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: مقدمة 

  التطور التاريخي لمنقل–

 :النقل قبل القرن العشرين - 

     يعتبر موضوع النقل والمشكبلت الناتجة عنو قديمة قدم المدن نفسيا حيث كانت مدينة 
روما القديمة تعاني من االختناقات المرورية مما يضطر السمطات إل تغيير اتجاه مرور 

 .العربات عن بعض الشوارع ومنع دخوليا إلى وسط المدينة في أوقات العمل اليومية 

وقد اعتمد اإلنسان منذ القدم عمى الوسائل البدائية في عممية النقل كالطاقة البشرية والرياح 
 ق م 3000والحيوانات وقد استعمل البابميون القدماء العربات ذات األربع عجبلت منذ عام 

 تل-مارى" في موقع  السوريةمحافظة دير الزورب اكتشاف أول دوالب لمعربة في العالم حيث تم)

 (م يعود لؤللف الثالث قبل الميبلد وىو أول دوالب في العال" الحريري

 ق م شبكة طرق تربط بين أجزاء إمبراطوريتيم ، وكان ىناك ممرات 360كما أنشا الرومان عام 
لممشاة ومسارات لمعربات التي تجرىا الحيوانات ، كما انشأوا قنوات تصريف المياه والجسور 

الحجرية الختراق األودية ، وال تزال ىذه اإلنشاءات موجودة في كثير من الببلد العربية 
 .واألوروبية 

وعمى صعيد النقل المائي فقد تطور فن المبلحة من االعتماد عمى التيارات المائية والتجديف 
اليدوي إلى استعمال السفن الشراعية ، وقد استعمل الصينيون القنوات والسدود منذ القرن الثامن 

 لتربط مدينة نيويورك بمدينة تروي 1825وفي الواليات المتحدة أنشئت قناة إيري عام .الميبلدي 
عن طريق نير ىدسون ومنيا إلى مدينة بافالو ومناطق البحيرات في الوسط الغربي األمريكي 

الذي ارتبط بذلك مع األسواق والمصانع الكبرى في شمال الواليات المتحدة ووفرت وسيمة 
 .رخيصة لنقل المواد والسمع 

 الي ربطت بين البحر األحمر 1869وال ننسى قناة السويس في مصر التي أنشئت أيضا عام 
مع البحر األبيض المتوسط والتي اعتبرت نقطة تحول في عالم النقل وحركة التجارة بين أوروبا 
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والشرق ، ىذا باإلضافة إلى أن تطورت السفن الشراعية وتم استعمال المحرك البخاري في 
 .السفن في القرن التاسع عشر 

 ، أساس إنشاء أول خط تجاري 1814   وكان اختراع المحرك البخاري وتطوره منذ عام 
أول  بدأت فقاطرتو البخارية األولى بنى جورج ستيفنسون حيثفي إنجمترا ، لمسكك الحديدية 

 نجح 1825وفي عام   ،تجربة لمنقل عمى السكك الحديدية في مقاطعة ويمز الجنوبية بإنجمترا
بين ستكتون ودارلنجتون  ستيفنسون في إصدار مرسوم بإنشاء أول خط سكك حديدية في العالم

 إنشاء خط آخر لنقل الركاب بين، وتمى ذلك  ميبًل 38بإنجمترا، وكان الخط آنذاك بطول 

   . 1830ليفربول ومانشستر عام 

 وخبلل ثبلثين 1830    وفي الواليات المتحدة األمريكية تم إنشاء أول خط سكك حديد عام 
عاما تم بناء شبكة من السكك الحديدية في جميع أنحاء شرق الواليات المتحدة ، وكان أول خط 

 وسمي خط يونيون باسيفيك ، وبحمول 1869يخترق القارة األمريكية من الشرق إلى الغرب عام 
 كانت ىناك خمسة خطوط حديدية كبرى تصل الشاطئ الشرقي لمواليات المتحدة 1900عام 

 .بالشواطئ الغربية 

 دائرة حكومية خاصة لئلشراف عمى النقل والتجارة عبر الواليات 1877   وقد أنشئت عام 
المتحدة وكانت مسؤوليتيا تنظيم النقل بالسكك الحديدية ومراقبتو وتسعيره وضبط المنافسة 

 .ومراقبتيا بين شركات النقل وتأكيد الخدمة الحسنة لممستيمك 

أما بالنسبة لمدول العربية فإن موقعيا الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب جعميا تمتمك شبكات 
لى عيد الرومان الذين قاموا بتطوير شبكة من الطرق البرية 3500نقل واسعة منذ عام   ق م وا 

، وبعدىا كان الفتح اإلسبلمي الذي استعمل تمك  (كما سنذكر في فصل تطور الطرق)والقنوات 
الشبكات وطورىا وحسنيا ووسعيا لربط الجزيرة العربية بكافة أرجاء الدولة اإلسبلمية حيث كان 

اىم اىداف النقل آنذاك تسييل عممية السفر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لمحج والزيارة 
 . والتنقل بين المدن لتسييل إدارة الحكم اإلسبلمي والتجارة 
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 : النقل في القرن العشرين –

   وفي القرن العشرين زاد انتشار السكك الحديدية وتطورت بشكل كبير ومما ساعد عمى 
استمرارية استعماليا اختراع محرك الديزل والكيرباء حيث استعمل ألول مرة في والية نيوجيرسي 

 . كما تم تشغيل أول نظام تحكم مركزي لحركة القطارات في والية اوىايو 1925عام 

   وكانت ذروة استعمال القطارات لمركاب والشحن خبلل الحرب العالمية الثانية ، وفي السنوات 
 كم 160-145التالية لمحرب كان ىناك عدد كبير من قطارات الركاب يسير بسرعة تتراوح بين 

ساعة بمحركات تسير بقوة البخار والديزل والكيرباء ، كما ادخمت التقنيات الخاصة بوسائل / 
الراحة لممسافرين وتكييف اليواء داخل القطارات ومكننة اعمال الصيانة ، ومما ساعد أيضا في 
سبلمة عمميات التشغيل وكفاءتيا استعمال البلسمكي في االتصاالت ، وفي الستينات وصمت 

ساعة /  كم 300ساعة كما في قطار تاكيدو في اليابان وسرعة / كم190السرعة إلى اكثر من 
ساعة /  كم 322في الواليات المتحدة ، ووصل الرقم القياسي لمقطار الفرنسي ميسترال إلى 

وفي الدول العربية تم إنشاء أول خط لمسكك الحديدية . والذي يربط بين باريس وليون ومرسيميا 
 .وىو خط الحجاز الذي يربط بين دمشق وعمان والمدينة المنورة 

 وىي 1769فقد كانت العربة البخارية األولى لمفرنسي نيقوال كوينو عام     أما بالنسبة لمسيارات
ساعة ، وفي عام /  كم 3ذات ثبلث عجبلت وقامت بقطع المسافة بين باريس وفانس بسرعة 

 اخترع رينوار الفرنسي واأللمانيين اوتو و الجن المحركات ذات االحتراق الداخمي ، وفي 1880
 بدأ األلمانيين بنز و ديممر  في استخدام البنزين كوقود لمسيارات حيث رافق ذلك 1887عام 
 . استخدام العجبلت المطاطية المنفوخة عمى يد االنجميزي جون دانموب 1888عام 

ىي عصر  (بل حتى نياية القرن العشرين  ) 1970 حتى عام 1920   وتعتبر الفترة من عام 
السيارات حيث قام خبلليا النقل بواسطة الطرق البرية بدور أساسي خاصة في الواليات المتحدة 

 أصبح من الممكن 1935األمريكية حتى أطمق البعض عمييا أمة عمى عجبلت ، ففي عام 
 .االنتقال بالسيارة عبر الببلد وفي جميع االتجاىات تقريبا 

كما احدثت الوكاالت والييئات الخاصة بالطرق والتي ركزت نشاطيا عمى الطرق في المناطق 
الريفية لرفع مستواىا وزيادة طاقتيا االستيعابية لممرور ، وذلك بالتوافق مع التركيز عمى لمناطق 
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الحضرية أيضا التي زادت النسبة السكانية فييا كثيرا وتحول الناس فييا من النقل العام إلى 
استخدام السيارات الخاصة ، حيث تضاعف عدد الرحبلت بواسطة السيارة ثبلثة أضعاف ما 

فقدان في % 78منيا % 38كانت عميو ، في حين تناقص عدد ركاب النقل العام حوالي 
 . رحبلت السكك الحديدية الناجمة عن التحول إلى استخدام الحافبلت 

     وبعد ذلك تطورت صناعة السيارات بشكل كبير حتى غدت وسيمة النقل الخاصة والعامة 
األكثر استعماال في العالم لنقل الركاب والبضائع ، وبذلك أدخمت التحسينات الكثيرة عمى 

نشاء الطرق البرية بما يتوافق مع تطور السيارات وأوزانيا وسرعاتيا والحموالت التي  تصميم وا 
 عام ىوبالرجوع إلى اإلحصائيات نجد أنو عند انتياء الحرب العالمية األول.تستطيع نقميا 

 مميون سيارة في الواليات المتحدة فقط ، وحتى نيايات القرن العشرين 5,5 كان ىناك 1918
 مميون شاحنة ، وأصبحت ىناك شاحنات تتراوح 18 مميون سيارة خاصة و93وصل العدد إلى 

 . طن 150 -80حموالتيا بين 

. الطبيعة القانونية لعقد النقل : أوال

   :تنظيم عقد النقل-: 1

لقد نص المشرع الجزائري في الفقرة الثامنة من المادة الثانية من القانون التجاري عمى أنو يعد 
فعقد النقل يحقق تغيير مكان الشيء أو . تاجرا بنص القانون مقاوالت إستغبلل النقل أو اإلنتقال 

الشخص، فيتم تنفيذ العقود والصفقات ويروج التداول، ففكرة التداول ىي التي يستند الييا عقد 
كمالك سيارة األجرة التي يقودىا بنفسو أو من يقوم  تجاريتو،النقل، لكن المشرع الجزائري ربط  

فيؤالء يعتبرون في حكم الحرفيين ال يتحقق في شأنيم عنصر  (الحمال )نقل البضائع بنفسو 
اال أن الصفة التجارية لعقد . المضاربة عمى عمل الغير، وال يتوافر في نشاطيم عنصر المشروع

النقل تعتبر كذلك دائما بالنسبة الى الناقل أما بالنسبة الى المسافر أو صاحب البضاعة، فيتحدد 
بطبيعة العقد حسب صفة ىذا األخير، فان كان مدنيا أعتبرت عممية النقل بالنسبة اليو مدنية 

ن كان تاجرا وكان النقل متعمق بتجارتو اعتبرت العممية تجارية بالتبعية  وا 

 .عقد العمل* 
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 تناول المشرع عقد النقل في الفصل الرابع من الباب الرابع المتعمق بالعقود التجارية 
عقد النقل البري، وفي عقد العمولة لمنقل، تناول فيو :  بعنوان77 الى 36في المواد 

عقد نقل األشياء وعقد العمولة لنقل األشياء، وعقد نقل األشخاص وعقد العمولة لنقل 
. األشخاص

: تعريف عقد النقل- 

  التعاريف الفقيية المتداولة عادة ما تركز عمى التزامات األطراف أي 
: العناصر األساسية وعمى الطبيعة القانونية ومن بين ىذه التعاريف

 التي عرفت عقد النقل عمى (قانون لبناني) من مدونة التجارة443:تعريف المادة -
أنو  اإلتفاق الذي يتعيد بمقتضاه الناقل بنقل بضاعة أو شخص من نقطة 

.     مقابل أجرة ألخرى وذلك 

عقد النقل "  من القانون التجاري الجزائري عقد النقل بقوليا 36 تعرف المادة - 
إتفاق يمتزم بمقتضاه متعيد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسو نقل شخص أو شيء 

. الى مكان معين

 عقد النقل ىو ذلك العقد الذي يتجو فيو الناقل الحرفي الى نقل البضائع بثمن -
. محدد

 معينة أشخاص عقد النقل ىو ذلك اإلتفاق الذي يمتزم فيو الناقل بنقل بضائع أو -
. بمقابل أجر معين 

يتضح من ىذه التعاريف أن عقد النقل يتم باتفاق بين شخصين األول ىو الناقل - 
والثاني ىو الراكب أو مرسل البضاعة، بأن يقوم األول بنقل الثاني أو نقل بضاعة 
من مكان الى مكان آخر مقابل مبمغ معين، فعقد النقل محمو تغيير مكان الشخص 

وقد  (شركة ليا عدة فروع )أو الشيء وقد يكون الشيء المراد نقمو لممرسل نفسو
. يكون لشخص آخر

: ومن خبلل ىذه التعاريف نستنتج العناصر التالية
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النطام يركز عمى اإللتزام بالتحويل، وركزت عمى المقابل الذي ىو أجره النقل أو - 
 .(بالنسبة لنقل األشخاص )ثمن التذكرة

: اإلطار القانوني لعقد النقل : -2

، 689 و 688      أفرد القانون لعقد نقل األشخاص مادتين اثنتين فقط ىما المادة 
األولى خاصة بالتزام الناقل بضمان سبلمة الراكب والثانية خاصة بنقل األمتعة، 
لذلك فقد عمل القضاء والفقو عمى رسم اإلطار القانوني لعقد نقل الركاب بالرجوع 
إلى القواعد العامة وأحكام التنظيم التشريعي لعقد نقل البضائع، وينبغي أن يراعى 

 .ختبلفيما في المحل إلفي التقريب بين العقدين 

ذا انطمقنا من التعاريف المذكورة سوف نبلحظ أنيا تمتقي في مسألة واحدة وىي  وا 
ىذا ال .تجارية عممية النقل، أي أن النقل من األعمال التجارية وذلك بصريح النص

لمزبون غير  تعمق األمر بالركاب أو نقل بضائع ايمنع أن يكون العقد مختمطا ، إذ
أن عقد النقل من األعمال التجارية قد يكون الناقل شخص طبيعي أو معنوي تاجر،

ويعتبر تجاريا بالنسبة لممرسل إذا كان تاجرا أو تعاقد عمى النقل لحاجات تجارية 
، او إذا كان وكيبل بالعمولة لمنقل ، (بالتبعيةعمل تجاري  )تطبيقا لنظرية التبعية 

. وعمى العكس يعد اعتبارا لعقد بالنسبة إليو عقد تجاريا

وفي حالة قيام نزاع بين طرفي عقد النقل فإن االختصاص يكون لممحاكم - 
. التجارية، ويمكن تصوره في المحاكم المدنية إذا كان العمل مختمطا

    في المادة البحرية والجوية ال يمكن أن يكون الناقل إال شخصا معنويا، وذلك 
. لحجم االستثمار والضمانات التي ال يمكن أن تتوفر إال في شخص معنوي

. تمييز عقد النقل عن بعض العقود المتشابية- 

: تنقسم إلى: عقود إجارة الخدمات

وجاء محميا في مدونة الشغل فإذا كان األجير يقوم بعممو : إجارة الصنعة   * 
شرافو فإن الناقل يتمتع في أدائو لعممو باستقبلل  تحت مراقبة مشغمو وتوجيياتو وا 
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قانوني بحيث ال يخضع ألي توجيو أو إشراف من المرسل أو الراكب، وبيذا يتميز 
عقد النقل عن عقد الشغل الذي يخضع فيو العامل لتوجيو أو إشراف من يطمب 
خدماتو، فبل يعد عقد النقل العقد الذي يربط سائق سيارة األجرة بالراكب ، ألن 
السائق يتمقى األوامر من الراكب فيما يتعمق بخط السير الواجب اتباعو والجية 

. المقصودة

إذا كان العقد ييدف إلى كراء األشياء فقط، فالناقل يمتزم بشيء : إجازة األشياء * 
. آخر ىو المحافظة عمى البضاعة واالعتناء بالراكب

ىو إيداع شيء معين بغية استرجاعو : عقد الوديعة محمو أو التزامو األصمي   * 
في فترة معينة بدون مقابل، في حين يمتزم الشخص الناقل في فترة أخذه لمبضاعة 

. بالتحويل المكاني باالضافة إلى أنيا تتم بمقابل وليست مجانية

 )يتعاقد مع مرسل عمى أن ينقمو من نقطة معينة إلى أخرى : وكـــيل النقل بالعمولة* 
في حين يمتزم الناقل بتنفيذ العممية بجميع مراحميا  (مرحمة  معينة من مراحل عممية النقل

وكيل النقل  )الحالة المتواجدة ىو أن الشخص الناقل يتعاقد مع شخص متعدد النقل 
يعتبر وكيبل بالعمولة في النقل عبر  "16-99وقد عرف الفصل األول من قانون  (بالعمولة

الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم تحت مسؤوليتو وفي اسمو عمميات تجميع 
البضائع أو االستئجار لحساب موكل أو يأمر بتنفيذىا  

 خصائص عقد النقل -3

: يتميز عقد النقل بالخصائص التالية

يقتصر القبول فيو عمى مجرد التسميم بشروط مقررة يضعيا الناقل وال يقبل : عقد إذعان-
مناقشتو فييا، فمن الناحية النظرية ىو عقد صحيح، فقد يقول البعض أن عقد النقل عقد 
إذعان، لكن ىناك وسيمتين تساعدنا عمى ىدم ىذا الرأي ألنو من جية أولى فعقد النقل 
من العقود المسماة أي المنظمة بمقتضى القانون فيو تنظمو مدونة التجارة عامة كما لو 
مقتضيات خاصة، إضافة الى أن ىناك أمور أكد المشرع عمى أنو ال يجوز اإلتفاق عمى 
مخالفتيا كتحديد المسؤولية، والقانون يمنع األطراف من خبلل الشروط الخاصة اإلتفاق 
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ومن جية ثانية ىي المنافسة  (الشروط العامة )عمى مخالفة الحد األدنى لمنظام العام
المتواجدة بين المينيين في جميع أنواع النقل حيث ال يمكن لمناقل أن يفرض أسعاره 

 .وأصبحت ىذه التنافسية تجمب عمبلء جدد بشروط أفضل

ألنو ينتج آثاره مرة واحدة بمجرد إبرام ىذا العقد مع العمم أنو يمتد فترة : عقد فوري-
معينة مثبل في نقل األشخاص أو البضائع فيو إلتزام يقف عند حدود التنفيذ، والعقود 

الفورية ىي مقابل العقود المدنية مثل عقد اإلجارة الذي ال يمكن أن يستمر في الزمن إال 
 . بتنفيذ مستمر لو 

 من القانون التجاري 38: نصت عمى ىذه الخاصية المادة: عقد النقل عقد رضائي-
فمم يشترط القانون " يتكون عقد النقل أو عقد العمولة لمنقل باتفاق الطرفين وحده" بقوليا

 يكون المشرع الجزائري قد رفض ما 38إلنعقاده أن يتم في شكل معين، وبنص المادة 
يذىب اليو بعض الفقياء من إعتبار عقد النقل عقدا عينيا بسبب أن العقد ال يتم اال 

 .بتسميم الناقل الشيء من المرسل

عنو في عقد نقل البضائع، فيشترط في الرضا أن يكون غير  (الرضا)  وال يختمف ىذا الشرط 
معيب بأي عيب، كاإلكراه والغمط والتدليس واالستغبلل، وبعكسو يكون باطبل أو قاببل لبلبطال، 

أما بالنسبة لمراكب فبل يشترط فيو ما يشترط في األىمية .كما يشترط  في األىمية بالنسبة لمناقل 
. بالنسبة لمناقل 

ذا  أما بالنسبة لمراكب فبل يشترط فيو األىمية الكاممة، بل يجوز نقل الشخص المميز وا 
كان الناقل عبارة عن شركة ، فغالبا ما يعمن لمجميور شروطا معينة لبلنعقاد ويعد 

ىذا إيجابا عاما يكفي أن يعمن المسافر قبولو لكي ينعقد العقد، وعمى المسافر عندئذ 
أن يمتزم باالستعداد لمسفر والحضور في المكان والزمان المتفق عميو ويسمح الناقل 
. لممسافر أن يركب واسطة النقل المعينة بالعقد، ومنذ تمك المحظة يكون مسؤوال عنو

أما إذا لم يكن المسافر قد تعاقد عمى السفر أو لم يحصل عمى تذكرة وقد ركب - 
واتخذ المكان المخصص (وىذا ما يحصل عادة في النقل البري )واسطة النقل 

لمركاب أو مكانا آخر في الجانب الخارجي من واسطة النقل أو في وسطيا أو في 
سطحيا، فبل يعد الناقل مسؤوال عنو، ويشترط أن تكون واسطة النقل ال تتسامح في 
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ركوب المسافرين، إال إذا حصل عمى تذكرة النقل ، فيعد الراكب متسمبل يتحمل 
مسؤولية الضرر 

أما إذا كان الركوب حرا أو رآه الناقل أو تابعيو وسكت فيكون الناقل مسؤوال - 
وكذلك إذا كان الركوب مما تعارف الناس عمى الجموس أو الوقوف في مكان أو 

أمكنة معينة، فيكون الناقل مسؤوال ويكون االنعقاد من وقت ركوب المسافر واسطة 
 .النقل وعدم اعتراض الناقل أو تابعيو

يختمف محل عقد نقل األشخاص عن محل عقد نقل البضائع نتيجة :  المحل*
. االختبلف في طبيعة العقد

فعقد نقل األشخاص محمو نقل المتعاقد ذاتو مع أمتعتو يقابمو دفع األجرة وشترط في المحل 
. أن يكون غير مخالف لمقانون والنظام العام واآلداب العامة

أو ىو عبارة عن الفكرة التي انعقد  (الشيء المتعاقد عميو )والمحل ىو موضوع التعاقد 
عمييا العقد ويمكن أن يكون المحل مادي أو معنوي ويجب أن يكون موجودا او محتمل 

الوجود وأنم يكون ممكنا، ومحل عقد النقل يرد عمى تغيير المكان، فتغيير المكان ىو الذي 
. يميز عقد النقل عما يمتبس بو من العقود األخرى كعقد الوديعة وعقد إيجار الشيء

في عقد النقل يمتزم الناقل بعممية النقل مقابل مبمغ عبارة : عقد النقل عقد معاوضة -
عن أجرة النقل يدفعو المرسل أو المسافر، وال يؤثر في ىذه الخاصية بعض 

االستثناءات المتعمقة بتذاكر الركوب المجانية لمعاممين بشركات النقل ألن المقابل في 
ىذه الحالة مستتر، ويتمثل في الخدمات التي يقوم بيا العاممون في ىذه الشركات 

. بحيث تعتبر التذاكر المجانية عبارة عن أجر عيني
الشاحن أو الراكب من جية، والناقل من جية أخرى : عقد النقل عقد ممزم لمجانبين-

كل يمتزم بالقيام بعمل معين أو أداء شيء سبق االتفاق عميو، فالشاحن أو الراكب 
ممزم بأداء أجرة النقل في حين نجد الناقل ممزم بالتحويل المكاني لمشخص أو الشيء 
من نقطة آلخرى، كما يمتزم بتوفير شروط السبلمة إذ تعمق األمر باألشخاص وتبعا 
لذلك لم يوف أحد الجانبين بالتزامو جاز لممتعاقد اآلخر أن يطالب بفسخ العقد ولكن 

نما يقتصر الناقل عمى  من النادر أن يطالب أحد الطرفين بفسخ عقد النقل ، وا 
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المطالبة بالتنفيذ أي بدفع األجرة ويمجأ الطرف اآلخر إلى إعمال مسؤولية الناقل و 
.  المطالبة بالتعويض عن التأخير أو عن ىبلك البضاعة أو تمفيا

يعرف السبب بأنو الغرض المباشر الذي يريد المدين الوصول : السبب أو الدافع -     
 .إليو من وراء التزامو

ويتميز السبب عن الباعث بأنو الغاية المباشرة، حيث أن الباعث ىو الغاية غير - 
. المباشرة التي يقصد الممتزم أن يصل إلييا من وراء تحقيق السبب

ويختمف السبب في النظرية التقميدية، باختبلف نوع العقد ، ففي العقود الممزمة لمجانبين - 
سبب التزام كل عاقد ىو التزم العاقد اآلخر ، كعقد البيع، وفي العقود الممزمة بجانب واحد 

سبب التزام العاقد تسممو الشيء محل التزامو، فسبب التزام المودع لديو برد الوديعة ىو 
تسممو ىذه الوديعة، وفي عقود التبرع سبب التزام المتبرع ىو نية التبرع فالواىب يقصد 

وال يكفي لقيام االلتزام، وجود . التبرع لمموىوب لو، والمعير يقصد تقديم خدمة لممستعير
سبب لو ، بل يجب أن يكون ىذا السبب مشروعا ، وعمى ذلك يجب في السبب أن يكون 

غير مخالف لمنظام العام أو ،موجودا من ناحية ، وان يكون مشروعا من ناحية أخرى
ال كان العقد باطبل  .اآلداب العامة، وا 

ثباتو-4    تكوين عقد نقل األشخاص وا 

 لمتمكن من معرفة العقد وكيفية التعامل وتطبيقو ال بد أول من تعريفو بما فيو أركانو،     
أطرافو وخصائصو من جية ومن جية أخرى ال بد من دراسة طبيعتو القانونية لمتمكن من 

. تصنيفو طبقا لمقانون الستخبلص أحكامو وآثار المترتبة عنو

تكوين عقد نقل األشخاص، كما أننا سنتطرق في مفيوم األشخاص الى فرعين ىما - 
. تعريف عقد نقل األشخاص والطبيعة القانونية لعقد نقل األشخاص

 . تكوين عقد نقل األشخاص :ثانيا

نظم المشرع الجزائري عقد نقل األشخاص في الكتاب األول من القانون التجاري بعنوان   
التجارة عموما في بابو الرابع بعنوان العقود التجارية، في الفصل الرابع المعنون في عقد 
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عمى الرغم من أنو وضعيا  (68-62)النقل البري وفي عقد نقل األشخاص في المواد 
( 31-27)تحت عنوان عقد ىنقل األشخاص وكذلك قانون المصالح الجوية في المواد

أيضا يختمف عقد نقل األشخاص عن عقد نقل  (825-821 )والقانون البحري في المواد 
البضائع، بسبب عدم المرسل إليو، كما ىو الحال في نقل البضائع، كما أن عقد نقل 

األشخاص ال يحتاج الى إجراء شكمي، شأنو من شأن العقود الرضائية األخرى فيو إذن 
. عقد رضائي، ينعقد إذا توفرت شروط اإلنعقاد العامة

ينشأ عقد نقل األشخاص بين الناقل والمسافر ويكون كل منيما طرفا فيو، ويشترط فيو - 
أن يكون غير معيب بأي عيب كاالكراه والغمط والتدليس واإلستغبلل، وبعكسو يكون باطبل 
أو قاببل لئلبطال، كما يشترط فيو األىمية بالنسبة لمناقل أما الراكب فبل تشترط فيو األىمية 

.  الكاممة

عقد النقل "  من القانون التجاري عمى أن 36تنص المادة . تعريف عقد نقل األشخاص*
إتفاق يمتزم بمقتضاه متعيد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسو نقل شخص أو شيء الى 
مكان معين يتضح من ىذه المادة التي يعرف من خبلليا عقد النقل أنو إتفاق يتم بين 

. شخصين ىما الناقل والمسافر في نقل األشخاص أو المرسل في نقل البضائع

وبصفة رضائية، عمى أن يمتزم فيو الناقل بنقل المسافر الى مكان معين، ويمتزم المسافر 
. بدوره بدفع ثمن النقل

أول ما يجب أن نعرفو ىو أن عقد نقل األشخاص، يعني نقل األشخاص األحياء، ذلك  - 
. أن نقل الموتى يخضع لعقد نقل البضائع والذي تحكمو أحكام مستقمة بذاتيا

كما أن النقل من مكان آلخر بمقابل ال يكف لقيام عقد النقل، فبل بد أن يتكفل بالنقل - 
ذلك أن النقل المؤدى من قبل شخص غير محترف ولو توفرت فيو جميع - معنى-محترف

أركان وشروط عقد النقل إال أنو ال تحكمو أحكام عقد النقل، وال يحضى المسافر بنفس 
الضمانات المنصوص عمييا في ىذا العقد، وما عمى المضرور اال اإلستناد ألحكام 

. المسؤولية التقصيرية
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وال ييم في عقد النقل ما اذا كان الناقل مالكا لوسيمة النقل أم غير مالك ليا، كأن يكون - 
كما أن النقل المجاني ال ينظمو - محترف– قد إستأجرىا، فالميم أن يقوم بيذا النقل ميني 

عقد النقل بدون مقابل، ذلك أن مقابل النقل ىو أسس قيام عقد النقل كما ىو منصوص 
. عميو بموجب القانون، كما أنو ال يعقل أن يقوم ناقل محترف بالنقل مجانا

أما عن النقل من مكان آلخر، فإنو ال يشترط أن يختمف مكان الركوب عن مكان - 
الوصول ذلك أن يتفق المسافر مع الناقل عمى أن ينقمو بمقابل ثم أن يرجعو الى مكان 
اإلنطبلق كما أنو ال يشترط أن تكون مسافة التنقل طويمة بل يكفي أن يختمف مكان 

الركوب عن مكان الوصول 

كما يمكن تعريف عقد نقل الركاب بأنو العقد الذي يتعيد بمقتضاه الناقل في مقابل أجر - 
. بتغيير مكان شخص ىو الراكب

وال يختمف عقد نقل الركاب عن عقد نقل البضائع من حيث جوىره وخصائصو، فيو - 
عقد ممزم لمجانبين محل اإللزام األساسي فيو بالنسبة لمناقل ىو تغيير مكان الراكب، ويقابمو 
اإللزام بدفع أجرة النقل والذي يجعمو من عقود المعاوضة، ومن ثم إذا لم يكن اليدف من 
العقد تغيير المكان، أو ورد عميو ولكن بصفة تبعية إللزام آخر ىو األساسي، فإنو ال يعد 
عقد نقل، كما ال ينشأ ىذا العقد أصبل في حالة النقل المجاني، أي بغير مقابمـ وفي نقل 

. األشخاص فإن المقابل يفترض إذا كان الناقل محترف النقل

نستخمص من ىذه التعاريف أن عقد نقل األشخاص ىو عبارة عن اتفاق يبرم بين شخصين 
. أو أكثر قد يكون شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو العكس

الطبيعة القانونية لعقد نقل األشخاص : *

 من القانون 36يطرح عقد نقل األشخاص جدال حول طبيعتو القانونية، فعند قراءتنا لممادة 
: التجاري فإنو يمكننا القول أن
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عقد نقل األشخاص ىو عقد يصنف ضمن العقود الممزمة الجانبين، ذلك ان الناقل   - 
يمتزم بالنقل في الميعاد المحدد، ومن جية أخرى يمتزم المسافر برفع أجرة النقل، وتبعا لذلك 

. إذا لم يعرف أحد المتعاقدين بالتزامو جاز لممتعاقد اآلحر طمب فسخ العقد مع التعويض

فعقد النقل عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق طرفي العقد وتبادل اإليجاب والقبول دون أن 
. يتوقف ذلك عمى القيام بأي إجراء وما تذكرة النقل إال وسيمة اثبات ال غير

يجب أن تكون :"  التي تنص عمى ما يمي01/13 من القانون 15إال أننا بقراءة المادة 
عمميات النقل محل عقد طبقا لمتشريع الجاري العمل بو القانون التجاري والتنظيم ىو تمك 
. النصوص التنظيمية الصادرة في مجال تنظيم النقل الحضري والريفي وتحديد التسعيرات؟

ىذا من جية ومن جية أخرى اذا كان األصل أن عقد النقل يكون محل مناقشة مابين 
طرفيو اال أن الغالب أن يكون ىذا العقد عقد اذعان يقتصر عمى قبول المسافر، وتسميمو 
بالشروط التي يضعيا الناقل وال تقبل المناقشة فييا، ذلك أن الناقل يكون في ايجاب عاما 

كما ىو الشأن في الحافبلت والقطار وكذا سيارات األجرة مابين الواليات - مفتوحا لمجميور
. يتم العقد بمجرد قبول المسافر– 

يعتبر عقد النقل من عقود المعارضة، فبل يقوم اال اذا كان النقل مقابل أجرة،وبالتالي فان - 
النقل المجاني التسري عميو أحكام عقد النقل وال تطبق بشانو أحكام المسؤلية التقصيرية 
كما أن الراكب المتسمل الى وسيمة النقل دون دفعو ألجرة النقل، اليمكنو التمسك بأحكام 

 من 40عقد النقل بل أكثر من ىذا فانو يعتبر مرتكبا لجريمة منصوص عمييا في المادة
 .دج 2000.00دج و200.00 ومعاقب عمييا بغرامة مالية تتراوح مابين 90/35القانون 

واختمف الفقو في تحديد الطبيعة القانونيو لعقد نقل األشخاص، فيناك من اعتبر عقد - 
النقل لؤلشخاص عقد إيجار لمخدمات، كون الناقل يمتزم فيو بإيصال المسافر الى المكان 
المتفق عميو في الميعاد المتفق عميو سميما معا في مقابل تمقيو أجرة عمى ذلك، وىناك من 
إعتبره عقد إيجار أشياء، ألن وسيمة النقل تعتبرشيئا يجب وضعو تحت تصرف المسافر 

. والذي يعتبر ىنا مستأجرا لممقعد
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 من القانون التجاري تعتبر كل مقاولة 02ولكن لحسم ىذا الجدال الفقيي فإن المادة 
 من القانون 549إلستغبلل النقل أو اإلنتقال عمبل تجاريا بحسب الموضوع، كما أن المادة 

المقاولة عقد يتعيد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي " المدني تنص بأن
" عمبل مقابل أجر يتعيد بو المتعاقد اآلخر

 من القانون 36 من القانون المدني والمادة 549وبالتالي بالمطابقة ما بين المادة - 
: التجاري يتضح لنا ما يمي

أن المقاولة عقد يتعيد بمقتضاه أحد المتعاقدين ىو الناقل أن يؤدي عمبل ىو اإللزام بنقل - 
- المسافر– شخص أي المسافر الى مكان معين، مقابل أجر يتعيد بو المتعاقد اآلخر 

. وعميو فإن عقد النقل ىو عمل تجاري بحسب الموضوع

وبعد الناقل تاجرا كونو يمارس عمبل تجاريا متمثل في نقل األشخاص متخذا في ذلك مينة 
معتادة لو سواء كان شخصا طبيعيا أو إعتباريا شرط أن يكون ذلك في إطار قانوني 

 .ومشروع

أما بالنسبة لممسافر فبل بد من النظر الى صفتو، فإذا كان تاجرا وتعاقد لقضاء حاجات 
 من القانون 4/1تجاريتو، اعتبر عممو تجاريا وفقا لنظرية التبعية طبقا لما جاء في المادة 

يعد عمبل تجاريا بالتبعية األعمال التي يقوم بيا التجار والمتعمقة بممارسة تجارتو :" التجاري
" أو حاجات متجره

أما إذا كان المسافر بغير تاجر أو أنو تاجر ولكن تعاقد لقضاء حاجات ال عبلقة ليا 
بنشاطو التجاري اعتبر عقد النقل بالنسبة لو عمبل مدنيا، وفي ىذه الحالة كان عقد النقل 

 .مختمطا تجاريا بالنسبة لمناقل ومدنيا بالنسبة لممسافر

الخاصة بعقد نقل األشخاصااألركان    *   

ينشــــــــأ عقـــــــد نقـــــــل األشخاص بمجـــــــــرد توافــــــــق إرادي  : الشروط العامة لمعقد-
طــــــــــــرفي العقـــــد،أي بمجـــــــــرد تطابــــــــق اإليجـــــــــــــاب والقبــــــــول، شأنو شأن جميع 
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العقود الرضائية كما أنو ال يحتاج إلى أي إجراء شكمـــــــي ما دامت الشروط 
 العامـــــــــة لبلنعقــــــــــاد متوفر

 .رضا محـــــل وسبب وبانعــــــدام أحدىمــــــا بعد العقد باطبل بطبلنا مطمقا – 

اإلكراه، - يجب أن ـكون إرادة أطراف العقد سميمة من عيوب اإلرادة:الرضا-01
ذا شـــــاب إرادة أحدىمــــــــا عيب من ىــــــــــذه العيــــــــــــوب  الغمط التدليس واإلستغبلل  وا 

بعد العقــــــــد قاببل لئلبطـــــــال ويشترط في الناقــــل توافـــــــر األىمية  التجارية، فــإدا كــان 
 من 40 سنة طبقا لممادة 19شخصا طبيعيـــــــــا استوجب أن يكــون قد أكمل 

 سنة من عمـــــــره وحصولو عمى اإلذن بالترشيد، 18القانـــــــون المـــــــدني،أو أكمــــــــل 
آما إذا كان الناقــل شركة تجارية فبل بد من توافر فيو الشروط القانونية المنصوص 
عمييا في القانون المدني والتجــــاري باإلضافة إلى الرسمية والتسجيل  في السجل 

. التجاري 

أما فيما يخص المسافر فبل يشترط فيو األىمية الكامل ،بل يجوز نقل الشخص 
 .المميز وحتى عديم التميز مع مراعاة أحكـــام متولي الرقابة 

وغالبــــــا ما يعمــــــــق الناقـــــــل شروط النقــــــل من أجــــــرة ، نقاط اإلنطـــــــــبلق ، الوقــــــــوف 
، الجيات المقصــــــــــــودة ، ساعات االنطبلق والوصـــــــــول، وىنا يكـون الناقــــــــل في 

حالـــــة إيجـاب عام، ويتـم العقـــــــد بمجــــــرد قبــــــول المسافـــــــر ليـذه الشروط وىـــــــــــــذا ما 
. يجعل الكثيرين يقولون أنو عقــــــد إذعان وليس برضائـــــــــــي

تجــــــدر اإلشـــــــارة أنو باإلضافــــــــة إلى إختـــــــبلف وسائـــــــــــــــل النقــــــــــل فينـــــاك - 
إختــــــــــــبلف في طـــــــــرق إنعقــــــــاد العقــــــــد وتطابــــــق اإلرادتين 

  LES TRONSPORTS A LA COMMANDES أنو في النقل عن طريق 
ويتفاوض معو عمى شروط العقد بصفة حرة  الطمب  يأتي المسافر إلى الناقل

النقل – ومطمقة ومتى كان اإلتفاق إنعقد العقد، وذلك ، سيارات األجرة الفرديــــــة 
 مثل LES EXCUSION ( بالعـــــــداد أما في النقـــــــل المفتوح العامــــــــة الجميـور

  كما ىو الحال في النقــل الحضــــــــري، فإن العقــــــــد ينعقد بمجــــــــــرد دخـــــــول الجوالت
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المسافــــــــر إلى وسميمة النقــــــــل ويتخذ مكـــــان مكانا بـــــيا ســـــــــواءا معقدا أو يبقــــــــــــــــــــــــى 
. فييا بصفة ىتدل عمى أنو راغب في التنقل عبرىا،يبــدأ العقد في إنتاج إثارة

أما في النقــــــــــل المفتــــــــوح إال لمـن يحمــــــــل تذكرة النقــــــــل كالقطـــــــــار، ينعقـــــــــد - 
العقد عند شراء المسافـــــــــر لمتذكــــــــــر ولكــــــــن اإللتزام بالسبلمــــــــــــــــة الــــــذي يمتزم بيا 

الناقـــــــــل ال يسري إال من وقت ركوب المسافــــــــر، كمــا أنو ال يمكـــــــــن لحامل 
. التذكــرة اإلحتجـــــــــــاج في حالــــــــــة الزيــادة في التسعيــــــــــرة

كما أن صبط شخص داخــــــــل المركبــــــة بدون تذكرة نقل يعتبر تسمبل، وال تسري في 
حقو اإللتزام بالسبلمـة، باإلضافـة إلى ذلك فإنو يتعرض لعقوبات جزئية كما سبق 

. لنا ذكــــــــــــــره 

يختمف محـــــــــل عقــــــــد نقــــــــل األشخاص عن محــــــــل نقل البضائــــــــــع نتيجة :المحــل-
اإلختــــــــبلف في طبيعة العقديـــــــن، معقـــــد نقــل األشخاص محمو ىو نقل المتعاقد 

مع أمتعتـــو إن وجدت،عممــــــا أنو ال بدأن يكــــــــون المسافــــــر حــي ذلك  (المسافــــــر)
أن نقـــــل الموتى يعتبر نقبل لمبضائع ويخضع ألحكام عقد نقل البضائــــــع،كما يقال 
نقل المسافر وأمتعتــــــــــــو دفع األجرة ويشترط أن يكــــــون المحل غير مخالف لآلداب 

. العامة والنظام العام

ال يختمف ىــذا الشرط عـن شـــــــــرط السبب الواجب توفـــــــــره بالعقـــــــــود :السبب- 
الرضائيــــــــــــة فيجب أن يكـــــــــون حسب عقــــد النقــل مشروعا غير مخالــف لمنظــــــــام 

العام واآلداب العامــــــــــة فـإذا أبــــــرم عقد النقل نتيجة دين قمار أو إلقراف جريمـــة أو 
. أية عبلقة غير مشروعة فيعتبر العقد باطبل بطبلنا مطمقا

ن كانــــــــت تمثـــــــل العقـــــــد إال أنيـــــــا ليست :  تذكــــرة النقــــل-  إن تذكـــــــــــرة النقــــــــــل وا 
نما تسميـــــــم التذكـــرة بعد شرطــــــــــا لئلثبات، وىــــــــذا ما  لئلنعقـــــــــاد،لنشـــــــــــــوء العقـــــــــــد وا 

 من قانـــــــــون المصالح الجويــــــــــة وال مقابـــــــــــل ليــــا في قانون 28نصت عميو المــادة 
التجارة عمى أن عقد نقل األشخاص يجب أن يثبت بتسميم تذكرة ركوب تحتوي 

: عمى البيانات التالية
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. مكان وتاريــــــــــــــخ اإلصـــــــــــــــــــدار- 

. نقطتا اإلنطبلق والوصول- 

المحطـــــــات المقــــــــررة مع االحتفاظ  لمناقــــــــل أن يشترط أنو يجـــــــــــوز لو تغييرىا في 
حالـــــة الضـــــــرورة وبدون أن يضــــــــر ذلك التغيير بالطابع الدولي الذي يمكن أن 

. يكون لمناقل

. اسم وعنــوان الناقـــل أو الناقميــــن- 

. التنصيص عمى أن الناقل خاضع لنظام المسؤولية المقررة في القانون- 

انعدام التذكـــــــرة أو فسادىــــــــا أو ضياعيــا ال يغير شيئــــــا من وجـــــــــود عقـــــــد - 
النقـــــــل وال من صحتـــــــو عمى أن ذلك ال يعفــــــــي القـــد من رضوخو لمقواعـــــــد التي 
يممييا ىذا القانـــــون غير أنو إذا رضـــي الناقــل بقبول المسافــر دون أن تسمــم لو 

تذكـــرة الركوب فــــــبل يحـــــــــــق لو أن يستظير بأحكام ىذا القانون التي ترفع مسؤوليتو 
 . أو تحددىا

وتحرر قائمــــــة بأسماء المسافريـــــــــــن الراكبين تبقــــــــى نسخــــــــة منيا حتمــــــــا فــي 
الطائـــــــــرة وتسمم لمسمطات المكمفة بشرطـة السير عندما تطمبيا،عمى أن المقتضى 

. ال يطبق عمى التنقبلت التي تتضمن اإلياب بدون وقوف إلى مطار
االنطبلق،ويتضح من نص ىذه المـــــــــــادة أن عدم تسميـــــــــم تذكـــــــــرة النقـــــــــل يؤدي 

إلى عــــــدم إعفاء إعفاء أو تحديد مسؤوليــــــــــة الناقل وفق قانــــــــــون المصالح الجويـــــــة 
. أما قانون التجارة والقانون البحري فمم يقضي بمثل ىذا الجزاء

نما كدليل إثبات لذلك فـــــــإن - إن تذكرة النقـــــل ىذه ليست شرطـــــــا باإلنقاذ كما بينا وا 
ضياعيا أو أوتمفيا ال يؤثـــــــــر عمى وجـــــــود النقـــــــــل الـــــــذي يعد صحيحا في جميـــــــع 

األحــــــــــوال سواء كانت موجــــــودة أو غير موجـــــــودة ومن باب أولى نقص التذكـــــــرة من 
. أحد البيانـــــات التي تتضمنيا ال يؤثر عمى صحة عقد النقل
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 من القانــــــون البحري قد أوجبت عمى الناقل تسميم 826وعمى الرغـــــم من أن المادة - 
. تذكــــــــرة النقــــــــل إال أنيـــــــا ال تعتبرأن ىـــــــذا الوجوب لئلنعقاد إنما لئلثبات فقط

نستخمــــص من ىــــــذا أن نقص التذكــــــرة من أحد البيانات، كاســــــم المسافـــــر ال يؤثر 
بصحـــــــة عقـــــــد النقــل بل حـــــــتى ولـو صاعت التذكـــــــرة أوفقــــــد جميـــــــع بياناتيــــــا 

 من القانــــــــــــــون 828ويجــــــوز إصدار تذكـــــــرة سفر لحاميــــــا فقـــــــد نصـــــــت المادة 
يمكن أن تكــــــون تذكــرة السفــــــــر إسميـــــــــة أو لحامميا وال يمكــــــــن *البحــري عمــى أنو 

نقل التذكرة االسمية  إلسم شخص أخر إذا لم يوافق الناقل عمييا وكذلك فما 
. يخص تذكـــــرة السفر لحاممو عندما يكون المسافر قد بدأ الرحمة

ومن ىذا النص يتبين أيضا إمكان نقل أو تحويل تذكرة السفر إذا كانت  إذا كانت 
لحامميــا ولكن ال يمكــن نقل تذكرة السفر  

قد تتضمن تـــــــــذرة السفـــــــر نشرة المتاع، إذا - إلى إسم شخص آخر إذا كانت إسمية 
كان الراكب لو متــــــــاع ال يحتفظ بو لديــــــــو وترفــق ىـــــــذه النشرة مع تذكــــــرة السفر أو 

ويقصد بالمتاع األشيـــــاء التي ينقميا المسافــــــــر معــــــــو أثنــــــاء النقـــــل إذا يسمح .النقل
بأن ينقل معو حدا معينا من المتاع معفيا من األجـــــــور،كما ىو الحال  (عادة)لممسافر

في النقل الجـــــــوي والبحــــــري وما زاد عمى ذلك الحد يدفع أجورا حسب الوزن اإلضافي 
وقد ال يوجد حدا معينــــــــا من األجــــــــور فيمتزم الراكب بدفــــــــع االجرة عن كامــــــــل 

. (الحافــــــــــبلت)المتاع،كمــــــــا ىو الحـــــــــال في النقــــــــل عبر الطرق بالسيارات 

كمــــــا يجـــــــوز لممسافر أن يحتفظ بأشياء شخصيـــــــة تبقــــــــى تحت حراستو ال تدخـــــــــل - 
.  ضمن نشرة المتاع

     وتحرر نشرة المتاع بنسختين تسمم أحدىما لممسافر ويحتفظ الناقل باألخرى 
: وتتضمن البيانات التالية

 . تاريخ ومكان اصدارىا-
 .(إن وجدت ) نقطتا اإلنطبلق والوصول ونقاط الوقوف-
 إسم وعنوان الناقل أوالناقمين، وغالبا ماتكون النشرة مطبوعة بإسم الناقل أو -
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 .الشركة المكمفة بالنقل   
 . رقم تذكرة السفر-
 . اإلشارة إلى أن المتاع يسمم لحامل التذكرة-
 .عدد الطرود ووزنيا-
 . مبمغ القيمة المحتمل التصريح بيا-
قانون  ) اإلشارة إلى أن النقل خاضع لنظام المسؤولية المقررة بموجب ىذا القانون-

 .(المصالح الجوية
     لقد جرى العرف عمى أن ترفق ىذه النشرة مع تذكرة السفر، وال تسجل فييا 
نما يوضع رقم كل حزمة أو طرد عمى تذكرة النقل التي تتضمن  معظم البيانات وا 

. نفس المعمومات
    إن ضياع نشرة المتاع أوعدم صبلحيتيا ال يضر بوجود عقد النقل وال بصحتو 

 .وال بخضوعو لمقواعد التي ينظميا القانون الذي يخضع لو النقل
    إذا كان من حق المسافر أن يحتفظ ببعض األمتعة في حراستو، فيو ليس حرا 
في االحتفاظ بكل شيئ، فقد قيدت المادة السادسة من الشروط العامة التي وضعتيا 

: الجمعية الدولية لمنقل الجوي بعدم جواز احتفاظ المسافر باألشياء التالية
  األشياء التي يجب وضعيا في المكان المخصص لؤلمتعة عمى حسب ماىو

 .مقرر في تعميمات النقل
   االشياء الخطرة وبصفة خاصة األسمحة والذخائر والمواد المتفجرة التي يسيل

إشتعاليا والمنتجات ذات الرائحة الكريية أو غيرىا من األشياء التي يترتب عمييا 
بحسب طبيعتيا إزعاج المسافرين أو تعرض الطائرة أو المسافرين أو البضائع 

. لمخطر
 وأجيزة التصوير، والحمام الزاجل وأجيزة التسجيل وغيرىا من االشياء التي يكون 

. نقميا بالطائرة محرما وفقا لمقوانين والتعميمات الصادرة من السمطات

 وقد اعتبرت األشياء التي يحتفظ بيا المسافر تحت حراستو، يكون مسؤوال عنيا 
شخصيا وان الناقل اليتحمل مسؤوليتو عنيا ولو كان تابعوه قد ساعدوه عمى شحن 
ذا سئل عنيا الناقل فتكون  ىذه األشياء أو تفريغيا أو إعادة شحنيا عمى الطائرة وا 
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مسؤوليتو تقصيرية، إذا أثبت الناقل أن اليبلك أو التمف حصل بخطأ من الناقل أو 
. تابعيو

    يحصـل كثيرا أن يصرف الناقل لممسافر تذكرة تكون بمثابة عقد النقل تتضمن 
ىذه التذكرة في العادة  ممخصا ألىم شروط النقل ويحصل أحيانا أن يكون حصول 

المسافر عمى ىذه التذكرة الزما قبل الركوب في  عربة النقل، كما ىو الحال 
بالنسبة لمنقل بالسكك الحديدية، ويمتزم المسافر بالوفاء بأجرة النقل عند الحصول  
عمى التذكرة لكن يحصل أحيانا أن يكون الحصول عمى التذكرة بعد الركـوب، وفي 

ىذه الحالة عقد النقل ينعقد بمجرد الركوب وال تعتبر أجرة السفر ركنا في العقد 
ولكنيا إلتزام عمى المسافر ولذلك يقـوم المسافر بالوفاء بيا عند استبلم التذكرة سواء 

. كان ذلك وقع قبل ابتداء الرحمة أو أثناءىا

     وتعتبر التذكرة دليبل عمى وجود عقد النقل، كما أنيا تكون في الغالب دليبل 
عمى الوفاء باألجرة، واألصل أن تذكرة النقل ليست شخصية، واليذكر فييا اسم 

المسافر ولذلك يمكن لممسافر التنازل عنيا لغيره، غير أنو  يقع أحيانا أن يكون لعقد 
النقل صبغة شخصية إذا قبل الناقل القيام بالنقل بشروط خاصة في ظروف معينة  

كما ىو الحال بالنسبة لمتذاكر التي تعطى لبعض األشخاص كالطمبة، ولذلك 
 .اليمكن لممسافر التنازل عن تذكرة  النقل في ىذه األحوال

: من خبلل ماسبق نستنتج أن لتذكرة النقل خاصيتين ىما       

  La fonction de preuve:دليل إثبات لعقد النقل -  

ن كانت تمثل العقد، إال أنيا ليست شرطا باإلنعقاد، كون عقد         إن تذكرة النقل وا 
النقل عقد رضائي وليس بعقد شكمي، كما أن تذكرة النقل دليل عمى قيام عقد النقل 
. فيي بذلك وثيقة إثبات، كماأن القانون أوجب عمى تسميم الناقل لممسافر تذكرة نقل

كما أوجب التشريع وضع بعض البيانات الضرورية منيا نوع النقل ، رقم الخط  -  
 مكان اإلنطبلق و الوصول ، إسم الناقل و مقره اإلجتماعي ، تسعيرة النقل
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كما سبق و أشرنا أن ضياع تذكرة النقل أو نقصيا من البيانات ال يمس بصحة - 
العقد ووجوده ما دام ىذا األخيرة مطابق لمقواعد القانونية ، كما أن تحريرىا  مقرر 
لمصمحة المسافر تسييبل إلثبات وجود العقد ، كما أن الناقل الذي لم يحرر تذكرة 

النقل أو نشرة األمتعة اليخص بالحماية القانونية الممنوحة لو ، ويكون مرتكبا 
                       . 01/13لمخالفة تتسمط عمييا عقوبات جزائية طبقا لمقانون 

وكل تعديل في العقد كاإلنقاص أو اإلعفـاء من المسؤوليـــة يكون ببند صريح في  - 
العقد  وأمام  انعدام تذكرة النقل أو نشرة االمتعة ، فإنو ال يمكن لمناقل اإلحتجاج 

عمى ىذا التعديل كما أن تسميم تذكرة النقل لممسافر و نشرة األمتعة دليل عمى دفع 
ثمن النقل ألنو حسب القواعد العامة و العرف المتداول ال تسمــم التذكــرة إال بعد 

                                                                 .قبض ثمن النقل

وبما أن تذكرة النقل دليل كتابي ، فإنو عقد النقل يثبت بواسطتيا ، لكنيا ال ترقى - 
إلى درجة الدليل القطعي ، وتبقى مجرد قرنية بسيطة يمكن إثبات عكسيا كوننا 
بصدد عقد تجاري ، كما أنو في المجال التجاري يعمل بمبدأ حرية اإلثبات نظرا 

                                          .لطبيعة المعامبلت التجارية و مقتضياتيا

كما تجدر اإلشارة عمى أن العقد يعتبر عمبل تجاريا بالنسبة لمناقل و المسافر - 
التاجر يخضـع إثبات العقد في مواجيتيما لحرية اإلثبات طبقا لمقتضيات القانون 

التجاري و المعامبلت التجارية اما بالنسبة لو عقدا مدنيا يخضع إثباتو في مواجيتو 
                            .   لمقواعد العامة المنصوص عمييا في القانون المدني

يجب عمى  :    LA FONCTION DE POLICE – الشرطي الكاشف -
المسافــر الممتطي لوسيمــة النقل أن يبرز و يقدم تذكـرة النقــل ، كما دعـــت الضــرورة 
إلى ذلك أي عندما يطمــب منو من قبل عون المراقبة ، وكل راكب تعذر عميو تقديم 

و جب عميو دفع – متسمبل – تذكرة النقـــل إلى المراقب إعتبــر في حالة غير قانونية 
ثمن السفر باإلضافة إلى دفع الغرامات المالية مقابل مخالفتو لمقانون و ال مجال 
 .لحسن النية ىنا فإذا ضيع المسافر تذكرة نقمـو يجــب عميو إعــادة شراء تذكرة أخرى 
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ودفع   L’ ABONNEMENTو لكن ىناك سؤال مطروح مالفــرق بين اإلشتــراك 
   CARNET DE TICKETSالتــذاكــر 

المسافر الحق في امتطاء عربات النقل وأن – يعطي الحق لممشترك  : اإلشتراك-  
يسافـــر متى أراد و أمكن لو ذلك ، في إطار حدود وشروط العقد و مدة اإلشتراك و 
اإللتزام بالسبلمة يصبح ساري المفعول عندما يكون المسافر عمى متن وسيمة النقل 

                                   .فقط ، ويزول ىذا اإللتزام بمغــــادرة وسيمة النقل

أما بالنسبة لمزيادة في التسعيرة أثناء سريان مدة اإلشتراك عموما الزيادة ال تمس - 
                      .أصحاب اإلشتراك ،إال في حاالت خاصة يشتر طيا الناقــل

إن إصدار الناقــل قبول التذاكـــر ال يعني إبرام عقد النقل ، كما ىو  : دفتر التذاكر
 une monnaieالشــــأن فــي اإلشتراك بل يعني إصدار لعممة إتفاقية  

conventionnelle محدد قيمتيا و الزيادة في ثمن النقل ال يمزم الناقل قبول  
التذاكر التي سبق لممسافر اقتناءىا ضمن دفتر التذاكر ، بل عمى ىذا المسافر 

. إقتنـــاء تذاكــر أخرى

يتم عادة إثبات عقد النقل بالكتابة ،و ىي إما تذكرة :   إثبات عقد نقل األشخاص-
النقل و إما إيصال يبين فيو كافة الشروط األساسية التي تم اإلتفاق عمييا بين 

الطرفين ، ويقتصر دور الشخص عمى التوقيع عمييا بما يفيد الموافقة عمى الشروط 
الواردة بيا و ىذا ما يجعل عقد النقل من عقـــود اإلذعان ويشتــرط أن يوقع أميــن 

. (وعادة من نسختيـــن )النقل عمى إحدى نســـخ تذكرة النقـــل 

تذكرة النقـــل ىي عبارة عن "  من القانون التجـــاري بأن 95إذ نصت المادة - 
 .                              مشارطـــة بين الشخصيـــن و أمين النـقـل 

ومن فوائد تذكرة النقل تسيير اإلثبات فيي السند المثبت لحق الشخص و عميو ال - 
و بواسطة ىذه التذكرة يكون الناقــل في ىذه . يجوز أن يتصرف فييا بالبيع أو الرىن

الحالة مســؤوال مسؤولية كاممة و العكس صحيح فإن الناقــل إذا كان صاحب حق 
و لما كانت القوانين تمزم الناقل تسميم المسافر تذكرة نقل ، أن المادة . ومدعى عميو 
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من قانون التجارة قد أدرجت األدلة الثبوتية حسب تسمسل معين و لما كانــت  (30)
من  (826)تذكرة النقـــل إحدى األدلة الكتابيـــة التي يركن إلييا فقد نصت المادة 

يجب عمى الناقل منح المسافر تذكرة سفر تثبت إلتزامـات " القانون البحري عمى أنو 
الطرفين و تكون تذكرة السفر الصادرة ، الدليل عمى إبرام عقد السفر و دفع أجرة 

 .السفر 

لذلــك فإن عقد النقل يثبــت بموجب ىذه التذكرة ، إال أن ىذا ال يعنــي أن ىذه - 
القرينة قاطعــة و إنما قرينة بسيطـة قابمة إلثبات العكــس بسبب أن عقــد النقل من 
العقــود التجارية التي يمكن إثباتيا بجميع طرق اإلثبات إن تذكرة النقل ىذه مقـــررة 

لمصمحة المسافر ألن الناقل ال يستطيع اإلحتجاج بأحكام ىذا القانون في حالة عدم 
.      وجود تذكــــرة النقل ، فالطرف القوي باإلثبات ىو المسافر و ليس الناقل  

ألن القانون ألزمو تسميم تذكــرة النقــــل و لم يقم بواجبو فيكون مســؤوال مسؤولية كاممة 
و ال يحد من مسؤوليتو ىذه أي أحد إذ ال يكون مشموال بالحدود المدرجة بالقانون ، 

. و اليكون مشموال بحاالت اإلعفـــاء من المسؤوليـــة

أما إذا كان العقد بالنسبة لممسافر مدنيا ، فيجب عمى الناقل إثبات العقد بموجب - 
.  القواعد العامة إلثبات إذا كان صاحب حق أو مدعي بحق

.  تعد تذكرة النقل دليبل عمى دفع األجرة أيضا ألنيا ال تسمم إال بعد تسمم االجرة- 
و يثبت العقد أيضا بالتصاريح التي قد يمنحيا الناقل لبعض العمبلء و - 

اإلشتراكات و بكل ما يقوم مقام التذكرة كالقسائم التي تعطي لممسافر بالسكك 
الحديدية لمد مفعول التذكرة بعد سحبيا ، أو لتحل محميا عند تحصيل األجرة أثناء 

.   السفر

و الغالب في النقل البري لمركاب أن تكون التذكرة غير شخصية و بالتالـي يجوز - 
لحامميــا أن يتنازل عنيا لراكب آخر قبل إستعماليا ،أما اإلشتراكات و التصاريح 
فتكون عادة باسم شخــص معين ومن ثم ال يجوز التنازل عنيا لشخص آخر وال 

.يؤدي استخداميا من غير صاحبيا إلى قيام عقد النقــل بين حامميــا و بين الناقــل  
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 .عقد النقل البحري لمبضائع:  ثالث

تعريفو 

ىو عبارة عن عقد يمتزم بموجبو الناقل بنقل البضائع من  : عقد النقل البحري- 
. ميناء آلخر مقابل أجر يمتزم بو الشاحن 

فيتم النقل البحري لمبضائع عن طريق استخدام السفينة ، بأن يقوم الناقل سواء - 
كان مالكا ليا أو مستأجرا ليا أو مجيزا بنقل البضائع من ميناء إلى آخر  مقابل 

. أجر متفق عميو  لحساب شخص آخر ىو الشاحن 

ىنالك عدة اتفاقيات دولية نظمت التجارة البحرية ، وقد أخذت بيا أغمب الدول * 
: وسنتيا في قوانينيا الوطنية ، وىذه االتفاقيات ىي 

وقد عدلت في بروتوكول  (Hague Rules -  25/8/1924 ) اتفاقية بروكسل -
 ( . Visby Rules – 23/2/1968)بروكسل 

لتحل محل ىذين  ( Hamburg Rules – 31/5/1978 ) اتفاقية ىامبورج -
وقد دخمت ىذه  (م7/10/1991) دولة في 20االتفاقيتين أعبله ، مصدقة من 

( . 1992شباط )االتفاقية في حيز التنفيذ في 

: خصائص عقد النقل البحري وطبيعتو 

: عقد النقل البحري ينعقد بصدور اإليجاب والقبول ، إذن - 

فبلبد من توافر الرضا الخالي من العيوب، : فإنو يعتبر من العقود الرضائية - 
. فينعقد العقد بمجرد توافق إرادتي الناقل والشاحن دون حاجة لشكل معين لبلنعقاد

عقد النقل البحري من قبيل عقود اإلذعان ، حيث أن الشاحن ال يستطيع مناقشة - 
شروط العقد التي يفرضيا الناقل ، فيو مضطر لقبول الشروط الموضوعة من قبيل 

. الناقل 
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عقد من العقود الممزمة لمجانبين ، فيترتب التزامات في ذمة كل من الشاحن - 
والناقل، حيث يمتزم الشاحن بدفع أجرة النقل وشحن البضاعة ، كما يمتزم الناقل بنقل 

لذلك فإن عقد النقل البحري يخضع ألحكام العقود . البضاعة وتسميميا لممرسل إليو 
. الممزمة لمجانبين ، خاصة الفسخ ، والدفع بعدم التنفيذ 

ن كان البعض ال يعتبره تجاريا -  يعتبر من العقود التجارية بالنسبة لمطرفين ، وا 
بالنسبة لمشاحن إال إذا كان ىو تاجرا أيضا ، واعتباره عقدا تجاريا كون أن جميع 

. الرسائل البحرية المتعمقة بالتجارة تعتبر عمبل تجاريا 

محل العقد ىو القيام بنقل البضاعة ؛ لذلك فإن عقد النقل البحري يعتبر من عقد - 
المقاولة الذي يتعيد فيو أحد الطرفين أن يؤدي عمبل مقابل أجر يتعيد بو الطرف 

.  اآلخر، وبيذا فيو عقد مقاولة نقل لو ذاتيتو ، وطبيعتو الخاصة 

سند الشحن * 

تعريف سند الشحن  

ىو عبارة عن وثيقة أو إيصال ، يصدر من الناقل أو الربان إلى : سند الشحن - 
ويحرر سند الشحن من نسختين "الشاحن ، بتسممو البضائع عمى ظير السفينة ، 

من القانون  (145م )– " أصميتين تسمم إحداىما إلى الشاحن واألخرى إلى الناقل
 . 1980لسنة  (15)البحري القطري رقم 

:-   البيانات التي يتضمنيا سند الشحن *

.  اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليو ، وعنوان كل منيم -

. اسم السفينة وجنسيتيا وحمولتيا - 

. أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكامميا عند الوصول ، أو الجزء المستحق منيا- 

. مكان إصدار السند وتاريخو ، وعدد النسخ التي حررت منو  - 

. ميناء الشحن والتفريغ - 
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نوعيا ، وزنيا ، حجميا ، العبلمات المميزة .. صفات البضاعة المشحونة - 
. وعددىا  (ماركتيا)

. حصول النقل عمى سطح السفينة إذا كان يجري بيذه الكيفية - 

:-  وظائف سند الشحن *

: (As a receipt for goods shipped)أداة إلثبات عممية شحن البضاعة - 
وليذا الغرض يعد أيضا من جانب الربان أو مالك السفينة بتسمم البضاعة عمى 

يتضمن بيانا بمقدار البضاعة المشحونة وحالتيا عند وضعيا عمى . ظير السفينة 
حيث أن سند الشحن يتضمن كما ذكرنا سابقا، طبيعة وعدد الطرود . ظير السفينة 

. ووزنيا أو حجميا أو العبلمات المميزة الموضوعة عمييا وحالتيا الظاىرة 

كما : (As evidence of a contract )يعتبر دليل إلثبات عقد النقل البحري - 
ذكرنا سابقا بأن عقد النقل البحري لمبضائع من العقود الرضائية ، فإن القانون يمزم 

. وذلك بتحرير وثيقة الشحن  (أي بالبينة الخطية)إثباتو بالكتابة 

 As a document)يعتبر دليل يمثل ممكية البضاعة المشحونة ويقوم مقاميا - 
of title to the goods) : ، حيث يعتبر حامل سند الشحن بحكم الحائز لمبضاعة

. ويترتب عمى ذلك إمكانية بيع أو رىن البضاعة وىي في البحر

 : قوة أو حجية سند الشحن في اإلثبات *

يعتبر سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عمييا ، وذلك بين الناقل - 
. والشاحن ، وبالنسبة إلى الغير 

 :فبالنسبة ألطراف السند وىما الناقل والشاحن     

األصل أن سند الشحن يكون حجة بينيم في إثبات البيانات التي يشتمل عمييا ولكن 
ىذه الحجة ليست مطمقة ، حيث أنيا قابمة إلثبات العكس ، بالكتابة أو ما يقوم 
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خطاب الضمان الذي يقدمو الشاحن إلى الناقل مقابل حصولو : مقاميا ، مثال ذلك 
.  عمى سند شحن نظيف  (الناقل)من األخير 

 الذي ال يكون ىو (كالمرسل إليو والمؤمن عمى البضاعة)أما بالنسبة لمغير     
فإن البيانات الواردة في سند الشحن ليا حجية . الشاحن أو وكيمو ، وكالمؤمنين

مطمقة في اإلثبات لصالح الغير مع تمسك بيا الغير لمصمحتو في مواجية أطراف 
ولمغير إثبات ذلك العكس بكل طرق اإلثبات . السند ، أي الشاحن والناقل أو كمييما 

. بما في ذلك القرائن والبينة 

واليدف من جعل قوة سند الشحن مطمقة في العبلقة بين الناقل والغير ، ىو لتدعيم 
الثقة بو ، األمر الذي سيمكن الشاحن من نقمو لمغير ، عند بيع البضاعة إليو دون 

. صعوبات قد يواجييا ، فيما لو لم تكن لو ىذه القيمة في اإلثبات 

يعتبر سند الشحن حجة في : " القانون البحري والتي نصت نصوصوأخذت بذلك - 
. إثبات ما ورد من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة لمغير 

أما . ويجوز في العبلقة بين الناقل والشاحن إثبات العكس كما ورد بسند الشحن 
نما يجوز لمغير  " . بالنسبة إلى الغير فبل يجوز لمناقل إثبات عكس ما جاء وا 

  . أشكال سند الشحن*

: تنقسم سندات الشحن من حيث طريقة تداوليا إلى ما يمي - 

.  (محدد) ىو السند الذي يصدر باسم شخص معين  :سند الشحن اإلسمي -

وفي ىذه الحالة ال يتمتع غير ىذا الشخص بالصفة القانونية البلزمة آلمكان 
المطالبة بتسميم البضاعة من قبل الناقل ،  وال يتخذ سند الشحن ىذا الشحن ىذا 

إال أنو يجوز انتقالو .  الشكل عادة إال إذا كان الشاحن أو المرسل إليو شخصا واحدا
. لمغير ، ولكن باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عمييا في القانون المدني 

 ىو السند الذي يصدر ألمر أو إلذن شخص معين (ألمر) سند الشحن اإلذني -
فينا يؤدي . وىذا يمكن تداولو بطريقة التظيير  (ألمر الشاحن أو المرسل إليو)



29 
 

أو إلذن إلى قابمية السند لمتداول عن طريق التظيير شأنو شأن  (ألمر)وجود لفظ 
الكمبيالة أو الشك اإلذني وبذلك ينتقل الحق الذي يمثمو سند الشحن إلى المظير 

: وبذلك نالحظ أن سندات الشحن تختمف عن األوراق التجارية. إليو

قابمة ) تنتقل بطريق التظيير دون حاجة إلى تدوين عبارة األوراق التجاريةحيث أن -
قابمة )ال تنتقل لمغير إال بتدوين عبارة (ألذن) ألمرسندات الشحنبينما  (لمتداول
 (لمتداول

 تتضمن دفع مبمغ من النقود األوراق التجارية تمثل البضائع بينما سندات الشحن- 
وىذا مما يجعميا أكثر ضمانا من سندات الشحن لكونيا تمثل بضائع قد تتغير 

. أسعارىا أو أنيا قد ال تصل سالمة

نما : سند الشحن لحاممة-  ىو السند الذي ال يصدر إلذن أو ألمر شخص معين وا 
حيث ىنا يكون السند قاببل لمتداول بمجرد المناولة أي التسميم . يذكر فية أنة لحاممة

ويعتبر حامل السند صاحب الحق في تسميم البضاعة حيث يتعين عمى الربان تسميم 
البضاعة الى الشخص الذي يبرز إلية سند الشحن عندما يرغب في إستبلم 

وان ىذا النوع من السندات يعاب عمييا ونادر العمل . البضاعة التي يتضمنيا السند
فييا ألن فرصة ضياعيا أو سرقتيا كبيرة حيث قد ال يتمكن حامميا الشرعي من 

. إثبات ممكيتة ليا بالنظر لكونيا ال تحمل أسمو

:-   سندات الشحن من حيث وجود وانتفاء التحفظات *

 . سند الشحن النظيف-

لقد سبق وأن ذكرنا بأن سند الشحن ىو الوثيقة التي يعطييا الربان أو الناقل إلى    
الشاحن صاحب البضاعة ، وىذا السند أيضا يتضمن كافة البيانات المتعمقة 

. بالبضاعة والتي زودت من قبل الشاحن إلى الربان 

فإذا دون الربان البيانات المتعمقة بالبضاعة في سند الشحن دون درج أية مبلحظات 
أو تحفظات عن البضاعة وذلك طبقا لما صرح بيا من قبيل الشاحن، فينا يعتبر 
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بمعنى ، أن كافة البيانات التي وردت فيو والمتعمقة " سند شحن نظيف"السند 
.  بالبضاعة صحيحة 

 (Not Clean Bill of Lading)  سند الشحن غير نظيف-

حول صحة البيانات  (الربان)ويتم ذلك في حالة حصول شكوك من قبل الناقل    
التي قدميا الشاحن ، كالوزن أو نوعية البضاعة ووزنيا مثبل ، ومن الصعوبة التأكد 

أن يدون تحفظاتو عنيا بالنص مثبل  (الربان)منيا ، ففي ىذه الحالة يجوز لمناقل 
حسب قول الشاحن أو غير )في سند الشحن عمى أن البيانات المتعمقة بالبضاعة 

... أو المقياس ... البضاعة مجيولة الوزن أو الكمية أو الصنف "أو أن  (معتمدة
إن سند الشحن الذي يتضمن مثل ىذه التحفظات أو غيرىا والتي دونت من " . الخ

.  يطمق عمييا سند الشحن غير النظيف (الربان)قبل الناقل 

إن ىذه التحفظات التي يدرجيا الناقل في سند الشحن قد تسبب بعض العراقيل   
لمشاحن، منيا عرقمة بيع البضاعة وىي في البحر بموجب سند الشحن غير النظيف 

بسند شحن نظيف  (أي الناقل)، فقد يمجأ الشاحن إلى االتفاق مع الناقل بأن يزوده 
 Letter)ال يتضمن تحفظات صادره من جانبو مقابل ورقة ضمان من قبل الشاحن 

of Indemnity) ، تذكر فيو التحفظات التي يرغب الناقل بتدوينيا في سند الشحن 
ويتعيد فييا مالك البضاعة أي الشاحن بالتنازل عن مطالبة الناقل عند ظيور أي 

كذلك تعيده بتعويض الناقل عما قد . نقص أو عيب أو تمف في البضاعة فيما بعد
يؤديو لممرسل اليو أو المالك اآلخير لمبضاعة عن الضرر الذي قد يصيب البضاعة 

. عند تسميميا اليو

التزامات طرفي العقد 

 التزامات الشاحن  -أ

في الزمان والمكان المتفق عمييما أو المذين  التزامو بتسميم البضاعة إلى الناقل- 
: يقضي بيما العرف السائد في ميناء الشحن 
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وفي حالة تأخر تنفيذ االلتزام ، يتعين عمى الشاحن تعويض الناقل أجرا كامبل - 
وفق الرحمة المتفق عمييا ، إضافة إلى النفقات التي تكبدىا الناقل في سبيل تييئة 

.  السفينة لمنقل

وقد يجوز وقوع االلتزام بالشحن عمى عاتق الشاحن ، فإن الناقل يمتزم بإرسال - 
. السفينة إلى الميناء المتفق عمى إتمام الشحن فيو وأن يعمم الشاحن بذلك 

يجب عمى الشاحن أن يعمم الناقل إذا كانت البضاعة من النوع الخطر التي تسبب -
أضرارا لمسفينة أو لحمولتيا أو لمغيرلكي يتخذ الناقل اإلجراءات البلزمة لسبلمة 

. البضاعة والسفينة والغير 

إذا لم يقم الشاحن باتمام عممية الشحن في المدة األصمية التي يحددىا العقد أو 
العرف ، سرت ميمة إضافية ال تجاوز المدة األصمية ، ويستحق المؤجر عنيا 

ذا لم يتم الشحن خبلل الميمة اإلضافية . تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف وا 
سرت ميمة إضافية ثانية ال تتجاوز الميمة األولى ، ويستحق المؤجر عنيا تعويضا 
يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر لمميمة اإلضافية األولى زائد النصف ، وذلك 

 . دون إخبلل بما يستحق من تعويضات أخرى 

:  أجرة النقل *

ىي المبمغ الذي يمتزم الشاحن أو المرسل إليو بأداءه إلى : المقصود بأجرة النقل 
. الناقل مقابل نقل بضاعتو من ميناء إلى آخر 

إذا لم تحدد األجرة وحدث خبلف عمى تحديدىا ، وجب الرجوع إلى العرف - 
الجاري في ميناء الشحن ، وتقدر األجرة حسب وزن أو حجم البضاعة ، أو عمى 

. أساس القطعة أو القيمة ، وذلك حسب نوع البضاعة 

إذا لم يذكر في سند الشحن أن األجرة أو جزءا منيا مستحقا عند الوصول ، - 
فيعني ذلك أن الناقل قد قبضيا من الشاحن ، وىذه قرينة قانونية بسيطة قابمة 

إلثبات العكس بين الشاحن والناقل ، ولكن ال يجوز إثبات العكس في مواجية الغير 
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حسن النية ؛ أي الشخص الذي ال يعمم وقت تمقيو لسند الشحن أن األجرة أو جزء 
.  ويعتبر المرسل إليو من الغير ، إال إذا كان ىو نفس الشاحن. منيا الزال مستحقا

فممناقل حق حبس البضاعة حتى - أما فيما يتعمق بضمانات الوفاء بأجرة النقل
.  يستوفي أجرة النقل ، وذلك بطمب إذن من قاضي األمور ، الوقتية بإيداع البضائع

حقو في حبس البضاعة . كذلك لمناقل حق امتياز عمى ثمن بيع البضاعة المنقولة
خارج السفينة ، فممناقل امتياز عمى ثمن البضاعة الستيفاء أجرة النقل وغيرىا من 

. المبالغ التي تستحق لو بسبب النقل ، كالتأخير في الشحن والتفريغ 

 .التزامات الناقل البحري : ب

أي إعدادىا وتجييزىا بما يمزم لتكون صالحة لممبلحة ، وتنفيذ  : إعداد السفينة *
. عممية النقل المتفق عمييا 

عبارة عن تستيف البضاعة وترتيبيا عمى نحو معين ، داخل  : رص البضاعة *
أن عممية الرص تختمف عن . عنابر السفينة ، بما يحفظيا من اليبلك والتمف 

. ىوعممية فنية تتعمق بثبات السفينة واالحتفاظ بتوازنيا : فالرص . عممية الشحن

فيو عممية مادة عبارة عن رفع البضاعة من أرض الميناء إلى متن : أما الشحن 
 (كقاعدة عامة)يجب أن يبلحظ بأنو ال يجوز الرص عمى سطح السفينة .السفينة 

نما عمى السفينة ذاتيا  وال يجوز . ألنو يشكل خطرا ليس عمى البضاعة فقط ، وا 
أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف في , ذلك إال إذا قبمو الشاحن كتابة 

. ميناء الشحن 

االلتزام الرئيسي في عقد النقل البحري ؛ ىو االلتزام :   االلتزام بتنفيذ عممية النقل*
بنقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول في الميعاد المتفق عميو ، أو في 

.  الميعاد المعقول ، مقابل التزام الشاحن أو المرسل إليو بدفع أجرة النقل 

وال يجوز لو االنحراف عنو ،  (الرحمة)فعمى الناقل أن يسير في خط السير المعتاد 
إال إذا كان لبلنحراف ما يبرره ؛ كإنقاذ السفينة وطاقميا أو المسافرين من الغرق أو 
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وكذلك عمى الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصمة السير  أيا . سوء األحوال الجوية 
. كان السبب ، فيتعين عميو إعداد سفينة أخرى صالحة لمعمل 

ىو العممية المادية التي تتضمن إنزال البضاعة من السفينة إلى :   التفريغ*
رصيف الميناء ، أو تفريغيا في الصنادل التي تقوم بنقميا إلى رصيف الميناء إذا 

يقع اآللتزام بالتفريغ أصبل عمى الناقل ما لم يتفق . كانت السفينة راسية بعيدة عنو 
. أي بألتزام الشاحن أو المرسل اليو بتفريغ البضاعة, عمى خبلف ذلك

حيث يعتبر تفريغ البضاعة من السفينة جزءا متمما : ويختمف التفريغ عن التسميم 
في حين , لعممية النقل ، وال يجوز التفريغ من السفينة إال بترخيص من الجمارك

. يعتبر التسميم عممية قانونية ينتيي بيا عقد النقل 

ىي العممية القانونية التي ينتيي بيا تنفيذ عقد النقل ، ويقع  :  تسميم البضاعة*
التسميم ؛ يعني وضع البضاعة تحت . االلتزام بالتسميم عمى عاتق الناقل وحده 

كاممة وسميمة بحالتيا التي تمت  (أي تسميم فعمي)تصرف الشاحن أو المرسل إليو 
ويسمم الربان البضاعة عند وصوليا إلى الحامل الشرعي لسند الشحن . عند الشحن 

. أو من ينوب عنو في تسمميا 

يتوجب تسميم البضاعة لمن كان واردا اسمو فيو ، أو .. فإذا كان السند إسميا - 
أي لمن انتقل إليو ىذا السند بموجب إجراءات )لمن انتقل إليو بطريق حوالة الحق 

 . (حوالة حق

فتسمم البضاعة لمن صدر السند باسمو  (أي اذنيا)أما إذا كان سند الشحن ألمر - 
. ، مقترنا بشرط األمر أو إلى المظير إليو 

فتسمم البضاعة لمن بيده سند الشحن عند .. أما إذا كان سند الشحن لحاممو - 
. الوصول 

ولكن في حالة تعدد حممة سند الشحن ، فمن لو حق تسمم البضاعة ؟ 
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إذا تقدم عدة أشخاص يحممون نسخا من سند الشحن القابل لمتداول بطمب تسمم - 1
البضاعة ، وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظيير فييا سابقا عمى 

. تظييرات النسخ األخرى 

إذا تسمم البضائع حامل حسن النية الحدى النسخ ، كانت لو األفضمية عمى - 2
. حامل النسخ األخرى ، ولو كانت تظييراتيا أسبق تاريخيا 

ىي عممية مادية يقصد بيا وضع البضاعة عمى ظير :  اآللتزام بشحن البضاعة*
. السفينة في ميناء القيام المتفق عميو في العقد تمييدا لنقميا الى ميناء الوصول

مسؤولية الناقل البحري 

تعتبر مسؤولية الناقل البحري من الناحية العممية من أىم موضوعات عقد النقل - 
. البحري ، حيث تحتل مكانة الصدارة في األىمية 

: طبيعة وأساس مسؤولية النقل البحري       

أن أساس مسؤلية الناقل البحري تقوم عمى اساس التزام الناقل بتحقيق نتيجة ، - 
والتي ىي نقل البضاعة وتسميميا كاممة وسميمة إلى المرسل إليو في الميعاد المتفق 

. عميو أو الميعاد المعقول 

حاالت مسؤولية الناقل البحري - أ

. اليبلك لمبضاعة .- عدم تنفيذ النقل - 

. التأخير في إيصال البضاعة إلى ميناء الوصول .- تمف البضاعة - 

إذا امتنع الناقل عن تسمم البضائع لنقميا ، أو عن نقميا بغير :   عدم تنفيذ النقل*
سبب مشروع ، فإنو يكون قد امتنع عن تنفيذ التزامو األساسي الذي اتفق مع 

الشاحن بشأن نقل البضاعة ، ويكون مسؤوال عن كل ضرر وقع لمشاحن ، وال يعفيو 
:  من ىذه المسؤولية إال إذا استطاع أن يثبت أن عدم امتناعو كان يعود لسبب

. أجنبي ال يعود لو أو لتابعيو - 
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 (لمناقل)أو أن سبب االمتناع يعود لمشاحن نفسو ، كما لو قدم الشاحن لو - 
. بضاعة غير المتفق عمى نقميا 

. أو أن الشاحن قد قدم بضاعة تحوي مواد خطرة ال يتمكن من نقميا - 

.  ىبلك البضاعة قد يكون كميا أو جزئيا أو حكميا :   اليالك لمبضاعة*

يكون الناقل مسؤوال عن ىبلك البضاعة في الفترة الواقعة بين تسمم البضاعة في    
وتنعقد  .ميناء الشحن ، حتى قيامو بتسميميا في ميناء التفريغ إلى صاحب الحق 

مسؤوليتو سواء كان اليبلك جزئيا أو كميا ؛ كما لو وصمت البضاعة ناقصة الوزن 
أو المقدار أو العدد ، وسواء كان اليبلك حقيقيا أو حكميا ، مع مبلحظة أن ىناك 
نسبة من التسامح بعدم مسؤولية الناقل عن النقص العادي الذي يصيب البضاعة 

أثناء نقميا بسبب طبيعتيا وبسبب عممية النقل ، وىو ما يعرف بعجز الطريق ؛ كما 
لو كانت البضاعة من السوائل وتبخر جزء منيا بسبب عوامل الجو ، أو كانت 

. حبوبا وسقطت كمية صغيرة منيا أثناء عممية الشحن أو التفريغ 

إذا لم تسمم البضاعة خبلل  (اليبلك الحكمي)وتعد البضاعة في حكم اليبلك    
وميعاد التسميم ىو الميعاد . ستين يوما من انقضاء ميعاد التسميم المتفق عميو 

.  المتفق عميو بين الشاحن والناقل عمى تسميم البضاعة 

يقصد بالتمف ىو وصول البضاعة كاممة من حيث وزنيا ومقدارىا    تمف البضاعة*
ولكن في حالة معيبة أو تالفة ، سواء شمل العيب لمبضاعة كميا أو جزءا منيا ، 

مثبل لو كانت أجيزة ووصمت محطمة أو فاكية وتضررت ، أو زىور فوصمت ذابمة 
ولكن ال يسأل الناقل عن العيب الذي يوجد في .أو زجاج ومرايا ووصمت ميمشة 

. البضاعة إذا كان العيب مثبتا في سند الشحن 

يعني عدم تمكن الناقل من :   التأخير في إيصال البضاعة إلى ميناء الوصول*
تسميم البضاعة في الميعاد المتفق عميو في عقد النقل البحري ، أو في الميعاد الذي 

وال يبرأ .يستغرقو الناقل العادي في الظروف المماثمة إذا لم يوجد مثل ىذا االتفاق
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الناقل البحري من المسؤولية إال إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي ال يد لو 
. فيو أو لسبب آخر يقره القانون 

إعفاء الناقل البحري من المسؤولية -ب

كما رأينا سابقا أن التزام الناقل البحري بنقل البضاعة سالمة إلى ميناء الوصول      
في الميعاد المتفق عميو أو في الميعاد المعقول ىو التزام بتحقيق نتيجة ، وأن الناقل 
البحري يسأل بمجرد عدم تسميم البضاعة كاممة سميمة إلى المرسل اليو في الميعاد 

. المتفق عميو 

ولكن ىنالك أيضا الحق لمناقل في دفع المسؤولية واإلعفاء منيا في حالة إثباتو 
 : أن ىالك البضاعة أو تمفيا يرجع إلى عدة حاالت وىذه كاآلتي

 صبلحية  ال يسأل الناقل عن األضرار التي تصيب البضاعة الناتجة عن عدم*
 إال إذا كان عدم صبلحيتيا لممبلحة عائدة إلى عدم بذل الناقل السفينة لممالحة

العناية المعقولة وتكون ناجمة عن خطأ في المبلحة يعزى لمربان أولممبلحين أو 
المرشدين أو تابعي الناقل عمى اعتبار أن ىذه األخطاء تقع بعيدة عن إشراف 

حيث يعزى ذلك عمى أعتبار أن ىذه اآلخطاء تقع بعيدة عن أشراف . الناقل
وفي كل الحاالت التي ينشأ فييا اليبلك أو التمف عن عدم صبلحية السفينة .الناقل

لمسفر يقع عبأ اإلثبات فيما يتعمق ببذل العناية المعقولة عمى عاتق الناقل أو أي 
.  شخص آخر يتمسك باإلعفاء وىذا ما نص عميو القانون البحري القطري 

 . األضرار التي تحدث بسبب القوة القاىرة أو تشكل حادثا عرضيا *

تتمثل القوة القاىرة في كل حادث ال يمكن توقعو وال يمكن دفعو وليس لمناقل دخل   
كوقوع كارثة بحرية تؤدي إلى غرق . في حدوثو مما يجعل التزام الناقل مستحيبل

البضائع أو السفينة والحروب والحصار البحري أو استيبلء السمطة العامة عمى 
وكذلك . السفينة أو البضاعة والفتن والثورات وقيود الحجز الصحي االستثنائية

اإلضراب عن العمل أو التوقف عنو ، أو أي عائق عارض أثناء العمل إذا كان من 
.  شأنو منع استمرار العمل جزئيا أو كميا 
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ويعتبر انفجار محركات السفينة حادثا مفاجأ يستجمع شروط القوة القاىرة مادام لم   
. يثبت وجود إىمال أو تقصير في أعداد وتجييز السفينة ابتداء 

وكذلك الحريق يعد من القوة القاىرة ، إذا نتج عن صاعقة أو أي سبب ال يمكن 
.  توقعو أو دفعو 

يقصد بو ىو أي سبب ناشئ عن طبيعة البضاعة  :  العيب الذاتي في البضاعة*
الداخمية يؤدي إلى ىبلكيا أو تمفيا دون تدخل من الناقل بمعنى آخر الخصائص 

الكامنة في طبيعة البضاعة ذاتيا والتي تجعل عرضو لمتمف أو اليبلك نتيجة الرحمة 
كما لو كانت البضاعة تتمف نتيجة الحرارة أو البرودة أو التعرض لمرطوبة . البحرية

. ، إذ أن مثل ىذا الضرر سببو أجنبيا عن الناقل وتابعيو فبل يسأل عنو 

ىنالك عيب آخر يستطيع الناقل االعتماد عميو في دفع مسؤوليتو ، وىو ما يسمى 
 ويقصد بو النقص الطبيعي الذي يمحق حجم أو وزن البضاعة أثناء بعجز الطريق

تبخر بعض البضائع بسبب : نقميا بطريق البحر ، ناشئ عن طبيعة البضاعة منيا 
. حرارة العنابر كالسوائل ومنيا ما يجف مع الزمن كالحبوب أو المحوم أو الفواكو 

، كما لو اضطر الناقل إلى   إنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح أو األموال في البحر*
االنحراف في خط السير لمسفينة عن خط سيرىا المعتاد لنجدة سفينة أخرى فتأخر 
وصول البضاعة ، وأدى ىذا االنحراف إلى غرق أو تمف جزء منيا أثناء عممية 

واإلعفاء يسري في حق الناقل ، سواء أن تم إنقاذ األرواح واألموال أم ال ، . اإلنقاذ
. فيكفي لتقرير ىذا اإلعفاء أن الناقل كان قد حاول تقديم المساعدة 

 حيث تعتبر ىذة إتقان العبلماتاألضرار التي تنشأ عن عدم كفاية التغميف أو *
الحالة من حبلت إىمال الشاحن في التغميف أو ربط أو حزم البضاعة، ولكن 

. شريطة أال يشارك الناقل البحري أو تابعوة بإىماليم

ويعتبر كذلك من أخطاء الشاحن عدم كتابة البيانات ، أو عدم وضع العبلمات عمى 
نحو يضمن بقاءىا، مما أدى إلى زواليا أو تشوىيا، بحيث أصبح متعذرا تحديد 

. المرسل إلية، أو تحديد ذاتية البضاعة، أو تسميميا لغير المرسل إلية
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حيث .  التي ال يكشفيا الفحص العادي  األضرار الناجمة عن العيوب الخفية*
يعفي الناقل البحري من مسؤولية األضرار التي تصيب البضاعة ، وذلك بأن يثبت 

بأن تمك األضرار كانت قد حدثت نتيجة وجود عيب خفي في السفينة أو في 
البضاعة ، وسواء تسببت ىذه األضرار عن ىبلك كمي أو جزئي لمبضاعة أو تمف  

              . لمبضاعة 

 .تحديد مسؤولية الناقل البحري-   ج

لقد حدد المشرع مسؤولية الناقل تحديدا قانونيا ، ويقصد منو ىو تحديد حد      
أقصى لمبمغ التعويض الذي يمتزم الناقل بدفعو في حالة ىبلك أو تمف أو تأخير 

ويتحقق بذلك التوازن بين مصالح الطرفين من تشجيع االستثمارات .  البضاعة
البحرية من جانب وحماية مصالح الشاحنين من جانب آخر بشرط أال يكون الحد 

. األقصى مجحفا بمصالح أصحاب البضائع 

:  نص عمى والذيوقد تعرض لذلك القانون البحري 

ال يسأل المالك أو السفينة ، في أي حال من األحوال ، بسبب اليبلك أو التمف )
الذي يمحق بالبضائع أوما يتعمق بيا ، بمبمغ يزيد عمى ألف لاير عن كل طرد أو 
وحدة مالم يكن الشاحن قد أعمن جنس البضاعة وقيمتيا قبل الشحن ودون ىذا 

البيان في سند الشحن ، ويعتبر البيان المذكور قرينو عمى صحة القيمة التي عينيا 
ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن . الشاحن لمبضائع ويجوز لمناقل إثبات عكسيا 

والناقل أو من ينوب عنو تعيين حد أقصى لمسؤولية الناقل يختمف عن الحد 
وفي جميع األحوال ال يسأل .المنصوص عميو في الفقرة السابقة بشرط أال يقل عنو 

الناقل عن اليبلك أو التمف الذي يمحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن ذكر البيانات 
. (غير الصحيحة في سند الشحن تتعمق بطبيعة البضائع أو بقيمتيا

بأنو يبين كيفية احتساب الحد القانوني لمسؤولية الناقل، كذلك يبين يتبين من ىذا 
حيث يبلحظ أن . بأن ىناك حاالت معينة ال مجال فييا لؤلخذ بالتحديد المشار إليو

التعويض يحسب عمى أساس قيمة البضائع وفي حالة ما إذا كان الضرر أقل من 
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الحد القانوني فبل يستحق المضرور إال بقدر ما لحقو من ضرر ذلك أن الحد 
القانوني األقصى ال ينطبق إال في حالة ما إذا كان الضرر البلحق بالمضرور 

. يفوق الحد القانوني ومن ثم فبل يجوز إلزام الناقل بما يزيد عنو 

 ىنا أن البضاعة قد شحنت بعد تغميفيا في صندوق أو برميل أو ويقصد بالطرد
ويعتبر كل طرد وحده شحن قائمة بذاتيا بشرط أن . كيس من الكرتون أو القماش

. يذكر عددىا في سند الشحن وعمى أساسو تحدد مسؤولية الناقل فييا 

 فيقصد بيا وحدة الوزن أو الكيل أو المقياس أو الحجم في سند أما كممة الوحدة
الشحن سواء كان مترا مكعبا أو كيمو جراما أو طنا متريا والوحدة الخاصة بالبضائع 
التي تشحن صبا مفرطة من غير تغميف والتي تعرف بالوزن أو القياس أو الحجم 

ذا كانت البضاعة المشحونة ال تعتبر طردا وال . دون عدد كالغبلل والبترول والفحم وا 
وحدة بالوضع سالف الذكر فبل يسرى التحديد القانوني لممسؤولية ويمتزم الناقل 

عمى سبيل المثال إذا شحنت سيارة دون تعميق فبل تعتبر . بتعويض الضرر كامبل 
فيسأل الناقل في ىذه الحالة عن تعويض الضرر كامبل والذي يقدر , طردا وال وحدة

. عمى أساس القيمة الحقيقية لمسيارة ومن ثم ال يسرى التحديد القانوني لممسؤولية 

إذن فطبقا لنص المادة أعبله ، فبل يجوز بأي حال من األحوال أن يتجاوز تحديد 
مسؤولية الناقل البحري عن كل طرد أو وحدة لمبمغ ألف لاير ما لم يصرح الشاحن 

ولكن يسقط الحق في تحديد . عن نوع ىذه البضاعة وقيمتيا قبل شحنيا في السفينة
المسؤولية إذا قام الشاحن قبل عممية الشحن بإخطار الناقل بأىمية البضاعة وقدم 
بيانا موضحا فيو طبيعتيا وقيمتيا وما يعمق عمى وصوليا سالمة من أىمية خاصة 

وذكر ىذا البيان في سند الشحن ، فبل يجوز لمناقل التمسك بالتحديد القانوني 
لممسؤولية عند ىبلك ىذه البضاعة ، بل يمتزم بتعويض الضرر كامبل عمى أساس 

إذ أن ذكر البيان في سند الشحن يعد قرينو عمى صحة القيمة . القيمة المصرح بيا 
حيث إذا قدم الشاحن . التي عينيا الشاحن لمبضائع ويجوز لمناقل إثبات عكسيا

عمدا بيانا غير صحيح عن طبيعة البضاعة أو قيمتيا وادرج ىذا البيان في سند 



40 
 

الشحن فبل يسأل الناقل عن ىبلك البضاعة أو تمفيا أذا أثبت عدم صحة ىذا 
. البيان

فالحاوية ىي .  فقبل كل شيء يجب أن تعرف الحاوية أما النقل بالحاويات
عبارةعن أوعية أو صناديق كبيرة تستعمل في تجميع البضائع بداخميا مغمقة أوسائبة 

أما إذا جمعت الطرود أو الوحدات في . وتكون صالحة لبلستعمال لعدت مرات
حاويات ، وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشمميا الحاوية كأن 

يذكر بالسند أن الحاوية الواحدة تحتوي مثبل عمى خمسين طردا اعتبر كل منيا 
. طردا أو وحدة مستقمة يجب االعتداد بو عند تعيين الحد األقصى لمتعويض 

أما اذا لم يذكر في بيانات السند عدد الطرود أو الوحدات التي تحتوييا الحاوية 
. فاءن الحاوية تعتبر طردا أو وحدة شحن مستقمة في تعيين الحد األقصى لمتعويض

وقد يحدث أن تكون الحاوية ممموكة لمشاحن ففي ىذه الحالة إذا ىمكت البضاعة أو 
تمفت فتعتبر الحاوية حينئذ طردا أو وحدة  مستقمة باإلضافة إلى عدد الطرود أو 

كذلك يبلحظ من نص المادة أعبله بأنو يجوز رفع  .الوحدات التي تحتوييا الحاوية 
الحد األقصى لممسؤولية عمى خبلف الحد األقصى المنصوص عميو في نفس المادة 
ولكن بشرط أن ال يقل عميو بمعنى آخر بأنو يجوز لمشاحن والناقل أن يبرما اتفاقا 
خاصا يعينان بموجبو الحد األقصى لمسؤولية الناقل خبلفا لمتحديد القانوني لتمك 

ولكن يشترط في ىذه الحالة أال يقل السقف األعمى المحدد اتفاقا عن , المسؤولية
. السقف األعمى المحدد قانونا
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 عقد النقل الجوي لمبضائع :رابعا

أن النقل الجوي قد يكون داخميا وقد يكون دوليا ، ويختمف حكم العقد في كبل     
. الحالتين حيث األحكام القانونية التي تسري عميو 

وان . يكون النقل الجوي داخميا إذا تم بأسره داخل الحدود اإلقميمية لدولة واحدة 
األحكام القانونية التي تحكم عقد النقل الجوي الداخمي ىي أحكام قانون الطيران 

وبالرغم من خضوع ىذا النوع لمقانون الوطني ، فان أحكام القانون . المدني لمدولة 
 .الوطني نادرا ما تطبق 

 : النقل الجوي الدولي

يكتسب النقل الجوي الصفة الدولية متى تجاوز تنفيذه الحدود اإلقميمية لمدولة الواحدة  
فتتم أجزاء الرحمة الجوية بين دولتين عمي األقل ويخضع ىذا النوع من النقل إلى 

 . 1929أحكام اتفاقية وارسو لسنة 

: عقد النقل الجوي :تعريف 

عقد بمقتضاه يمتزم الناقل بنقل شخص او بضاعة من مكان إلى آخر بواسطة "ىو 
" .  طائرة مقابل أجر

: خصائص عقد النقل الجوي 

: يتميز عقد النقل الجوي بعدة خصائص وىي كاال تي 

. الصفة التجارية - الرضائية - 

 .االعتبار الشخصي .-.صفة اإلذعان .-.االلتزام لمجانبين -

يعتبر النقل الجوي من العقود الرضائية التي يتم انعقادىا بمجرد :  الرضائية.*
حيث كما تقضي . تبلقي اإليجاب والقبول دون الحاجة إلى إفراغو في شكل معين 

القاعدة العامة بان يكون ىذا الرضا صادر عن إرادة حرة واعية خالية من العيوب 
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فكونو عقدا .  فالرضائية ىنا كما ىي في عقد النقل البحري لمبضائع. التي تشوبيا
رضائيا ، فان ذلك يتحقق بتوافر األركان الثبلثة البلزمة لبلنعقاد كما ىو فى العقود 

أي محل عقد النقل الجوي  )المحل . البحرية والتي ىي الرضا والمحل والسبب 
، فمحمة ىو الشيء الذي يمتزم الناقل بنقمة بالطائرة من مطار القيام إلى  (لمبضائع 

. مطار الوصول

: والبد من توافر الشروط العامة في ىذا المحل ،وىي 

.  أن يكون الشيء موجودا أو قابل الوجود - 

 .أو ال يكون محظورا - 

أما من ناحية السبب في عقد النقل الجوي ، فالسبب مفترض في كل عقد ومشروع 
مالم يثبت العكس ، اى أن السبب ىو الذي يحتمة التعامل التجاري الخاص بنقل 

.  البضاعة جوا دون السؤال عن السبب في إبرام العقد

  :الصفة التجارية- *

يعتبر عقد النقل الجوي من األعمال التجارية بالنسبة لمناقل متي تم النقل عمي   
سبيل المقاولة بغض النظر عن الشخص القائم بو ، سواء كان فردا ام شركة ام 

النسبة لمطرف األخر اى الشاحن فان بأما . شخصا من أشخاص القانون العام 
العقد يعتبر أيضا تجاريا متى كان ىذا الطرف تاجرا ، وتعمق النقل بأعمال تجارية ، 

تطبيقا لفكرة األعمال التجارية بالتبعية ، ويفترض دائما تعمق النقل بشؤون تجارة 
. التاجر إلى أن يثبت العكس

: اآللزام لمجانبين - *

كما ىو في العقد النقل البحري لمبضائع ، فيو عقد ممزم لمجانبين ويرتب التزامات 
في ذمة كل من طرفين ، فميزم الناقل بالمحافظة عمي البضاعة التي استمميا من 

. وتسميميا إلى المرسل إليو ، ويمتزم الشاحن بدفع األجرة  (المرسل )الشاحن 

 : صفة اإلذعان.*
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كذلك كما ىو فى عقد النقل البحري لمبضائع حيث أن الشاحن ال يستطيع مناقشة 
شروط عقد النقل الجوي ، ذلك أن شركات النقل تعرض شروطيا المطبوعة عمى 

الكافة وىي شروط  واحدة وال تقبل المناقشة فييا ، والنقل الجوي يعتبر من المرافق 
ومن ىنا يعتبر عقد النقل الجوي من عقود , العامة التى ال غنى لمناس عنيا

. اإلذعان الن الطرف اآلخر يذعن ويقبل بشروط الناقل 

 : االعتبار الشخصي.*

ان عقد النقل الجوي ال يعتبر قائما عمي االعتبار الشخصي في كل صورة بل   
غاية ما يقال أن يتضمن نوعا من االعتبار الشخصي والمتمثل ببعض االستثناءات 

التي تتعمق بطبيعة النقل , التي يمكن أن يرفض الناقل ابرام العقد مع الشاحن
: بالطائرات وىذه 

حيث ال يجوز لمشاحن أن يمزم الناقل الجوي . الطاقة االستيعابية لمطائرة محدودة - 
بقبول الشحن عندما تغطي الطاقة االستيعابية لمطائرة او غالبيتيا العظمي ، ففي 

. ىذه الحالة يحق لمناقل أن يرفض  إلزام العقد معة 

يكون الناقل الجوي ممزما بالرفض عندما ال تتبلئم طبيعة الشحنة مع النقل - 
 .وفي ىذه الحالة عمى الناقل اعطاء السبب المبرر لمرفض ,  بالطائرات

مستند الشحن الجوي  

كما ىو في عقد النقل البحري لمبضائع ينقسم من حيث الشكل إلى ثبلثة أقسام     
فيكون المستند اسميا عندما يتضمن اسم المرسل إليو ، فيعرفو : المستند االسمي - 

ويستعمل ىذا المستند عندما يكون المرسل والمرسل إليو شخصا . الناقل مقدما 
واحدا ، او عندما يرسل المرسل البضاعة إلى ممثمة التجاري في ميناء الوصول ، 

ويغمب استعمالو في النقل الجوي خصوصا بسبب سرعة ىذا النقل وعدم وجود 
الوقت الكافي كي يتم تداول المستند خبللو ، ويكون عادة قابل لمتظيير ويتضمن 

أحيانا ىذه العبارة بالذات ، فيكون الناقل ممزما بتسميم البضاعة ولو أن المرسل اليو 
فقد السند ، وذلك بعد أن يتأكد من ىويتة الشخصية  
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 .المستند ألمر أو األذن ، ويكون تداولة بالتظيير - 

حيث في ىذه الحالة ال , ويتم ذلك بتسميم البضاعة لحاممة– المستند لحاممة - 
 . يعرف الناقل مقدما اسم المرسل إليو إال عند مراجعتة لو 

أثار نقل البضائع جوا  

:  التزامات الناقل  : أ

.  االلتزام بتسمم البضاعة وشحنيا في الطائرة *

.  التزامو بالمحافظة عمى البضاعة أثناء النقل *

.  التزامو بتسميم البضاعة إلى المرسل إليو  *. التزامو بالنقل بالموعد المحدد *

يمتزم الناقل بمجرد إبرام العقد أن يستمم البضاعة من  :  االلتزام بتسمم البضاعة*
كذلك , المرسل وشحنيا عمي الطائرة ورصيا بداخميا بطريقة ال تؤثر عمي توازنيا

حفظ البضاعة وصيانتيا من التمف وتحديد وقت استبلم البضاعة ميم بالنسبة لمناقل  
حيث تبدأ مسؤوليتة العقدية عن سبلمة البضاعة من وقت تسممو البضاعة سواء في 

 . مطار القيام أو في مخازنة 

:  التزام الناقل بالمحافظة عمي البضاعة أثناء النقل*

يمتزم الناقل الجوي بالمحافظة عمي البضاعة أثناء النقل الجوي ، حيث في مثل    
والتي تقضي ,  ىذه العقود يكون التزام الناقل خاضعا إلى قواعد المسؤولية العامة

 ناتج من التزام تعاقدي يقع عمي عاتقة ، والذي يمثل ببذل العناية المعتادة أثناء  بأنة
، كأن يعيد حزم االشياء او  (اى من مكان القيام إلى مكان الوصول  )الطريق 

اصبلح أغمفتيا وغيرىا من التدابير الوقائية ، ولكنة غير ممزم بالقيام بالتدابير غير 
المعتادة في النقل كرش النبات بالماء او إطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات 

. الطبية لو ، إال اذا اتفق عمي مثل ىذه التدابير 

: التزام الناقل بالموعد المحدد *
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ليذا االلتزام احكامة الخاصة تميزه عن عقود النقل االخرى ، حيث تقضي    
مواعيد الرحيل والوصول المحددة من قبل الناقل او أي وثائق " الشروط العامة بان 

 .اخرى ال تعتبر جزءا من عقد نقل البضاعة وال يوجد ما يمنع في مواجية الناقل

 : التزامو بتسميم البضاعة إلى المرسل إليو*

تقضي اتفاقية وارسو بألزام الناقل الجوي بأخطار المرسل إليو حال وصول   
 وتقضى أيضا بان يبرز المرسل إليو النسخة ه خبلفىإال إذا اتفق عل, البضاعة

ولكن المرسل إليو قد . األصمية من مستند النقل الجوي لغرض استبلم البضاعة
يرفض استبلم البضاعة بعد إخطار الناقل لو بوصوليا الى سبب كما لو وصمت 

او أن , البضاعة تالفة او تأخر وصوليا بحيث لم يعد لو مصمحة فى استبلميا
او , المرسل إليو لم يحضر او حضر وامتنع عن دفع األجرة والمصروفات المستحقة

فالناقل ىنا ممزم بمراعاه القيود ,  لخطأ في ىذا العنوانهيستحيل االىتداء إلى عنوان
التي يفرضيا قانون مطار الوصول اخطار المرسل كتابتة بواقعة تعذر التسميم 

وكذلك بامكان الناقل بعد إخطار المرسل كتابتة بواقعة عدم تسميم . انتظارا لتعميماتة
 لمحكمة القضاء ه التوجوبإمكانوالبضاعة أن يعيد نقميا واعادتيا اإلى مطار القيام 

 .المستعجل لبيع البضاعة بالمزاد العمني 

: التزامات المرسل - ب

: التزامو بتسميم البضاعة إلى الناقل *

ذا تطمب النقل استعدادا خاصا فعمي , التسميم ىو التزام ينشا حين إبرام العقد   وا 
حيث ترجع اىمية . المرسل إخطار الناقل بذلك قبل تسميم البضاعة إلية بوقت كاف

التزام المرسل بتسميم البضاعة إلى انو شرط لتمكين الناقل من البدء في تنفيذ التزامو 
إال وىو نقل البضاعة وال يتصور ىذا التنفيذ ما لم يتم تسمميا إلى الناقل , األساسي

. فعبل

تشمل األجرة باإلضافة إلى معناىا اإلعتيادى كل المصاريف   : دفع اجرة النقل*
الضرورية إلجراء النقل دفع قسط التأمين ورسوم الخزن واألرضية والرسوم الجمركية 
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اي بمعنى اخر ال يدخل في اجرة النقل . وغيرىا من الرسوم التى يجيب  دفعيا
االصمية اجرة المصروفات االضافية التى يجب ان يدفعيا المرسل مقابل خدمات 

ويفترض ان . اإليداع والتأمين والمصروفات األخرى تكون ضرورية لنقل البضاعة
المرسل ىو الذى يمتزم بأداءىا بضمنيا المصاريف المذكورة  ما لم يتفق عمى تحمل 
تمك المصاريف المرسل إليو ولكن المرسل اليو قد ال يكون مسئوالً  عن دفع األجرة  

إال إذا قبل البضاعة ومع ذلك فإن التزام المرسل بدفع األجرة ال يسقط بل يظل 
وفي حالة امتناع المرسل إليو . التزامو قائمًا  إلى جوار التزام المرسل إليو بدفعيا

عن دفع األجرة فان حق الناقل أن يحبس البضاعة تطبيقا لمقواعد العامة وىذا مما 
. يؤدي إلى اسراع المرسل إليو في دفع اآلجرة المستحقة لمناقل 

: اثر عقد النقل الجوي بالنسبة لممرسل إليو 

. طبقا لمنظرية العامة لبللتزام فان اثار العقد تنصرف إلى المتعاقدين وحدىما    
ووفقا ليذه . فان العقد ال يرتب التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبو حقا 

 من ناحية االلتزامات والحقوق هالقواعد العامة ، فان عقد النقل يقتصر عمي طرفي
لذلك فقد استقر الفقة , الناشئة عنو ، ولكن إبرام ىذا العقد ىو لمصمحة المرسل إليو

حيث , بان المرسل إليو ال يعد من الغير بالنسبة إلى شروط عقد النقل الجوي
لممرسل إليو الحق في الرجوع عمي الناقل بالتعويض في حاالت اليبلك والتمف 

 أساس المسؤولية التعاقدية الن المرسل إليو ىوان ىذا الرجوع يكون عل, والتأخير
بالنسبة لعقد النقل وسبب ذلك يعود إلى كون المرسل إليو  (الطرف)يكون في مركز 

في عقد النقل الجوي كما ىو في النقل البحري يعد طرفا ذو شأن في سند الشحن 
. باعتباره صاحب المصمحة فى عممية الشحن 

: حاالت مسؤولية الناقل الجوي 

 .اإلخالل بااللتزام بالمحافظة عمي البضاعة -

 .اإلخالل بااللتزام باحترام مواعيد النقل -

 : اإلخالل بااللتزام بالمحافظة عمي البضاعة*
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وفقا التفاقية وارسو يكون الناقل الجوي مسؤال عن ضمان المحافظة عمي البضاعة  
وسبلمتيا حيث يكون مسؤال اذا ىمكت البضاعة او تمفت أن كان ذلك اليبلك او 

: هالتمف جزئيا او كميا ويعفي من تمك المسؤولية اذا اثبت ان

 قد قام بكل ما من شانو من منع حدوث الضرر لمبضاعة أواستحال عمية ذلك أو -

اذن  (الشاحن  )اثبت أن الضرر يعود إلى العيب الذاتي لمبضاعة او خطا المرسل 
فمغرض تحقق مسؤولية الناقل الجوي عن سبلمو البضاعة فبل بد من توفر الشروط 

: التالية 

 . (اى حدوث واقعة  )وقوع الحادث المسبب الضرر .1

. ان يقع الحادث خبلل فترة النقل الجوي .2

 : وقوع الحادث المسبب لضرر.1

يقصد بالحادث جميع االسباب التي ينجم عنيا الضرر سواء كانت متعمقة بالنقل 
 ذلك كون أن الناقل لو كل الييمنة والسيطرة عمي ةوعل. الجوي ام غير متصمة بو

 ذمة الناقل بالمسؤولية عن ذبول ه اثرىفيعتبر حادثا تنشغل عل. البضائع المنقولة
او , الزىور المنقولة لسبب انبعاث روائح كريية من بضائع اخري موجودة إلى جانبيا

او عن فقدان بضاعة , تمف اقمشة بسبب انسكاب زيوت او سوائل حمضية عمييا
 . (اى داخل مطار القيام او الوصول  )بسبب سرقتيا من مخازن الناقل بالمطار 

: ان يقع الحادث خالل فترة النقل الجوي .2

من اتفاقية وراسو يكون الناقل الجوي مسؤال عن  ( 2 و1 فقرة 18 )وفقا لممادة 
الضرر الذي يمحق بالبضاعة اذا نجم ىذا الضرر من واقعة حدثت خبلل النقل 

: ويقصد بعبارة خبلل النقل الجوي وفقا ليذا االتفاقية ىو . الجوي

ان النقل الجوي يشمل المدة التي تكون فييا البضائع في حراسة الناقل سواء كان 
 متن طائرة او في اى مكان اخر عند اليبوط خارج ىذلك في مطار او عل

.  (اى حالة اليبوط االضطرارى)المطار
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  :(مسئوليتو عن التأخير  ) اإلخالل باإللتزام باحترام مواعيد النقل  *

يكون الناقل مسئواًل عن الضرر الذى "  من اتفاقية وارسو عمى أن19 نصت المادة 
ولكى تتعقد " ينشأ عن التأخير فى نقل الركاب أو األمتعة أو البضائع  بطريق الجو 

  :الشروط التاليةرمسئولية الناقل الجوى عن التأخير وفقًا ليذه اإلتفاقية يقتضى تواف

تستمزم واقعة التاخير وجود  (أى وقوع التأخير فى النقل  )أن يكون ىناك تأخير -
 او تجاوز وىذا الميعاد قد يحدد بعقدالنقل هميعاد معين وأن ىذا الميعاد قد تم تفويت

. او يكون محددا من قبل شركة الطيران في جدول مواعيد طائراتيا

 إذا كان سبب التأخير ناتجا عن نقل ، أن يحدث التأخير أثناء فترة النقل الجوى -
البضاعة بواسطة البر أو البحر أو النير فإن مسؤوليتو عن التأخير تخضع لمقانون 

. الوطني الواجب التطبيق 

الناقل الجوي ال يكون مسؤوال إال إذا  (ترتب ضرر  )حدوث ضرر من التاخير -  
 ، (المرسل)نشأ عن التأخير ضرر يصيب الشاحن 

 .طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي

االعفاءات من المسؤولية الخاصة بالناقل الجوي  

ال يكون الناقل مسؤوال إذا : "من اتفاقية وارسو عمى أنو  (1الفقرة ) 20نصت المادة 
أثبت أنو وتابعيو اتخذوا كل التدابير الضرورية لتفادي الضرر أو أنو كان يستحيل 

" عمييم اتخاذىا 

ضافت الفقرة  الناقل ال يكون مسؤوال في حالة نقل البضائع " من نفس المادة أن 2وا 
واألمتعة إذا أثبت أن الضرر  تولد عن خطأ في القيادة أو تسيير الطائرة أو في 

المبلحة، وأنو ىو وتابعيو قد اتخذوا من كافة الوجوه األخرى كل التدابير الضرورية 
:  من االتفاقية أيضا أنو 21كما نصت المادة " لتفادي الضرر
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أو ساىم في وقوعو , إذا ثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور تسبب في الضرر" 
"  جاز لممحكمة طبقا لقانونيا أن تستبعد مسؤولية الناقل أو تخفف منيا 

أذن وفقا لنصوص المواد أعبله من االتفاقية ، فإن الناقل الجوي بإمكانو دفع 
ويتحقق ذلك , مسؤوليتو عن األضرار التي أصابت البضاعة بإثباتو بأنو لم يخطأ

اتخاذ الناقل وتابعيو التدابير الضرورية كافة لتبلفي وقوع الضرر : في حالتين ىما 
ولكن يجدر اإلشارة ىنا . أو استحالة اتخاذىا ، أو أن الضرر يعود لخطأ المضرور

: من اتفاقية وارسو بأنو كان  (1فقرة ) 20أن العبارة التي جاءت بيا المادة 

تشمل القوة " يستحيل عمى الناقل وتابعيو اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي الضرر"
. العيب الذاتي لمبضاعة وفعل الغير, القاىرة

:  وتفريعا لما تقدم ، تكون أسباب دفع المسؤولية لمناقل الجوي الدولي ىي 

 ،القوة القاىرة - ،خطأ المضرور- ،اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي الخطر- 

 لعيب الذاتي قد يكون في الطائرة وقد يكون في البضاعة المنقولة الذاتيالعيب - 
 . (الخطأ المبلحي)فعل الغير -  ،عمى الطائرة

تحديد مسؤولية الناقل 

تقضي القواعد العامة أنو عندما تنعقد مسؤولية الناقل الجوي عن واقعة ألحقت 
. ضررا بالغير أن يترتب في ذمتو التعويض لممضرور 

واألصل في التعويض أن يكون عمى قدر الضرر الذي يمثل بما لحق المضرور 
إال أن اتفاقية وارسو قد خرجت عن ىذه القاعدة . من خسارة وبما فاتو من كسب 

وأقرت مبدأ التعويض المحدد بمبمغ أقصى بحيث ال يمتزم الناقل في مواجية 
.  المضرور بأكثر منو 

تحديد الحد اآلقصى لمتعويض في نقل البضائع  - 

: شروط تحديد مسؤولية الناقل الجوي - 
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:  (أي الحد األقصى)يشترط في الناقل لغرض استفادتو من تحديد التعويض 

أن يكون الناقل حسن النية أي أن ال يكون الضرر راجعا إلى غشو أو خطئو - 
. المعادل لمغش 

. أن يكون الناقل قد سمم الشاحن مستندات النقل الخاصة بالبضاعة - 

ولكن إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيو ، قد 
ما عن رعونة بأحتمال نشوء ضرر بشرط أن يثبت  تم إما بنية إحداث الضرر ، وا 
في حالة فعل التابعين أو امتناعيم ، أنيم تصرفوا في نطاق تأدية وظائفيم ، فإن 
. الناقل في ىذه الحالة ال يستفيد من تحديد التعويض ويمزم بتعويض كامل الضرر 

أي المستندات  (أي الناقل )وكذلك الحال ينطبق عميو أيضا في حالة عدم تسميمو 
الخاصة بنقل البضاعة إلى الشاحن المتعاقد معو ، أو سممو مستندات ال تحتوي 

. عمى البيانات المطموبة 

 

 تم بعون اهلل تعالى

*************************** 

 

 

 


