتدد عقنراولشددع  واا

صددّ الددنالتمددّل الاقددهاتصددفت،ات ددتلناتمّيددّهفاتبايددعلاذتدد ااإإلددف ا عددفهطام
ا101لتمّلط.
وهدددذلامدددفاجدددفءاادددهالتمشددد عالتسدددت تافدددطاقدددف تبالتع دددف  الت ح ادددةا ذاجعدددلاا

لتمّ التعطايعتجباإنتةفا فعالتّلت ات عقن اتوباتباي قناجتلناتمّيّهف.اوفطا
جمقعالاوتللاتس تالتمّ التمشف ا تقةفامناتف ا اتساقلالت ضف عاتوامنالتعف ا ا

ا102عساقل.كفبام بافقهالت

                                                           
 من قانون التجارة البحرية. 260املادة  99

 الفقرة الثانية من املادة األوىل من بروتوكول بروكسل. 100
 من اتفاقية هامبورغ. 20املادة  101

(  تنقضي الدعاوى الناشئة عـن عقد نقل البضاعة 1قانون التجارة البحرية. وقد جاء فيها: من  258املادة  102
 (  وينقطــع2يم.يــه التســلابلبحــر مبضــي ســنتني مــن اتريــخ  تســليم البضــائع أو مــن التــاريخ الــذي كــان  ــو أن يــتم ف

و بنـدب أة ابملطالبــة املتعلقــ إشعار استالم أو ما يقوم مقامه أو بتسـليم  املسـتنداتسربن املدة بكتاب مسجل مع 
ينقضــي حــ  مــن وجهــت إليــه و  ( 3خبــري لتقــدير األضــرار وذلــك ابإلضافـــة إىل األســباب املقــررة يف القــانون املــدين. 
قيامــه  ه أو مــن اتريــخعوى عليــالــد املطالبــة يف الرجــوع علــى غــريه مــن امللتــزمني مبضــي  تســـعني يومــام مــن اتريــخ إقامــة

 ( من هذه املادة . 1ابلوفاء ولو انقضت املدة املشار إليها يف الفقرة ) 
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 التأمين البحري : الباب الرابع
 ماهية عقد التأمين البحري : الفصل األول

ا
 الفرع األول

 التعريف بعقد التأمني البحري وبيان موضوعه
ا

  :تعريف عقد التأمين البحري  –أواًل 
لتعددلمقناا2006(امددنالتلددف تبالت حدد تالتصددفت الددف ا353ل فددوالتمددفت ا ا

فهالتمددد مناهععدددتاضالتمددد مناتدددهالدددنالتضددد  الت حددد تاال دددها  للدددّاياعددد  ااملعضددد
ارلتنوقااهافطامع ضا واةااح اةالناهن اولقلطاتلقمةامفاملفهلاتفعاقسدي

الا اتبا ام فوناهذلالتععتاضاققمةالاشقفءالتةفت ة((.
 

  :موضوع التأمين البحري  –ثانيًا 
ممادددنات دددلاشدددذصاصدددفوبالنقدددةاتبامعلدددّاتلمق دددفراتاسدددفق ةاوتتلولةدددفاا

تعدددطات دددتباققدددّالإل شدددفءاولتللدددعالتمعدددّ اتةدددذهالتسدددفق ةاولتمتجدددتت افدددطاولتسدددفق ةال
تتالتمص عاو فلف التع ةق اولاغذمةاوتج الت حدف  اوتجد  التسدفق ةاولت ضدف عاولت لد

اولتسدد ّل التمفتقددةالتمتتددتقةافددطالتسددفق ةاولتدد ف،التمعتقددعاوففإلجمددفلا ددلالاشددقفء
ااة.التلفهاةات منامفتطاولتمع ضةااإلف التمنوةالت ح ا

ا
ا
ا
ا
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 الفرع الثاين
 تكوين عقد التأمني البحري

 
  :أطراف عقد التأمين البحري  –أواًل 

يدددعلاللددددّالتعددددلمقنالت حددد تاهددددقنا دددد فقنرالتمددد منا وااددددتبالددددفت اشدددد  ةاا
تددددلمقن(اوهددددتالتلدددد طالتددددذتاملإددددذالادددد الفتلددددهام متلددددةامددددنالاإلددددف املددددت ا

عد  اهدّفعالتلسدياافتععتاضال ةفاتاشذصا فتبالتعلمقناوهتالتم مناتهالتدذتايا
اواحصلالا اتعتاضالتعلمقنال ّاتحلقالتحفتثةالت ح اة.

اا
  :شروط صحة عقد التأمين –ثانيًا 

ملت اللّالتعلمقنالا اضد و  اتبايععد ضالتشدطءالتمد منالاقدهاتذلد اا
اح ت.اوتبامسع التم مناتها ت اتففتتاذت التذل اهتلتلةالتم من.او امصد،ا

 ااحفلامنالاوتللراوففتعفتطافإباهذلالتعلدّالتعلمقنالا امفلاتنايعع ضاتاذل
 اي علدددّافدددطاودددفلا ذلا دددفبالتذلددد اقدددّاتحلدددقاتوانللاق دددلا هددد ل اللدددّالتعدددلمقنرا

او ذت ا اي علّافطاوفلا ذلا فبالتشطءالتم منالاقهاتنايعع ضاتاذل .ا
 
  :تحقق الخطر أو انت اؤه قبل إبرا  عقد التأمين – 1

لددّمفررافددإذلاوجددّالتذلدد اوجددّالتعددلمقنرالتعددلمقنامدد ت يااددفتذل اوجددتتلراواا
وإذلال عفددد التذلددد ال عفددد التعدددلمقن.افدددإذلاهاددد التشدددطءالتمددد منالاقدددها تدددفق ةاتوا
اضفلة(اق لا ه ل اللّالتعدلمقناتواوصدلالتشدطءالتمد منالاقدهاتاملصدّاتوباتبا
ايعع ضاتاذل .اففطاهفتقنالتحدفتعقنا اي علدّاللدّالتعدلمقنراواغدّوالتعلدّاادف نرا

اهااس بالّ اتع ضالتشطءالتم منالاقهاتاذل الت ح ت.ا  عّل امحا
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ملددعااددف نراللدددّا مددناقددف تبالتع ددف  الت ح اددةالادد ات ددهاا363وقددّا صددوالتمددفت ا
التعلمقناالتذتاي   ااعدّاتحلدقالتذلد التمد منام دهاتوااعدّانولتدها ذلاث دواتبا  دل
 هاتحللددهاتوانولتدددهاهاددد ا تددد التمادددفبالتدددذتايتجددّافقدددهالتمددد مناتدددهاق دددلا صدددّل اتمددد

لمقنااإج لءالتعلمقناتوا ت امافباتتققعالتعلّاق لاتبايتقعهالتم من.اوإذلا فبالتع
تدهاامعلتتلرالا اش طالا  فءالتسف  اتوالتسقعةافناي للا  ا ذلاث والالالتمد من

اهعحلقالتذل اتوالالالتم مناه ولته(.
ا
  :انعدا  وفود الخطر – 2

  عدددّل امحادددهرافدددنامصددد،ا ذلال عدددّ التذلددد ا دددفباللدددّالتعدددلمقناادددف نراا
لتعدددلمقنالاددد امدددفلاتدددنايععددد ضاتاذلددد ااحدددفلامدددنالاودددتلل.ا دددلباتاغددد الت وادددةا
لت ح اددةالتعددطا ف ددواملدد   افددطامتلددّامعددقناتاسددفق ةاتوالت ضددفلة.اواع تددبالادد ا
هدددذلاتباتاددد التسدددفق ةاتوالت ضدددفلةالتمددد منالاقةدددفاتدددناتععددد ضاتاذلددد الت حددد ترا

مدنالتلددف تباا362عددفراتدذت اقضدوالتمددفت اولاقدهاي لدلالتعددلمقنا  عدّل امحاده.اوت 
الت ح تالا ات هاا اتل لاتلت التعلمقنا ذلال لض اتسدعتبايتمفرامناتف ا اللّ
لتعلمقناتوامدنالتعدف ا التمحدّتات دّءاتد افبالتذلد اتوباتباي دّتالتذلد التمد منا
ام هافطالتس افب.او امس تاهذلالتحالالاد اوثدف قالتعدلمقنالتعف مدةا لشدع ل (ا  

ا س ةا ت التشح ةالاوت .افت
 

  :طبيعة عقد التأمين البحري  –ثالثًا 
 

راتتات دهاللدّالوعمدفتطراملددت االغـررمعدّاللدّالتعدلمقنالت حد تامدناللددتتاا
لا الوعمفلاتحلقالتذل .اوفطالتعلمقنالت ح تاتاحقالتصفةال وعمفتقدةاافتعلدّا

ااس بال ت فطالتع ل التم مناتتفتفرااحتلتمالتمنوةالت ح اة.ااا
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يةدّطا تد ا صدنلالتضد  ااتعـويضكمفامعّاللدّالتعدلمقنالت حد تاللدّاا
لتددذتامصددقبالتمدد مناتددهامددناجدد لءاتحلددقالتذلدد .اومددناثددلافددنام ددتناتباماددتبا

ا103مصّ لراإلث لءالتم مناتهاالا اوسفاالتم من.ا
 

 :وثيقة التأمين البحري  –رابعًا 
  
 ا وثيقة التأمين هي وسيلة إلثبات عقد التأمين البحري  – 1

لا التد غلامدناتباللدّالتعدلمقنالت حد تاهدتاللدّا ضدف طراتتات دهاي علدّاام د تا
اةاتلفهقا  لتتطالتم مناولتم مناتهرا  اتبالتلف تبالت ح تالشع طالت عفاةا تتدق
ناإلث ف اذت التعلّ.اوغفت دفرامدفات دتباوثقلدةالتعدلمقنامل تلدةامسد لفر.اومدنالتمماد

وقدّاهق دوااتعدّيلااعضدةفالاإد .ال ّال  ضمف ا تقةدفا ضدففةااعدضالتشد وطاتو
اا منالتلف تبالت ح تامفاملتطاا355لتمفت ا

اام تنا ث ف اللّالتعلمقنا  اافت عفاة. ا-ا1
اوا تناتبات تباوثقلةالتعلمقنالتمعضم ةاش وطالتعلّا تمقةاتوالفتمة.ا–ا2
ا لامفامل تالا اهذهالتتثقلةامناتعّين ام با ث فتهاافت عفاةاتمضفر.واا-ا3

وا دددتناتباتضدددفطا تقةدددفا ودددّ التاغدددف اا.وثقلدددةالتعدددلمقناافتاغدددةالتع فقدددةاوت عدددب
 مدددفام دددبا هددد لنالتشددد وطالتمل تلدددةااشدددلبالاودددتللالتعدددطاا.لتّوتقدددةافدددطالتععفمدددل

يععدد ضافقةددفاوددقالتمدد مناتددهاتادد لنباتوالتسددلتطاتواتحّيددّالتعددلمقنااددلبات عددبا
ا اا(اا356 لتمفت ا.اح وطاتك  اظةت لراتواتك  او مفراوإ االلالتش ط

ا
                                                           

يعتــرب عقــد التــأمني البحــري عقــد تعــويض. وال  ــوز أن يرتتــو عليــه إفــادة  -علــى أنــه   354املــادة نصــت   103 
 الف ذلك.تفاق خيطل كل ااملؤمن له من حتق  اخلطر مبا يزيد عن القدر احلقيقي للضرر. ويب
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 ا بيانات وثيقة التأمين البحري  – 2

مدنالتلدف تبالت حد تاتباتشدعملاوثقلدةالتعدلمقنالاد الت قف دف اا358لتمدفت اتوج وا
 لتعفتقة 

اتف ا اللّالتعلمقنام ق فرااهالتس ةاولتشة اولتقت اولتسفلة.ا–تا
امافبالتعلّ.ا–اا
التلا لامنالتم مناولتم مناتهاومت  ه.ا–نا
امنالاقةف.لامتللالتم اا–تا

اهدالاإلف التعطامشماةفالتعلمقناولاإلف التمسع  ف ام هاونمف ةفاوماف ةف.
ام ا التعلمقناوقسله.ا–وا

اوا باتبايتقعالتم مناتوامنامم اهاوثقلةالتعلمقن.
ا
 ا شول وثيقة التأمين البحري  – 3

ا منالتلف تبالت ح تالا ات ها357لتمفت ا صواتمضفرا
افتلالتم مناتهاتواام هاتواتاحفمل.ات تباوثقلةالتعلمقنااا–ا1
اوا تنا ج لءاللّالتعلمقناتمصاحةاشذصاغق امعقن.ا–ا2
لتتثقلةالتش لطالتحدقافدطالتملفت دةاادفتععتاض.اوتامد مناتبااوااتباتحفملا-ا3

محددعجافددطامتلجةعددهاافتددّفتعالتعددطام ددتناتددهاتتجقةةددفا تدد التمععفقددّالاصدداطاوتددتا
اتاحفمل.كف واوثقلةالتعلمقنامح   اتألم اتوا

ا
 ا:وثيقة التأمين العائمة – 4

 باوثقلةالتعلمقناتعضمنالفت اتحّيّام ا التعلمقناوملّل التلسيالتدذتاياعد  اادها
لتم مناتهاوفقفبالامتللالتم منالاقةدفاومدّ التعدلمقنرا  اتبالتعمدلالد طا تلدفرا

تواا floating policyمددناوثددف قالتعددلمقنالت حدد تاملاددقالاقددهالتددلالتتثقلددةالتعف مددةا
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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

تعدطاتععد ضاتةدفالت ضدفلةالتعدطااشحنااضف ع.ا مفات هامضمنا عف جالاإلف ال
قددّات تددلا تدد التمدد مناتددهاتوبالامددهامسدد لفراهعددف ا ا  تددفتةفاو ايعسددناتددها جدد لءا
لتعلمقنالاقةفافطالتتقوالتم فتب.اوتمفا ف والاشقفءالتم منالاقةفاغق امعق ةا

افطاوثقلةالتعلمقنال فوالتتثقلةاافتلالتتثقلةالتعف مة.ا
ة ون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقيووقّا صالتلف تبالت ح تالا ات ها

 ق ب( 402لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة  اشتراك(  المادة 
إذا فرى التأمين  – 1 :من القانون البحري على أنه 407وقض  المادة 

بوثيقة عائمة وفب أن تشتمل على الشروط التي يلتز  بمقتضاها كل من 
نة ذي يتع د بدفعه عن كل شحالمؤمن والمؤمن له والحد األعلى للمبلغ ال

 ذلك وأقساط التأمين، أما البضائع المؤمن علي ا، والرحالت والسفن، ولير
  فتعين بمالحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة ،من البيانات

وااعددد  التمددد مناتدددهافدددطاوثقلدددةالتعدددلمقنالتعف مدددةااإإلدددف التمددد مناافتشددددح ف اا–ا2
ا اال تلالتعلمقنالاقةفلتمذ ت  افقمفاياطاوااتبالتم مناما مفرا

قدعاتوات فقدذلراتعلدتتاشدد لءاتواهارجمقعالتشدح ف التعطاتدعلاتحسددفاالتمد مناتدها–تا
واشددملالتعددلمقناهددذهالتشددح ف اتالف قددفرامددناوقددواتع ضددةفاا.تا مددهااددإج لءالتعددلمقن

تألإلددددف التمددد منام ةدددفااشدددد طاتباملدددّ التمددد مناتدددها إلدددف لرال ةدددفافدددطالتمقعدددفتااا
ا.لتعلّلتم صتاالاقهافطا

جمقعالتشدح ف التعطاتعلاتحسفاالتغق اولتعطامعةّا تد التمد مناتدهاادإج لءاا–اا
لتعلمقنالاقةفااش طاتبات تباتهامصاحةافطالتشح ةاهتصفهاو دقنراافتعمتتدةاتوا
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و امشدملالتعدلمقناهدذهالتشدح ف ا  امدناوقدواا.تمق فرالا الت ضف عاتواغق اذت 
ا. إلف التم مناهةف

از فه االلتزامات المنصوص علي ا في المادة السابقة إذا خالف المؤمن لو 
ن للمحومة بناء على طلب المؤمن فسخ العقد دون م لة مع استيفاء المؤم

 أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر –على سبيل التعويض  –
 ( 407/1  ب ا
ث عدددواتدددتءا قدددةالتمددد مناتدددهاجدددفناتامددد مناتبامسدددع تامدددفاتفعدددهالدددنااوفدددطاودددفلا
حددتلتمالتذفصددةاافتشددح ف التنولددةالادد اوقددتعاتولامذفتفددةالمّمددةامددناجف ددبالت

ا(ا407/2لتم مناته.ا 
ا
ا
ا
ا
 

 

 

 

 

 

 

 

ا
ا
ا
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الاإلف الت ح اة التفصلالت ف ط
 

 الفرع األول
 ماهية الخطر البحري 

 

  :ماهية الخطر البحري  –أواًل 
التذل اهتالت  نالتذتاملت الاقهاللّالتعدلمقنالت حد تراواد ت يالتعدلمقنا

اددفتذل اوجددتتلراولددّمفررافددإذلاوجددّالتذلدد اوجددّالتعددلمقناوإذلال عفدد التذلدد ال عفدد ا
لتعلمقن.اوهاذلافإبا لاإل امحعملالتتقتعاوقّاي  لالناوّوثهاض  افقمفاتتا

اتحلقرام علامنالتعلمقناتم لرامما فراتعففتتاآثف هراوج  اإسف  التمعض  .ا
ا Marine risk اقدد تاواسددععملالصددلنلالتذلدد الت حدد تافددطالتلددف تبالإل ا

تتالاإلددف اا perils of the sea لاول(اتإلددف الت حدد اا تاّ تددةالادد امع قددقن
 marineلت فشددعةالددنالت حدد ااشددالام فشدد .او لت ددف ط(الاإلددف الت ح اددةالاإدد  ا

perils وهدطالاإلدف التعدطاتحدّماتألمدتللالتمد منالاقةدفاتث دفءالت وادةالت ح ادةراا
هدقنااشدالام فشد .اوهادذلامفد  التلدف تبالإل  اقد تاوتتاتلات نا فشعةالنالت ح ا

تإلف الت ح ا فتعفصفةالتعفتقةالتعدطات فدعاتدتاةاتمدتلنالت حد اممدفامفلدّالتسدفق ةا
تتلن ةددفافعغدد  اتواتددعحللراولاإلددف التحفصدداةافددطالت حدد افقاددتبالت حدد امسدد وفرا
اتةددفاوتددق امصددّ لراتةددفرا ف ف ددف التسددفق ةاتعقددباإفددطافددطاه ف ةددفاتث ددفءالتمنوددة

الت ح اةافطااح اهفتف.
تمدددفالتلدددف تبالتف  سدددطافدددنامعددد طاتدددت اف ددد  اولودددّ اتاذلددد اهدددطاف ددد  اا

احق اتشملا لات تلعالتذل الت ح تاتدتلءاا Fortune de merتإلف الت ح ا
اب.اكف واتإلف لرا فشعةام فش  النالت ح اتواتإلف لرا اي فلةفاافت ح ا  التماف
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لـى إى أخطار لير بحريـة  شـرط مـن المخـزن امتداد التأمين البحري إل –ثانيًا 
   :المخزن(
مماددناتل فدددطاللدددّالتعددلمقنال تفدددف الاددد اتبالتمدد منامضدددمنالاإلدددف اا

لتعطاتحّمافطالت ح راو ذت الاإلف التعطاتععد ضاتةدفالت ضدفلةافدطالت د اتوا
لت ةدد اتوالت ددتافددطاوددفلا ف ددوا واددةالت ضددفلةافددطالت دد اتوالت ةدد اتوالت ددتاتع ددعا

وقدّات دفولااaccessorium sequiturتقةافطالت حد ات عقدةالتفد عاتألصدل.الت واةالاتف
اا م هالا ا403لتمفت التلف تبالت ح تاهذهالتحفتةافلض افطا

ت تبالت ضف عامشمتتةاافتعلمقناتوبال للفعافطاتتامادفباتتجدّافقدهاتث دفءاا–ا1
ا.لت واةالتمحّت افطالتتثقلة

ت لدلاهدد تاتوا ةدد تاتواجددتتامامددلاوإذلا ف دوالت ضددف عاتث ددفءالت واددةامحددنراا–ا2
ذلا تةذهالت واةات  الاقةدفاقتللدّالتعدلمقنالت حد تاإدنلافعد  الت لدلالتمدذ ت  ا  ا

ا.لتفقالا اغق اذت 
ومدناتم اددةالمعددّلتالتضددمفبالت حدد تا تدد اتإلددف اغقدد ااح اددةاهددتامددفاملاددقالاقددها

تعلدّافدإبالوعدت الاwarehouse to warehouse clauseاشرط من المخزن إلى المخـزن 
م دددلاهدددذلالتشددد طا دددفبالاددد التضدددفمناتبامضدددمنالت ضدددفلةافدددطا واعةدددفالت ح ادددةا
 ضددففةا تدد ا واعةددفالت  اددةاتوالت تاددةاتوالت ة اددةامددنامذدد بالتشددفونا تدد امذدد با

التم تلا تقه.
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 الفرع الثاني
 األخطار المشمولة بالتأمين

واادددلباهق دددواقتللدددّالتلدددف تبالت حددد تالتمذدددف  التعدددطامسدددللال ةدددفالتمددد منافلضددد
لتمدد منايعحمدددلامذددف  ا دددلاهددن اوضددد  اياحددقاافاشدددقفءالتمدد منالاقةدددفامدددنا
لفصفةاوغ  اوت شقبالا الت  اوتصدفت اوإ تدفءاج د تاوتغققد اج د تاتال ادقا
وتاسددف اوتاسددفق ةاولتلدد لافددطالت حدد اولتح اددقاول  ف ددف اولت ةددباولتضدد  التددذتا

امالت ح اة.مس  هالت حف  اقصّلراولتس قةاولمتمفرا لالتلتل فاولتحتلت
ن من القانون البحري على أنه يبقى المؤمن مسؤواًل ع 375ونص  المادة 

ير األضرار الناشئة عن األخطار المؤمن من ا في حالة االضطرار إلى تغي
قرره خر يآالطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقو  بنقل البضائع أو أي تغيير 

 (375/1دة الربان دون تدخل المج ز أو المؤمن له  الما
تمدددفا ذلاتدددلامادددناتغققددد الت وادددةاتوالتل ادددقالضدددل ل افراالدددطالتمددد منامسددد و رالدددنا
لتحتلتمالتعطاوقعوافطالت  ءامنالتل اقالتمعفقالاقهراتوالتل ادقالتمععدفتافدطا

ا(375/2وفتةالّ اوجتتالتفف .ا لتمفت ا
ا

مؤمن يبقى ال – 1ا-امن القانون البحري على أنه  394كما نص  المادة 
 ارهااًل عن األخطار التي يشمل ا التأمين على السفينة في حالة اضطر مسؤو 

ا إلى تغيير طريق ا أو رحلت ا من فانب الربان دون تدخل المؤمن له
وإذلاتدددلامادددناتغققددد التل ادددقاتوالت وادددةالضدددل ل افراو دددفبامدددناشدددل هانادددفت اا–ا2

ت ةدددفالتمذدددف  التمددد منام ةدددف.افدددنامسدددللالتمددد منا  الدددنالتحدددتلتمالتعدددطاي  دددوا
اوقعوافطاج ءالتل اقالتمعفقالاقه.

فيما عدا الضرر الذي يصيب األشخاص يلتز  ا-ت هاا392وفق والتمفت ا
المؤمن بدفع التعويضات أيًا 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 
ا لم يتفق على تغطية نسبة معينة من هذه ثاب  أو متحرك عائم م

  التعويضات
ا

وفذصددتاالاإلددف التح فقددةافلددّاقضدد التلددف تبالت حدد تااددلبامذددف  التحدد اا
لاهاقةاتوالتذف جقةاتقسوالا الفتقالتم من.اوإذلاوصلالتفف امذفتتافقاتبا
لتم منامس و رالنا لالاض ل التعدطاتاحدقاافاشدقفءالتمد منالاقةدفامدناتلمدفلا

ةاوتلمددفلاثل اددةاوتتققددتاوضدد ياوإ هددف امددناتمددةاواتمددةا ف ددواصددّملةات الّل قدد
لددددّو امعع فددددفراهةددددفات اغقدددد امععدددد طاهةددددفاولمتمددددفرامددددنا ددددلالتلددددتل فاولالمددددفلا

التح فقة.ا
وفدددطاودددفلاهدددن التشدددطءالتمددد منالاقدددهراواتدددلامادددنامضدددمت فرا  امدددنالاإلدددف ا

لتذلدددد الت ح اددددةافلدددديراوتددددلايعحددددّتاتدددد بالتةددددن اهددددلاهددددتالتذلدددد الت حدددد تات ا
لتح فطرا دفبالاد امد م طالتمذدف  التعفتمدةاتباي  عدتلالتذلد التح فدط.اوهدذلامدفا

امنالتلف تبالت ح ت.اف فءافقةف ا378واا377واا376تضم عهاتواف التمتلتا
ا:تفق على خالف ذلكال يشمل التأمين األخطار التالية إال إذا اا-تو را

واتلمدددددددفلالتل صددددددد ةراتإلدددددددف التحددددددد االاهاقدددددددةراتوالتذف جقدددددددةراا–ا1ااااااااا
ارولإل هددفااروتلمددفلالتعذ اددبارولإلغددن ارولإلضدد لاارولت ددت ل ارول ضددل لاف 

و ددددذت اارولاضدددد ل الت فشددددعةالددددناتف قدددد ل اتوا شددددعفلف اذ اددددةاتمددددفرا ددددفباتدددد  ةف
ال تعقنءاولتم عالتصفت امناتالةالفمةافطاتمةاتوتة.

تألمدتللالاإدد  اتوالاضد ل التعدطاتحدّثةفالاشدقفءالتمد منالاقةدفاا–ا2ااااااااا
ا./404تألشذفاافقمفالّلامفا صوالاقهالتمفت ا/

شمل هذا التأمين األضرار التي  ،إذا أتفق على تأمين أخطار الحرباا-ثف قفرا
 ،واألسر ،واالنتقامية ،تلحق األشياء المؤمن علي ا بسبب األعمال العدائية
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أو السلطات سواء إذا وقع  بفعل الحوومات  ،واإلكراه ،واإليقاف ،واالستيالء
أو بسبب انفجار األلغا  ومعدات الحرب  ،كان  معترفًا ب ا أو لير معترف ب ا

ا األخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلن  أو كان  قد انت  
و خطر أإذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي ا-ثفت فرا

ؤمن   ويقع على المبحري اعتبر ناشئًا عن خطر بحري ما لم يثب  خالف ذلك
ا عبء إثبات أن الضرر ناشئ عن خطر لير بحري 

 
 

 الفرع الثالث
 األخطار المستبعدة من التأمين

 
  :أفعال وأخطاء المؤمن له –أواًل 

هق ددددواقتللددددّالتلددددف تبالت حدددد تااتبالتمدددد مناغقدددد امسدددد ولالددددنالتةددددن اا
اولتضدددد  التصددددفت انالددددناتإلددددفءاملصددددتت اتواجسددددقمةال ت  ةددددفالتمدددد مناتددددهاتو

امم اتهراو لالتفف امذفتتامعّااف نر.ا
مسدللالتمد منالدنالتضد  اا–ا1منالتلف تبالت ح تا  ا374ولاقها صوالتمفت ا

لتمددفتتالتددذتاياحددقالاشددقفءالتمدد منالاقةددفاافعددلاتوااذلددلالتمدد مناتددهاتواتفاعقددها
لت دد اقنامددفاتددلاي  ددوالتمدد مناتبالتضدد  ا فشددقالددناإلددلالمددّتاتواإلددفاجسددقلا

توالددنا همفتددهافددطاهددذلالتع فمددةالتمعلتتددةالتننمددةاتحمفمددةاامددناجف ددبالتمدد مناتدده
الاشقفءالتم منالاقةف((.

ا
ا
ا
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  :أخطاء الربان –ثانيًا 
مدنالتلدف تبالت حد تاف صدوافدطالتفلد  الت ف قدةاا391لتمدفت ات فوتواذتد ااا

اضد ل الت فشدعةالمدفامصدّ الدنالت فدفباو امسللالنالا–ا2 اا-م ةفالا ات ها
امناتإلفءامععمّ (.

ا
 العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه:  –ثالثًا 

ملصدددّاافتعقدددبالتدددذلتطافدددطالتشدددطءالتمددد منالاقدددهرالتل قعدددةالتذفصدددةاتوا 
لتحسفتددقةالتشددّيّ اتاشددطءالتمدد منالاقددهاولتعددطات عددلاقفهاقعددهاتاةددن اتوالتعاددتا
تددد اعةراوم دددفلاذتددد اقفهاقدددةااعدددضالتمعدددفتبالتشدددّيّ اتاصدددّتافقمدددفاتدددتاتع ضدددوا

اتا  تفة.
 يســأل المــؤمن الا-مددنالتلددف تبالت حدد تالادد ات ددهاا1/ا379لتمددفت اوقددّا صددوا
لاض ل التمفتمةالت فشعةالنالقباذلتدطافدطالت ضدف عالتمد منالاقةدفاا((عما يلي

ا(.(توالنالّ ا ففمةاتغاقفةفاتواو مةف
ا

  :لطبيعي للبضاعةاالنقص  –رابعًا 
 قعددطاقضددواتواددف التلددف تبالت حدد تالادد اتبالتمدد منا امسددللالددنالتدد لصالتل

ا(379/2 .لتذتامل تالا الت ضف عاتث فءالتل اق
 امسددددددللالتمدددددد منالددددددنالاضدددددد ل التمفتمددددددةالت فشددددددعةالددددددنالتغ لمددددددف اا–إفمسددددددفرا

ولتمصفت  اولتتضعاتحوالتح لتةاول تعقنءاولتعّلهق التصحقةاولتععلقلاولإعد ل ا
(ا مدفاتبالتمد منا ا379/3لتحصف اوتلمفلالتعة ادباوممف تدةات دف  امم تلدة. 

لالددددددنالتععتاضددددددف التمسددددددعحلةااسدددددد بالتح دددددد اولت ففتددددددةالتملّمددددددةات فددددددعامسددددددل
(او امسددددللالددددنالاضدددد ل التعددددطا اتعع دددد اتافددددفرامفتمددددفراياحددددقا4/اا379لتح دددد . 
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م فش  اافاشقفءالتم منالاقةفا فت لفتةاولتعلإق اوف و الاتدعف اولتعل دف التعدطا
ا(379/5ت ث افطالتعماقةالتع ف اةالتعطام  اةفالتم مناته. 

قّاتوج وامس وتقةالتم منالنالتعقبالتذفطافطالتسفق ةاا391  ّاتبالتمفت اوا
ن العيب الخفي لناشئة عيسأل المؤمن عن األضرار ا – 1اا-ف صوالا ا 
 في السفينة( 

 
اآثف اللّالتعلمقنالت ح تاا لتفصلالت فت 

 
 الفرع األول

 التزامات المؤمن والمؤمن له
ا

  :التزامات المؤمن –أواًل 
عدد ل التمدد منالاتفتددطايعحددّتاهععددتاضالتمدد مناتددهالددنالتذسددف  اتوا بالتا

لتض  التذتاتحلهامناج لءاتحلقاإل امنالاإلف الت ح اةامتضتعالتعلمقنرا
ولتعدددطاملإددددذهفالتمدددد منالادددد الفتلدددده.الادددد ات ايععددددّ اذتدددد التععددددتاضالتمددددّفتعا

اللدّتام مناتهام ا التعلمقنالتمحّتافطاللدّالتعدلمقن.ااباللدّالتعدلمقناتتفتدفرا ا ر
مناللتتالتععدتاضرايةدّطا تد اج د التضد  را اتبامادتباتد  فراإلثد لءالتمد منا

اتهالا اوسفاالتم من.اا
ا

اتط  بالتع لمف التم مناتهاتعحّتالا التشالالآل :التزامات المؤمن له –ثانيًا 
ــة عــن الخطــر المــؤمن منــه – 1 ــديم معلومــات حقيقي ا:التــزا  المــؤمن لــه بتق

امنالتلف تبالت ح تا مفاملتط اا368ا-ا366لتمتلتات فوتواهذلال تع ل ا
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ت.ام تناتام مناتباملابا الفلاللّالتعلمقنا ذلاقّ التم مناتهاوتتااغقد اتدتءا
 قةاهقف ف اغق اصحقحةاتوا علااستءاقصّامفايا  امنالت قف ف او فبامناشلبا

اذت التعلاقلااصت  امحستتةامناتلّي التم منااهمقةالتذل .
إلالفلاوتتاتلاماناتا قفباغق التصحق،اتوالت عمفباتمةاصاةاا.اوا تنا ابال

اافتض  التذتاتحقالتشطءالتم منالاقه.
ن.اوااتباتام منالتحقافطاقسديالتعلمقنا فمنرا ذلاث واتتءالتلصّامناجف با

التم مناته.
لاددد التمددد مناتدددهاتبامذلددد التمددد مناادددفت  وطالت ته ادددةالتعدددطاتلددد تاتث دددفءات.اا

وذت اإنلاارناشل ةفانافت الاإلف التعطايعحماةفالتم منت افبالتعلّاوااتبام
ثنثددةاتمددف امددناتددف ا التعاددلاهةددفااعددّالتددع عفتاتمددف التعلاددةالت تددمقة.افددإذلاتددلاملددعا

ا.لإلإلف افطالتمقعفتالتمذ ت اجفناتام منافس التعلّ
وإذلاوقددعالإلإلددف افدددطالتمقعددفتالتمددذ ت افددطالتلعددد  التسددفالةاوت ددقناتبانادددفت اا.هددد

الددطالتعددلمقناتددف افراملفهددلاقسددياار اتددلات ددنا فشددعةالددنافعددلالتمدد مناتددهلاإلددف
جدفناتامد مناارتمفا ذلا ف وانادفت الاإلدف ا فشدعةالدنافعدلالتمد مناتدها. ضففط

 مددفافسدد التعلددّاإددنلاثنثددةاتمددف امددناتددف ا الامددهاه اددفت الاإلددف امددعال وعفددفظا
يا ضففطاملفهلانافت اافتحقافطاقسيالتعلمقنراوإمفا الفءالتعلّامعالتملفت ةاالس

ا.لاإلف 
 ذلاقدّ التمد مناتدهااسدتءا قدةاتصد احفراغقد املدفهقاا-أنـه  368المادة وقضدوا

ا.تاحلقلةافقمفايععاقاافتحفتماتلياولهافطام ا التعلمقن
ا
 :التزا  المؤمن له بأداء قسط أو بدل التأمين – 2
لتمعفقا لتمافبوااتباذت الاتلءاافتشالالتمحّتافطاللّالتعلمقنراوفطالت مفباواا

ا(1/ا364لاقةمف.ا لتمفت ا
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التزا  المؤمن له بءخطار المؤمن بحدوث الضرر نتيجة وقوع الحادث  – 3
  :البحري 

ياع  التم مناتهاالبامذل التم منااالاوفتثةامناشل ةفاتبات عاهامس و رافطاا
متلّا ام فوناإمسةاتمف الا الاك  امناتف ا الامهاهتقتلةفامفاتلايعفقا

فإذلاتذاتالتم مناتهالنالإلإلف افطاا.  فتةاهذلالتمقعفتاتواتلصق هلا ا
لتمّ التمحّت اجفناإفضاققمةالتععتاضااملّل امفاتصفاالتم منامناض  ا

 عق ةالتعلإق افطالاإلف اواسليالتحقافطالتععتاضا ذلاتث والتم مناتبا
الّ الإلإلف ا فبالنالمّاالصّام عهامنالتتقتطالا اتت فااتحلقالتذل 

ا(364/5فطالتتقوالتم فتب.ا لتمفت ا
ا
 التزا  المؤمن له بالحفاظ على األموال المؤمن علي ا: – 4
ياعدد  التمدد مناتددهاافتمحفف ددةالادد التمددفلالتمدد منالاقددهاووقفيعددهامددنالاإلددف راا

ا(364/2ولتعملالا التعذفقتامناآثف التحفتماتّ اوقتله.ا 
ا
ا
مــؤمن إزاء الغيــر المســؤول التــزا  المــؤمن لــه بالمحافةــة علــى حقــوق ال - 5

 عن الضرر: 
وذت اافتذفذالتمضمتبالإلج لءل التض و اةاتاحفدفظالاد ا دلاودقا تلدفءالاد ا

مددددنالتلددددف تبالت حدددد تاا369ولادددد اهددددذلا صددددوالتمددددفت التمسدددد وتقنامددددنالتغقدددد .ا
لادد التمدد مناتددهال ددّاوقددتعالتذلدد التمدد منام ددهاتباي ددذلامددفافددطاا-ا1((التتةددف

 منالاقةدددددفراولاقدددددهاتبايعذدددددذا ففدددددةالإلجددددد لءل التدددددعلفلعهاإل لدددددفذالاشدددددقفءالتمددددد
و ايد ث اذتد الاد اا.لتعحف قةاتامحفف ةالا اودقالت جدتعالاد التغقد التمسد ول

ا.ولت التم مناتهالت فشعةالناللّالتعلمقن
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واسللالتم مناتهافطامتلجةةالتم منالنالتض  التذتاياحلدهااسد بالدّ اا–ا2
اناته.((ت فقذاهذلال تع ل ا عق ةاإللاتوا همفلالتم م

يحل المؤمن قانونًا بما دفعه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له و
 لتمفت اا قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجم  عنه مسؤولية المؤمن

386) 
ا
 :االلتزا  بالكشف على البضائع عند الوصول - 6

من له على المؤ منالتلف تبالت ح تات ه ااا409توضحوالتمفت اااااااااااااااا
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 

اا ما لم يثب  المؤمن له خالف ذلك ،سليمة
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 

 

 

 

 

ا
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 الفرع الثاني
 اقتضاء التعويض في عقد التأمين البحري 

ا
  :ر قيمة الشيء المؤمن عليهتقدي -أواًل 

للددّالتعددلمقنالت حدد تاللددّاتعددتاضايةددّطا تدد اج دد التضدد  راو ام ددتناا
تبات اّاققمةالتععتاضااحفلامنالاودتللالاد التلقمدةالتحلقلقدةاتألشدقفءالتمد منا
لاقةدددفراممدددفايددد تتاإلثددد لءالتمددد مناتدددهالاددد اوسدددفاالتمددد من.اوهدددذلامدددفاتضدددم عها

لاد اتباا000فالةالتذ  رال دّمفا صدوا  (امنالتلف تبالت ح ترات353لتمفت ا 
 ام دددفوناهدددذلالتععدددتاضاققمدددةالاشدددقفءالتةفت دددة((.اوهادددذلا هدددّاتباتعدددقناققمدددةا
لتشدددطءالتمددد منالاقدددهافدددطاللدددّالتعدددلمقن.اوت دددنا ذلاتدددلايدددعلاتعقدددقناققمدددةالتشدددطءا
لتمدد منالاقددهافددطاللددّالتعددلمقنرافلددّاتصددّ اتواددف التلددف تبالت حدد تاتددذت ال ددّمفا

ا ققمةالتشطءالتمضمتبالا التشالالتعفتطاهق وا قفقةاتلّي 
اا
 ذلاتددلايددعلاتحّيدددّاققمددةالت ضددف عافدددطاوثقلددةالتعدددلمقناا تلددّي اققمددةالت ضدددف عا–ا1

فددددقماناتحّيددددّهفاهتلتددددلةاقف مددددف الت ضددددف عاولتددددّففت اوإ افقددددعلاتلددددّي هفااحسددددبا
لتسع التعدفتتافدطاوقدوالتشدحناومحادهامدعاجمقدعالت فلدف التمّفتلدةاتحدقنا لاةدفا

ا(404لتتصتلاولت ف،التمعتقعا لتمفت ا ت امافبا
تلدددّ اققمدددةالتسدددفق ةاه دددفءالاددد اققمعةدددفافدددطايدددت اهدددّءاا تلدددّي اققمدددةالتسدددفق ةا–ا2

الاإلف راتتاهّءالت واةالت ح اة.ا
تلّي اققمةالاجة  اولاغذمةاوتف  الاشقفءالتلفهاةات منامفتطاولتعدطات دتباا–ا3

الاهّءالتذل اووقعه.افقعلاتلّي هفااحسباققمعةفافطامحا محنراتاضمفب
ا
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كمفاتصّ التلدف تبالت حد تاتاحدف  التعماقدةالتعدطاتعلدّافقةدفاللدتتاتدلمقناام اد ا
اا ي اّاتواي لصالا اققمةالتشطءالتم منالاقهاوذت الا الت حتالتعفتط

في حالة ما إذا كان  القيمة المصرح ب ا تزيد على قيمة الشيء المؤمن  - 1
  :عليه

 دددفباه دددف اغدددااتواإدددّلعامدددناق دددلالتمضدددمتبات ا .امقددد التلدددف تباهدددقنامدددفا ذلا
 ذلاللّالتعلمقنالا ام اد امدنالتمدفلامفدت اا–ا1لا ات ه ااا370فلضوالتمفت ا

ققمةالتشطءالتم منالاقهاووجّاه ف اغدااتواإدّلعامدناق دلالتمد مناتدهافدقمانا
 الدددفلالتعلددددّاه دددفءالادددد ا ادددبالتمدددد منالتدددذتامسددددعحقا فمدددلالتلسدددديامدددناق قددددلا

مادددناغددددااو اإدددّلعاففتعلددددّامعدددّاصددددحقحفرالاددد اقددددّ اققمددددةاالتععدددتاض.اوإذلاتددددل
لاشقفءالتمضمت ةاو امحقاتام منالتعقففءالتلسيالنالتملّل الت ل ّات ناتدهاتبا

تمفا ذلا فبام اد التعدلمقناتقدلامدناا–ا2اا.ي فلاهّلالللاوض  ال ّال قعضفء
م اددد االتلقمدددةالتحلقلقدددةاتألشددددقفءالتمددد منالاقةدددفافدددناياددد  التمددد منا  افدددطاودددّوت

اا.لتعلمقن
وإذا كان مجموع المبالغ المؤمن ب ا في عدة عقود يفوق قيمة األشياء 

المؤمن علي ا فيمون إبطال العقود وفقًا للمادة السابقة في حال وفود لش 
أو خداع من قبل المؤمن له  أما إذا لم يون لش وال خداع فتكون كل العقود 

لغ المعقود عليه على قدر صحيحة ويعطي كل من ا مفاعيله  بنسبة المب
كامل قيمة الشيء المؤمن عليه  ويمون تنحية هذا النص ببند في الوثيقة 

 371 المادة   يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ أو ينص على تضامن المؤمنين
 من القانون البحري(

ا
ا
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في حالة ما إذا كان  القيمة المصرح ب ا أقل مـن قيمـة الشـيء المـؤمن  - 2
  :عليه
لتضددمفبالددفت ات فمددلاققمددةالتشددطءالتمضددمتبراولاقددهافددإباتضدد  التشددطءامعلددّا

لتمضدددمتبامدددناجددد لءاتحلدددقالتذلددد الت حددد ترالتع مدددواشددد  ةالتعدددلمقناهععدددتاضا
لتمضددمتبالددنالتذسددف  ااددفتم ا التمحددّتافددطالتعلددّراوت ددنافددطااعددضالاوقددفباقددّا
ملدددت التمضدددمتبااضدددمفبااضدددفلةامعق دددةاام اددد اتقدددلامدددناققمعةدددفالتحلقلقدددةرا مدددفا

فتددةاهعادد التلقمددةراتواابالتمضددمتبا اي غددبافددطاتفددعاتقسددفطاتع ددفوناذتدد ات ة
لتحددّراوهددذلامددفامعددّاام فاددةاضددمفباج  ددطراتتاتبالتعلددّامغلددطاجدد ءلرامددناققمددةا
لتشدددطءالتمضدددمتبراولت ددد ءالتمع لدددطات لددد ات ععدددهالاددد الدددفتقالتمضدددمتب.اوه دددفا

قال دددّمفاتعحلدددقالاإلدددف التعدددطامدددناتجاةدددفاللدددّالتضدددمفبرا امادددتبالاددد الدددفت
لتضفمناتفعاتعتاضف ا  افطاوّوتام ا التضمفبالتم صدتاالاقدهافدطاوثقلدةا

التضمفب.
ا

  :طرق الحصول على تعويض الضمان –ثانيًا 
دعــــوى يعحددددعلام ددددّ قفرالادددد التمضددددمتبافددددطاتدددد قلالقعضددددفءالتععددددتاضاتباملددددقلا

ت دنافدطاودفلاوقدتعاتإلدف اي دعجال ةدفاتضد ل اا.لاد التضدفمناالخسارة البحرية
تاضددفمنالتشددطءالتمضددمتباوتباملفتددبااددفتععتاضالددنالتةددن ااافتغددةاتبايعدد  

.اوفددطاهددذلالتم ددفلاقضدد التلددف تبالت حدد تادعــوى التــركلت اددطراوتدد قاهافددطاذتدد ا
اامفاملتط 

ال يجوز أن يوون الترك فزئيًا أو معلقًا على شرط  ويترتب على الترك  – 1
مبلغ التأمين انتقال ملكية األشياء المؤمن علي ا إلى المؤمن والتزامه بدفع 

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 
 (383التأمين أن يرفض انتقال ملكية األشياء المؤمن علي ا إليه   المادة 

 ن في األحوال اآلتية:يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤم - 2
ات.ا ذلاها والتسفق ةا اقفر.

اا.ا ذلال للعواتإ ف التسفق ةامّ اثنثةاتشة ااعّاوصتلاآإ ات  فءال ةف.
ان.ا ذلاتصق والتسفق ةاهعاتامسعحقلا صنوه.

ات.ا ذلا ف وا فلف ا صنلالتسفق ةاتعفتلاثنثةات ففعاققمعةفالا الاقل.
ااجددفناتامدد مناتددهالتددععمفلاولددهافددطاتدد  اهددد.اوإذلاشددملالتعددلمقناتإلددف التحدد ا

لتسددفق ةافدددطاوفتدددةاتتددد هفاتوالوع فنهدددفاتوا ملففةددفاه دددفءالاددد اتمددد امدددنالتسدددالف ا
لتعفمةاوذت ا ذلاتلايعمانالتم مناتهامنالتع تلتالتسفق ةاإنلات فعةاتشدة امدنا

ا(398تف ا اققفمهااإإلف التم مناهتقتعالتحفتم.ا لتمفتا
ا:ائع للمؤمن في الحاالت التاليةيجوز للمؤمن له ترك البضا-ا3

ات.ا ذلال للعواتإ ف التسفق ةامّ اثنثةاتشة ااعّاوصتلاآإ ات  فءال ةف.
ا.ا ذلاتصدددد حوالتسددددفق ةاغقدددد اصددددفتحةاتامنوددددةاإددددنلالت واددددةاولتددددعحفلا لددددلا
لت ضف عاالمدةا  الدةاتإد  ا تد امادفبالتتصدتلالتمعفدقالاقدهاإدنلاثنثدةاتشدة ا

ا.إلف التم منااعّ اصنوقةالتسفق ةاتامنوةمناتف ا اققف التم مناتهااإ
ن.ا ذلاها والت ضف عاتواتافواامدفامعدفتلاثنثدةات فدفعاققمعةدفالتم ق دةافدطاوثقلدةا

اا.لتعلمقنالا الاقل
ت.ا ذلاهقعوالت ضف عاتث فءالت واةااس با صفهعةفاهعاتامفتتامعد ا شدلالتضد  ا

ا(406 لتمفت ا.لناإل امشماهالتعلمقن
 وى التأمين البحري:تقاد  دع –ثالثًا 

ات لضطاامضطات عقنا لاتلت ا فشعةالناللّالتعلمقنالت ح ت.ا–اا1
ا وت ّتاهذهالتمّ ا مفاياطا-ا2
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ات.امناتف ا التعحلف اقسيالتعلمقنافقمفايععاقاهّلت التملفت ةااه.
ا.امناتف ا اوقتعالتحفتمالتذتات شلال هالتّلت افقمفايععاقاهّلت التملفت دةا

اتعطاتاحقاافتسفق ة.هععتاضالاض ل ال
ن.امددناتددف ا اوصددتلالتسددفق ةراتوالتعددف ا التددذتا ددفبام ددباتباتصددلافقددهافقمددفا
يععاددقاهددّلت التملفت ددةاهععددتاضالاضدد ل التعددطاتاحددقاافت ضددف ع.اتمددفا ذلا ددفبا

التحفتما ولفرااوّاهذينالتعف اذقنات  التعلفت امناتف ا اوقتعالتحفتم.
هّلت التملفت ةاهعسدتاةالاضد ل اال ادقات.امناتف ا اوقتعالتحفتمافقمفايععاقا

لتعدد  .اوفددطاوفتددةاتحّيددّامةاددةافددطالتعلددّاإلقفمددةاتلددت التعدد  امسدد تالتعلددفت امددنا
اتف ا ال لضفءاهذهالتمةاة.

هد.امناتف ا اققف التم مناتهاافتتففءافقمفايععاقاهّلت التمسفهمةافطالتذسف ل ا
اتمسفلّ .لتمشع  ةراتواهّلت التملفت ةاافتماففل التمسعحلةالنال

توامددنايددت اققددف اارو.امددنالتعددف ا التددذتاملددقلافقددهالتغقدد التددّلت الادد التمدد مناتدده
افقمفايععاقاهّلتلهاق لالتم منااس با جتعالتغق .ارلتم مناتهاافتتففء

و ذت ات لضدطاامضدطاتد عقناتلدت التدع تلتالتم دفت التمّفتلدةااغقد اوجدهاا-ا3
اتم فت ااحلهافطال تع تلت.وق.اوت ّتاهذهالتمّ امناتف ا الالامناتفعاهذهال

اااعفاامس لا-ا4 اافتملفت ة التعلفت  ات افب اامففوضف ااروا للع اي للع  مف
الاض ل اللباوقتعا اتعلّي  اه ّااإ ق  اتو التل فقن التعطات  تاهقن لتعستاة

منالتلف تباا387 المادة  لتحفتمراوذت اافإلضففةا ت الات فاالتمل   اقف ت فر.
 (لت ح تا
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