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 ع األوؿالفر 

 استالـ البزاعة

يتكفل الشاقل بالبزاعة بسجخد استالميا، وىى مغ أىع الخصػات فى تشفضح العقج، 
نتعخض أواًل إلى السقرػد باستالـ البزاعة ثع إلى مكاف وزماف االستالـ،  إذ

  استالمو لمبزاعة. جتحفطات الشاقل البحخػ عش إلى وأخضخاً 

تعريف استالـ البزاعة: -(1)   

  عخيف " استالـ البزاعة " بحلظ العسل السادػ والقانػنى الحػ بسػجبو يأخحيسكغ ت
 الشاقل حيازة فعمية لمبزاعة لغخض الشقل، وبسجخد إستالميا تشتقل السخاشخ عمى

 .(1)الشاقل عاتق

-(2) مكاف استالـ البزاعة:  

                                                             
1  ) DIDIER PICON.L,absence de faute du transporteur maritime de 
marchandises,Mémoire de MASTER ,de droit maritime et des transports 

,Université de droit et des sciemces politiques,D,Aix-Marseeille 2005 p21 
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استالـ الشاقل لمبزاعة فى مضشاء الذحغ، ويسكػغ اإلتفاؽ  مغ حضث األصل يتع
خارج حجود السضشاء، كاإلتفاؽ عمى تدمسيا فى مخازف الذاحغ أو  ذلظ مى أف يتعع

وفى ىحه الحالة يتعضغ عمى الشاقل البحخػ الكياـ بسا ىػ  ،مقخه مخازف الشاقل أو فى
لذحشيا فى الدفضشة، وبالتالى يجخل  جاً ضرصيف السضشاء تسي الـز لشقل البزائع إلى

مغ حضث تصبضق أحكاـ مدئػلية الشاقل البحخػ  ىحا الشقل فى إشار الشقل البحخػ 
 لمبزائع خارج السضشاء، خاصة وأف األمخ قج ر اإلتفاؽ عمى استالـ الشاقلجلحلظ يش
والجسخكية التى يعدؼ الشاقل البحخػ عمى  ي إتخاذ بعس اإلجخاءات اإلداريةصيقتز

لدشة  8( مغ قانػف التجارة البحخية رقع 218، حضث تشز السادة)تحسل تبعاتيا
عمى الذاحغ تدميع البزائع لمشاقل فى الدماف و السكاف الستفق ـ عمى أنو "1990

ذا لع يػجج اتفاؽ إ -عمضيسا او الحيغ يقزى بيسا العخؼ الدائج فى مضشاء الذحغ 
خضخ فى أف تديج قيسة التعػيس الحػ يدتحق عشج التأو اليجػز  -عمى غضخ ذلظ 

  ".خةجتشفضح ىحا االلتداـ عمى مقجار األ

ميعاد استالـ البزاعة: -(3)   

يتدمع الشاقل البزاعة فى السػاعضج الستفق عمضيا، إال أنو يجػز أف يتدمسيا بعج 
ويعشى ذلظ أف الذاحغ ىػ الحػ يتػلى عسمية الذحغ، وبالتالى ال يتحسل  شحشيا،

 األضخار التى قج تحجث لمبزائع حتى إتساـ الذحغ.  مغ الشاقل شضئاً 

إنسا ىػ  ذلظ اإلستالـ أفلمبزائع مغ قبل الشاقل، إال  ىالـ فعموقج يحجث است
عمى ىحه البزائع  ػ عمى سبضل الػديعة لحضغ شحشيا، ففى ىحه الحالة تدخ 

، ووفقًا لشز السادة الفتخة ما بضغ تدمع البزاعة والذحغ أحكاـ عقج الػديعة خالؿ
ػعج تدميع الذاحغ ( سابقة الحكخ مغ قانػف التجارة البحخية السرخػ فإف م218)
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البزاعة لمشاقل ىػ السػعج الستفق عميو بضشيسا، وفى حالة عجـ وجػد اتفاؽ كاف 
      مػعج التدميع ىػ ما يقزى بو العخؼ الدائج.

ربصت اتفاقية ىامبػرج لحطة تدمع الشاقل لمبزاعة بحيازتيا ليا، بسعشى أف وقج 
وضع البزاعة تحت  تقع بسجخد التىلحطة التدمع لمبزاعة  - ىحه المحطة

 .ترخؼ الشاقل أو وكالئو

 مغ اإلتفاقية، إذ جعمت الشاقل الخابعةىحا ما نرت عميو الفقخة األولى مغ السادة و 
البزائع شالسا ىى فى حخاستو، والتى تعتبخ كحلظ مشح إستالميا مغ  مدئػاًل عغ

   الذاحغ.

جعميا تتحسل شبيعة ويجب أف يقػـ الذاحغ بتدميع البزاعة لمشاقل بالحالة التى ت
 .(1)الشقل البحخػ والتى تذسل عسميات التحسضل والسشاولة والخبط الجضج

ومتى أخحت البزاعة فى عيجة الشاقل أو وكضمو السفػض ولع تدمع لمسخسل إليو 
فإنيا تخزع حتسًا لعقج الشقل، وخاصة لقػاعج السدئػلية القانػنية ، فميذ ىشاؾ 

 .(2)ع عمى الخصيف أو فى البحختفخقة ما إذا كاف الزخر قج وق

تحفظات الشاقل البحرى:  -(4)  

  تعتبخ لحطة تدمع الشاقل لمبزاعة األكثخ مشاسبة إلجخاء الخقابة عمى حالة وحجع
 صة إلىػػػسشتصخؽ فى ىحه الشق ،البزاعة، وبالتالى مجػ قياـ الشاقل بتحفطات عشيا

                                                             
 173،مخجع سابق ص1990لدشة  8د|فايد نعيع رضػاف،القانػف البحخػ وفقًاألحكاـ قانػف رقع  - 1
 490ص 1996اؿ الجيغ عػض،الشقل البحخػ لمبزائع ،دار الشيزة العخبية،القاىخة،د|عمى جس - 2



 

 

 

 

 عصبم صالح احمد اسمبعيل د/                                            2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
339 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

 .اوأخضخا إلى آثارى االتيوحا السقرػد بالتحفطات، ثع إلى شخوط صحة التحفطات 

لدشة  8( مغ قانػف التجارة البحخية السرخػ رقع 1\205وقج اعتخفت السادة )
لمشاقل أو مغ يشػب عشو فى إبجاء تحفطات عمى قضج بيانات الذحغ  1990

الستعمقة بعالمات البزاعة وعجدىا أو كسضتيا إذا كانت لجيو أسباب ججية لمذظ 
   فى صحتيا.

تحفظات:تعريف ال -(أ)   

 التحفطات، لكغ دوف أف إلى مدألة 16/2 ةاتفاقية ىامبػرج فى الساد تتعخض
صادر  ػنفخاداترخؼ قانػنى التحفع بأنو "  يسكغ تعخيف و. إال أنالي تعخيفاً  تقجـ

 والعالمات الخئيدية والزخورىة مغ جانب الشاقل، يعبخ فيو عغ الكسية الحكيكية
 نقل عبء اإلثبات شخؼ الذاحغ، بيجؼ لمتعخيف بالبزاعة كسا سمست لو مغ

  .(1)"إليو خالؼ الجلضل السدتخمز مغ سشج الذحغ عمى عاتق الذاحغ أو السخسل

  (2)شروط صحة التحفظات -)ب(

حتى يختب التحفع آثاره القانػنية لرالح واضعو )الشاقل(، البج أف يدتػفى 
  وىى: شخوشاً 

                                                             
د| وججػ حاشػـ،القانػف البحخػ فى ضػء القانػف والسعاىجات الجولية،السؤسدة الحجيثة لمكتاب  - 1

 69ص 2011
2  ) RENE RODIERE,Droit maritime,09 ème édition,Précis 

Dalloz,Paris,1982,p333 
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  البيانات القانػنية.استػفى  أػ يجب أف يكػف سشج الذحغ صحيحاً  -1

  يجب أف يكػف التحفع مؤرخًا ويحسل تػقيع الحامل، وأف يكػف كحلظ محجداً  -2
بصالف جسيع التحفطات العامة والتحفطات السصبػعة التى يعشى ومدببًا، وذلظ 
، ولقج حارب القزاء الفخندى مثل ىحه التحفطات غضخ واضحة تحسل عبارات

  حجيج.والت لكػنيا تفتقخ إلى التدبضب

فخ عالقة الدببية بضغ الزخر الالحق بالبزاعة والتحفع الحػ ايذتخط أيزًا تػ و 
  حتى يشتج ىحا التحفع آثاره القانػنية. عمى الدشج وضع

الذحغ، حتى يسكغ  سشجيجب أف تػضع عمى األقل التحفطات فى  -3
ى فى مػاجية السخسل إليو ، وإذا ما حرل وقاـ الشاقل بإرساليا إل اإلحتجاج

عغ الدشج، فى ىحه الحالة ال يسكغ اإلحتجاج  رسالة مشفرمة الذاحغ فى
ال يسكغ اإلحتجاج بيا عمى و  ،فقط بالتحفطات إال فى العالقة بضغ الشاقل والذاحغ

ترخفات اآلثار الشدبية لم لشطخية السخسل إليو لكػنو غضخ عالع بيا، وذلظ تصبيقاً 
غ ضتج آثاره إال فى العالقة بضغ الصخفال يش الترخؼ القانػنى، حضث أف القانػنية

  .(1)فقط الستعاقجيغ

حاالت التحفظ: -)ج(   

ليذ لمشاقل حق التحفع عمى بيانات الدشج ما لع تتػفخ لو دواع ججية لمذظ فى 
  الخاصة بالبزاعة أو الػسائل العادية لمتجقضق فى محتػيات الذحشة. البيانات

                                                             
 53ص 2001ة ناجى،سشج الذحغ البحخػ،رسالة ماجدتضخ ،كمية الحقػؽ، جامعة الجدائخ زىخ  - 1
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فضيا التحفع فى سشج الذحغ:غ فقط يخخز لو ضفالشاقل إذف مقضج بحالت   

  الحالة األولى: تهفر أسباب جدية لدى الشاقل لمذك فى صحة البيانات الستعمقة

 (1) ةبالبزاع

فى  يسكغ الكياس عميو مدتكبالً  لع يعط القانػف والفقو والقزاء معيارًا دقيقاً 
 ستعمقةالخاصة بالشقل البحخػ لسعخفة ججية األسباب لمذظ فى البيانات ال  القزايا

الججية،  ىكل ما استصاع الفقو فعمو ىػ إعصاء أمثمة عغ الجواع بالبزاعة، لكغ
شخد مغ القارورات السرخح بو أنو فى حالة جضجة،  عمى سبضل السثاؿ ونحكخ مشيا 

مكدخ وسائل يخخج مشو، فى ىحه الحالة لو أحدغ  يبعث برػت يجؿ عمى زجاج
  .(2)وتحفطو قانػنىىالؾ  األسباب لمذظ بأف محتػػ الغالؼ فى

الحالة الثانية: إذا لم يكن لدى الشاقل الهسائل العادية لمتأكد من صحة البيانات 
 بالبزاعة أو إلجراء فحص لمبزاعة الستعمقة

ػ ماداـ أف ورود تحفطات بدشج الذحغ تزعف مغ الكيسة االئتسانية، ولتفاد
غ الدشجات غضخ الشطيفة، ثخ لجأ الذاحشػف إلى إبتكار وسضمة يتيخبػف بيا ماأل ىحا

بأف يعصى الذاحغ تعيجًا لمشاقل يعخؼ بػ " خصاب الزساف " مقابل حرػلو  وذلظ
عميو الخصاب  ػ وبالشطخ إلى ما يشصػ  ،خاؿ مغ التحفطات  شحغ نطيف عمى سشج

                                                             
1  ) RENE RODIERE,Droit maritime,op.cit,p333  

2  ) MARTIME REMOND GOUILLOUD,Droit maritime,02 ème 

édition,A.Pedone,Paris,1993.p351 
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فشخػ أنو مغ األفزل أف يتجخل السذخع ، (1)وضخر قج يمحق بالغضخ مغ غر
  قانػنية عى ىحا الخصاب تجاه الغضخ.بالشز عمى عجـ تختضب أية آثار 

َاثار التحفظ: -)د(   

متى استػفت التحفطات شخوشيا الدابقة، رتبت آثار قانػنية ىامة، إذ أف 
يخػ بأف التحفطات وسضمة لقمب عبء اإلثبات مغ الشاقل إلى  (2)الخاجح فقياً  ػالخأ

ػتية لدشج الذحغ، إلى السخسل إليو، وذلظ دوف أف تعجـ القػة الثب الذاحػغ أو حتى
البيانات الستحفع بذأنيا أف يثبت ذلظ، سػاء كاف الذاحغ  صحة ىفعمى مغ يجع

 الذحغ(. أو السخسل إليو )الحامل لدشج

 كسا يجػز لمشاقل فى عالقتو بالذاحغ إثبات خالؼ ما ورد فى سشج الذحغ مغ
 ال ، ألنو قج يرجر بجانبو خصاب الزسافحتى وإف صجر الدشج نطيفاً  ،بيانات

فى  بالغضخ الحػ لع يكغ شخفاً  يخالفو، ما داـ ال يمحق ضخراً  يسشع مغ إثبات ما
  إنذاء الدشج.

 التجارية، لسبجأ حخية اإلثبات فى السػاد أما فيسا يخز دلضل إثبات العكذ، فتصبيقاً 
 يجػز إثبات عكذ ما ىػ ثابت بالكتابة بكافة الصخؽ، وىػ ما يشصبق عمى عقجف

  صفو عساًل تجاريًا.بػ  الشقل البحخػ 

                                                             
1  ) ANTOINE VILLARD,Droit maritime,OUF,Paris,1997,p382  

2  ) ) MARTIME REMOND GOUILLOUD,Droit maritime,op.cit.p354  
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معشى ذلظ أف سشج الذحغ لو حجية ندبية بالشدبة إلى أشخافو، ولكل مشيع أف يثبت 
 فى حضغ ال يجػز لمشاقل إثبات العكذ فى مػاجية الغضخ ،يخالفو بكل الصخؽ  ما

  .)السخسل إليو( حدغ الشية

 السقرػد بالغضخ حدغ الشية، لكغ الفقو والقزاء تػليا السذخعلع يػضح و 
فى إبخاـ عقج الشقل، ومع ذلظ لو  عتبخ مغ الغضخ كل شخز لع يكغ شخفاً يف ذلظ،

 تشفضحه، وىػ حامل سشج الذحغ والسخسل إليو عمى وجو حقػؽ تشتج عغ
إقامة الجلضل عمى خالؼ ما ىػ ثابت فى  الخرػص، وبالتالى ال يحق لمشاقل

  .(1)الدشج فى مػاجية السخسل إليو

ع إقامة الجلضل عمى خالؼ ما ىػ ثابت فى سشج الذحغ دتصييأما السخسل إليو ف
  شخؽ اإلثبات. بكافة

ىامبػرج فقج تشاولت إتفاقية  مغ 16أما البشج )ب( مغ الفقخة الثالثة مغ السادة 
عمى  اعتساداً  نيةمخسل إليو يكػف قج ترخؼ بحدغ  ػعمى أنو أ السقرػد بالغضخ

  فى سشج الذحغ. الػصف الػارد لمبزائع

 

 

 

                                                             
 117،ص2006د|وىضب األسضخ،القانػف البحخػ،السؤسدة الحجيثة لمكتاب،بضخوت، - 1
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رع الثانىالف  

 شحن البزاعة

، وفى ةالـ الشاقل لمبزاعة، يقػـ بذحشيا عمى الدفضشة بػسائل مختمفاستبعج 
   محجدة حدب شبيعة البزاعة ونػعية الدفضشة. أماكغ

تعريف عسمية الذحن: -(1)   

 الذحغ عسمية مادية يقرج بيا وضع البزاعة عمى ضيخ الدفضشة فى مضشاء الكياـ
، وال يبجأ التشفضح إال مغ وقت الذحغ، فال يعتبخ رحضل الدفضشة الستفق عميو فى العقج

 .(1)فى شخيق الحىاب ىػ بجاية تشفضح العقج

والػسائل الكافية والذحغ مغ حضث األصل يقع عمى عاتق الشاقل لتػافخ الخبخات   
تتػالىا  إلى مضشاء الػصػؿ ، لكغ ال يسشع ذلظ أف البزائع لشقل جاً ضلمكياـ بيا تسي

 مغ الخابعة)أ( مغ السادة  لمفقخة ؼ أخخػ، فى حضغ تعج مغ الشطاـ العاـ شبقاً أشخا
   ج.ىامبػر  تفاقيةإ

وسائل الذحن: -(2)   

 تختمف وسضمة شحغ البزاعة باختالؼ شبيعتيا، سػاء بخافعات الدفضشة أو
 الخصيف أو بالخافعات العائسة أو باألنابضب والسزخات. بخافعات

   
                                                             

 327ص 1978د|عمى حدغ يػنذ،العقػد البحخية،دار الفكخ العخبى،القاىخة، - 1
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شة:رافعات الدفي -(أ)   

رافعات الدفضشة ىى التى تكػف مثبتة بالدفضشة نفديا، ونججىا فى الدفغ الكبضخة 
لخفع البزائع. الحجع  

: )Alléges   الروافع العائسة )الرشادؿ( ) -(ب)

يحجث ذلظ إذا كانت الدفضشة داخل السضشاء حضث يقتزى الحاؿ تػصضل البزاعة 
الدفضشة، حضث تقػػـ  اًل ثع تحسميابػاسصة الرشاديل، فتػضع عمضيا البزائع أو  إلضيا

   روافع الدفضشة أو الخوافػع العائسة بخفعيا عمى ضيػخ الدفضشة.

:(Grues) (ج)- رافعات الرصيف   

قج تكػف روافع الخصيف مسمػكة لذخكة السالحة أو الذخكة التى تتػلى عسمية 
دارة السضشاء متياز مغ إدارة السضشاء، وقج تكػف مسمػكة إلاوالتفخيغ بسقتزى  الذحغ

   .لمسقاوؿ البحخػ )مقاوؿ الذحغ والتفخيغ( التى تؤجخىا

األنابيب : -)د(    

بػاسصة  الذحغ حضث يتعيحجث ذلظ إذا تعمق األمخ بالدػائل كالبتخوؿ والبشديغ، 
ترل مدتػدعيا عمى الخصيف برياريج فى الدفضشة، وتدتخجـ فى ذلظ  خخاشيع

   مزخات السضشاء. شفاشات الدفضشة أو
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أنهاع الذحن: -(3)   

األصل أف تػضع البزائع فى عشابخ الدفضشة، لكغ قج يمجأ الشاقل إلى وضعيا 
  سصح الدفضشة وىػ االستثشاء. عمى

شحن البزائع فى عشابر الدفيشة -)أ( :   

األصػل أف يتع الذحغ فى عشابخ الدفضشة، حضث تكػف فى مأمغ مغ التأثخ 
وعادة ما تكػف أجخة الشقل فى العشبخ أكثخ ، يعصةالجػية والطخوؼ الصب باألحػػاؿ

  عمى الدصح. مغ أجخة الشقل

 شحن البزائع عمى سظح الدفيشة: -)ب( 

وىػ ماال تجده أغمب التذخيعات  عمى سصح الدفضشة إستثشاء، يعتبخ شحغ البزائع 
( مغ 216السرخػ حضث حطخت السادة ) القانػف فخ شخوط محجدة، ومشيا ابتػ  إال

ـ أف يتع شحغ البزاعة عمى سصح 1990لدشة  8لتجارة البحخية رقع قانػف ا
الدفضشة وذلظ لعجـ تعخضيا لخصخ التمف أو الدقػط فى البحخ، ألف شخكات 

 التأمضغ غالبًا ما تخفس التأمضغ عمى البزائع السذحػنة عمى سصح الدفضشة.

ولكغ السذخع السرخػ سسح بذحغ البزاعة عمى سصح الدفضشة عمى سبضل 
 ( سابقة الحكخ فى الحاالت التالية:216إلستثشاء وفق نز السادة )ا

الحالة األولى: السالحة الداحمية بضغ السػانئ السرخية، حضث يجػز فى تمظ الحالة 
شحغ البزاعة عمى سصح الدفضشة نطخًا لقمة الػقت والسدافة لمخحمة وعجـ دخػؿ 

 عة لمدقػط فى البحخ.الدفضشة فى مشاشق أعالى البحار التى قج تعخض البزا
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الحالة الثانية:إذا أذف الذاحغ بذحغ البزاعة عمى الدصح، بذخط أف يكػف ذلظ 
اإلذف كتابيًا، ففى تمظ الحالة ال مانع مغ شحغ البزاعة عمى الدصح شالسا أف 
مالظ البزاعة قج وافق عمى ذلظ كتابة ألنو ىػ صاحب الحق األصضل فى 

ئز البزاعة وىل تتأثخ مغ الذحغ عمى الترخؼ فضيا، وعمى عمع تاـ بخرا
 الدصح مغ عجمو.

الحالة الثالثة: إذا كاف الشاقل ممدمًا بالذحغ بتمظ الكيفية بسقتزى القانػف السعسػؿ 
بو فى مضشاء الذحغ أو إذا اقتزت شبيعة الذحشة ذلظ، أو أف العخؼ قج جخػ 

 عمى الخص بتمظ الكيفية فى ىحا الشػع مغ البزائع.

اقتزى فى كل تمظ الحاالت أف يحكخ فى سشج الذحغ أف البزاعة  ولكغ السذخع
   مذحػنة عمى الدصح.

 الفرع الثالث

 رص البزاعة

تعج عسمية الخص عسمية ىامة، ليذ فقط مغ أجل الحفاظ عمى البزاعة فحدب 
، وكثضخًا ما يصمق عمى التشقل، وإنسا مغ أجل سالمة الدفضشة فى حفع تػازنيا أثشاء

رصيا ولكششا نخػ أف الذحغ يقرج بو وضع البزاعة عمى ضيخ شحغ البزاعة 
الدفضشة بجوف تشطيع أو بجوف رص مشتطع، وتأتى بعجه مخحمة الخص بأف يتع تشطيع 

 أو تختضب وضع البزاعة عمى ضيخ الدفضشة.

   الخص، ثع إلى شبيعة خصأ الخص ثانيًا. وسشتعخض أواًل إلى تعخيف عسمية 
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:تعريف عسمية الرص -أوالا    

 يدتخجـ لفع الخص لمجاللة عمى وضع كل نػع مغ البزائع فى السكاف السشاسب
، (1)بحضث ال يرصجـ بجدع الدفضشة أو بالبزائع األخخػ  -بعج شحشيا  - ليا

 .الحسػلة مغ الخصخ ىويق ،أو التمف أثشاء الشقل يجشبيا اليالؾ بذكل

إحتخاميا وأىسيا ولخص البزائع قػاعج فشية تزسشتيا معاىجات دولية، يتعضغ 
 .(2)الخاصة بخصػط الذحغ 1930معاىجة لشجف لدشة 

يجخل كحلظ فى مفيػـ الخص، إقامة فػاصل بضغ البزائع أو وضع قساش سسيظ 
بالتالى فإف و  ،لػقايتيا مغ اىتدازات الدفضشة أو حخارة اآلالت أو مياه البحخ بضشيا

شخكات  تتػالىا ، لكغ قجيمتـد بو الشاقل أصاًل بسػجب عقج الشقل ىالخص عسل فش
، ويعتبخ الخباف ىػ السدئػؿ عغ متخررة ذات خبخة تقػـ بأعساؿ السشاولة

األخصاء التى تقع بسشاسبة رص البزاعة حتى ولػ اتفق الذاحغ مراريف رص 
البزاعة ألف ىحا االلتداـ مغ االلتدامات التى يختبيا عقج الشقل البحخػ فى ذمة 

 .(3)الشاقل

 

 

                                                             
 495،ص1996ر الشيزة العخبية،القاىخة د|عمى جساؿ الجيغ عػض،الشقل البحخػ لمبزائع،دا - 1
 90،ص 1988،د.ـ.ج الجدائخ 2د| حسجػ الغشيسى،محاضخات فى القانػف البحخػ الجدائخػ،ط - 2
 178د| فايد نعيع رضػاف،مخجع سابق ص - 3
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ة خظأ الرص:طبيع -ثانياا     

يثػر التداؤؿ حػؿ مجػ اعتبار الخصأ فى الخص ىل يعتبخ خصًأ مالحيًا أـ 
العضب فى الخص خصًأ تجاريًا لكغ  فإف تجاريًا؟ ويسكغ القػؿ أنو مغ حضث األصل

 .(1)مغ الدفضشةأإختالؿ فى تػازف و  مالحيًا متى تختب عشػو اعتباره خصأً  يسكغ

عتبخ كل خصأ فى الخص ا فرل فى األمخ، إذ  فيسا بعج (2)لكغ القزاء الفخندى
 تجاريًا. خصًأ

 كسا يعتبخ عضب الخص خصًأ تعاقجيًا، ألنو يتزسغ إخالؿ الشاقل بأحج التداماتو فى
 كمسا وصمت البزاعة تالفة أو ىالكة. الشقل، لحلظ يكػف خصأ الشاقل مفخوضاً  عقج

صأ فى الخص خصًأ إذا كاف الخ اىامبػرج عس إتفاقيةلكغ ال محل لمتداؤؿ فى 
مالحيًا، إذ أف اإلتفاقية ال تعفى الشاقل مغ الزخر الشاشئ عغ  خصأ تجاريًا أـ

 تفاقية بخوكدل.إ عمى خالؼ ىالسالح الخصأ

 يقع عمى الشاقل السدئػلية عغ األضخار الشاجسة عغ الخصأ فى عسمية ومغ ثع فإنو
 التى انتجبيا السدتقمةوإف كانت العسمية قج قامت بيا شخكات السشاولة  الخص حتى

ألنو البج أف تكػف عسمية الخص تحت إشخافو، وال تشتيى ىحه  الشاقل ليحا الغخض،

                                                             
 90د|حسجػ الغشيسى،مخجع سابق،ص - 1

2  ) RENE RODIERE,Transport maritime,R épertoire de droit commercial 

,Tome 05,Dalloz,Paris,1992,p5 
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 االستسخار فى اإلشخاؼ عمضيا خالؿ الخحمة ىيشبغ الػضيفة فى مضشاء الذحغ، بل
  اىتداز الدفضشة بفعل األمػاج. البحخية، إذ قج يختل رص البزاعة بدبب

 ، فقج يتػقع الخباف مشازعة عشجشخؽ اإلثباتلخص بكافة الخصأ فى ا ويسكغ إثبات
 الخص إذا ما لحق البزاعة تمف، فعادة ما يدعى الخباف لجػ الػصػؿ فى سالمة

 لمحرػؿ عمى شيادة سالمة الخص قبل تفخيغ وصػلو إلى السضشاء السقرػد
، وكضمو البزاعة، والتى ال تكػف ليا حجية إال إذا حخرت بحزػر السخسل إليو أو
وتخزع أو كاف عقج الشقل يتزسغ شخشًا يخػؿ لمخباف الخجػع إلى الخبخاء، 

 أعساؿ الخبخة. السػضػع، شأنيا شأف كل ىىؤالء السخترػف لتقجيخ قاض محاضخ

الثانى بحثالس  

  التزامات الشاقل البحرى أثشاء وبعد الرحمة

 البحخية،بعج أف يقػـ الشاقل البحخػ بذحغ ورص البزاعة، تبجأ مخحمة الخحمة 
ال يتػقف التداـ الشاقل عمى مجخد إجخاء عسمية الشقل فحدب وإنسا عميو  وخالليا

مغ السخاشخ وتجشضبيا األضخار حتى ترل إلى السخسل إليو  الحفاظ عمى البزاعػة
 كسا يستج التدامو إلى ما بعج الخحمة مغ تفخيغ لمبزاعة،،األوؿ( سصمبسميسة )ال

 الثانى(. سصمبسخياف عقج الشقل البحخػ )ال ىوتدميسيا ألصحابيا، وبو يشتي
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األوؿ سظمبال  

 التزامات الشاقل البحرى أثشاء الرحمة البحرية

 يقع عمى الشاقل البحخػ أثشاء الخحمة البحخية التدامضغ رئيدضضغ ومتجاخمضغ فيسا
 .)فخع ثانى(والسحافطة عمضيا  )فخع أوؿ(يتسثالف فى نقل البزاعة  بضشيسا،

ؿالفرع األو  

 نقل البزاعة

شقل البزاعة مغ مضشاء إلى أخخ، للبحخ فى االدفضشة  إبحارتبجأ الخحمة البحخية ب
  البحخ لسبادغ تحكسيا القػانضغ واألعخاؼ البحخية. تخزع فى والتى

تعريف عسمية الشقل: -(1)   

 ليا مغ مضشاء الكياـ )الذحغ( إلى مضشاء ىيقرج بعسمية نقل البزاعة التغضضخ السكان
قع عمى عاتق الشاقل تشفضح عسمية الشقل فى السيعاد الستفق عميو أو فى يػصػؿ، فال

 بإتباع خط الدضخ السعضغ فى العقج وعمى متغ الدفضشة السعضشة السعقػؿ السيعاد
   كحلظ فى العقج.

الظريق الستبع: -(2)   

يو يتفق عم أف يشقل البزاعة عبػخ الصخيق الستفق عمضػو، وإف لػعبالشاقل  يمتـد
سشج  ، فالشاقػل ممػـد بإتباع خط الدضخ السشرػػص عمضػو فىػفبالصخيق العاد
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 إلى ىحا االلتداـ أال يغضخ خط سضخ السالحة الحػ الذحغ، وعمى الشاقل وإستشاداً 
 .ىى مدارات مػصى بيا الدفغ عادة خاصة وأف الصخؽ البحخية غالباً  تدمكو

 سخع وقت قج يعخض الدفضشة إلىكسا أف تغضخ خط سضخ السالحة بقرج الػصػؿ بأ
 مخاشخ البحخ، لحا يستشع الخباف الكياـ بحلظ وإال سيكػف مدئػاًل عغ األضخار

 ىحا التغضضخ، وال يعفيو مغ السدئػلية سػػ بعس الحاالت التى الشاجسة عغ
 وجػد جبل مغ الجمضج أو أوكحالة وجػد عاصفة شجيجة  يدتػجب عميو إثباتيا
   .ىحه الحاالت تبخر ما يعخؼ باالنحخاؼ السعقػؿ ،ذخيةمحاولة إنقاذ أرواح ب

 وقج يحجث أال يكػف لمدفضشة خط سضخ قبل اإلبحار، ففى ىحه الحالة يقع عمى
 مع إحتخاـ وفق خط سضخ مالئع ػ، أ(1)الخط األقرخ واألكثخ أمشاً  الخباف إتباع

قف فى بعس التػقف فى السػانئ إذ قج يخد فى سشج الذحغ شخط يدسح لمشاقل بالتػ 
 .(2)الزخورة السػانئ فى حالة

ويجب أف يتع الشقل بتػصضل البزاعة إلى مكاف الػصػؿ الستفق عميو، ولكغ قج 
يحتفع الذاحغ بحقو فى تحجيج مضشاء الػصػؿ فى سشج الذحغ وانتطار أوامخ 
الذاحغ لتحجيج السضشاء اآلخخ إال إذا كاف الذاحغ قاـ بإخصار الخباف بالسضشاء 

ثشاء الخحمة البحخية وىػ ما يتع عادة، فعمى الخباف التػجو إلى السضشاء الحػ اآلخخ أ
 حجده الذاحغ مباشخة.

                                                             
 335د| عمى جساؿ الجيغ عػض،الشقل البحخػ لمبزائع،مخجع سابق،ص - 1

2  ) ANTOINE VILLARD,Droit maritime.op.cit,p394  
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وأحيانًا يتع الشز فى سشج الذحغ عمى حق الخباف فى اختيار مضشاء آخخ غضخ 
السضشاء السحجد فى سشج الذحغ، ويمجأ الشاقل إلدراج ىحا الذخط فى حالة عجـ 

ة بجخػؿ السضشاء فى السػعج السحجد فى سشج الذحغ بدبب التأكج مغ الدساح لمدفضش
الحخب أو حطخ بحخػ أو اضصخابات، وفى ىحه الحالة يدتصيع الخباف أف يفخغ 
البزاعة فى مضشاء آخخ غضخ السضشاء الستفق عميو مع استحقاؽ األجخة كاممة 

 .(1)باإلضافة إلى مراريف الشقل اإلضافية

ميعاد الشقل: -(3)    

 قل البزاعة فى مجة مشاسبة، فإذا لع يتفق الستعاقجاف عمى السيعاد الحػيجب أف تش
 ػلة معػػػفتخض أنيسا اتفقا عمى أف يتع فى مجة عادية ومعقيأف يتع فيو الشقل ف يجب

 .(2)وقػتيا وشبيعة البزاعة، وإال اعتبخت الدفضشة متأخخة مخاعاة نػع الدفضشة 

 رة أو فى الػصػؿ.غ: إما فى السغادضيحجث التأخخ فى حالتو 

  الحالة األولى: تأخر الدفيشة فى مغادرة ميشاء الكياـ:

  فخت القػة القاىخة التىاشخؼ إذا تػ  ػيفدخ العقج فى ىحه الحالة دوف مدئػلية أ
 تسشع الخحمة فى اآلجاؿ، وفى حالة إنعجاـ القػة القاىخة يتحسل الستدبب فى التأخضخ

                                                             
 182د|فايد نعيع رضػاف، مخجع سابق ص - 1
قية،بضخوت د|مرصفى كساؿ شو،أساسيات القانػف البحخػ،دراسة مقارنة،مشذػرات الحمبى الحقػ  - 2

 228،ص 2006
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السعقػؿ ىػ التداـ  رحمة بحخية فى السيعاد شاقل ببجءوبالتالى فإف التداـ ال السدئػلية،
  .(1)وليذ ببحؿ عشاية بتحقضق نتيجة

  الحالة الثانية: تأخر الدفيشة فى الهصهؿ إلى ميشاء التفريغ:

 ىحا السػعج يحدب التأخضخ مغ تاريخ الػصػؿ السجوف بدشج الذحغ، فإذا لع يحجد
نة باألوضاع العادية والسألػفة فى السفتخض الػصػؿ فيو، وذلظ مقار  فسغ التاريخ

فإذا لع يتع الشقل فى السيعاد السحجد، فإف ذلظ يػجب مدئػلية الشاقل ، السػانئ
ىامبػرج  تفاقيةتجاه الذاحغ بدبب التأخضخ، فى حضغ نرت إ  ويمدمو التعػيس

  مشيا. 5/2عمى التأخضخ فى التدميع فى السادة 

 الفرع الثانى

 العشاية بالبزاعة

السحافطة عمى البزاعة أثشاء الشقل، وتختمف درجة العشاية التداـ بى الشاقل يقع عم
 شبيعتيا ونػعضتيا، ومجػ اإلتفاؽ عمضيا. حدب بيا

-(1) السقرهد بالعشاية بالبزاعة:  

إتخاذ كل ما يمـد مغ اإلجخاءات السعقػلة بالحالة التى  العشاية بالبزاعة يعشى
ىى  -عمى أنيا أداة نقل  فزالً  -فضشة ذلظ أف الد وسبب شحشت بيا البزاعة،

                                                             
 276د| عمى البارودػ،د|ىانى دويجار،السخجع الدابق ص - 1
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دىا بسا يمـد لتكػف ضيقع عمى الشاقل إعجاد الدفضشة وتجي الح مخدف آمغ لحفطيا
 الستفق عميو. العقج صالحة لمسالحة ولتشفضح

كسا يفخض االلتداـ بالسحافطة عمى البزاعة أعباء عجيجة عمى الشاقل البحخػ، كأف 
كانيا بدبب إىتداز الدفضشة، أو يػفخ ليا سبل نتقمت مغ مارص البزاعة إذا  يعضج

  .التيػية الالزمة

  -(2) درجة االلتزاـ بالعشاية:

لمبزائع السذحػنة عمى الدفضشة، لسشع  العشاية التامة بحؿ الشاقل البحخػ  يجب عمى
خاصة، كالبزائع  عشاية ىالبزائع تقتز وقػع الزخر، إال أف ىشاؾ بعس

ا تعمق األمخ بالحضػانات الحية، فال يمـد الشاقل بتقجيع إذ فسثالً  ،الحداسة والخصخة
وإنسا أف تكػف مرحػبة بحارس مختز يقػـ بخعايتيا،  الصعاـ والساء إلضيا فقط

السبخدة التى قج تتصمب االحتفاظ فى درجات حخارة  ء بالشدبة لمبزائعىونفذ الذ
ف يبمغ الشاقل الثانية يجب عمى الذاحغ أ معضشة خالؿ الخحمة، وفى ىحه الحالة

فى حالة عجـ إعالـ  وعمى البزائع إذا أمكغ، ألن بحلظ، وأف يبضغ ذلظ كتابياً 
سػؼ  الشاقل أو مغ يسثمو عغ خصػرة أو حداسية البزاعة مغ شخؼ الذاحغ

  مغ السدئػلية فى حالة تزخر البزاعة السذحػنة. يتحسل ىحا األخضخ جدءً 
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الثانى سظمبال  

بعد الرحمة التزامات الشاقل البحرى   

  يرل التداـ الشاقل بسػجب عقج الشقل البحخػ إلى نيايتو بتحقضق غايتو الخئيدية 
 وىػ مضشاء -الستسثمة فى تػصضل البزاعة إلى السكاف الستفق عميو فى العقج 

أواًل، وتدميع البزاعة  البزائع يذخع فى تشفضح التداماتو مغ تفخيغ حتى –الػصػؿ 
  تشفضح العقج. خضخة فىوىى السخحمة األ ثانيًا،

 الفرع األوؿ

 تفريغ البزاعة

بعج وصػؿ الدفضشة إلى السكاف الستفق عميو، يبجأ الشاقل بعسمية فظ وإنداؿ البزاعة 
 اإلجخاءات السادية والقانػنية التى عخفيا فى البجاية مغ شحغ ورص، بشفذ

 وإلى زماف تو مغ جية،ضسشتصخؽ فى ىحه الشقصة إلى تعخيف عسمية التفخيغ وكيفو 
  التفخيغ مغ جية أخخػ. ومكاف

-(1) تعريف عسمية التفريغ:  

 عسمية التفخيغ، فى حضغ أف القزاء الفخندى عخؼالسذخع السرخػ لع يعخؼ 
 ذلظ العسل السادػ الحػ يتسثل فى إخخاج البزاعة مغ الدفضشة" االعسمية عمى أني
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 ى تقػػـ بشقميػا إلىالت رصيف السضشػاء، أو تفخيغيا فى الرشادؿ ووضعيا عمى
 (1)"كانت الدفضشة راسية بعضجة عشو رصيف السضشاء إذا

حتياشات الالزمة لسشع تعخض كسا تتصمب عسمية التفخيغ مغ الشاقل إتخاذ كافة اإل
لتمف أو ىالؾ. البزائع   

  -(2) كيفية التفريغ:

 كاتإال أنو يجػز اإلتفاؽ عمى قياـ الذخ  عمى عاتق الشاقلتقع التفخيغ  عسمية
 إذ يقع عمى الشاقل إخصار السخسل إليو بػصػؿ الدفضشة لمكياـ الستخررة بو

فتخة معضشة مغ وصػؿ الدفضشة يقػـ الخباف  بعسمية التفخيغ، فإذا لع يتقجـ خالؿ
لضتو، وىػ ما يعخؼ بذخط ئػ ومد بتفخيغيا مغ تمقاء نفدو وعمى نفقة السخسل إليو

التخمز مغ تبعة البزائػع  قل فى ىحه الحالة، ويتعضغ عمى الشا(2)ىالتفخيغ التمقائ
 عغ شخيػق إيجاعيا فى السخازف، كسخازف الجسارؾ أو السخازف العسػمية. إذ قج 
 يتزسغ سشج الذحغ الشز عمى إمكانية تػكضل الشاقل أو الخباف لسقاوؿ التفخيػغ،

ثابة لضتو، وعشجئح يعتبخ السقاوؿ بسئػ ليفخغ البزاعة عمى نفقة السخسل إلضػو ومد
قج ال يتسكغ الشاقل مغ و ، ةمتعاقج مع السخسل إليو، وتقػـ بضشيسا رابصػة مباشخ 

يخسػ فى أقخب مضشاء أو أف يخجع إلى  سكشو أفيالجخػؿ والخسػ بسضشاء الػصػؿ، ف
عغ ذلظ شخيصة أال يكػف  الشاتجة مضشاء التحسضل، وعميو أف يتحسل كل السراريف

  .ذلظ راجع لقػة القاىخة
                                                             

1  )  DIDIER PICON,op.cit,p 66 

2  )  DIDIER PICON,op.cit,p 67 



 

 

 

 

 عصبم صالح احمد اسمبعيل د/                                            2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
358 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

 باشاًل والغيًا، ذلظ أف عسمية ىقية ىامبػرج فتعتبخ شخط التفخيغ التمقائأما اتفا
 ضل اإلتفاقية تذكل التدامًا عمى الشاقل ال يجػز نقل عبئو عمى الغضخ التفخيغ فى

    مغ الشطاـ العاـ. ،( ألنيا )السخسل إليو مثالً 

  -(3) ميعاد التفريغ:

  نسضد فى ىحا الذأف بضغ حالتصغ:

لى: إذا كاف ميعاد التفريغ متفقاا عميه ومحدداا بدشد الذحن:الحالة األو     

يعج فى ىحه الحالة السضشاء الحػ يرادؼ رسػ الدفضشة فى ذلظ السيعاد قخيشة عمى 
   ميعاد التفخيغ الستفق عميو. أنو ىػ

  الحالة الثانية: إذا كاف ميعاد التفريغ غير محدد فى سشد الذحن:

يحجد  وإذا لع ،كػف التفخيغ فى السجة التى يحجدىا العخؼيتعضغ فى ىحه الحالة أف ي
فى مجة معقػلة، ويسكغ اعتبار تمظ السجة  أف يتع التفخيغفيجب مجة التفخيغ العخؼ 

بعضغ االعتبار شبيعة البزاعة  ىحا ويؤخح ،التى ال تمحق بالشاقل أو الذاحغ ضخراً 
  وكسضتيا عشج حداب مجة التفخيغ.

أو ثالث( لمتفخيغ، ويكػف عادة  ىحغ ميعاد إضافى )ثانكسا قج يتزسغ سشج الذ
أما عغ مدألة إثبات عسمية التفخيغ، فإف ىحه األخضخة  ى،لمسيعاد األصم مداوياً 

 .(1)بكافة شخؽ اإلثبات تعتبخ واقعة مادية لحا يسكغ إثباتيا

                                                             
 198ص 1993د|دمحم كساؿ حسجػ، أشخاص السالحة البحخية،مشذأة السعارؼ،اإلسكشجرية، - 1
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-(4) مكاف التفريغ:   

حػ يتع فيو التفخيغ  يتفق أشخاؼ عقج الشقل البحخػ عمى السضشاء المغ حضث األصل 
  -:فى سشج الذحغ، وقج ال يتع تجويشو تجويشو وقج يتع

 الحالة األولى: حالة ذكر ميشاء التفريغ الستفق عميه بدشد الذحن:

يتفق أشخاؼ عقج الشقل البحخػ عمى السضشاء الحػ يقع فيو التفخيغ، ويحجد بدشج 
ضشة إلى مضشاء غضػخ السضشاء أف يقػػد الدف وقج يجضد العقػج لمشاقل أحياناً  الذحغ،

مضشاء أخخ قخيب  ػيقتخف تعضضغ مضشاء الػصػؿ بعبارة " أو أ الستفق عميو، كأف
 ماف".أب يسكغ أف ترل إليو الدفضشة

فى الحالة التى يتعحر فضيا وصػؿ الدفضشة إلى السضشاء الستفق  ويتع تصبضق ذلظ
الترخؼ بسا فيو مرمحة أو القػة القاىخة، وبالتالى يكػف لمشاقل حخية  عميو بدبب

   يكغ مدود بتعميسات خاصة فى مثل ىحه الحالة. مشفعة لمذاحغ، إذا لع

  الحالة الثانية: حالة عدـ ذكر ميشاء التفريغ الستفق عميه بدشد الذحن:

 يجػػز لألشخاؼ السعشية فى ىحه الحالة إقامة الجلضل عمى تعضضغ السضشاء الستفق
لمقزاء استشباط ذلظ مغ بعس  ، ويجػزة شخؽ اإلثباتلتفخيغ البزاعة بكاف عمضػو

لقػاعج القانػف السجنى.  عغ نية األشخاؼ شبقاً  القخائغ، وذلظ بتفدضخ العقج والبحث
الحػ يعج  ػاالعتساد عمى القخيشة السدتسجة مغ فتح االعتساد السدتشج فسثالً 
عج يالشاقل، ف سشج الذحغ الحػ بسػجبو يتدمع البزائع مغ ىفى تمق ػ السذتخ  وسضمة

قخيشة عمى اتجاه نضتو إلى تفخيغ البزائع  ػ فى بمج السذتخ  ػالسدتشج فتح االعتساد
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، كاف ذلظ ػ أما إذا قاـ البائع بإرساؿ السدتشجات إلى بشظ السذتخ  ،فى ىحا البمج
  .ػ التفخيغ يقع فى بمج السذتخ  قخيشة عمى أف مضشاء

 لجػ فخع لبشظ يقع فى إحجػ ػدتشجفإف فتح االعتساد الس ئ وفى حالة تعجد السػان
  ، يعج قخيشة عمى تعضضغ مضشاء التفخيغ بيحا السضشاء.ػ بمج السذتخ  مػانئ

 الفرع الثانى

 تدميم البزاعة

 يمتـد الشاقل بسجخد رسػ الدفضشة فى مضشاء الػصػؿ بتدميع البزاعة السذحػنة
 عمى تالميا بشاءإلى السخسل إليو القانػنى أو مغ يسثمو، والحػ يصالب باس عمضيا
 .الذحغ سشج

 تدميع البزاعة ىػ االلتداـ األخضخ الحػ يختبو عقج الشقل البحخػ فى ذمةويعتبخ 
 مدئػلية الشاقل البحخػ حضث يتمخز فى ىعقج الشقل وتشتي ىالشاقل وبتشفضحه يشتي

وتختمف  ،وضع البزاعة بعج وصػليا سالسة تحت ترخؼ صاحب الحق فضيا
تشفضح التداـ  مية التفخيغ فالتدميع ىػ عسل قانػنى يتحقق بوعسمية التدميع عغ عس

مادية مؤداىا  بو عقج الشقل البحخػ فى حضغ أف التفخيغ مجخد عسمية ىالشاقل ويشتي
الفعمى  والسقرػد بالتدميع ،إخخاج البزاعة مغ الدفضشة فى مضشاء الػصػؿ

 وال يعتبخ تدميع ،لمبزاعة السشقػلة كاممة وسميسة إلى السخسل إليو أو نائبو
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 البزاعة إلى الدمصات الجسخكية مبخئًا لحمة الشاقل قبل السخسل إليو أو ال تعتبخ
 .(1)مرمحة الجسارؾ نائبة عغ ىحا األخضخ

سرمحة ل واألصل أف يتع التدميع بعج التفخيغ حضث أف التفخيغ يقػـ بو الشاقل
عمى  تع التدميعضيو فالسخسل إليو ولكغ إذا كاف التفخيغ يقع عمى عاتق السخسل إل

 ويمجأ الشاقل ،(2)قبل التفخيغ ويدسى ذلظ بالتدميع تحت الخوافع ػضيخ الدفضشة أ
 حتى يقػـ بالتعاقج مع مقاوؿ ىفى غالب األحياف إلى إدراج شخط التفخيغ التمقائ

 البزاعة تمقائيًا إذا تأخخ السخسل إليو فى تفخيغ البزاعة مع تحسل ىحا لتفخيغ
  .البزاعة مغ الدفضشة رخوفات إنداؿاألخضخ جسيع م

  -(1) تعريف عسمية التدميم:

ـ عسمية تدميع البزائع ولقج 1990لدشة  8لع يعخؼ قانػف التجارة البحخية رقع 
  .حػؿ االلتداـ بالتدميع الفقيية والقزائية تعجدت التعاريف

التعاريف الفقهية: -)أ(   

عسمية القانػنية التى بػاسصتيا يشيى تمظ العخؼ بعس الفقو عسمية التدميع بأنيا " 
الشقل إلى السخسل إليو أو مسثمو القانػنى   الشاقل التدامو بتدميع البزاعة مػضػع

 .(3)الحػ يقبل البزاعة السشقػلة "
                                                             

  1986|12|7ؽ جمدة  489س 633نقس مرخػ شعغ رقع  - 1
 183د|فايد نعيع رضػاف،مخجع سابق ص - 2

3  ) RENE RODIERE,Transport maritime.op.cit , p 4  
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" الترخؼ األخضخ لعقج الشقل البحخػ،  كسا عخؼ جانب آخخ مغ الفقو التدميع بأنو
البزاعة سميسة  والستسثل فى وصػؿ قل،ويزع حج لاللتداـ السمقى عمى عاتق الشا

ترخؼ صاحب الحق فضيا، وبو  إلى مضشاء التدميع، والشاقل يزع البزاعة تحت
  .(1)يشتيى االلتداـ الحػ عمى عاتقو"

التعاريف الفزائية: -(ب)    

 التدميع1992 نػفسبخ 17محكسة الشقس الفخندصة فى قخارىا الرادر بتاريخ عخفت 
 لحيازة مغ الشاقل إلى السخسل إليو، حتى يتسكغ مغعسمية تحػيل ابأنو "
 .(2)"البزاعة، ال عشج حرػلو عمى وثيقة الخفع  معايشة

 عسا ذىبت بفخندا (D,AIX-EN-PROVENCEلكغ اختمفت محكسة استئشاؼ )
  لعسمية التدميع، إذ ذىبت محكسة فى تعخيفيا إليو محكسة الشقس الفخندية
غضخ مختبط  ،إلى اعتبار التدميع 1992 يػلضػ 23 االستئشاؼ فى قخارىا السؤرخ فى

 ، وكحا بالتحػيل السادػ لمبزاعة، لكغ يتحقق بقبػؿ األشخاؼ السحكػرة بالػثائق
 .(3)وصل التدميع لمسخسل إليو لدحب البزاعة إعصاء الشاقل

                                                             
1  ) GEORGE RIPERT,Droit maritime,2 éme edition,Tom,Librairie Arthur 

Rousseau,Paris,1992,p466 

2  )  C.Cass.17|11|1992,BTL,1993,P50 

3  )  C.Cass,23|7|1990,Publié dans la revue de jurisprudence et de législation  

de 1990 p521 
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  -(2) مكاف وميعاد التدميم:

  نتصخؽ أواًل إلى مكاف التدميع ثع إلى ميعاد التدميع:

مكاف التدميم: -)أ(  

أو تدميع البزاعة فى السكاف الستفق عميو، -أو مغ يسثمو  -يتعضغ عمى الشاقل 
الحػ يقزى بو العخؼ الدائج فى مضشاء الذحغ إذا لع يػجج اتفاؽ عمى غضخ 

 ( مغ قانػف التجارة البحخية.218ذلظ،وىحا ما قزت بو السادة )

ميعاد التدميم: -)ب(   

 ميع أىسية بالغة، إذ عمى أساسو يتع تحجيج الػقت الحػتحجيج ميعاد التد يكتدب
 لضتوئػ أف يتقجـ فيو السخسل إليو لتدمع البزاعة، كسا تقػـ عمى أساسو مد يجب

 خاللو أيزًا يبجأ حداب أجل التقادـ، وكحا أجل إبجاء عغ التأخضخ، ومغ
  التحفطات.

وإنسا  ،خاصةما ال يكػف مػضػع نرػص تذخيعية  إذ أف زماف التدميع غالباً 
، وىحا عادة وفقًا إلرادة األشخاؼ، بسعشى وفقًا لمذخوط العامة لدشجات الذحغ يحجد

  ( مشو أف نفخؽ بضغ حالتضغ:218حاؿ السذخع السرخػ الحػ يجب وفقًا لمسادة )

 - حالة إتفاؽ األشخاؼ عمى ميعاد التدميع.

   - حالة عجـ اتفاؽ األشخؼ عمى ميعاد التدميع.
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لى: حالة اتفاؽ األطراؼ عمى ميعاد التدميم:الحالة األو    

 إلرادة األشخاؼ، التى ـد الشاقل بتدميع البزاعة فى السػعج السحجد لحلظ شبقاً تيم
، إذا ذكخ ميعاد التدميع فقج يكػف اإلتفاؽ صخيحاً  ،تكػف صخيحة أو ضسشية قج

وذلظ فى  ،كسا قج يكػف ىحا اإلتفاؽ ضسشياً ، بدشج الذحغ، رغع أنو ليذ إلدامياً 
 مشتطع حجدت لو مػاعضج اإلبحار ىمالح حالة ما إذا كانت الدفضشة تعسل فى خط

السقخر لػصػؿ الدفضشة إلى مضشاء  والػصػؿ، وبالتالى يحجد ميعاد التدميع بالضػـ
 .(1) غالتفخي

  الحالة الثانية: حالة عدـ اتفاؽ األطراؼ عمى ميعاد التدميم:

  د محجد لمتدميع ال يعشى أف لمشاقل مصمق الحخيةإف عجـ اتفاؽ األشخاؼ عمى ميعا
مغ كل قضج فى إنجاز الشقل البحخػ، وإنسا يطل ممتدمًا بإنجازه فى فتخة زمشية 

،وتمظ السجة السعقػلة يحجدىا العخؼ وفق وبالتالى التدميع فى مجة معقػلة معقػلة،
  ـ.1990لدشة  8( مغ قانػف التجارة البحخية رقع 218نز السادة )

 ما تججر اإلشارة إليو ىػ البحث فيسا إذا كاف الشاقل ممدمًا بإخصار السخسل إليوو 
  الدفضشة ؟ بػصػؿ

 ػ السرخ   عمى مثل ىحا االلتداـ، فى حضغ أف القزاءالسذخع السرخػ لع يشز 
 جعل ىحا األمخ ممدمًا عمى عاتق الشاقل ، فى حاالت محجدة:

                                                             
،الجار 1990لدشة  8د|ىانى دويجار،إشكاالت تدميع البزائع فى ضل قانػف التجارة البحخية رقع - 1

 37ص 1996الجامعية الججيجة لمشذخ، اإلسكشجرية 
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عجـ تحجيج ميعاد التدميع فى سشج الذحغ. -   

عسل الدفضشة عمى خط مالحى غضخ مشتطع. -  

 شخوء تعجيل فى ميعاد وصػؿ الدفضشة السحجد مغ قبل، وىحا عشجما يتحجد فى -
 .(1)الذحغ الػاجب إخصاره سشج

، كػف االلتداـ بإخصار السخسل ذو أىسية كبضخةلكغ ىحا االجتياد القزائى ال يبجو 
، غضخ القابل لمتجاوؿ ىسسلذحغ االال يسكغ أف يشتج أثخه إال فى حالة سشج ا إليو

أما إذا صجر سشج شحغ ألمخ أو لحاممو، فمغ يتسكغ الشاقل مغ إخصار السخسل 
ال يعمع لسغ يػجو إليو ىحا اإلخصار، وبالتالى ال يكػف الشاقل مجيغ بيحا  إليو، ألنو

 ،الدائج عسمياً  ػعمى ىحا األخضخ أف يعمع بػصػؿ الدفضشة، وىػ الخأ االلتداـ ، لكغ
أما فى حالة تجاوؿ سشج الذحغ، فإف ، اً اسسيكاف سشج الذحغ  حتى فى حالة ما إذا

تغضضخ الذخز الػاجب  صاحب الحق فى البزاعة يتغضخ، وقج يتختب عمى ذلظ
السعضغ بالدشج  الغو، والسحكػر بدشج الذحغ، وبالتالى يربح إبالغ الذخزبإ

   (.2بجوف ججوػ مغ الػجية العسمية)

 

 

                                                             
 وما بعجىا 42د|ىانى دويجار،السخجع الدابق ص - 1

2  )  DIDIER PICON.op.cit,p63 
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حق فى تدمم البزاعة:أصحاب ال  (3)-  

 يمتـد الشاقل بتدميع البزاعة لمسخسل إليو الحػ يقجـ لو سشج الذحغ فى مضشاء
فال تدمع البزاعة إال لسغ ورد اسسو فى  اً يفإذا كاف سشج الذحغ اسس ،الػصػؿ

الذحغ أو لسغ انتقل إليو الحق الثابت فى سشج الذحغ بسقتزى إجخاءات  سشج
فعمى الشاقل تدميع البزاعة لحامل سشج  نياً ذكاف سشج الذحغ إ إذا أما، حػالة الحق

سمدمة التطيضخات السػجػدة عمى ضيخ الدشج حتى لػ كاف  بعج التأكج مغ الذحغ
 . ىعغ شخيق تطيضخ تػكضم األخضخ سشج الذحغ انتقل لحاممو

صعػبة فى تدميع البزاعة فالشاقل ػ أ تػججأما إذا كاف سشج الذحغ لحاممو فال 
ة انتقاؿ ىحا يكيف الشطخ إلى و أف يدمع البزاعة لسغ يحسل سشج الذحغ دوف عمي

وقج يحجث أف يتأخخ  مغ قانػف التجارة البحخية ۳۲۳الدشج لو وذلظ شبقا لمسادة 
يدتصيع السخسل إليو أف  ، ففى ىحه الحالةهوصػؿ سشج الذحغ لمسخسل إليو أو يفقج

السخاد تدميسيا ويكػف ىحا يبية خ يتقجـ لمخباف ومعو خصاب ضساف بالكيسة التق
إال أف تدميع  البشػؾ ويقجمو لمخباف ويتدمع البزاعة،عادة مغ أحج  الخصاب صادراً 

ػلية أماـ الذاحغ مغ السدئالشاقل  فىالبزاعة فى مقابل خصاب الزساف ال يع
الخجػع عمى  الحالة عغ تدميع البزاعة ولكغ لمشاقل فى ىحه ىوحامل الدشج الحكيق

  .(1)لبزاعة و البشظ مرجر خصاب الزسافمع اتمد

                                                             
 وما بعجىا 184د| فايد نعيع رضػاف،مخجع سابق ص - 1
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 ىامبػرج، فإف مدئػلية الشاقل البحخػ تشتيىتفاقية بشج )ب( مغ إ 4/2ووفقًا لمسادة 
 البزاعة لمسخسل إليو، أو بػضعيا تحت ترخؼ السخسل إليو وفقًا لمعقج بتدميسو

 خخ تػجبآالعخؼ الستبع، أو بتدميسيا إلى سمصة أو شخؼ ثالث  أو القانػف أو
  مضشاء التفخيغ  تدميع البزاعة لو. ىف القػانضغ والمػائح الداريػة

فى  ػتدميع البزاعة عمى الشحػ الحػ تػرده اإلتفاقية، يؤد ومغ جانبشا نخػ أف
 ىخاء الشاقل مغ السدئػلية، دوف أف يكػف ثسة تدميع فعمباألحػاؿ إلى إ  بعس

ع فضيا الشاقل البزائع تحت إليو، ويبجو ذلظ فى الحالة التى يز لمسخسل لمبزائع
  .يدمسيا لو فعالً  السخسل إليو دوف أف ترخؼ

 السخسل إليو ىػ كل شخز شبيعى أو معشػػ، لو الحق فى تدمع ومغ ثع فإف
بعبارة أخخػ، ىػ و  ،نياية الخحمة البحخية بتقجيسو لدشج الذحغ البزاعة عشج

لة جضجة حدب فى حا البحخػ، بشقل بزاعتو بحخاً  ج مغ عقج الشقلضالسدتف
  .(1)وفقًا لدشج الذحغ السػاصفات والحالة التى تتع شحشيا عمضيا

  -(4) أداة تدميم البزاعة:

صاحب الحق فى يعج سشج الذحغ األداة التى بسػجبيا يتع تدميع البزاعة إلى 
 اسسىالذحغ  باختالؼ مخكد السخسل إليو، مغ سشج شحغ  سشج ، ويختمفاستالميا

                                                             
1  ) INNOCINT FETZE KAMDEM,la responsabilité du transporteur maritime de 

marchandises au niveau international,M émoire pour l,obtention du garde de 

maître en droit (LLM) Faculte de droit,Universite Laval,Qu ébec,1999,p61   
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( مغ قانػف 1|203لى سشج شحغ لحاممو وذلظ وفق السادة )إذنى،إ إلى سشج شحغ
  التجارة البحخية السرخػ، ومغ ثع فيشاؾ أشكاؿ ثالثة لدشج الذحغ:

سسى )باسم شخص معين(:اسشد الذحن  -)أ(  

وفى مثل ىحا  يدسى بدشػج شحغ اسسى ألنو يعضغ إسع السخسل إليو شخرياً  
لػارد اسسو بالدشج وإال قامت مدئػلية ال تدمع البزاعة إال لمذخز ااالسسى  الدشج

الشاقل إذا قاـ بتدميع البزاعة لذخز غضخه، وال يجػز تجاوؿ ىحا الدشج، ولكغ 
يجػز نقل ممكضتو وفق قػعج القانػف السجنى بذأف حػالة الحق، وعادة يمجأ الذاحغ 
 إلى الدشج االسسى إذا كاف ىػ نفدو السخسل إليو أو أف يكػف السخسل إليو وكيالً 

 .(1)عشو أو عاماًل عشو

 :الدشد اإلذنى -)ب(

يسكغ أف يكػف إما  اإلذنى أو سشج الذحغ ألمخ كسا يقاؿ عميو أحياناً  ذحغالسشج 
يعج سشج الذحغ ألمخ الذكل و  ألمخ الذاحغ أو ألمخ شخز معضغ مغ قبمو،

خالؿ فتخة نقميا بحخًا أو  ، خاصة عشجما تكػف البزاعة محل بيعالسدتعسل غالباً 
 ػضػع لعسميات الخىغ.م

ويشتقل ىحا الدشج اإلذنى بصخيق التطيضخ السعخوفة فى األوراؽ التجارية،أػ يشتقل 
بسجخد قياـ السطيخ وىػ الحامل بتطيضخه إلى الذخز السطيخ إليو وبسجخد التػقيع 

 عميو مغ قبل الحامل عمى ضيخ الدشج حتى تشتقل ممكية الدشج إلى السطيخ إليو.

                                                             
 162د| فايد نعيع رضػاف،مخجع سابق ص  - 1
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لتصيضخ مغ الجفػع السػجػدة فى األوراؽ التجارية عمى سشج الذحغ وتشصبق قاعجة ا
اإلذنى وفق رأػ الفقو حضث ال يدتصيع الشاقل أف يتسدظ ضج السطيخ إليو بالجفػع 

 .(1)التى كاف يحق لو التسدظ بيا فى مػاجية الذاحغ

سشد شحن لحاممه: -)ج(   

 شخز يتقجـ إليو ػيقػػـ الشاقل بسػجب سشج الذحغ لحاممو بتدميع البزاعة أل
يسكغ نقل وثيقة الذحغ لذخز أخخ بتدميسيا و سشج شحغ عشج الػصػؿ،  ومعو

إنتقاؿ ممكية البزاعة إليو، إذ أف وجػد الدشج  لو، وىشا ال يكمف الحامل بإثبات
لراحب الحق الحػ ال  صسأنضشةيػفخ ال بضجه يكػف دلضل عمى ذلظ، وىحا الشػع ال

   سع بو.اال الدشج، أو سخؽ لعجـ ذكخ يسكغ إثبات حقو إذا ضاع مشو

تعدد ندخ سشد الذحن: -)د(  

( بتحخيخ سشج الذحغ مغ ندختضغ تدمع 202تقزى الفقخة األولى مغ السادة )
إحجاىسا لمذاحغ واألخخػ تطل مع الشاقل، ولكغ يجػز لمذاحغ شمب استخخاج عجد 

سل إليو، وفى كاؼ مغ سشج الذحغ حتى يزسغ وصػؿ الشدخة السخاد إرساليا لمسخ 
تمظ الحالة قج يتعجد حسمة سشج الذحغ عغ شخيق خصأ أو غر مغ جانب 

يقػـ الشاقل بتدميع البزاعة إلى الذخز األوؿ الحػ  الذاحغ، ومغ حضث األصل
ػلضتو إلى ىحا الحج، ئلدشج الذحغ، وبالتالى تتػقف مد بسػجب ندخة أصمية يتقجـ
ستشع يحغ لمسصالبة بالبزاعة، فوثيقة الذ قج يتقجـ عجة أشخاص يحسمػف  لكغ

                                                             
د| سسيحة القمضػبى،الشطاـ القانػنى لخصابات الزساف فيسا بضغ األشخاؼ وبالشدبة لمغضخ،القانػف  - 1

 239العجد األوؿ والثانى ص 42واإلقتراد س 
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مكاف أمضغ، عمى حداب  مشيع، بل يقػـ بإيجاعيا فى ػتدميسيا أل الشاقل عغ
 الحػ يحق لو استالـ البزاعة قانػنًا.تحجيج السخسل إليو  حتى يتعالسخسل إليو، 

( مغ قانػف التجارة البحخية فى ىحا الفخض بأنو يتع 1|225وقج قزت السادة )
الشطيضخ األسبق، وإذا تدمع البزائع حامل لمدشج وكاف حدغ الشية التدميع لراحب 

فتكػف لو األفزمية عمى باقى حاممى الشدخ حتى لػ كانػا أسبق فى تاريخ التطيضخ  
  مغ تاريخ تطيضخ ىحا الدشج الحػ يحسمو حدغ الشية الحػ تدمع البزاعة بالفعل.

  تخز عسمية التدميع، مةىا ىامبػرج لع تتعخض لعجة مدائلويالحع أف إتفاقية 
 .كأوامخ التدميع، واإلذف بالتدميع، والتدميع فى حالة تعجد ندخ سشج الذحغ

ويتع إثبات عسمية التدميع عغ شخيق قياـ السخسل إليو الحػ تدمع البزاعة  
بإعصاء الخباف بشاًء عمى شمبو إيرااًل بتدمسو البزاعة حتى يشتيى التداـ الشاقل 

 ع الخباف ىحا اإليراؿ.البحخػ تسامًا بتدم

 ( مغ قانػف التجارة البحخية السرخػ لفخض إمتشاع229وقج تعخضت السادة ) 
 وأجازت لمشاقل أف يصمب مغ عشج وصػلياالسخسل إليو عغ استالـ البزاعة 

 يجاعيا عشجإيقع فى دائختيا مضشاء الػصػؿ أف يأذف لو ب ىاألمػر الػقتية الت ىقاض
 بيع البزائع كميا أو جدء مشيابيجػز لمشاقل شمب اإلذف كسا  ى،أمضغ يعضشو القاض

 الستيفاء أجخة الشقل وحرة ىحه البزائع فى الخدارات البحخية والسراريف
شخز الستالـ البزائع بعج اإلعالف فى  ػويصبق نفذ الحكع إذا لع يتقجـ أ

 .عغ ميعاد وصػؿ الدفضشة الرحف
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 الثانى فرلال

شاقل البحرى لمبزائعالشظاـ القانهنى لسدئهلية ال  

  تقػـ السدئػلية السجنية لمشاقل البحخػ فى حالة اإلخالؿ بإحجػ االلتدامات الدابق
 إلى اتفاقية ىامبػرج، وىحا ما قانػف التجارة البحخيةذكخىا إذ يختمف أساسيا مغ 

وىحا ما سشتصخؽ  السدئػلية،ضػابط ىحه األوؿ(، وكحا  بحثإليو فى )الس سشتصخؽ 
 ، ثع نتصخؽ لجعػػ السدئػلية )مبحث ثالث(.الثانى( بحثسإليو فى)ال

األوؿ بحثالس  

ونظاقها القانهنى أساس مدئهلية الشاقل البحرى لمبزائع   

 يختمف أساس السدئػلية السجنية لمشاقل البحخػ باختالؼ شبيعة التداـ الشاقل سػاء
ؽ تمظ ، كسا تحتمف حجود او نصاأو فى اتفاقية ىامبػرجالقانػف السرخػ فى 

 السدئػلية باختالؼ أساسيا، وىحا ما سػؼ نػضحو فى مصمبضغ مشفرمضغ:

األوؿ سظمبال  

 أساس مدئهلية الشاقل البحرى 

نتحجث عغ أساس مدئػلية الشاقل البحخػ لمبزائع وفق القانػف السرخػ )فخع 
 أوؿ( ثع وفق إتفاقية ىامبػرج )فخع ثانى(
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 الفرع األوؿ

لمبزائع وفق القانهف السررى أساس مدئهلية الشاقل البحرى   

 ىمسا ال شظ فيو أف الذاحغ وىػ يبـخ عقج الشقل مع الشاقل البحخػ إنسا يبغى ف
األحياف إرساؿ البزائع إلى شخز ثالث ىػ السخسل إليو، لضتدمسيا ىحا  غالب

 ىيتعيج بو الشاقل ف ػالح ىواألساسى الػصػؿ ، فااللتداـ األصم األخضخ في مضشاء
تػصضميا إلى مضشاء الػصػؿ، ويتبعو التدامو  ػأ نقل البزائع عقج الشقل ىػ

االلتدامو بالشقل يفتخض تقجيسو  بتدميسيا إلى السخسل إليو، غضخ أف تشفضح الشاقل
الدفضشة، وأيزا  سفضشة صالحة لمسالحة وكحا الكياـ بذحغ البزائع ورصيا في

الشاقل  لسة، بسعشى أفالسحافطة عمضيا بصخيقة تزسغ وصػليا إلى مضشاء التفخيغ سا
تدميسيا إلى  حتىممـد بالتشفضح السالئع اللتداماتو مشح تدمسو البزائع  ػ البحخ 

 .الحق فضيا أصحاب

وقج تشاوؿ  وقج اىتع السذخع السرخػ بسػضػع مدئػلية الشاقل البحخػ لمبزائع،
 ى إل 227 بالتشطيع فى السػاد مغ  الشاقل البحخػ التجارة البحخية مدئػلية  قانػف 
يختبيا عقج  ىمدئػلية الشاقل إذا أخصأ أو أىسل فى تشفضح االلتدامات الت وتشعقج 742

 .إلى ىالؾ أو تمف أو التأخضخ فى تدميع البزاعة ػمسا يؤد الشقل فى ذمتو

ولحلظ فإف  ،انعقجت مدئػلضتو هىح والتداماتأحج أو كل فإذا لع يقع الشاقل بتشفضح 
مغ عجـ قياـ الشاقل بتشفضح  لية عقجية نابعةمدئػ  ىمدئػلية الشاقل البحخػ ى

مغ قانػف التجارة ( 1|227) التداماتو الستختبة عمى عقج الشقل البحخػ. وقج وضعت
عغ اليالؾ أو التمف الالحق  بسدئػلية الشاقل ىالبحخية القاعجة العامة التى تقز
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لراحب الذحغ وتدميسيا  ما بضغ تدمسو البزائع فى مضشاء بالبزائع فى الفتخة
 .الحق فضيا فى مضشاء التفخيغ

مدئػلية  ة انعقجتيوعمى ذلظ إذا ىمكت البزاعة أو تمفت أثشاء تشفضح الخحمة البحخ 
األضخار  مغ جانبو ويمـد بتعػيس السخسل إليو عغ أالشاقل وذلظ الفتخاض الخص

ذا السدئػلية إال إ التى لحقتو مغ جخاء ذلظ وال يدتصيع الشاقل البحخػ أف يجفع ىحه
ال يج لو  ىأجشب أثبت أف ىالؾ البزاعة أو تمفيا أو تأخضخىا إنسا يخجع إلى سبب

  .(1)أو قػة قاىخة أو خصأ مغ الذاحغ أو مغ الغضخ ىو كحادث فجائيف

 الفرع الثانى

 أساس مدئهلية الشاقل البحرى فى اتفاقية هامبهرج

مدئػلية الشاقل البحخػ  الخامدةالفقخة األولى مغ السادة تكيع إتفاقية ىامبػرج وفق 
البزاعة أو تمفيا أو عغ التأخضخ فى وصػليا عمى أساس قخيشة الخصأ  ىالؾ عغ
حضث تشز عمى أنو " يدأؿ الشاقل عغ الخدارة الشاتجة عغ  السفتخض اإلىساؿ أو

ىالؾ البزائع أو تمفيا، وكحلظ الشاتجة عغ التأخضخ فى التدميع إذا وقع الحادث 
أو التمف أو التأخضخ أثشاء وجػد البزائع فى عيجتو عمى  الحػ تدبب فى اليالؾ

الػجو السبضغ فى السادة الخابعة، ما لع يثبت الشاقل أنو اتخح ىػ أو أحج مدتخجمػه 
أو وكالئو جسيع ما كاف مغ السعقػؿ تصمب اتخاذه مغ تجابضخ لتجشب الحادث 

  وتبعاتو". 

                                                             
 191د| فايد نعيع رضػاف،مخجع سابق ص - 1
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 بات وجػد البزاعة فىيكفى السزخور لحرػلو عمى التعػيس إثويالحع أنو 
 أتاح لمشاقل أسمػبًا مخنًا وعاماً الشز لكغ  ،لحطة وقػع الزخر و حخاسة الشاقل

 كافة يوتابعأحج السدئػلية أال وىػ إتخاذه ىػ أو  يسكغ بسقتزاه التخمز مغ
مسا يجؿ أف التداـ الشاقل البحخػ ىػ التداـ  التجابضخ السعقػلة لسشع وقػع الزخر،

 ببحؿ عشاية.

كاف يسكغ أف تتحقق فيسا  أف الحساية السخجػة لمذاحشضغ (1)ػ جانب مغ الفقوويخ 
يثبت أف الزخر الحػ  لػ كانت اتفاقية ىامبػرج قػج جعمػت الشاقل مدئػاًل ما لع

، وىحا ما تابعيو لحق بالبزائع قج نتج عغ فعل أو حادث ال يخجع إليو أو إلى
السرخػ كاف أكثخ تػفيقًا مغ فعمو السذخع السرخػ مسا نخػ معو أف السذخع 

 إتفاقية ىامبػرج فى ىحا الذأف.

   فى حضغ أف الفقخة الخابعة مغ السادة نفديا أتت بعكذ ما نرت عميو الفقخة
 األولى، إذ جعمت مدئػلية الشاقل عغ الزخر الشاشئ عغ الحخيق تقػـ عمى فكخة

غ خصأ أو إىساؿ الػاجب اإلثبات، فإذا أثبت السجعى أف الحخيق قج نذأ ع الخصأ
 أو مدتخجميو  فى إتخاذ التجابضخ السعقػؿ اتخاذىا إلخساد الحخيق مغ جانب الشاقل

  .البحخػ  قامت مدئػلية الشاقل مشيا التخفيفأو 

السذخع السرخػ كاف أكثخ إنرافُا وعجالة مغ إتفاقية ىامبػرج  ومغ الػاضح أف
   ة الشاقل. نحػ حرػؿ الذاحغ عمى حقػقو فى تمظ الحاالت فى مػاجي

                                                             
، مشذأة السعارؼ  1990لدشة  8ػد حدشى،عقج الشقل البحخػ الججيج الرادر بالقانػف د| أحسج محس - 1

 122،اإلسكشجرية  ،ص
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الثانى سظمبال  

 نظاؽ مدئهلية الشاقل البحرى لمبزائع

 ىاألجشب إال إذا أثبت الدبب مدئػلضتوأف يجفع  البحخػ لمبزائع ال يدتصيع الشاقل
، وىشاؾ نصاؽ معضغ لتمظ السدئػلية (1)إليو عجـ تحقضق ىحه الشتيجة الحػ يخجع

(، فخع أوؿ)ػنصاؽ ماد ليا مدئػلية الشاقل البحخػ لمبزائعويسكششا القػؿ أف 
 (فخع رابع) ىومكان ى )فخع ثالث(( وزمانفخع ثانى)ىوشخر

 الفرع األوؿ

 الشظاؽ السادى لسدئهلية الشاقل البحرى 

  يقرج بالشصاؽ السادػ لسدئػلية الشاقل البحخػ األضخار التى مغ أجميا تقػـ
 .والتأخضخ ،التمف،السدئػلية، وتتسثل فى ىالؾ البزاعة

:الؾ البزاعة: هأوالا   

الكسية  يمتـد الشاقل بتدميع البزاعة بالحالة التى كانت عمضيا عشج الذحغ مغ حضث
ىالؾ  بالسػاصفات السجونة فى سشج الذحغ. وإذا حجث أو الػزف أو الحجع وكحلظ
 بتعػيس السخسل إليو عغ التـد الشاقل أو كمياً  جدئياً  لمبزاعة سػاء كاف ىالكاً 

                                                             
وىحا ما استقخت عميو محكسة الشقس السرخية حتى قبل صجور قانػف التجارة البحخية الحالى انطخ  - 1

ػعة أحكاـ مجس 1977|6|27جمدة  321وكحلظ شعغ رقع  1977|6|20جمدة  452فى ذلظ شعغ رقع 
 1514ؽ ص28محكسة الشقس الدشة 
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صيع السخسل إليو معخفة كسية البزاعة اليالكة بسقارنة ويدت ،الكةيالبزاعة ال
ولع يحجد القانػف  ،أو الػزف السدمع فعاًل واألرقاـ السجونة فى سشج الذحغ الكسية
سمصة تقجيخية فى تحجيج  ىوتخؾ لمقاض ،فى البزاعة معضشة إلثبات العجد وسضمة
كاف قج أورد تحفع  إال إذا ،تبعًا لصبيعة البزاعة محل الشداع (1)اإلثبات وسضمة

سشج الذحغ عغ وزف البزاعة أو مقجرىا، وعشجئح يتػجب عمى الذاحغ أو  فى
إليو إثبات مقجار البزاعة عشج الذحغ، فإذا إستصاع ذلظ يدأؿ الشاقل عغ  السخسل
  .ىالجدئ اليالؾ

مضشاء  فى ويقجر التعػيس الحػ يمتـد بو الشاقل بالكيسة الدػقية لمبزاعة اليالكة 
التى  ىوذلظ تصبيقا ألحكاـ القانػف السجن ،ؿ إذا كانت أزيج مغ سعخ شخائياالػصػ 

أف  بأف يذسل التعػيس ما لحق الجائغ مغ خدارة وما فاتو مغ كدب بذخط ىتقز
 .يكػف ىحا نتيجة شبيعية لعجـ الػفاء بااللتداـ

يحجث إذا كشا برجد  ىأف اليالؾ الجدئ نؤيجه فى ذلظ (2)ويخػ جانب مغ الفقو
ى، بسعشى أف ذات األنػاع التى تدمسيا فى البزاعة دوف نقز نػع ىكس زنق

الشاقل ىى ما قاـ بتدميسيا ولكغ بكسية أقل، أما الشقز الشػعى معشاه اختالؼ 
لسا قج سمست إليو لشقميا أو نػع أقل  مغايخالشػع بأف قاـ بتدميع بزاعة مغ نػع 

  فى درجة الجػدة.

                                                             
 967س  24مجسػعة أحكاـ الشقس الدشة  1974|6|2جمدة  392نقس مرخػ شعغ رقع  - 1

2  ) AMAR ZAHI,Droit des transports,Tom 1,OPU,Alger,1991,p141  
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  ىػ التدميع، إذ أف ىحا ىواليالؾ الجدئ ىؾ الكمإال أف فاصل التفخقة بضغ اليال
مى، حضث أنو ال تدميع لبزاعة ىمكت كميا، أما األخضخ يشفى وقػع اليالؾ الك

 اليالؾ الجدئى فيكػف بو تدميع الجدء الستبقى مغ البزاعة.

حجود  وقج جخػ العسل عمى التدامح فى جدء معضغ ال يدأؿ الشاقل عغ اليالؾ فى
 باختالؼ نػع سى "عجد الصخيق" وتختمف ندب ىحا العجدىحه الجدء ويد

 فالشدبة السقخرة لمعجد فى الدػائل يجب أف تكػف أزيج مغ ندبة العجد  ،البزاعة
 ولكغ يذتخط لتستع الشاقل بيحا اإلعفاء أال يكػف متدبباً  ،فى البزائع األخخػ 

لػال خصأ  دتصيع الذاحغ أو السخسل إليو أف يثبت أنويفى ىحا العجد ف بخصئو
عجد حتى ما يدسى بعجد  ػتابعيو لػصمت البزاعة كاممة دوف أ الشاقل أو أحج

 .(1)الصخيق

)السفترض(: ىالهالؾ الحكس  -  

البزاعة إلى أصحابيا خالؿ مجة يحجدىا   عشجما ال تدمعيحجث اليالؾ الحكسى 
تعخضت لو، إذ تعتبخ  ىامبػرجتفاقية مغ إ (5/3)أف السادة  حضثالقانػف، 

التاريخ الحػ  يػمًا مغ 60إذا لع تدمع خالؿ  ىلبزاعة فى حكع اليالؾ الحكسا
، وىحا الحكع أورده قانػف التجارة البحخية السرخػ فى كاف يجب أف يتع فيو التدميع

( إذ اعتبخ الشز البزاعة ىالكة إذا لع تدمع خالؿ الدتضغ يػمًا 228السادة )
دميع، أو فى السػعج الحػ يدمسيا فيو الشاقل التالية النقزاء السػعج الستفق عميو لمت

 العادػ فى الطخوؼ السساثمة إذا لع يػجج تحجيج لمسػعج باتفاؽ األشخاؼ.

                                                             
 616ص 24مجسػعة أحكاـ الشقس الدشة  1973|4|17جمدة  145نقس مرخػ شعغ رقع  - 1
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: تمف البزاعة ثانياا    

 ىا، إال أنيا معضبة،ار يقرج بتمف البزاعة وصػليا كاممة مغ حضث وزنيا ومقج
 لبزاعة أجيدةوتكدخت أجداء مشيا، أو كانت ا لػ كانت البزاعة زجاجاً  كسا
  ووصمت محصسة، أو زىػر وصمت ذابمة. بائيةكيخ 

 الجدء  أنو إذا تمف جدء مغ البزاعة بحضث ال يرمح (1)ويخػ بعس الفقو
وإف ، وليذ جدئى لمبزاعة ىمشيا لالستعساؿ، فإنشا نكػف أماـ ىالؾ كم ىالستبق

مبزاعة ل ىف معيار التفخقة بضغ اليالؾ الكمألذلظ  كشا نختمف مع ىحا الخأػ
وتحجيج وجػد التمف يتع بسقارنة ما ىػ وارد  عجمو، والتمف ىػ حرػؿ التدميع مغ

  تدميسو مغ قبل الشاقل بعج تساـ الخحمة.  فى سشج الذحغ مغ بيانات مع ما تع

: التأخير فى تدميم البزاعة: ثالثاا    

و فى التأخضخ يعشى عجـ تسكغ الشاقل مغ تدميع البزاعػة فى السيعاد الستفق عمي
فى الطخوؼ  ػالشقل البحخػ، أو فى السيعاد الحػ يدتغخقو الشاقل العاد عقج

  ىشاؾ إتفاؽ عمى وقت تدميع البزاعة. السساثمة إذا لع يكغ

 فإذا كاف ميعاد تدميع البزاعة محجد فى سشج الذحغ، فإف التداـ الشاقل
 ذلظ أف مجخدصعػبة،  ػبتحقضق نتيجة، وبالتالى فإثبات التأخضخ ال يثضخ أ يكػف 

  السيعاد دوف حرػؿ التدميع يكػف بحاتو خصًأ عقجيًا. حمػؿ ذلظ

                                                             
 531،ص1996ى جساؿ الجيغ عػض،الشقل البحخػ لمبزائع،دار الشيزة العخبية،القاىخةد| عم - 1
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أما فى حالة ما إذا لع يكغ ىشاؾ ميعاد متفقًا عميو لتدميع البزاعة، فإف 
فيو التدميع ىػ السيعاد الحػ يدمسيا فيو الشاقل  الحػ يكػف واجباً  السيعاد

دوف رقابة عميو مغ محكسة وىحا السعيار يخزع لتقجيخ قاضى السػضػع الحخيز،
 .(1)الشقس

 يمحق ضخراً  فإنوبالبزاعة،  يمحق ضخراً  حتى لػ لع فى التدميع والتأخضخ 
أو يمحق بو خدارة، كأف تتعخض  فػت عميو كدباً يبالسخسل إليو، ف اقترادياً 

يفتخض فى حالة  ومغ ثع فإنو ،إلى ىبػط أسعارىا ػالبزاعة إلى كداد مسا يؤد
  التمف. اعة وصمت سميسة عكذ اليالؾ أوالتأخضخ أف البز

والسادة  ىامبػرج تفاقيةمغ إ (5/2)ة ومرصمح التأخضخ وارد صخاحػة فى نػز الساد
عمى وقػع التأخضخ  ىحه السادةإذ تؤكج  ( مغ قانػف التجارة البحخية السرخػ 240)

السشرػص عميو فى عقج الشقل البحخػ، أو  إذا لع يتع تدميع البزاعة فى الػقت
السػعج الحػ يدمسيا فيو الشاقل العادػ فى الطخوؼ السساثمة إذا لع يػجج اتفاؽ فى 

  يحجد مػعج التدميع.

  أما محكسة استئشاؼ باريذ، فقج قزت أنو فى حالة عجـ تحجيج ميعاد التدميع فى
 أف يكػف تدميع البزاعة فى السيعاد السعقػؿ، وحجد ىحا ىشبغضسشج الذحغ، ف

  .(2)لعبػر الدفضشة حػض البحخ األبيس الستػسط شيخيغ األخضخ بسجة

                                                             
،مشذأة السعارؼ 1978د|دمحم كساؿ حسجػ،إتفاقية األمع الستحجة لمشقل البحخػ لمبزائع عاـ  - 1

 68ص 1997،اإلسكشجرية 
2  ) C.App de Paris,15|1|1997 ,DMF 1997,p340  
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 الفرع الثانى

 الشظاؽ الذخرى لسدئهلية الشاقل البحرى 

الشصاؽ الذخرى لسدئػلية الشاقل البحخػ يعشى تحجيج الذخز الحػ يتحسل تمظ 
 السدئػلية عشج اإلخالؿ بأحج واجبات الشاقل البحخػ فى عقج نقل البزائع بحخًا.

اقل الستعاقج مع الذاحغ بشفدو بتشفضح الشقل مشح البجاية إلى غاية األصل أف يقػـ الشو 
لية لشاقل ئػ قج يحجث وأف يدمع السدىحا الشاقل البزاعة لمسخسل إليو غضخ أف  تدميع

عسمية الشقل، سػاء كمو أو بعزو، فشكػف بحلظ أماـ ناقل متعاقج، وناقل  آخخ لتشفضح
ناقل آخخ، أو ناقمضغ آخخيغ لضتػلى  عقج الشقل اسع ىيعضغ ف ، كسا يسكغ أفىفعم

البزاعة مغ ناقل إلى آخخ حتى ترل إلى  كل مشيع تشفضح جدء مغ الشقل فتشتقل
 .السخسل إليو، وىحا ما يدسى بالشقل الستتابع

ثع   ىالشاقل الستعاقج والشاقل الفعم دراسة تحجيج ذلظ الذخز عغ شخيق سشحاوؿو 
   والسختمط . الشاقل فى الشقل الستتابع

: الشاقل الستعاقد والشاقل الفعمىأوالا    

 تشفضح عقج الشقل البحخػ بيقػـ الشاقل الستعاقج مع الذاحغ بشفدو  مغ حضث األصل
تػكل ىحه السيسة الى ناقل أخخ  يسكغ فضيا أفىشاؾ حاالت أخخػ  بخمتو، لكغ
   لحا سشتصخؽ لمشاقل الستعاقج ثع لمشاقل الفعمى.ى، الفعم يجعى الشاقل

ل الستعاقد:الشاق   -(أ) 
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 الشاقل الستعاقج ىػ الشاقل البحخػ الحػ يبـخ عقج الشقل مع الذاحغ، ويكتدب
تمظ الرفة مغ واقع اتفاقو مع الذاحغ عمى الشقل، بغس الشطخ عسا إذا قػاـ  الشاقل

  آخخ بإنجازىا. ياً بحخ  الشقل أو كمف ناقالً  ىػ بعسمية

  فى سشج الذحغ، وبالتالى اقج محكػراً يتختب عمى ذلظ أف يكػف إسع الشاقل الستعو 
 يكػف مدئػاًل فى مػاجية الغضخ.

سع الشاقل بدشج الذحغ أو ذكخ برفة غضخ اعجـ ذكخ ويثػر التداؤؿ عغ حالة 
فمع يشز السذخع السرخػ عمى الحل فى تمظ الحالة ولكغ واضحة،  دقيقة أو غضخ

مجيد الدفضشة ىػ الخأػ الخاجح ىػ ما أتت بو إتفاقية ىامبػرج بأف يعتبخ 
   .(1)الشاقل

-(ب) الشاقل الفعمى:  

قج يعيج الشاقل الستعاقج بتشفضح الشقل كمو أو جدء مشو الى ناقل آخخ يجعى ىحا 
  ". الشاقل الفعمى " أو " الشاقل البجيل  األخضخ

  والشاقل الستعاقج يسمظ ىحه اإلمكانية دوف حاجة الى تخخيز مغ الذاحغ، إال إذا
إلدامية تشفضحه مغ شخؼ الشاقل الستعاقج.تزسغ العقج   

جػاز قياـ الشاقل بأف يعيج بتشفضح  قانػف التجارة البحخية السرخػ عمى وقج نز
عسمية الشقل كميا أو بجدء مشيا إلى ناقل آخخ أشمق عميو السذخع صخاحة مرصمح 

                                                             
 1978ىامبػرج  ( مغ إتفاقية1|1السادة )  - 1
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 بضغ ىامبػرج نرت صخاحة عمى ىحه التفخقةتفاقية أف إ كسا. (1)"الشاقل الفعمى"
 ( مشيا.2|1السادة )فى  الشاقل الستعاقج والشاقل الفعمى

لكغ التداؤؿ الحػ يصخح: ما ىى اآلثار الستختبة عمى قياـ الشاقل الفعمى  
 عسمية الشقل فى مػاجية السخسل إليو ؟ بإتساـ

، ألف االلتداـ فى ىحه الحالة يمتـد الشاقل الفعمى بتدميع البزاعة الى السخسل إليو 
  صبح يقع عميو.بالتدميع أ

 ىامبػرج لسدئػلية الشاقل الستعاقجتفاقية مغ إ العاشخةفى حضغ تعخضت السادة 
 ضخ وصػليا، إذػػػػائخ لمبزاعة، أو تأخػػػفى حالة حجوث أضخار وخد والشاقل الفعمى

  جاءت باألحكاـ التالية: 

الحق  -أو السخسل إليو  -فى حالة حجوث أضخار وخدائخ لمبزاعة فممذاحغ 
  إحجػ الخياريغ : ىف

  إما الخجػع مباشخة عمى الشاقل الستعاقج بصمب التعػيس عغ األضخار التى -1
عيج الشاقل الستعاقج عسمية الشقل بخمتيا الى  حجثت أثشاء تشفضح عقج الشقل، سػاء

  لمفقخة األولى. أو عيج الى ىحا األخضخ بجدء مشيا فقط، وىحا شبقاً  ىفعم ناقل

                                                             
 1999لدشة  8( مغ قانػف التجارة البحخية رقع 1|243السادة )  - 1
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  مى الشاقل الفعمى بصمب التعػيس عغ األضخار التى لحقتإما الخجػع عو  -2
الحػ   عغ األضخار التى حجثت أثشاء الجػدء ػالبزاعة فى فتخة تػاججىا عشجه، أ

  قاـ بتشفضحه مغ الشقل، وىحا شبقًا لسا ورد فى الفقخة الثانية.

إسشاد  رغع لمفقخة األولى مدئػاًل عغ الشقل بكاممو، ولسا كاف الشاقل الستعاقج  شبقاً 
 تشفضح العقج كمو أو بعزو الى الشاقل الفعمى، وكاف الشاقل الفعمى وفقًا لمفقخة الثانية

 يخجع عمضيسا مدئػاًل عغ الشقل الحػ يقػـ بتشفضحه، فإنو يحق لمسخسل إليو أيزًا أف
الدابقة الحكخ.  لمفقخة الخابعة مغ السادة بالتزامغ معًا بجعػػ التزامغ، ىحا شبقاً 

والشاقل الفعمى  الفقخة الدادسة لتشز عمى أنو يحق لكل مغ الشاقل الستعاقج وجاءت
   اآلخخ لتدػية التعػيزات التى دفعيا كل مشيسا. الخجػع عمى

 

 

 

 

 

: الشاقل فى الشقل الستتابع والشاقل فى الشقل السختمطثانياا    

مغ  يختمف مجاؿ مدئػلية الشقل البحخػ باختالؼ شبيعة الشقل الحػ يقػـ بو
   متتابع الى نقل مختمط. نقل
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  الشاقل فى الشقل الستتابع)أ( 

فى جسيع أجدائو، وفى ىحا الشػع مغ الشقل يتفق  ياً ىػ الشقل الحػ يكػف بحخ 
الذاحغ والشاقل األوؿ عمى أف يتػلى ىحا األخضخ عسمية الشقل الى مكاف معضغ،  فيو

 حق، ثع يدمسيا ىحا األخضخالبزاعة الى ناقل ثاٍف لشقميا إلى مكاف ال ثع يدمع
  يميو، وىكحا بالتتابع حتى ترل البزاعة الى السخسل إليو. أيزًا إلى الشاقل الحػ

ما تججر اإلشارة إليو ىػ أف ىحا الشػع مغ الشقل يتع بػاسصة سشج شحغ واحج و 
 ال يجػز لمشاقل الثانى إصجار سشج شحغ مشفرل ػأ ،عسميات الشقل الستعاقبة  لكل

شقل الستسسة مغ شخفو، وبالتالى فيحا الشػع مغ الشقل يخزع لذخوط سشج ال لسدافة
ال غضخ، ذلظ حدب ما تع اإلتفاؽ عميو بضغ الشاقل األوؿ والذاحغ،  الذحغ السباشخ

  ىامبػرج.تفاقية مغ إ 11السادة ىػ ما أكجتو  و

 ىشاؾ خط مالحى مثاؿ: أف تخسل بزاعة مغ اإلسكشػجرية الى نضػيػرؾ، وال يكػف  
مخحمتضغ، مغ  تع الشقل فى ىحه الحالة عمىضمباشخ بضغ اإلسكشجرية ونضػيػرؾ، ف

سفضشة  إلى نضػيػرؾ عمى ػ )إيصاليا( عمى سفضشة ثع مغ جضشػ  ػ اإلسكشجرية الى جضشػ 
  أخخػ.

ويتختب  الستعاقبة قلومغ ثع يكػف بضج الذاحغ سشج شحغ واحج لكغ عسميات الش 
 :لة الشتائج التاليةىحه الحا فىعمى وحجة عقج الشقل 

أف لمسخسل إليو الحق فى الخجػع عمى الشاقل األوؿ مرجر سشج الذحغ   -1
مغ الشاقل  استمسيا يدتمع البزاعة مغ ىحا الشاقل، وإنسا السباشخ، مع أنو لع

 .األخضخ
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أف شخوط سشج الذحغ السباشخ تحكع عسميات الشقل السختمفة فى العالقة بضغ   -2
 ىحغ أو السخسل إليو، فإذا تعاقج الشاقل األوؿ مع الشاقل الثانوالذا الشاقل األوؿ

قبل الذاحغ أو  الً ئػ تع االتفاؽ عميو مع الذاحغ كاف مد عمى شخوط مخالفة لسا
  .السخسل إليو

 

 

  -(ب) الشاقل فى الشقل السختمط:

فى  إف ىػحا الشػػع مغ الشقػل يتػعلع تشطع إتفاقية ىامبػرج ىحا الشػع مغ الشقل، حضث 
جدء مشو، وبصخيق البخ أو الجػ أو الدكة  أوسػاط مختمفػة، يتع بصخيػق البحػخ فى

  ضغ التالضضغ:مغ إحجػ الفخض الحجيجية فى الجدء األخخ، وال يخمػ األمخ

، كل مشيع ػ والجػ  ػ أف يتعاقج الذاحغ مع الشاقل البحخػ والبخ  الفخض األوؿ: -
عمى كل واحج  ػ نقل مدتقمة تدخ  وفى ىحه الحالة نكػف برجد عقػد عمى حجػ،

  الخاصة بو. األحكاـ مشو

أف يتعاقج الذاحغ مع الشاقل البحخػ عمى نقل البزاعة الى  الفخض الثانى: - 
، ػ بصخيق البحخ والبخ معًا، أو يتعاقج عغ نفذ األمخ مع الشاقل البخ  البمج السقرػد

الشقل السختمفة،  الحالة نكػف برجد عقج نقل واحج يزع جسيع عسميات  وفى ىحه
العقج ال يثبت بدشج واحج كسا ىػ الذأف فى الشقل الستتابع الختالؼ   لكغ ىحا

الشقل السختمفة، بل يرجر فى ىحه الحالة سشج خاص بالشقل البحخػ  شبيعة عسميات
 ، ويخفق الدشجاف أحجىسا باآلخخ، ويصبق قانػف ػ خاصة بالشقل البخ  وتحكخة نقل
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عمى  ةقانػف التجار  ػ دء الخاص بالشقل البحخػ، ويدخ عمى الج يةالبحخ  التجارة
  .ػ ، وقػاعج قانػف الصضخاف عمى الشقل الجػ ػ بالشقل البخ   الجدء الخاص

 ،(1)لقج أضيخ العسل البحخػ سشج شحغ ججيج يعخؼ " بدشج الذحغ السباشخ "و 
رجر يكانت بحخية أو جػية أو بخية، ف الحػ يشطع جسيع مخاحل الشقل، سػاء وىػ
أحج الشاقمضغ سشج شحغ مباشخ، وعميو أف يختب مع الشاقمضغ اآلخخيغ مخاحل  فيو

  األخخػ. الشقل

  سخسل إليو إال الخجػع عمى الشاقلػأما فى حالة حجوث ضخر لمبزاعة، فسا عمى ال
 األوؿ مرجر سشج الذحغ السباشخ عغ كل مدافة الشقل التى قاـ بيا، أو الخجػع

  .بالتزامغ جسيعاً  عمضيع

رع الثالثالف  

 الشظاؽ الزمشى لسدئهلية الشاقل البحرى لمبزائع

 أشػػػارت الفقػػػخة األولػػػى مػػػغ السػػػادة الخابعػػػة مػػػغ اتفاقيػػػة ىػػػامبػرج إلػػػى تحجيػػػج الشصػػػاؽ
لية الشاقػػػل البحػػػخػ عػػػغ ئػ البحػػػخػ، حضػػػث تتدػػػع لتذػػػسل مدػػػ لية الشاقػػػلئػ الدمشػػػى لسدػػػ

مضشػػػاء  ىالشقػػػل، وفػػػ وأثشػػػاء مضشػػػاء الذػػػحغ، ىنقميػػػا، مشػػػح تػاجػػػجىا فػػػ خادالسػػػ البزػػػائع
لية الشاقػػػل البحػػػخػ، أف تكػػػػف البزػػػائع ئػ وتذػػػتخط ىػػػحه الفقػػػخة النعقػػػاد مدػػػ، الػصػػػػؿ

   .حػزتو وتحت رقابتو ىف ػحخاسة الشاقل، أ ىاألماكغ الثالثة ف ىتػاججىا ف أثشاء

                                                             
 191د| أحسج محسػد حدشى،عقج الشقل البحخػ فى القانػف البحخػ الججيج،مخجع سابق ص - 1
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 تبجأ مغ استالـ ىوبيحا تكػف مدئػلية الشاقل البحخػ شاممة لكافة العسميات، والت
 ىبتدميسيا إلى السخسل إليو ف ىمضشاء الذحغ وتشتي ىف ع مغ الذاحغالشاقل لمبزائ

ذلظ عسمية التداـ الشاقل بذحغ البزائع عمى الدفضشة ورصيا  ىالتفخيغ ، ويعش مضشاء
 عشج الػصػؿ تفخيغ البزائع وتدميسيا إلى السخسل إليو. ىحا االلتداـ ونقميا، ثع

وفق إتفاقية  مغ الشطاـ العاـالفقخة عمى عاتق الشاقل يعج  تفخضو ىحه ػالح
عمى الكياـ بذحغ البزائع  ، حضث ال يجػز لمشاقل االتفاؽ مع الذاحغىامبػرج

، ومغ ثع وتفخيغيا ورصيا، أو االتفاؽ مع السخسل إليو عمى الكياـ بفظ البزائع
يتزح أف إتفاقية ىامبػرج قج وسعت مغ الشصاؽ الدمشى لسدئػلية الشاقل البحخػ 

 لمبزائع.

ال يستػػػج  وفػػػق أحكػػػاـ اإلتفاقيػػػة حػػػع أف الشصػػػاؽ الدمشػػػى لسدػػػئػلية الشاقػػػل البحػػػخػ ويال
مضشػػػػاء الذػػػػحغ، والالحقػػػػة  ىفػػػػ عمػػػػى اسػػػػتالـ الشاقػػػػل البزػػػػائع ليذػػػسل الفتػػػػخة الدػػػػابقة

تدػػمع الشاقػػل البزػػائع داخػػل الػػبالد، وقػػاـ بشقميػػا  مضشػػاء التفخيػػغ، فػػإذا ىلتدػػمسو ليػػا فػػ
أو الشيخية إلى مضشػاء الذػحغ، فػإف أحكػاـ  بخية،سػاء بالدكظ الحجيجية، أو بالصخؽ ال

 .مضشاء الذحغ االتفاقية ال تشصبق إال حضغ ترل البزائع إلى

 فإف البزائع تجخل فى حيازة الشاقل مغ ( مغ إتفاقية ىامبػرج2|4لمسادة )ووفقا 
الذاحغ نفدو، أو مغ شخز يشػب عشو، أو سمصة،  وقت استالمو ليا، سػاء مغ

القػانضغ أو المػائح الدارية فى مضشاء الذحغ تدميع البزائع لو  شخؼ آخخ تػجب أو
لضتو ئػ مد ىليحه الفقخة فإف حخاسة الشاقل لمبزائع، وبالتال الذحغ. ووفقاً  لغخض

الشاقل البزائع لمسخسل إليو، أو بػضعيا تحت  فيويدمع  ػالح فى الػقت ىتشتي
ات التجارية السعتبخة فى مضشاء القانػف، أو العخؼ، أو العاد لمعقج، أو ترخفو وفقاً 

 .التفخيغ
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 حجدت الفقخة الثالثة مغ السػادة الخابعػة مػغ اتفاقيػة ىػامبػرج السقرػػد بسرػصمحوقج  
لضيسػػا فػػى الفقػػختضغ، األولػػى والثانيػػة مػػغ ىػػحه السػػػادة إالسذػػار  الشاقػػل و السخسػػل إليػػو

ضغ يقترػػػخ عمػػػى ىػػػحيغ الذخرػػػ تؤكػػػج أف مرػػػصمح الشاقػػػل و السخسػػػل إليػػػو ال حضػػػث
شة، ضالدػف ليذػسل الػػكالء، والتػابعضغ الػحيغ يعسمػػف لحدػابيع، كػأمضغ فقط، وإنسا يستػج
 .وأمضغ الحسػلة

مػػػجػ تػػػأثضخه عمػػػى وحػػػجة عقػػػج الشقػػػل  ويثضػػػخ الشصػػػاؽ الدمشػػػى لسدػػػئػلية الشاقػػػل البحػػػخػ 
خاصػػة  تزػػع أحكامػػاً  لػػعمػػغ إتفاقيػػة ىػػامبػرج نجػػج أف السػػادة الخابعػػة حضػػث البحػػخػ. 

البزػػائع فػػى مضشػػاء  ية الشاقػػل البحػػخػ، خػػالؿ السػػجة مػػغ اسػػتالموعمػػى مدػػئػل ػ تدػػخ 
الفتػػخة وتمػػظ  الذػػحغ إلػػى حػػضغ تدػػميسيا فػػى مضشػػاء التفخيػػغ، وأف السخحمػػة الدػػابقة ليػػحه

تأخػػح  عمضيػػا القػاعػػج العامػػة لمتعاقػػج حتػػى نقػػػؿ بػػأف االتفاقيػػة لػػع ػ الالحقػػة ليػػا تدػػخ 
ظ نجػػػج أف االتفاقيػػػة جػػػاءت بفكػػػخة وحػػػجة عقػػػج الشقػػػل البحػػػخػ، وعمػػػى العكػػػذ مػػػغ ذلػػػ

ة، وكػػحلظ عمػػى السػػخحمتضغ: الدػػابقة عمػػى يػػمػحػػجة تصبػػق عمػػى السخحمػػة البحخ  بأحكػػاـ
بحضث تستج مدػئػلية الشاقػل البحػخػ لتذػسل البزػائع، مشػح ، والالحقة ليا ىحه السخحمة

مػػػػغ مضشػػػػاء الذػػػػحغ، وأثشػػػػاء الشقػػػػل، وفػػػػى مضشػػػػاء  ابتػػػػجاءً  ،الشاقػػػػل دخػليػػػػا فػػػػى عيػػػػجة
 ىضػػل اتفاقيػػة ىػػامبػرج إلػػى اسػػتبعاد الذػػخوط التػػ فػػى ػيػػؤد الػػحػخ الػصػػػؿ، األمػػ

السدئػلية عسا يمحػق البزػائع مػغ ىػالؾ  يزعيا الشاقل فى سشج الذحغ إلعفائو مغ
 الالحقة لتفخيغيا.  أو تمف فى الفتخة الدابقة عمى شحغ البزائع او

جاءت فى  الشصاؽ الدمشى لسدئػلية الشاقل البحخػ، كسا أفلحلظ ندتصيع القػؿ 
 ىامبػرج، لع يؤثخ عمى وحجة عقج الشقل البحخػ، وذلظ بدبب امتجاد اتفاقية
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لتذسل الفتخة الدابقة عمى شحغ البزائع  مدئػلية الشاقل البحخػ فى ضل االتفاقية
 .(1)لتفخيغيا، شالسا أنيا فى عيجة الشاقل وحخاستو والالحقة

 الفرع الرابع

هامبهرج بذأف مدئهلية الشاقللتظبيق قهاعد  ىالشظاؽ السكان  

  عميو قػاعجىا فيو، ػ عالجت السادة الثانية مغ اتفاقية ىامبػرج الشصاؽ الحػ تدخ 
أف قػاعج  ػق اإلتفاقية أف يكػف الشقل البحخػ دوليًا، أضتصب يجب لكى يتعإذ 

يغ تابعضغ لجولتضغ مختمفتضغ، وال مجاؿ ءعمى الشقل البحخػ بضغ مضشا تصبق اإلتفاقية
البحخػ لمبزائع الحػ يقع بضغ مضشاءيغ تابعضغ لجولة واحجة،  عمى الشقل صبيقيالت

  فى اإلتفاقية. شخفاً  كانت ىحه الجولة حتى ولػ

غ إال أنيا ضوإف اشتخشت اإلتفاقية ضخورة حرػؿ الشقل بضغ مضشاءيغ مختمف
 تفاقيةف لجولتضغ متعاقجتضغ، وبالتالى فاإلاتذتخط أف يكػف ىحاف السضشاءاف تابع لع

 ، وىحه الزػابط فى مجسػعيا تذضخىبعس الزػابط ليحا الدخياف السكان وضعت
 إرتباط الشقل بإحجػ الجوؿ الستعاقجة، وعشج تخمف أحج ىحه الزػابط، إلى ضخورة

 قػاعج اإلتفاقية أف تشرخؼ إرادة األشخاؼ إلى ذلظ. لدخياف ىفإنو يشبغ

:ىوتتسثل ىحه الزػابط فيسا يم    

اء الذحغ السحكػر فى عقج الشقل البحخػ مغ إحجػ الجوؿإذا كاف مضش   (1) 
دولة متعاقجة. فىخخ س الشطخ عسا إذا كاف مضشاء التفخيغ ىػ اآلغالستعاقجة، ب   

                                                             
 192د| أحسج محسػد حدشى، السخجع الدابق ،ص - 1
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.إحجػ الجوؿ الستعاقجة فى( إذا كاف مضشاء التفخيغ 2)    

فى إحجػ الجوؿ الستعاقجة. ( إذا كاف أحج مػانئ التفخيغ االختيارية واقعاً 3)    

  ( إذا كاف صجور سشج الذحغ أو أية وثيقة لعقج الشقل البحخػ فى دولة4)  
 ػأأف يكػف متعاقػجة، ومغ ثع فػال يذتخط فى ىحه الحالة لدخياف قػاعػج ىامبػرج 

  مضشاءيغ الذحغ أو التفخيغ واقعًا فى إحجػ الجوؿ األشخاؼ فى اإلتفاقية. مغ

ألحكاـ اإلتفاقية، يعشى أنو  إذا نز فى سشج الذحغ عمى خزػع الشقل( 5)
حالة غياب أحج الزػابط األربعة الدابقة الالـز وجػدىا إلعساؿ قػاعج  فى

فإنو تطل مع ذلظ وجػد فخصة لتصبضق ىحه القػاعج فيسا لػ إتفق   اإلتفاقية،
شخط يتع وضعو فى سشج الذحغ أو أية  حالة وجػد األخح بيا فى األشخاؼ عمى

باإلحالة إلى قانػف يأخح بيحه القػاعػج، وىػ ما يعخؼ بالذخط  وثيقػة مثبتة لمعقج، أو
  الشظ أف فى ذلظ تػسعة كبضخة لدخياف أحكاـ قػاعج ىامبػرج.و  ػ،الجػىخ 

 مغ الرعب ججًا بل ويكاد يكػف مدتحياًل ترػر تصبضق ولقج أصبح
 عمى اإلتفاقية عمى الشقل بالشدبة لمجوؿ التى صادقت ىالبحخػ الجاخم القانػف 

إال عمى الشقل البحخػ  ىوبالتالى يقترخ تصبضق القانػنى الجاخم لمبزائع، ىلجولا
 ػ دوف االعتجاد بجشدية ذو  ػ أف أحكاـ اإلتفاقية تدخ  ، كسا نالحع أيزاً ىالجاخم

 ىإذف فسعيار تصبضق قػاعج ىامبػرج ىػ معيار مكان ،الذأف فى عقج الشقل البحخػ 
 .ىعشج تخمف السعيار السكان ػ ػىخ الذخط الج بالجرجة األولى أو بشاء عمى
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 السبحث الثانى

 ضهابط مدئهلية الشاقل البحرى لمبزائع

نتحجث عغ ضػابط مدئػلية الشاقل البحخػ لمبزائع فى ثالثة مصالب عمى الشحػ 
 التالى:

 أسباب المسئولية وبطالن االعفاء منها    -المطلب األول

  التحديد القانونى للمسئولية  -المطلب الثانى

 وسائل دفع المسئولية     -المطلب الثالث

 ونتحدث عن كل موضوع من تلك الموضوعات بشئ من التفصيل:

 المطلب األول

 أسباب المسئولية وبطالن االعفاء منها

نتحجث أواًل عغ أسباب السدئػلية فى فخع أوؿ  ثع عغ بصالف اإلعفاء مشيا فى 
 فخع ثاف.
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 الفرع األوؿ

 قل البحرى أسباب مدئهلية الشا

 االلتداـ الخئيدى لمشاقل ىػ تػصضل البزاعة مغ مضشاء الذحغ إلى مضشاء إذا كاف
عمضيا أثشاء الذحغ فى السيعاد الستفق عميو، فإنو  الػصػؿ بالحالة التى كانت

الشاقل ويدأؿ عغ عجـ  عجـ تحقق ىحه الشتيجة يفتخض الخصًا فى جانب بسجخد
 تشفضح ىحا االلتداـ.

فقج ، دػب لمشاقل إما أف يكػف خصًا شخريًا أو صادرًا مغ أحج تابعيووالخصأ السش 
يخجع إلى  يترػر أف الخصأ الحػ أدػ إلى عجـ تشفضح التداـ الشاقل يشقل البزاعة

غالب  وإف كانت ىحه الرػرة نادرة الحجوث حضث أف الشاقل فى ،نفدو الشاقل
 البحخػ ألنو يدتعضغتشفضح عقج الشقل  األحياف ال يتجخل بصخيقة مباشخة فى
 بأشخاص ذو خبخة فى السالحة البحخية. 

الشاقل إذا رفس قبػؿ البزاعة  بفى جان الخصاً  بالخغع مغ ذلظ يسكغ ندبةو 
كحلظ يشدب  ،عميو متفق الستفق عمى نقميا أو تػصضل البزاعة إلى مكاف غضخ

مسا لشقل البزاعة  سالحةة لمحة صالضشلمشاقل إذا لع يقجـ سف ىالخصأ الذخر
 تدبب فى ىالؾ أو تمف أو تأخضخ البزاعة. 

 شة ال تقػػ ضندبة الخصًا إلى الشاقل عشجما يقجـ سف فىيتػسع القزاء  ويالحع أف
ل إذا كاف قإلى الشا كحلظ يسكغ ندبة الخصاً  ،ةيمة البحخ خحعمى تحسل مخاشخ ال

حضث  ،بالدفضشة تىذا عضبالسخسل إليو ناتجًا مغ  احغ أوالذ صابالزخر الحػ أ
مسالحة خالية مغ العضػب التى قج تتدبب فى ل صالحةشة ضتقجيع سفبيمتـد الشاقل 
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العسل عمى إدراج  ػ البزاعة باألضخار، وقج جخ  صابةتعصضل الخحمة البحخية أو إ
الشاتجة عغ عضػب ذاتية فى الدفضشة فى سشجات  إعفاء الشاقل مغ السدئػلية شخط

البزاعة كاف سببو عضب فى الدفضشة ذاتيا لحق ب الذحغ، أما إذا كاف الزخر الحػ
الخصأ فى جانب الشاقل أيا  السذخع افتخض إلى الشاقل حضث اف ذلظ أيزاً  فضشدب

الشاقل البحخػ أف الزخر ناتج عغ سبب  ما كاف سبب وقػع الزخر إال إذا أثبت
 فيو.ج لو يال  ىأجشب

التى  سعطع األخصاءوإذا كانت األخصاء الذخرية لمشاقل نادرة الػقػع فى العسل ف
الخباف  تقع مغ تابعيو حضث يدتعضغ الشاقل بتابعيو مغ يتختب عمضيا مدئػلية الشاقل
الدفضشة.  الذحغ والتفخيغ وفى بعس األحياف بػكضل ىحتى بحارة الدفضشة ومقاول

يدأؿ  وىؤالء األشخاص يسارسػف وضائفيع الفشية كتابعضغ لمشاقل البحخػ ولحلظ
 التى تدببيا األخصاء التى تقع مغ ىؤالء التابعضغ تصبيقاً عغ األضخار  الشاقل

 .(1)بخرػص مدئػلية الستبػع عغ أعساؿ تابعيوى لمقػاعج العامة فى القانػف السجن

الخحمة البحخية مسا  مغ الخباف أثشاء قيامو بخص البزاعة أو أثشاء وقع خصاً  فإذا
عغ  ف الشاقل مدئػالً إصابة بعس البزائع السذحػنة بتمف أو ىالؾ كا أدػ إلى
الذاحغ أو السخسل إليو عغ ىحه البزاعة. وقج جخػ العسل عمى إدراج  تعػيس

وأخضخًا  .الشاتجة عغ أخصاء تابعيو فى سشج الذحغ الشاقل مغ السدئػلية شخط إعفاء
تشفضح التدامو  عشج عجـ إذا كاف السذخع يفتخض الخصأ فى جانب الشاقل البحخػ 

عمى  ة التى كانت عمضيا وقت الذحغ فقج نز أيزاً بتػصضل البزاعة بالحال
 .ة لمشاقل البحخػ مغ السدئػليةيأسباب وإعفاءات قانػن
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 الفرع الثانى

 بظالف شروط اإلعفاء من مدئهلية الشاقل البحرى 

الذخوط  قل باعتباره الصخؼ األقػػ فى عقج الشقل مغ إدراج بعساقج يتسكغ الش
أو  ىالؾ باشخة إلى إعفاءه مغ السدئػلية عغبصخيقة مباشخة أو غضخ م ػالتى تؤد

عمى  الجاخميةتمف البزاعة. وقج حخصت االتفاقيات الجولية وكحلظ التذخيعات 
 .بصالف مثل ىحه الذخوط الشز عمى

كل اتقاؽ يتع  ة يقع باشالً يالبحخ  مغ قانػف التجارة 236عمى سبضل السثاؿ السادة ف 
 -أ  :مػضػعو أحج األمػر اآلتية يكػف قبل وقػع الحادث الحػ نذأ عشو الزخر و 

تعجيل عبء اإلثبات  -ب .إعفاء الشاقل مغ السدئػلية عغ ىالؾ البزائع أو تمفيا
تحجيج مدئػلية الشاقل بأقل مسا ىػ  -ج .الحػ يزعو القانػف عمى عاتق الشاقل

الشدوؿ لمشاقل عغ الحقػؽ الشاشئة عغ التأمضغ  -د 237مشرػص عميو فى السادة 
 .لثاتفاؽ آخخ مسا ػبزائع أو أعمى ال

مشعت اتفاقية بخوکدل شخوط اإلعفاء مغ السدئػلية أما بذأف إتفاقية بخوكدل فقج 
الذخوط، مسا يعفى الشاقل مغ السدئػلية أو يخففيا،  بأػ شكل كانت عميو تمظ

السباشخة التى يذتخشيا الشاقمػف عغ شخيق  حضث أبصمت شخوط اإلعفاء غضخ
الشاشئة عغ التأمضغ إلى الشافل، وقج  السخسل إليو عغ حقػقو االتفاؽ عمى تشازؿ
اإلعفاء مغ  مشيا عمى حاالت البصالف لذخوط (ثانياً |الثالثة)أوضحت السادة 

 السدئػلية حضث جاء نريا كاآلتى:
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الدفضشة مغ  كل شخط أو تعاقج أو اتفاؽ فى عقج نقل يتزسغ إعفاء الشاقل أو
اإلىساؿ أو الخصأ أو  بالبزائع الشاشئة مغ السدئػليات عغ اليالؾ أو التمف

أو يتزسغ  ،السادة ى ىحهعمضيا ف التقرضخ فى الػاجبات أو االلتدامات السشرػص
ىػ مشرػص عميو فى ىحه السعاىجة،  ما تخفيف ىحه السدئػلية عمى وجو مخالف

يتختب عميو أثخىا، ويعتبخ كل شخط يتزسغ التشازؿ إلى  يعتبخ باشاًل مصمقًا، وال
 الحقػؽ الشاشئة عغ التأمضغ أو أػ شخط آخخ مساثل لو بسثابة إعفاء الشاقل عغ

 . الشاقل عغ السدئػلية

 إال أف السادة بقضت صامتة بذأف االتفاؽ عغ التأخضخ وذلظ يعػد لعجـ معالجة
االتفاقية ليحه السدئػلية بذكل عاـ، فيل يسكغ القػؿ باف االتفاقية تبيح ىحا 

  ؟االتفاؽ

 عمى ىحا الدؤاؿ يقتزى التفخيق بضغ حالتضغ: لإلجابة 

التأخضخ بيالؾ أو تمف البزاعة ففضيا يبصل االتفاؽ  الحالة األولى ىى اقتخاف
 .استشادًا لشز السادة الدابقة

فيسكغ   الثانية وىى عشجما ال يقتخف التأخضخ بيالؾ أو تمف البزاعة، أما الحالة
 اإلعفاء مغ السدئػلية ال صخاحة وال القػؿ أف االتفاقية ال تسشع االتفاؽ عمى

 ضسشًا، فيكػف االتفاؽ صحيحًا.

فإنيا استثشت بعس  وإذا كانت االتفاقية قج حخمت شخوط اإلعفاء مغ السدئػلية 
الذخوط وذلظ راجع لشػع البزاعة السشقػلة أو السكاف رصيا أو لمخحمة التى تدمكيا 
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وبالتالى  ة معضشة مغ الشقل،الدفضشة، أو لكػف سخياف الشرػص يقترخ عمى مخحم
  يسكغ االتفاؽ عمى اإلعفاء مغ السدئػلية فى حاالت ىى:

: نقل الحيهانات(1)  

حضث تقزى اتفاقية بخوكدل عمى عجـ سخياف نرػصيا عمى نقل الحضػانات الحية 
وعمى البزائع التى يحكخ في عقج الشقل أف نقميا يكػف عمى سصح الدفضشة و 

 غ وىسا:السادة تتزسغ استثشائض

 األوؿ : نقل الحضػانات الحية: ال يخزع نقل الحضػانات الحية لألحكاـ التى قخرتيا
يحق لمشاقل اشتخاط اإلعفاء مغ السدئػلية عغ األضخار  ىإتفاقية بخوكدل وبالتال

بيا، و يدتسج ىحا االستثشاء أصػلو مغ الصخؽ القجيسة لمشقل ، حضث أف  تمحق ىالت
عشيا، وبالخغع  ػالً ئالدفضشة ويكػف مد ىتذحغ ف ىتو التعابز الذاحغ يراحب

إذ تخررت سفغ  ،حشػف يخافقػف بزائعيع دائساً االذ مغ تصػر الشقل حضث لع يعج
الشػع مغ الشقل يبقى خاضعًا لمترػر القجيع  نقل الحضػانات الحية إال أف ىحا ىف

 فاستبعج نقل الحضػانات الحية مغ نصاؽ االتفاقية.

التى تشقل عمى الدصح: وسبب االستثشاء يعػد إلى ما تتعخض  البزائع  -الثانى
ىحه البزائع مغ خصػرة غضخ عادية، ومثل ىحا الشقل يخخج البزائع السشقػلة  لو

يدسح االتفاؽ بذأف السدئػلية عغ  ىمغ نصاؽ اتفاقية بخوكدل، وبالتال بيحا الذكل
 .تعخض ليا البزائع األضخار التي
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 ةالت الستفرق: استثشاء بعض الحا(2)

 بعس حاالت الشقل وتعػد 1924استثشت السادة الدادسة مغ اتفاقية بخوكدل وقج 
سباب االستثشاء إلى شبيعة البزائع أو حالتيا أو إلى الطخوؼ والسػاعضج والذخوط أ

ضخوؼ الحخب أو السصمػب إيراليا  ىف تشقل البزائع فأفضيا الشقل، ک يتع ىالت
 ذحغ عمى سصح الدفضشة باتفاؽ األشخاؼ..وكحلظ حالة الفي وقت أقرخ

 المطلب الثانى

 التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى للبضائع

مرمحة الذاحشضغ والشاقمضغ بتحجيج مدئػلية الشاقل  ق بضغضالتػفالسذخع حاوؿ  لقج
حضث  الشاقل عشج إصابة البزاعة بالتمف أو اليالؾ البحخػ فى مبمغ معضغ يمتـد بو

كسا أف  ،التعػيس السصمػب مشو يعمع مقجار لشاقل أف يتجبخ أمخه عشجمايدتصيع ا
يزسغ الحج األقرى السقخر لمتعػيس  فائجة لمذاحغ حضث أنو ىحا التحجيج يقجـ

ت السادة ءعميو، وبشاء عمى ذلظ جا مغ تعػيس بال حجود وصعػبة الحرػؿ بجالً 
ػلية الشاقل فى جسيع تحجد مدئ ة بالشز عمى أنويمغ قانػف التجارة البحخ  ۲۳۳

ال يجاوز ألفى جشيو عغ  األحػاؿ عغ اليالؾ أو التمف الحػ يمحق بالبزائع بسا
يجاوز ستة جشضيا عغ  ساسًا فى حداب األجخة أو بسا الأكل شخد أو وحجة أخجت 

 .يغ جالح لمبزاعة ويؤخح باألعمى مغ ىكل كضمػ جخاـ مغ الػزف اإلجسال

ف السذخع وضع حجًا أقرى لمتعػيس عغ ىحا الشز أ ويطيخ لشا مغ خالؿ
ف الحػ أصاب البزاعة وىػ ألفى جشيو عغ كل وحجة، وىحا الحج تال اليالؾ أو
ال يسكغ االتفاؽ عمى مقجار تعػيس  ػاألدنى لسا يسكغ االتفاؽ عميو أ يعتبخ الحج

 .أقل مغ ذلظ
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حج عمى العكذ يدتصيع الصخفاف أف يتفقا عمى مبمغ لمتعػيس أزيج مغ ىحا الو 
 حالتاف ال يخزعاف لمتحجيج القانػنى ۲۳4استثشت السادة  السشرػص عميو، وقج

سشج الذحغ واالتفاؽ عمى مبمغ  ذ البزاعة وقيستيا فىشالسدئػلية وىسا إيزاح ج
 .(1)مغ الحج األقرى السحجد شبقًا لمفقخة األولى مغ نفذ السادة أزيج

 ضهابط تحديد السدئهلية: -أوالا 

 الظرد: -(1)

عمى أف  تقخاست (2)ػبالصخد أو الػحجة إال أف الخأ أثضخ الججؿ حػؿ السقرػدوقج 
 قرج نقميابمشيا أو تجسيعيا فى رباط واحج  دءالصخد ىػ حـد البزاعة أو ج

وحجة الػزف أو الحجع الحػ تقجر عمى أساسو  ويقرج بالػحجة ،و جػاؿأكرشجوؽ 
أو الستخ السكعب أو الحجع أساس الكضمػ جخاـ  أجخة الشقل مثل حداب األجخة عمى

تشقل دوف ربط أو تغميف كالخذب والحجيج و  كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لمبزائع التى
 .الدػائل

يقرج بكمسة شخد أف البزاعة أو جدء مشيا قج حدمت فى حدمة ويخػ البعس أنو 
واحجة أو أكثخ أو تع تجسيعيا فى رباط، سػاء تع تغميفيا بػرؽ أو قساش أو شبو 

بػضعيا فى صشاديق بحضث تكػف كل حدمة مشيا معضشة بحاتيا، وىحه  ذلظ، أو
مات مسضدة ويتع ذكخ عجدىا فى سشج الذحغ، وعمى أساس الالصخود ليا أرقاـ وع

                                                             
 1078ص 26مجسػعة أحكاـ الشقس الدشة  1975|5|26جمدة  569مرخػ شعغ رقع نقس  - 1
 321د| محسػد سسضخ الذخقاوػ،القانػف البحخػ،بجوف سشة نذخ ص - 2
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عغ ىالظ  ػ ػلية القانػنية لمشاقل البحخ ئىحا العجد يتع تحجيج الحج األقرى لمسد
  .(1)البزاعة أو تمفيا أثشاء الخحمة البحخية

 يات:( الحاو 2)

 ىى حجيثة لمذحغ تدسى بالحاويات وسضمةومع تصػر وسائل الشقل البحخػ ضيخت  
فضيا سػاء مغمفة أو  لصبيعة البزاعة التى تػضع أوعية تتفاوت فى حجسيا وفقاً 

 2008، وقج عخفت إتفاقية روتخداـ الحاوية عمى عجة شخود ػ وقج تحتػ  سائبة
ريج القابمة لمشقل أو مغ الحاويات الحاوية بأنيا أػ نػع مغ الحاويات أو الريا

البجالة أو أػ وحجة تعبئة مذابية تدتخجـ فى تجسيع البزائع وأػ معجات ممحقة 
 بػحجة التعبئة تمظ.

تتعخض ليا  الحاويات فى نقل البزائع إلى تقمضل السخاشخ التى وقج أدػ استعساؿ 
ورة الخجػع إلى عمى ضخ  ۸۷۹۱قبل قػاعج ىامبػرج  ػاستقخ الخأ أثشاء الشقل. وقج
و عجد الصخود أو الػحجات السػجػدة فى الحاوية فإف كل يذكخ ف سشج الذحغ فإذا

أما إذا لع  ،األساس فى حداب التعػيس الحاوية يعتبخ ىػ شخد أو وحجة داخل
الحتداب  اعتبخت الحاوية كصخد مدتقل أو وحجة يحكخ ذلظ فى سشج الذحغ

بحكع ججيج فى صجد التعػيس فى  ۸۷۹۱ىامبػرج  ثع جاءت قػاعج ،التعػيس
عتبار الحاوية ذاتيا فى حالة تمفيا أو ىالكيا وحجة ا  الحاويات وىػ حالة استعساؿ

الحج األقرى لمتعػيس إذا كانت مقجمة مغ  شحغ مدتقمة تجخل فى حداب
                                                             

رسالة ماجدتضخ جامعة ، التحجيج القانػنى لسدئػلية الشاقل البحخػ لمبزائععقػف،  ىعبج الغشد|  - 1
 9.ص2009يػسف بغ خجة 
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السحفػضة  وحجة مدتقمة عغ البزاعة ذلظ أف الحاوية تعتبخ ىويعش ،الذاحغ
عغ كل وحجة أو شخد داخل  حدب بحجه األقرىأف التعػيس ي ػبجاخميا أ

 .حداب التعػيس الحاوية نفديا كصخد أو وحجة فى الحاوية مزافًا إليو

 :وحدة الذحن( 3)

ويقرج بيا وحجة الػزف أو السكياس أو ج مغ  اتفاقية ىامبػر  (1|6)نرت  عمضيا  
دوف ربط أو تذحغ  ىالت الحجع أو الكضل السثبتة فى وثيقة الذحغ بالشدبة لمبزائع

تسضد إاؿ بػزنيا أو قياسيا أو حجسيا دوف عجدىا وفى ىحه الحالة  ال ىتغميف، والت
 .(1)تتخح الػحجة السثبتة فى وثيقة الذحغ أساس لتقجيخ التعػيس

 Palettes ىأما فى حاؿ استخجاـ حاوية أو أية أداة لتجسيع البزائع كالصبال
عجد الصخود  ىػلية ىئبخ لتحجيج السدالسبمغضغ أك ػحداب أ فإف العبخة فى مثاالً 

ىحا ما ػ، و تثبت عقج الشقل البحخ  وثيقة أخخػ  ػالسجونة فى وثيقة الذحغ أو أ
 مغ (2|6) وكحا السادة 1924مغ بخوتػكػؿ بخوكدل  (2|1)نرت عميو السادة 

 ج.اتفاقية ىامبػر 

 ( الهزف : 4)

 ، إذ بسقتزاهىانػنإحجػ ضػابط تحجيج التعػيس الق (خاـج الكضمػ)يعتبخ الػزف 

                                                             
مشذأة السعارؼ،  1990لدشة  8ػ الججيج الرادر بالقانػف ، عقج الشقل البحخ ىأحسج دمحم حدش - 1

 91.، ص 1998الدكشجرية 
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 الصخد الرغضخ عشج تحجيج مبمغ التعػيس، ومغ ػ يداو  الأصبح الصخد الكبضخ  
فى اتفاقية  اً فثار بذأنيا خال ىلمسذكمة الت أىع خرائز الػزف نجج أنو قجـ حالً 

 تذحغ مكذػفة وغضخ مغمفة. ىالت اآلالتمذكمة الديارات و  ىبخوكدل وى

بضغ الشاقل والذاحغ، فسثاؿ إذا كانت  ةلامغ العج ضابط الػزف، يكيع نػعاً  كسا أف  
ىشاؾ حاوية ولع تحكخ عجد الصخود أو الػحجات الستػاججة بجاخميا فى سشج الذحغ، 

يدتحق الذاحغ الخقع السحجد فى  ى، وبالتالواحجاً  فيشا تعتبخ تمظ الحاوية شخداً 
تع  ىزف البزاعة التو  لمصخد الػاحج، لكغ فى حالة ما تع تجويغ القانػف تفاقية أو إلا

ػلية عمى ئلمسزخور أف يتسدظ بتحجيج السد نقميا فى الحاوية فى سشج الذحغ، فإف
 .يعج أفزل بكثضخ مغ ضابط الصخد ػأساس ضابط الػزف والح

 :أجرة الشقل (5)

نتيجة  ػ ػلية الشاقل البحخ ئات الجولية التصخؽ إلى مػضػع مديتفاقاللع يدبق ل
بسقجار ما يعادؿ مختضغ ونرف مغ أجخة الشقل  ،جامبػر فى اتفاقية ى الالتأخضخ إ

جخة السدتحقة مغ أليتجاوز مبمغ التحجيج مجسػع ا الالسدتحقة الجفع، لكغ شخط أ
 .البزائع محل عقج الشقل

 السبمغ السحدد لمتعهيض: -ثانياا 

 فى إتفاقية بروكدل )أ(

جشيو  100نت كا 1924بخوكدل  تفاقيةاختضخت لػحجة التحجيج فى إ ىالكيسة الت
مغ ىحه  (5|4)ذىب عغ كل شخد أو وحجة وىحا ما نرت عميو السادة  ىإستخلضش

يمـد  الوأصبح  1968السعاىجة، غضخ أف ىحه السادة ألغضت بسػجب بخوتػكػؿ 
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الشاقل فى حالة ىالظ البزاعة أو تمفيا بسبمغ يديج عمى ما يعادؿ عذخة آالف فخنظ 
خاـ مغ الػزف القائع لمبزاعة ج كضمػ فخنظ عغ 30عغ كل شخد أو وحجة، أو 

 عمى ػ اليالكة كسا حجدت السعاىجة ما يقرج بالفخنظ، ويقرج بيا الػحجة التي تحتػ 
 .(1)اآلالؼ مغ 900خاـ مغ الحىب عيار جمضم 6555

 . فى اتفاقية هامبهرغ)ب(

لقج جاءت اتفاقية ىامبػرغ بتغضخ وتصػيخ مقارنة باتفاقية بخوكدل، ويطيخ ذلظ فى 
 .(2)ؼ فى شخيقة حدابوالتفاع ندبة التعػيس وكحا اختار 

قرى لمتعػيس األفجعمت الحج  (3)( DTS) تبشت نطاـ جفشجج أف اتفاقية ىامبػر 
 :ىبشج "أ" كسا يم (1|6)شبقا لمسادة 

                                                             
حضث نرت السادة الثانية الفقخة "أ" مغ بخوتػكػؿ بخوكدل السعجؿ لسعاىجة الذحغ بإلغاء الفقخة  - 1

حػاؿ ألحاؿ مغ ا ػشة فى أضيمـد الشاقل أو الدف ال: " ىالخامدة مغ السادة الخابعة وتدتبجؿ بالشز التال
تمف يمحق البزائع بسبمغ يديج عمى ما يعادؿ عذخة آالف فخنظ عغ كل شخد أو وحجة الأو  لميالؾبالشدبة 

فخنظ عغ كل كضمػغخاـ مغ الػزف القائع لمبزائع اليالكة أو التالفة أييسا أكبخ، وذلظ ما لع يكغ  18أو 
 غ وأثبت ذلظ فى سشج الذحغ".الذاحغ قج بضغ جشذ البزاعة وقيستيا قبل الذح

2  )  INNOCENT Fetze kamdem, La responsabilité du transporteur 
maritime de marchandises au niveau international, Mémoire pour 
l’obtention du grade de maître en droit(LLM),Faculté de droit, Université 
Laval, Québec, 1999   

وىي قيسة دولية عامة  "Droit de tirage spéciaux"كمسة مخترخة لػ "حق الدحب الخاص"  ىى - 3
، ػ يرجرىا البشظ السخكد  ىيحجدىا صشجوؽ الشقج الجولي يػميا، ويعمغ عشيا فى الجخائج السالية الضػمية الت
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 1138ما يعادؿ  ػعغ كل شخد أو وحجة شحغ أ (DTS)وحجة حدابية  835
 355مػ جخاـ،أػ ما يعادؿ عغ كل كض DTSوحجة حدابية  255ى،أمخيك الردو 

 دوالر أمخيكى.

يسشحو مبمغا أكثخ، إذ كمسا تجاوز  ػلقج مشحت الخيار لمذاحغ لتصبضق السعيار الحو 
بزابط  األخح، كاف مغ مرمحة الذاحغ جكم 343الذحغ  وزف الصخد أو وحجة

 (.الكضمػ)الػزف 

الذاحغ ، كاف مغ مرمحة ج ؾ 200 ىأما إذا كاف وزف الصخد أو وحجة الذحغ ى
  (DTS). 500 عػض (DTS) 835خح بزابط الصخد، حضث يكبسألا

 .إلى العسمة الػششية يػـ صجور الحكع  (DTS) 835بيحه الكيسة يديل تحػيل

 الذروط الهاجب تهافرها لالستفادة من التحديد القانهنى لمسدئهلية -ثالثاا 

ثع  1924 جة بخوكدلفكخة التحجيج القانػنى لسدئػلية الشاقل البحخػ بجأت بسعاى   
السذخع  ثع أدخميا. ۸۷۹۱وأخضخًا فى قػاعج ىامبػرج  1968ل بخوتػكػؿ بخوكد

يكػف ىشاؾ  ولحلظ يجب أف ،ةيالبحخ  مغ قانػف التجارة ۲۳۳السادة  وفقالبحخػ 
يجب أف  كحلظ بضغ الذاحغ والشاقل خاضع ليحه اإلتفاقيات الجولية. ػ عقج نقل بحخ 

                                                             
= 

 ىستخلضشإلا ، الجشيوى، الضغ اليابانىسانأللمخيكي، السارؾ األ: اىوى التوتحجد عمى أساس خسدة عس
، ذلظ أف ىحه الجوؿ صادراتيا تسثل أعمى ندبة فى التجارة الجولية، وأصبحت قيسة ىوالفخنظ الفخند

"DTS"  يػرو. 15414466تعادؿ  2000 يػلضػفى 
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 يجب أال يرجر مغ ؾ أو تمف أو تأخضخ و أخضخاً يحجث لمبزائع السذحػنة ىال
 فعل يحخمو مغ التسدظ بالتحجيج القانػنى لمسدئػلية الشاقل شخرياً 

 ى عقد نقل بحر  وجهد  -أ

صػرة  التحجيج القانػنى لسدئػلية الشاقل البحخػ قاصخ عمى حالة نقل البزائع فى
مغ  قج استبعجت ۸۷۹۱عمى ذلظ نجج أف قػاعج ىامبػرج  عقج نقل بحخػ. وتختضباً 

 لسدئػلية الشاقل البحخػ عسميات الشقل نصاؽ تصبيقيا الحػ يذسل التحجيج القانػنى
 .(1)الشقل البحخػ  التى تتع عغ شخيق مذارشات اإليجار واقترخ تصبيقيا عمى عقج

 هالؾ أو تمف البزائع -ب

ق ويشصب ػ أف يحجث ىالؾ أو تمف أو تأخضخ لمبزاعة محل عقج الشقل البحخ يجب 
عغ األضخار  الشاقل البحخػ إذا كاف التعػيس السدتحق التحجيج القانػنى لسدئػلية

وىى اليالؾ أو عغ إحجػ صػر ثالث  التى لحقت بالبزائع السذحػنة ناتجاً 
 التمف أو التأخضخ، وسبق لشا شخح كل صػرة مغ تمظ الرػر بذئ مغ التفرضل.

 بالتحجيج القانػنى لسدئػلضتوأال يرجر عغ الشاقل سمػؾ يحخمو مغ التسدظ  -جػ 
 :غ ىساضج الشاقل البحخػ مغ تحجيج مدئػلضتو فى حالتضال يدتف

                                                             
رسالة  1978د| دمحم عبج الحسضج، التعػيس عغ حاالت اليالؾ والتمف والتأخضخ فى قػاعج ىامبػرج  - 1

 104ص 1984جامعة عضغ شسذ دكتػراه  كمية الحقػؽ 
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االتفاؽ مع الذاحغ عمى مبمغ تعػيس يديج عغ الحج األقرى الحالة األولى : 
مغ قانػف  ۲۳۳البزاعة الػاردة فى السادة  اليالؾ أو تمف لمتعػيس فى حالة

 .التجارة البحخية

ارتكاب الشاقل سمػكًا شائشًا. ويحـخ الشاقل مغ التحجيج القانػنى  الحالة الثانية :
 أحج األفعاؿ التالية:ارتكب  لمسدئػلية إذا

 العسد " الغش" -(1)

نذأ عشو الزخر  ػإذا قرج الشاقل أو مدتخجمو أو وكضمو بفعمو أو امتشاعو الح
ى شظ أنشا نكػف فى مػاجية عسج أو غر، والغر ف الإحجاث ذلظ الزخر، ف

خاصة بعج ضيػر فكخة الخصأ غضخ  ػمفيػمو الحجيث مخادؼ لمخصأ العسج
يفتخض فى الشاقل، فإنو يقع عمى السزخور عبء  الإذا كاف الغر و    ،السغتفخ

تقجيع الجلضل عمى انرخاؼ إرادة الشاقل إلى ارتكاب الفعل أو  ػإثباتو، أ
ىالظ البزائع أو  ىوىمتشاع إللى الشتيجة الستختبة عمى الفعل أو اإمتشاع، و إلا

خضخ مغ ألتمفيا أو تأخضخ تدميسيا، ومتى أثبت السزخور غر الشاقل حـخ ىحا ا
 .(1)لمسدؤولية ىمضدة التحجيج القانػن

                                                             
1  )  ANTOINE Villard, Transports maritimes, responsabilité du 
transporteur de marchandises, Juris Classeur de responsabilité civile, 
Editions du Juris-Classeur, Paris, 1994, p 24. 
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قج قجرت مجػ صعػبة إثبات السزخور لغر الشاقل،  جفشجج أف اتفاقية ىامبػر   
يا انرخاؼ نية الشاقل إلى إحجاث ضافتخض ف التومغ ثع نرت عمى حا

 :(1)ىت ىالوىحه الحا ػليةئمغ التسدظ بتحجيج السد ىالزخر، وحخمتو بالتال

عمى نقميا  صخيحاً  شة بسا يخالف اتفاقاً ضشحغ البزائع عمى سصح الدف -
 شة.ضفى عشابخ الدف

إصجار سشج شحغ خاؿ مغ التحفطات مقابل خصاب ضساف بقرج  -
 ضخار بالغضخ.إلا

فى عقج الشقل وعجـ ذكخ خزػع الشقل  تفاقيةإلإدراج شخوط مخالفة أحكاـ ا -
 تفاقية.إلحكاـ األ

 

  اإلكتراث:عدـ  -(2)

لسجخيات  كتخاث عشجما يعمع الشاقل بأنو مغ السحتسل وفقاً إلتقػـ فكخة عجـ ا
أو تمف أو تأخضخ وصػؿ  الؾى اإلرادػمػر أف تتختب عمى فعمو أو امتشاعو ألا

متشاع غضخ إلتكاب الفعل أو االبزاعة محل عقج الشقل، ومع ذلظ يقجـ عمى ار 
 . إذف عمى عشرخيغ ػ سػؼ يحجث فيػ يشصػ  ػمكتخث بالزخر الح

                                                             
1  ) MARTIN Remand gouilloud, droit martime, 2éme édition ,a. pedone , 
paris, 1993, p386. 
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متشاع، فإذا كاف الفعل غضخ إلأف تشرخؼ إرادة الشاقل إلى ارتكاب الفعل أو اا -
 ػلية.ئيعج عجـ اكتخاث ويحق لمشاقل أف يتسدظ بتحجيج السد فال ػإراد

 يقضغ باحتساؿ وقػع الزخر، ويكسغ أف يكػف الشاقل وقت قيامو بالفعل عمى -
كتخاث فى أف الشاقل يعمع عمى وجو أكضج بحجوث إلالفخؽ بضغ العسج وعجـ ا

الشاقل يعمع باحتساؿ وقػع  كتخاث فإفإلالزخر فى حالة العسج، أما حالة عجـ ا
 مػر.أللسجخيات ا الزخر وفقاً 

 :إيزاح جشس البزاعة وقيستها بدشد الذحن -(3)

"ال يجػز لمشاقل التسدظ فى  بأنو( مغ قانػف التجارة البحخية 234أفادت السادة )
شبيعة  قبل الذحغ عغ مػاجية الذاحغ بتحجيج السدئػلية إذا قجـ الذاحغ بياناً 
خاصة وذكخ ىحا البياف  البزائع وقيستيا وما يعمق عمى السحافطة عمضيا مغ أىسية

الذاحغ بشقل  ويػـ فويقرج بيحا االستثشاء الفخض الحػ يق ،فى سشج الذحغ"
يبضغ  تعسج أفضخاصة فى نقميا ف بزائع ذات شبيعة خاصة وتحتاج إلى عشاية

وبحلظ تطيخ نية الذاحغ فى إخخاج  ،جشذ البزاعة وقيستيا فى سشج الذحغ
مغ نصاؽ التحجيج القانػنى لسدئػلية الشاقل البحخػ وقرج مغ ىحه الشقل عسمية 

غ لفت نطخ الشاقل إلى أىسية البزاعة محل البزاعة وقيستيا قبل الذح بياف جشذ
 قيستيا. العقج و ارتفاع

 باالتفاؽ عمى مقجار التعػيس ويجػز لمشاقل أف يثبت عكذ ما جاء بدشج الذحغ. 
لمتعػيس عغ مدئػلية  مغ قانػف التجارة البحخية الحج األقرى 233وفق السادة 

 عمى حج أقرى يختمف غالشاقل البحخػ وأعصى الشاقل الحق فى االتفاؽ مع الذاح
عغ الحج السقخر فضيا.  عغ الحج السشرػص عميو فى الفقخة األولى بذخط أال يقل
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لسقجار التعػيس  ىنداأل فإذا كاف الحج األقرى السقخر فى الفقخة األولى ىػ الحج
ولكغ  ،أقل مغ ىحا الحج لمتعػيس السقخر لمذاحغ فال يجػز االتفاؽ عمى حج أخخ

السقخر  الحج األقرى فاؽ عمى حج أقرى لمتعػيس أزيج مغغ االتضيجػز لمصخف
 فضيا.

 السظمب الثالث

 وسائل دفع مدئهلية الشاقل البحرى 

السفتخض  مدئػلية الشاقل البحخػ عمى فكخة الخصاً  البحخػ  ةقج أقاـ القانػف التجار ل
الشاقل بسجخد حجوث ىالؾ أو تمف أو تأخضخ فى  فى جانب التى تفتخض الخصاً 

يدأؿ الشاقل البحخػ بسجخد عجـ إتساـ التدامو ، حضث لبزاعة السذحػنةتدميع ا
 الػقت السحجد لحلظ.  كانت عمضيا وقت الذحغ وفى التىبتدميع البزاعة بالحالة 

السذخع حخص عمى بصالف جسيع الذخوط التى كاف يدتصيع الشاقل مغ  أف كسا
إىجار مرمحة    يعشىذلظ ال ف مشيا. ولكغيالتخف إعفاءه مغ السدئػلية أو ورائو
مجاؿ الشقل البحخػ،  حتى نحتفع بيحه الشػعية مغ السدتثسخيغ فى تساماً  الشاقل

ة إلعفاء الشاقل مغ السدئػلية عغ يالسذخع نز عمى وسائل قانػن ولحلظ نجج أف
 .الحق بالبزاعة السذحػنة األضخار التى

 ج العامةتصبضق لمقػاع وسػؼ ندتعخض ىحه الػسائل حضث أف البعس مشيا 

 :الشاقل أو تابعيه أ. انتفاء خظأ



 

 

 

 

 عصبم صالح احمد اسمبعيل د/                                            2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
429 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

مدئػلية الشاقل البحخػ تقػـ عمى فكخة الخصأ السفتخض فى  كسا سبق لشا القػؿ فإف
تأخضخ لمبزاعة، فإذا أراد الشاقل أف يتحمل  إذا حجث ىالؾ أو تمف أو لشاقلا جانب

حج مغ أ أو خصأ مشو شخرياً  ػعميو أف يثبت عجـ وقػع أ لسدئػليةا مغ ىحه
يج ال  ىكاف اليالؾ أو التمف أو التأخضخ إنسا يخجع إلى سبب أجشب تابعيو ولكغ

 .ويلمشاقل ف

 التى تشز عمى مغ قانػف التجارة البحخية ۲۲۷السادة  ويعتبخ ذلظ تصبيقًا لشز
أثبت أف ىالؾ البزاعة أو تمفيا يخجع إلى سبب  الشاقل مغ السدئػلية إذا فى"يع

إثبات عجـ وقػع خصًا  عبءف فإ ومغ ثع" تابعيو ألحجأو  لو أو نائبو يجال  ىأجشب
 الشاقل البحخػ نفدو.الشاقل يقع عمى  مغ

عمى أنو " يعفى الشاقل مغ  2008( مغ إتفاقية روتخداـ 2|17وقج نرت السادة )
كامل مدئػلضتو أو جدء مشيا إذا أثبت أف سبب اليالؾ أو التمف أو التأخضخ و أحج 

 صأ ارتكبو ىػ أو أػ شخز مغ تابعيو ...."أسبابو ال يعدػ إلى خ

 خظأ الذاحن -ب

إلى خصًا  تشتفى مدئػلية الشاقل البحخػ إذا ثبت أف ىالؾ البزاعة أو تمفيا بخجع
إلى  ػاألمثمة عمى األخصاء التى يسكغ أف يختكبيا الذاحغ وتؤد الذاحغ، ومغ

 ء تعبئتياالبزاعة أو تغميفيا أو سػ  ىالؾ أو تمف البزاعة عجـ إحكاـ ربط
ىحه  بحدب شبيعتيا، فإذا كانت األضخار التى لحقت بالبزاعة ناشئة عغ

يعفى الشاقل مغ السدئػلية عغ ىحه األضخار وال يمـد بالتعػيس ولكغ  األخصاء
فى إلحاؽ ىحه األضخار  ىالذاحغ ىػ الدبب األساس يكػف خصأ بذخط أف

 بالبزاعة. 
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أثبت أف ىحا األخضخ لع يخصخه بكل  مشاقل أف يثبت خصأ الذاحغ إذال كسا يسكغ
االحتياشات  عغ شبيعة البزاعة السخاد نقميا حتى يتسكغ مغ اتخاذ صخاحة

الصبيعة البزاعة لتالفى ىحه األضخار ويرل ذلظ إلى دفع  الالزمة و السشاسبة
مغ قانػف التجارة البحخية  ۲۳۲الذاحغ. وقج نرت السادة  مػاجية مدئػلضتو فى

غضخ صحيحة فى سشج الذحغ عغ شبيعة  ذكخ بيانات  ج الذاحغعمى أنو إذا تعس
أثبت عجـ  الشاقل عغ ىالؾ البزائع أو تمفيا إذا البزاعة أو قيستيا فال يدأؿ

 .صحة ىحه البيانات

إال إذا  شحغ بزائع عمى سصح الدفضشة ۲۸6كسا حطخ السذخع البحخػ فى السادة 
البحخية  مغ قانػف التجارة ۲۳۸ادة الس تشزولحلظ  ،كتابة أذف الذاحغ لمشاقل بحلظ

أو  البزائع إذا كاف اليالؾ بإعفاء الشاقل مغ السدئػلية عغ ىالؾ أو تمف تمظ
 التمف راجعًا إلى األخصار الشاجسة عغ تعخض تمظ البزائع لعػامل الجػ

 الصبيعية. 

سشج  إذ تشز عمى أنو "ال يدأؿ الشاقل عغ ىالؾ أو تمف البزائع التى يحكخ فى
 مشقػلة عمى سصح الدفضشة إذا أثبت أف اليالؾ أو التمف ناشئ عغ غ أنياالذح

و الخصأ الحػ يختكبو الذاحغ فى تشفضحه  السخاشخ الخاصة بيحا الشػع مغ الشقل
فإف ىحا الخصأ  األصل مغ بضغ التدامات الشاقل ىألحج االلتدامات حتى ولػ كانت ف

اـ الذاحغ بخص البزاعة عمى ذلظ إذا ق يعفى ىحا األخضخ مغ السدئػلية، مثل
بسا نتج عشو ىالؾ بعس البزاعة أو  خصأ أثشاء رص البزاعةأو  ضيخ الدفضشة

األضخار شالسا أثبت الشاقل أف شخيقة  عفى الشاقل مغ السدئػلية عغ ىحهيتمفيا ف
 .أصاب البزاعة مغ تمف سايالدبب ف ىالخص التى قاـ بيا الذاحغ ى



 

 

 

 

 عصبم صالح احمد اسمبعيل د/                                            2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
422 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

 القهة القاهرة .جػ

 أمخ ال يسكغ تػقعو أو تفاديو ويتختب عميوىػ حجوث قػة القاىخة بال السقرػد
، ومغ جانبشا نخػ أف القػة القاىخة تختمف عغ الحادث الفجائى حضث استحالة التشفضح

أف القػة القاىخة ىػ أمخ ال يسكغ تػقعو أو تفاديو، أما الحادث الفجائى ىػ أمخ ال 
بجيمة يدتصيع الذخز الحخيز  يسكغ تػقعو ولكغ يسكغ تفاديو باستخجاـ حمػؿ

  الكياـ بيا إذا مخ بشفذ الطخوؼ.

الحػ مشعو  ىالفجائ ويقع عمى عاتق الشاقل البحخػ إثبات القػة القاىخة أو الحادث
الحادث الحػ  رغع وقػع مغ تشفضح التدامو بشقل البزاعة. فإذا كاف التشفضح مسكشاً 

الشاقل  ويبقى ،ىخة فال يعج كحلظالشاقل لجفع مدئػلضتو باعتباره قػة قا يتسدظ بو
 .عغ عجـ تشفضح الشقل بالخغع مغ وقػع الحادث مدئػالً 

تشفضح  وال يكفى أف يكػف الحادث الحػ يتسدظ بو الشاقل باعتباره قػة قاىخة قج جعل
متػقعًا  فإذا كاف ىحا الحادث ،يجب أف يكػف غضخ متػقع التداـ الشاقل مدتحياًل بل
الحػادث  أف يتػقع مثل ىحه ج قػة قاىخة حضث يمتـد الشاقلمغ جانب الشاقل فال يع

بشقل  ويأخح االحتياشات الالزمة لعجـ تأثضخ مثل ىحه الحػادث عمى تشفضح التدامو
 .البزاعة

 عمى بعس أسباب اإلعفاء القانػنى التى تعتبخ قػة قاىخة (1)ػوقج استقخ الخأ
و أو يتفاداه ويتختب عميو األخضخ أف يتػقع بالشدبة لمشاقل حضث ال يسكغ ليحا

 :التشفضح. ومغ ىحه األسباب استحالة
                                                             

 198د| فايد نعيع رضػاف، مخجع سابق ص - 1
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 أفعاؿ الصبيعة كالراعقة -1

 الحخيق الحػ ال يشذأ عغ فعل الشاقل أو خصئو - -2

 أخصار البحخ االستثشائية -3

 حػادث الحخب -4

 أعساؿ األعجاء و القخاصشة -5

 إلى خصأ الشاقلكل عسل صادر مغ سمصة عامة يسشع تشفضح العقج وال يخجع  -6

 ىقضػد الحجخ الرح -7

 اإلضخاب أو اإلغالؽ أثشاء العسل -8

 لمبزاعة: ىالعيب الذات -د

 مغ أسباب إعفاء الشاقل مغ السدئػلية عغ لمبزاعة سضباً  ىيعتبخ العضب الحات
سبب ناشئ مغ  ػيقرج بالعضب الحاتى لمبزاعة أو  ،ىالؾ أو تمف البزاعة

بجوف  ػغ حػادث سابقة عمى تدميسيا لمشاقل يؤدم شبيعة البزاعة الجاخمية أو
 .أو تمفيا تجخل مغ الشاقل إلى ىالؾ البزاعة

الحػ أدػ إلى ىالكيا  العضب الحاتى لمبزاعة ء إثباتعبويقع عمى عاتق الشاقل  
أو مسا يتمف  البحخية أو تمفيا، فإذا كانت البزاعة مغ شبيعة ال تتحسل الخحمة

الحػ  و الخشػبة فال يدأؿ الشاقل البحخػ عغ اليالؾبدبب الحخارة أو البخودة أ
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 البزاعة إذا كاف ىحا العضب الحاتى ىػ الدبب الخئيدى فى ىحا اليالؾ أو يرضب
 .تحفطات بحلظ فى سشج الذحغػ أ وال يذتخط ىشا إدراجالتمف 

أف يثبت أف العضب الحاتى ليذ ىػ الدبب الػحضج فى  أما إذا استصاع الذاحغ 
الشاقل اشتخؾ بخصئو أو بخصًا تابعيو فى ىالؾ أو  البزاعة بل أف ىالؾ أو تمف

بقجر مذاركتو فى إحجاث  كاف الشاقل مدئػالً  الخحمة البحخية تمف البزاعة أثشاء
 .ىحا الزخر

 عمى ىحه األحكاـ فشز عمى عجـ ۲۳۲وقج نز قانػف التجارة البحخية فى مادتو 
نقز آخخ ناتج عغ  ػوزنيا أو أ أوفى حجع البزائع  مدئػلية الشقل عغ الشقز

فضيا، فال تعقج  ىعضب ذات ػأ خفى أو مغ الصبيعة الخاصة بالبزائع أو عضب 
مغ  البحخػ فى حالة نقل الحضػانات الحية عشج ىالكيا أو ما يمحقيا مدئػلية الشاقل

ل قعغ السخاشخ الخاصة بيحا الشػع مغ الشقل، وإذا نفح الشا إذا كاف ناشئاً ضخر 
الحضػانات افتخض أف ىالكيا أو ما أصابيا مغ ضخر  ىحه فأالذاحغ بذ تعميسات

يثبت الذاحغ خصأ الشاقل أو  بيحا الشػع مغ الشفل حتى ةنذأ عغ السخاشخ الخاص
 .أحج تابعيو

 خظأ الغير -هػ

القػاعج  ىوتقز ،غ ال يدأؿ الشاقل عغ أفعاليعيويقرج بالغضخ ىشا األشخاص الح 
أو  مغ السدئػلية إذا كاف الدبب فى ىالؾ البزاعة لبحخػ العامة بإعفاء الشاقل ا

 ةضشة الشاقل بدفضشترادـ سف تمفيا راجعًا إلى فعل الغضخ، والسثاؿ الػاضح لحلظ ىػ
 أخخػ األمخ الحػ أدػ إلى ىالؾ أو تمف بعس البزاعة السذحػنة عمى ضيخ

 ل عمى صاحبففى ىحه الحالة ال يدأؿ الشاقل عغ ىحه األضخار ب ،الدفضشة األولى
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 بجعػاه ضج مالظ الدفضشة األخخػ حضث يعتبخ مغ الغضخ بالشدبة البزاعة أف يتػجو
 لمشاقل.

بعضبيا  وكحلظ إذا كانت ىشاؾ بزاعة مذحػنة عمى ضيخ الدفضشة لع يعمع الشاقل 
 األخخػ أف أصضبت وتختب عمى وجػد ىحه البزاعة السعضبة بضغ البزاعة

أو التمف فال يدأؿ الشاقل عغ ىحه األضخار حضث  البزاعة السجاورة ليا باليالؾ
 .ضخ وىػ صاحب البزاعة السعضبةغسبب اليالؾ أو التمف راجع إلى فعل ال أف

 أسباب خاصة لإلعفاء  -و 

األعساؿ التى  أعفى السذخع الشاقل مغ السدئػلية عغ األضخار التى تتختب عمى لقج
اليالؾ  البزاعة السذحػنة ببعسولػ أدػ ذلظ إلصابة  يمتـد الشاقل بالكياـ بيا
 :ىوالتمف. وىحه األفعاؿ ى

  انقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح أو األمػاؿ فى البحخ )أ(

 ة التى ال تجركيا اليقطة السعقػلةي)ب( العضػب الخف

اف وتقجيخ ما إذا ك ،اإلنحخاؼ عغ الدضخ بذخط أف يكػف ىحا االنحخاؼ معقػالً  )ج(
 إذا السػضػع، ويعتبخ اإلنحخاؼ معقػالً  ىسمصة قاض مغنحخاؼ معقػاًل أـ ال اإل

ولكغ يالحع  ة لو،كانت ضخوؼ الخحمة البحخية تدتمدمو أو الحػ يجج الخباف ضخور 
الشاقل إلى  اإلثبات فقط مغ عبءأف األثخ القانػنى ليحه اإلعفاءات ىػ قمب 

إال  ىانػنيدتصيع ىحا األخضخ أف يثبت أنو مع وجػد سبب اإلعفاء الق ػالذاحغ أ
 وإذا نجح فى ذلظ بقى ،إلى خصأ الشاقل أف الزخر الحػ أصاب البزاعة راجعاً 
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الشاقل مدئػاًل عغ الزخر الحػ أصاب البزاعة بالخغع مغ وجػد اإلعفاء 
 .القانػنى

 السبحث الثالث

 دعهى السدئهلية ضد الشاقل البحرى لمبزائع

ع فى ثالثة مصالب مدتقمة نتحجث عغ دعػػ السدئػلية ضج الشاقل البحخػ لمبزائ
أطراف الدعوى، ثم اإلخطار، ثم فى مطلب ثالث ندرس المحكمة نجرس فضيا 

 المختصة وتقادم الدعوى 

األوؿ سظمبال  

 طرفا دعهى السدئهلية

فخ شخفى عقج الشقل البحخػ ارفع الجعػػ أماـ الجيات السخترة، يجب تػ يتع  حتى
ة لصخؼ ثالث يتسثل فى السخسل إليو، السسثالف فى الشاقل والذاحغ إضاف اعةلمبز

عغ عقج الشقل السبـخ بضغ الذاحغ ى شخز أجشبخؼ الستزخر كسا قج يكػف الص
 ػأ عمى الشاقل البحخػ عغ شخيق الحمػؿعػػ ذلظ يحق لو رفع الجمع والشاقل، و 

  ل.أف يحل محل صاحب الحق فى الخجػع عمى الشاق

ع بكل أو جدء مغ صفقة الشقل إلى مغ جية أخخػ قج يعسج الشاقل البحخػ لمبزائ
ضخر وتدببت  ػبشػد العقج وفى حالة حرػؿ أ حضيقػـ بتشف ػآخخ الح شخؼ

ية السخترة بشطخ رفع دعػػ قزائية أماـ الج لراحب الحقفيكػف بالخدارة 
 الشداع.
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 -شخفا دعػػ السدئػلية ىسا، السجعى وىػ الذاحغ أو السخسل إليوومغ ثع فإف 
 والسجعى عميو وىػ الشاقل مغ جية أخخػ . جية،مغ  -الحالة   حدب

السدعى : -أوالا   

فاء حقو بصخيقة قانػنية يلقج أجاز القانػف لراحب الحق المجػء إلى القزاء الست
الجعػػ أماـ السحكسة السخترة، ويجػز أف يكػف  بإيجاع عخيزة افتتاح وذلظ
قج السبـخ بضغ شخز آخخ خارج عغ الع ػأو السخسل إليو أو أ ، الذاحغىالسجع

 ."البزاعة، ويدسى "بالغضخ الشاقل وصاحب الحق فى

لجػ  وقج جخػ العسل عمى أف يقػـ الذاحغ أو السخسل إليو بالتأمضغ عمى البزاعة
 اليالؾ أو التمف الحػ قج يرضبيا أثشاء الخحمة البحخية، وفى شخكات التأمضغ عغ

السدئػلية عمى الشاقل يخفع دعػػ  ىحا الفخض يثار الشقاش حػؿ مغ يحق لو أف
البزاعة  ىػ الذاحغ أو السخسل إليو بخغع تقاضيو التعػيس السشاسب عغ ىل

عمضيا مغ شخكة التأمضغ أـ يحق لذخكة التأمضغ أف تحل محل الذاحغ أو  السؤمغ
 .سجادىا قيسة التعػيس عغ البزاعة اليالكة أو التالفة عشج السخسل إليو

الذاحغ أو  عمى حمػؿ شخكة التأمضغ محل وقج استقخت محكسة الشقس السرخية
 .(1)ضج الشاقل البحخػ  السخسل إليو فى رفع الجعػػ 

  ومغ ثع فإف السجعى قج يكػف الذاحغ أو السخسل إليو أو الغضخ:

                                                             
وكحلظ  749ص 38مجسػعة أحكاـ الشقس س 1974|7|2جمدة  391نقس مرخػ شعغ رقع  - 1

 وما بعجىا 8ص 38مجسػعة أحكاـ الشقس س 1974|5|12جمدة  288شعغ رقع 
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:: الذاحن(1)  

الذاحغ ىػ كل شخز أبـخ عقج الشقل البحخػ مغ أجل الكياـ بإيراؿ البزاعة 
خز أبـخ باسسو أو لحدابو عقج الشقل أو كل ش شخيق البحخ مع الشاقل، عغ

بتدميع البزاعة  يستج ىحا التعخيف إلى كل شخز قاـ البحخػ مع الشاقل، كسا
 .(1)الشاقل البحخػ  ، أو سمست باسسو أو لحدابو إلىفعمياً 

يقجـ البزاعة إلى الشاقل ويتػلى عقج الشقل  ػكسا يعخؼ عمى أنو الصخؼ الح
 .(2)الشاقل البحخػ مع

ذاحغ الخجػع بجعػػ السدئػلية عمى الشاقل فى كل األحػاؿ، سػاء أثشاء يجػز لمو 
ػز عمى ما يثبت حأو مغ جخاء ىالكيا أو تمفيا ماداـ ي بتدميع البزاعة، إخاللو

 .(3)شخز آخخ الذحغ( ويتع بشقل ىحا الدشج إلى ىحه البزاعة )سشج

ى عقج الشقل، ف يكفى لمذاحغ أف يكػف صاحب صفة لكػنو شخفاً  ويالحع أنو ال  
يثبت مرمحتو فى الجعػػ ضج الشاقل البحخػ، فالذاحغ ىػ  بل يجب عميو أف

حالة ىالؾ أو تمف )تزخر(  لمسخسل إليو، ففى يقػـ بتحخيخ سشج الذحغ ػالح
يجػز لو مصالبة الشاقل  ىوبالتال ،البزاعة تكػف مرمحة السخسل إليو متزخرة

                                                             
قػاعج  1978ًا إلتفاقية األمع الستحجة لشقل البزائع بالبحخ د| سعضج يحضى،مدئػلية الشاقل البحخػ وفق - 1

 7ىامبػرج،السكتب العخبى الحجيث ص
،سػريا  - 2  182ص 1976د| ىذاـ فخعػف، القانػف البحخػ،مصبعة كـخ

د| صالح الجيغ عبج المصيف الشاىى،الػجضد فى مبادغ القانػف البحخػ،دار الثقافة لمشذخ  - 3
 233ص 1996والتػزيع،األردف،
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ومصابقة لسا ورد فى  ة سميسةبالتعػيس ألف مرمحتو تكسغ فى وصػؿ البزاع
 .(1)ىػ باسسو وألمخه ػسشج الذحغ الح

: السرسل إليه(2)  

بضغ الشاقل والذاحغ، إذ  عسمية الشقل البحخػ التى تبجأ باتفاؽىػ الصخؼ الثالث فى 
وتدميع البزاعة السشقػلة إلى السخسل إليو،  بسػجب ىحا العقج بإيراؿ يتعيج الشاقل

عخفتو اتفاقية ىامبػرغ  كسا أبـخ لسرمحتو  ػلشقل الحعقج ا عغ ىفيػ شخؼ أجشب
لتدمع البزائع عشج وصػليا مضشاء التفخيغ ، ورغع أف  عمى أنو كل شخز مؤىل

فى العقج باعتباره يحػز  إال أنو يعتبخ شخيكاً  فى عقج الشقل السخسل إليو ليذ شخفاً 
 .(2)ولسرمحتو ألمخه تع ػعمى سشج الذحغ الح

يا القزاء ضأف يخفع دعػػ قزائية ضج الشاقل يصالب ف يسكغ لمسخسل إليوو 
مغ جخاء تزخر البزاعة، ففى ىحه الحالة  لحقت بو ىالخدائخ الت بتعػيس

ثبات إإليو و  الذحغ إلثبات أنو يستمظ صفة السخسل يدتعسل السخسل إليو سشج
 .أحقضتو فى البزاعة

 : الغير(3)

                                                             
خمضل بػعالـ،إجخاءات التقاضى فى السشازعات البحخية فى القانػف الجدائخػ والسعاىجات الجولية،نذخة  - 1

 197ص 2010مجيخية الجراسات القانػنية والػثائق،وزارة العجؿ  65القزاه العجد
بحخية الججيج د|عجلى أمضخ خالج،أحكاـ دعػػ مدئػلية الشاقل البحخػ فى ضػء أحكاـ قانػف التجارة ال - 2

 2005والسدتحجث مغ أحكاـ الشقس وأحكاـ السحكسة الجستػرية العميا،مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية،
 49ص
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و التأخخ الخجػع عمى الشاقل جخاء اليالؾ أو التمف أ شخز تزخر مغ ػيسكغ أل
السدئػلية تختكد عمى السدئػلية  شظ أف أساس ىحه لية، والئػ بجعػػ السد

 .(1)الػاردة بالقانػف السجنى التقرضخية

وىحا أمخ بجييى حضث أف ىحا الغضخ ال يختبط بأػ عالقة تعاقجية مع الشاقل البحخػ 
أحكاـ السدئػلية العقجية،  ومغ ثع فإنو ال يسكشو الخجػع عميو فى حالة تزخر وفق

ولكغ يجػز لو الخجػع عميو وفق أحكاـ السدئػلية التقرضخية التى ال تتصمب وجػد 
  عالقة تعاقجية بضغ السجعى والسجعى عميو. 

الجلضل عمى عشاصخ السدئػلية التقرضخية، كسا ال يسكشو  ويمتـد الغضخ بإقامة
لية العقجية ئػ سدالنػف ألنيا تخز أقخىا القا ىلية التئػ ة السدشستفادة مغ قخياإل

 .(2)التقرضخية السدئػلية الغضخ فى ػلية الشاقل محجودة اتجاهئوتكػف مد ،لمشاقل

السدعى عميه  -ثانياا    

ػؿ األوؿ عغ البزاعة، فى حالة تزخرىا، ئيعج الشاقل البحخػ لمبزائع، السد
بالبزائع،  دعػػ تيجؼ إلى جبخ األضخار الالحقة الصخؼ الستزخر بخفع ويقػـ

بالشاقل الستعاقج، كسا يسكشو  عمى الشاقل البحخػ، وىػ ما يعخؼ وقج تقاـ الجعػػ 
 عسمية الشقل البحخػ لمبزائع ولػ حتى تػلی فعمياً  رفع الجعػػ عمى كل شخز

                                                             
 313د|ىانى دويجار،مخجع سابق،ص - 1
د| سعضج مخاد،عقج الشقل البحخػ لمبزائع وفقًا لمقانػف البحخػ الجدائخػ واالتفاقات الجولية،رسالة  - 2

 237ص 2012امعة أبى بكخ بمقايج،تمسدافدكتػراه،كمية الحقػؽ ج
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الشاقل بجعػػ  ىالسزخور عمى أحج تابع جدء مشيا )الشاقل الفعل(، وقج يخجع
 .(1)وكياًل عغ الشاقل البحخػ  مثل رباف الدفضشة برفتو ػليةئالسد

وقج تحجثشا عغ الشاقل الستعاقج والفعمى قبل ذلظ وكحلظ قسشا بجراسة الشقل الستتابع، 
 وال نخيج تكخار ما سبق لشا شخحو ودراستو.

 السظمب الثانى

 اإلخظار السدبق

  شكميًا قبل رفع أية دعػػ عمى الشاقل، وىحا ما سشتشاولو مغ يعج اإلخصار إجخاءً 
 ؿ نصاقو وميعاده وآثاره .خال

نظاؽ اإلخظار -أوالا   

: ىوشخر ػلإلخصار نصاؽ ماد  

الشظاؽ السادى لإلخظار : -)أ(   

يقرػج بالشصاؽ السادػ لإلخصار األضخار التى يحخر بذأنيا اإلخصار ، والستسثمة 
والتأخضخ الحػ يعج واقعة مادية  ىدوف اليالؾ الكمى والتمف الكم ىفى اليالؾ الجدئ

أخخػ، كالػثائق الخسسية الخاصة بإدارة السضشاء  غ إقامة الجلضل عمضيا بػثائقيسك
أما إذا نذأ عغ التأخضخ تمف وجب   الدفضشة، الحػ يدجل فضيا تاريخ وصػؿ

  .فضيا البزاعة إذف اإلخصار قاصخ عمى الحاالت التى تدمع ، اإلخصار عشو
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  -)ب( أطراؼ اإلخظار :

  عاتق السخسل إليو، أو برفة عامة عمى كل مغ لويقع االلتداـ باإلخصار عمى 
مغ شخؼ مسثمو القانػنى، وعادة ما يكػف ىحا األخضخ  البزاعة، أو ىالحق فى تمق

الستعاقج أو الشاقل الفعمى  مغ الشاقل ػتػجيو اإلخصار إلى أ الذحشة".  " وكضل
تفاقية ( مغ إ6|19السادة ) اآلخخ، ىحا ما نرت عميو  يختب أثخه بالشدبة إلى

  ـ.1978ىامبػرج 

  مغ نفذ السادة، فإف كل إخصار يػجو إلى شخز يترخؼ الثامشةأما وفقًا لمفقخة 
الشاقل الفعمى بسا فى ذلظ رباف الدفضشة يعتبخ كأنو  نيابة عغ الشاقل الستعاقج أو

  إلى الشاقل الستعاقج أو الشاقل الفعمى .  وجو

شكل وميعاد اإلخظار: -  (2)  

الكتابة شكل خاص ، إذ يسكغ أف  وليذ ليحه اإلخصار مكتػباً أف يكػف  يجب
كسا  ،رسالة مػصى عمضيا أو بكتابة عمى سشج الذحغ  تكػف فى شكل بخقية أو

إذ  ومقجاره  ، يحكخ فيو نػع التمف أو شبيعة اليالؾيجب أف يكػف اإلخصار محجداً 
عجد   رة أوالعامة التى ال تػضح شبيعة الزخر أو الخدا ال يعتج بالتحفطات

( مغ إتفاقية ىامبػرج 3|19وذلظ وفق السادة ) ،الصخود التى أتمفت إذ تعتبخ باشمة
   ـ.1978

باإلخصار فى يػـ العسل  ىامبػرج فيى تمـد الكياـتفاقية مغ إ (1|19)أما السادة 
يعشى ذلظ أف لمسخسل إليو يػـ كامل و تدميع البزائع لمسخسل إليو،   التالى لضػـ
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يػـ  ىيػـ التدميع ، ويذتخط أف يكػف ذلظ الضػـ الحػ يم  ىخصار يمباإل لمكياـ
 عصمة إمتج السيعاد إلى يػـ العسل الحػ يميو .  التدميع يػـ عسل، فإذا كاف يػـ

ىامبػرج، فإنو يتعضغ تفاقية مغ إ (2|19)ػفقًا لمسادة ف إذا كانت األضخار خفية  أما
، يػـ التدميع ىمتتالية تم يػـ 15الؿ خ ىالكتاب  عمى السخسل إليو تػجيو اإلخصار

( مغ قانػف التجارة البحخية 239وىحا ما نز عميو السذخع السرخػ فى السادة )
   الحالى.

 آثار اإلخظار -ثانياا 

لمسخسل إليو   أف البزاعة تع تدميسيا ىاقخيشة مفاديعج عجـ تػجيو اإلخصار 
تقػـ   أف الشاقل ػسصابق(، أبحدب ما تع الترخيح بو فى وثيقة الذحغ )التدميع ال

 .البزاعة مصابقة لألوصاؼ التى جاءت بالدشج فى صالحو قخيشة عمى أنو سمع
 الصخؽ، ألنيا واقعػة لكغ ىحه قخيشة بديصة يجػز لمسخسل إليو إثبات عكديا بكافة

أو بذيادة  ػ مادية، ويكػف عادة بػاسصة خبضخ أو بسحزخ معايشة حزػر 
   جسخكية.

  تبخػػػػػف اإلخصار يسشح قخيشة التدميع الدميع، لكشو ال يعأ (1)الفقو يخػ جانب مغإذ 
إذف اإلخصار وحجه ال يعج الدبضل الػحضج  ،لميالؾ أو التمف" ياً بالزخورة إثباتا كاف

 .لمبزائع  إلنذاء الحجة عغ وقػع ضخر أو خدائخ
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  ومغ ثع ال يتختب عغ عػجـ اإلخصار فى السيعاد سقػط دعػػ السدئػلية ضج
 أف الحق فى إقامة الجعػػ عمى الشاقل ال يدقط إال الشاقل أو عجـ قبػليا، بسعشى

 .(1)بالتقادـ

 السظمب الثالث

 المحكمة المختصة وتقادم الدعوى

 نتحدث فى فرع أول عن المحكمة المختصة ثم عن تقادم الدعوى فى فرع ثان

 الفرع األوؿ

 السحكسة السخترة 

 لمقػاعج العامة بذأف بحخػ أماـ السحكسة شبقاً تخفع دعػػ مدئػلية الشاقل ال
 السخافعات لخمػ قانػف التجارة البحخية مغ الشرػص فى اختراص السحاكع بقانػف 

 كػف االختراص فىيتجاريًا ف ىحا الذأف. ولسا كاف عقج الشقل البحخػ يعتبخ عسالً 
 االتفاؽلسحكسة السجعى عميو او لمسحكسة التى فى دائختيا تع  ةالسػاد التجاري

وبحلظ يشعقج االختراص بجعػػ  .البزاعة أو التى فى دائختيا يجب الػفاء وتدميع
فإما أف تكػف السحكسة التى يقع فى  إلحجػ ىحه السحاكع مدئػلية الشاقل البحخػ 

تكػف السحكسة التى يقع فى  عميو وبسا أف ىدائختيا مػشغ الشاقل وىػ السجع
 ويوتع تدميع البزاعة ف ؽ بضغ الشاقل والذاحغدائختيا مضشاء الذحغ حضث تع االتفا

و يالسكاف الحػ يتع ف لمشاقل وإما السحكسة التى يقع فى دائختيا مضشاء التفخيغ و ىػ
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مغ قانػف التجارة  245وقج نرت عمى ذلظ السادة  .الػفاء بتساـ نقل البزاعة
ػ حجد اختراص السحكسة التى يقع فى دائختيا السضشاء الح البحخية، فزاًل عغ

 .و عمى الدفضشةيف

 الشاشئة عقج نقل البزائع بالبحخ إلى ػ كسا يجػز االتفاؽ عمى إحالة الجعاو 
 قانػف التجارة البحخية أوجبت أف تكػف إجخاءات مغ ۲46التحكيع، ولكغ السادة 

 فضيا مضشاء الذحغ أو التحكيع حدب اختيار السجعى فى دائخة السحكسة التى يقع
عميو  ىجعى عميو أو مكاف إبخاـ العقج بذخط أف يكػف لمسجعالتفخيغ أو مػشغ الس

وفى حالة االتفاؽ عمى إحالة  ،أو فخع أو وكالة ىىحه السكاف مخكد رئيد فى
التحكيع التـد السحكسػف بالفرل فى  البحخػ إلى الجعػػ الشاشئة عغ عقج الشقل

مغ  247السادة  وذلظ شبقًا لشز ة،يىحا الشداع وفقًا ألحكاـ قانػف التجارة البحخ 
 .قانػف التجارة البحخية

ولشا مالحطة عمى ىحا الشز وىى أف التحكيع مغ أىع خرائرو حخية األشخاؼ 
فى اإلتفاؽ عمى مكاف التحكيع وعمى القانػف الػاجب التصبضق ، ولكغ ىحا الشز 
يفخض عمى األشخاؼ مكاف معضغ إلتخاذ إجخاءات التحكيع وكحلظ يفخض عمضيع 

 وىحا يخالف خرائز التحكيع السعخوفة .قانػف محجد، 

 الفرع الثانى

 تقادـ دعهى السدئهلية

  مغ الجفػع التى قج يمجأ السجعى عميو لمتخمز مغ التدامو بالتعػيس فى حالة
بتقادـ الجعػػ، وعمى ىحا األساس يمتـد السجعى  ػلضتو ىػ الجفعئقياـ مد
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، وإال سقط حقو فى ذلظ ة،بخفع دعػػ التعػيس خالؿ اآلجاؿ القانػني ()السزخور
  ىحا ما سشتشاولو مغ خالؿ تبياف مجة التقادـ وتاريخ سخيانيا.

-(1) مدة التقادـ:  

قانػف تتسضد مجة التقادـ فى مجاؿ الشقل البحخػ لمبزائع بقرخ آجاليا سػاء فى 
أو فى اتفاقية ىامبػرج، وىحا رغبة فى إنياء السشازعة الشاشئة عغ  التجارة البحخية

جية، وتخاكع الجعاوػ مغ  البحخػ، خذية مغ ضياع معالع اإلثبات مغ  الشقلعقج 
 جية أخخػ.

تشز عمى أف ( 1|244)فشجج أف السادة أما بذأف قانػف التجارة البحخية السرخػ 
سشتضغ مغ تاريخ  ىالبزائع بالبحخ بسز لقن قجالشاشئة عغ ع ػ الجعاو ى تشقز

مغ ذلظ يتزح  ."التدميع يوجب أف يتع في كاف تدميع البزائع أو مغ التاريخ الحػ
بااللتدامات الشاشئة عغ  السػجية ضج الشاقل البحخػ إلخاللو ػ أف جسيع الجعاو 

البزائع أو مغ التاريخ  عقج الشقل البحخػ تتقادـ بسخور سشتضغ مغ تاريخ استالـ
نقصاع شبقًا لمقػاعج وتخزع مجة التقادـ لإل .التدميع يوكاف يجب أف يتع ف الحػ

رت الفقخة الثانية مغ السادة سابقة الحكخ ن العامة فى احتداب مجة التقادـ، وقج
وبتدميع   الػصػؿ بعمع عمى أف يشقصع سخياف مجة التقادـ بكتاب مدجل مرحػباً 

عغ األسباب  فزالً  بالسصالبة او بشجب خبضخ لتقجيخ األضخار ، السدتشجات الستعمقة
إنتياء حق السخسل إليو أو  ػ التقادـ الدشػ  عمىويتختب  ىالتى يقخرىا القانػف السجن

 .الجعػػ ضج الشاقل البحخػ  الذاحغ فى إقامة

يجب أف يتسدظ بو الشاقل أو  لبو مغ تمقاء نفديا ب ىأف تقز وال يكػف لمسحكسة 
حالة  ػالتسدظ بالتقادـ فى أ يجػز كحلظ باف،مغ يشػب عشو أماـ القزاء كالخ 
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عمى  ػ الدشػ  التقادـ يقػـ حكسة اإلستئشاؼ. والتكػف عمضيا الجعػػ حتى أماـ م
السشازعات الستعمقة بالخحمة  ساس رغبة السذخع فى إنياءأقخيشة الػفاء ولكغ عمى 

 .(1)أقخب فخصة البحخية فى

تفاقية إ مغ(  20/1)السادة أما تقادـ دعػػ السدئػلية فى إتفاقية ىامبػرج فإف 
 ػإشالة ىحه السجة فى أ أجاز الشز ولكغ، أيزاً  حجدت السجة بدشتضغ  ىامبػرج

يرجر مغ السجعى عميو  ىبإعالف كتاب ذلظ  وقت أثشاء سخيانيا، بذخط أف يقع
 20/4)السادة  الكيفية مخات بحات  لرالح السجعى، كسا يجػز إشالة السجة عجة

  مغ اإلتفاقية(.

تاريخ سرياف مدة التقادـ: -(2)  

السادة  رة البحخية السرخػ وكحلظ لشزمغ قانػف التجا 1|244وفقًا لشز السادة 
 ، فقج حجدت ميعاد بجايتو مغ يػـ قياـ الشػاقل بتدمضػعإتفاقية ىامبػرجمغ  20/2

مشيا، وفى حالة عجـ تدميع البزاعة يبجأ حداب السيعاد  البزاعة كميا أو جدء
  أف يدمسيا فيو. ىيػـ كاف يشبغ مغ آخخ

   ففى ىحه الحالة يجب أف نقف عمى فخضضتضغ:

  الفرضية األولى: حالة حرهؿ التدميم لمبزاعة:
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  حدب ىحه الفخضية، تحدب السجة مغ تاريخ التدميع، وإذا استغخؽ التدميع عجة
أياـ، فإنيا تحدب مغ الضػـ الحػ إنتيى فيو وضع البزاعة بأكسميا فى عيجة 

 إليو.  السخسل

ادـ تبجأ أيزًا مغ مغ اإلتفاقية تذضخ إلى أف مجة التق 20/2فى حضغ أف السادة 
الحػ ال يتع فيو  ىوالسقرػد مشيا حالة اليالؾ الجدئ تدميع جدء مغ البزائع،  يػـ

  جدء مغ البزاعة.  سػػ تدميع

 

 

  الفرضية الثانية: حالة عدـ حرهؿ التدميم لمبزاعة:

  يسكغ تقديع ىحه الفخضية بجورىا أيزًا إلى ثالث حاالت:

  لمبزاعة: ىكمحالة حدوث هالؾ  -الحالة األولى

فيو   حدب ىحه الحالة، تحدب مجة التقػادـ مغ التاريػخ الحػ كاف يجػب أف يتػع
التاريخ الحػ كاف يجب أف يتع فيو التدميع الى السيعاد  ويخجع فى تعضضغ التدميع.
فى الطخوؼ السساثمة إذا لع ػ عميو أو السيعاد الحػ يدمسيا فيو الشاقل العاد  الستفق

 اإلتفاؽ. يػجج مثل ىحا

  حالة سالمة البزاعة لكن السرسل إليه لم يتدمسها لغيابه: -الحالة الثانية
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  فى سشج الذحغ، فإف مجة التقادـ تبجأ مغ ذلظ إذا كاف ميعاد وصػؿ الدفضشة وارداً 
فى سشج الذحغ، أو تع الشقل  ميعاد وصػؿ الدفضشة غضخ محجداً  أما إذا كاف ،التاريخ

معمػـ سمفًا ميعاد الػصػؿ، فعمى الشاقل  شتطسة، وغضخة غضخ ميخصػط مالح  عمى
تاريخ إخصار  السخسل إليو بتاريخ وصػؿ الدفضشة، وبالتالى يبجأ التقادـ مغ رإخصا

فإذا أىسل الشاقل تشفضح التدامو  ،فى البزاعة بػصػؿ الدفضشة  صاحب الحق
يكػف مغ تاريخ بجء التقادـ   فإف إخصار السخسل إليو بػصػؿ الدفضشة،  الستسثل فى

األمػر  ىقاض  البزاعة لجػ حارس، يعضشو إخصار السخسل إليو بػاقعة إيجاع
 السدتعجمة.

  حالة حزهر السرسل إليه لكشه إمتشع عن تدمسها: -الحالة الثالثة

إف فعل االمتشاع يعج بسثابة االستالـ الحػ يبجأ مشو سخياف التقادـ، وذلظ دوف 
 جاع.بػاقعة اإلي إلى إخصاره  حاجة
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 الػػػػخاتػػػػػسة

 أهم الشتائج: -أوالا 

أف أغمب أحكاـ اإلتفاقيات الجولية جاءت لسرمحة الشاقل عمى حداب  -1
الذاحغ ألنو فى الغالب يكػف الشاقل ىػ الصخؼ األقػػ ويكػف غالبًا تابعًا لجولة 

 تستمظ أسصػؿ كبضخ مغ الدفغ.

فى مػاجية الذاحغ  عقجية ىى مدئػلية لمبزائعأف مدئػلية الشاقل البحخػ  -2
والسخسل إليو، أما أماـ الغضخ إذا تدبب فى ضخر ليحا الغضخ فتكػف مدئػلضتو 

 أمامو تقرضخية.

مدئػلية الشاقل البحخػ لمبزائع مدئػلية مجنية تقػـ عمى تػافخ الخصأ  -3
 والزخر وعالقة الدببية، وتقػـ عمى أساس الخصأ السفتخض.

رة البحخية السرخػ جاءت متػافقًا مع أحكاـ إتفاقية أغمب أحكاـ قانػف التجا -4
  نطخًا إلنزساـ مرخ لتمظ اإلتفاقية. 1978ىامبػرج 

مة البزاعة مغ التمف أو اليمظ تقع عمى أف مدئػلية الشاقل البحخػ عغ سال -5
 .وتشتيى بتفخيغ البزاعة فى مضشاء التفخيغ عاتقو مشح التحسضل تحت الخوافع

لع تجخل الزخر الشاتج عغ الحخيق فى نصاؽ  1978رغ لعاـ أف قػاعج ىامبػ  -6
القاعجة العامة فى السدئػلية وىى أقامتو عمى أساس الخصأ السفتخض مغ جانب 

، وبالتالى يرعب عمى السزخور إثبات أف الحخيق نذأ عغ إىساؿ الشاقل وتابعيو
 . الشاقل أو تابعيو، وبالتالى قمبت األمػر لسرمحة الشاقل.
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االت يتع إعفاء الشاقل البحخػ لمبزائع مغ مدئػلضتو، كسا أنو مغ ىشاؾ ح -7
حضث األصل تكػف مدئػلية الشاقل محجودة إال فى بعس الحاالت التى ال يجػز 

 تحجيج مدئػلية الشاقل إذا تػافخ أحجىا.

 التهصيات: -ثانياا 

نػصى بأف يشز القانػف صخاحة عمى أف يذسل لفع صالحية الدفضشة كل  -1
مق باحتياجاتيا إلتساـ الخحمة بال صعػبات متػقعة مثل أف تكػف الدفضشة ما يتع

مدودة بػسائل الجفع،والقػػ السحخكة الالزمة والكافية بالشطخ إلى حجسيا 
وحسػلتيا، وبيا السعجات التى جخػ العخؼ عمى استخجاميا مثل البػصمة 

عمى األقل لمػصػؿ والخخائط، وأف تكػف مدودة بالػقػد الالـز إلتساـ الخحمة أو 
 إلى أوؿ مضشاء يدسح ليا بالخسػ فضيا بجاًل مغ اإلجتيادات فى ذلظ األمخ الياـ.

نػصى بأف يتجخل السذخع بالشز عمى عجـ تختضب أية آثار قانػنية عمى  -2
 سشج الذحغ الشطيف إذا خالف الحكيقة لسا يسثل ذلظ مغ غر تجاه الغضخ. 

إلبخاـ إتفاقية دولية تعسل عمى تحقضق  نػصى بأف تتعاوف الجوؿ الذاحشة -3
التػازف بضغ مرمحة الذاحغ مغ جية ،والشاقل البحخػ لمبزائع مغ جية أخخػ، 
نطخًا ألف اإلتفاقيات الحالية كميا ترب فى مرمحة الشاقل البحخػ عمى حداب 

 الذاحغ.

يجب الشز فى قانػف التجارة البحخية السرخػ عمى مقجار مقجار التعػيس  -4
يجب عمى الشاقل البحخػ لمبزائع دفعيا عشج التأخخ فى تدميع البزاعة   الحػ

 والتى حجدىا بسختضغ ونرف مغ أجخة الشقل.  1978غخارًا باتفاقية ىامبػرج 
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