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 المقدمة
الحياة في  أكثر حركة المجتمع الحديث ويبرز أىميتواف النقؿ يعتبر بمثابة الشرياف في       

حركة وصؿ  ينتقؿ عبرىا  يجعموعراؽ يتمتع بموقع جغرافي متميز االقتصادية والسيما اف ال
, ولما لمنقؿ دور كبير في تسييؿ االتصاؿ بيف المجتمعات وبفعمة تعارفت  األشياءو  األشخاص

تمؾ المجتمعات فيما بينيا  في العالـ  القديـ , ويحتؿ النقؿ البحري مركز الصدارة بيف وسائط 
) البري والجوي والنيري ( في نقؿ التجارة العالمية , غالبا سيبقى النقؿ البحري  األخرىالنقؿ 

متطمبات يع مع وىي )السفينة( عمى التكيؼ بشكؿ سر  المتميز ىذا نظرًا لقدرة وسيمتو مى وضعوع
ارخص وسائط  ذلؾ اف النقؿ البحري يعد مف إلى السمع , ويضاؼ إنتاجالتكنولوجية الحديثة في 

يتـ النقؿ في ضوء عقد مبـر بيف  الشحف بالنسبة لبعض الدوؿ وغالبا ما أجورالنقؿ تكمفة في 
 الرابطة القانونية التي تجمعيما ,  ويمقي بمجموعة  مف المالؾ البضاعة  والناقؿ ,يجسد العالقة 

 عمى عاتؽ مالؾ البضاعة  كما يمقي منيا عاتؽ الناقؿ . تااللتزاما

البحث مف اف العقد النقؿ البحري مف العقود التي حازت عمى اىتماـ  أىمية تأتي:  البحث أهمية
عقد  أطراؼتنظيـ عالقة بيف  1978دولي واسع , وخصوصا بعد اف تولت اتفاقية ىامبورغ لسنة

 الوقوؼ بو بشكؿ وافي ومف ثـ اإلحاطةالنقؿ البحري و  عف عقد أكثرالنقؿ البحري والتعرؼ 
 .مف ىذه المسؤولية عفائووامسؤوليتو الناقؿ ,  ساسوأعمى مسؤولية الناقؿ البحري 

يجب عمى الناقؿ البحري تحمؿ مسؤولياتو التي يفرضيا عقد النقؿ  : تكمف ما مشكمة  البحث
المسؤوليو عند تحقؽ  مرسؿ والمرسؿ اليو واعفائو مف ىذهالبحري عمى عاتقو تجاه كؿ مف ال

 . عفاءلألشروط القانونية 

وارتأينا اف نقسـ  بحثنا ىذا إلى مبحثاف , نتعرض في المبحث األوؿ إلى   : المنهج المتبع

التعريؼ بعقد النقؿ البحري  وخصائص ىذا العقد  ومف ثـ أطراؼ ىذا العقد بشيء مف اإليجاز 

الغير مخؿ , ومف ثـ نقـو بالمبحث الثاني ببياف مسؤولية الناقؿ البحري , وطبيعة ىذه المسؤولية 

ليالؾ و تمؼ ىذه البضاعة و التأخير في تسميميا ( ومف ثـ نبيف أساس مسؤولية الناقؿ مف  )ا

 . شكؿ عاـ وخاص مف المسؤوليةب نتطرؽ إلى حاالت إعفاء الناقؿ البحري الناقؿ البحري , 
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 األولالمبحث 

 تعريف بعقد النقل البحريلا                     

النقؿ البحري يتـ تنظيمو بموجب عقد مبـر بيف أطرافة وعمى أساس ذلؾ سوؼ نتطرؽ ألي     

طراؼ   : ىذا عمى نحو  تالي و العقد نقؿ البحريتعريؼ عقد النقؿ وخصائص ىذا  وا 

 المطمب األول

 المقصود بعقد النقل البحري

تنظـ ىذا  القانونية التيعقد النقؿ البحري البد مف الرجوع إلى  المصادر لغرض تعريؼ     

 .و تعرؼ عمى مفيومالالعقد و 

ؿ فأف عقد النقؿ ينطبؽ فقط عمى وفي ضوء اتفاقية بروكس: صعيد االتفاقيات الدولية فعمى     

كذلؾ  ع  بحرا ,قؿ البضائنعقود النقؿ المثبتة بسند الشحف أو بأي وثيقة  مماثمة تكوف سندا ل

الوقت الذي مف ابتدأ , ف أو إي وثيقة مماثمة صادرة بسبب مشارطو سفينة حتنطبؽ عمى سند الش

 .(1)سند الشحف سند العالقات بيف الناقؿ وحامؿ ينظـ في ىذا ال

عرفت عقد النقؿ البحري )ىو إي عقد يتعيد الناقؿ  1976ىامبورغ لعاـ  ةتفاقيالإما بالنسبة   

 .(2) (بموجبو نظير دفع أجرة نقؿ البضائع بحرا مف ميناء إلى أخر

                                                           

( ينظر : فير عبد العظيـ صالح , مسؤولية الناقؿ البحري عف سالمة البضائع  بيف أحكاـ اتفاقية ىامبورغ وقانوف 1)
 2117\2\5تاريخ الدخوؿ  ,   www.eastlavs .comالمصري  , البحث المنشور عمى موقع االلكتروني األتي  

 .3ص ـ ,14:25الساعة 
 .1976ينظر : نص الفقرة السادسة مف المادة األولى  مف اتفاقية ىامبورغ سنة ( 2)
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عمميات النقؿ اتفاقية ورغ ال تقتصر نطاؽ تطبيقيا عمى اتفاقية ىامب فأف مف خالؿ ىذا التعريؼو 

, بعكس اتفاقية  إلى عبارة )سند الشحف ( ىامبورغ نجد انو يتجنب فيو حتى مجرد اإلشارة

بروكسؿ التي تقصر عبارة عقد النقؿ البحري عمى إف يكوف عقد مثبت بسند الشحف أو بأي 

عرفت عقد النقؿ البحري بأنو  2118ما بالنسبة التفاقية روترداـ لسنة أ, وثيقة أخرى مماثمة 

 .(1),مقابؿ أجرة نقؿ ()عقدا يتعيد فيو الناقؿ بنقؿ البضائع مف مكاف إلى أخر 

 أخرىعمى النقؿ بوسائط نقؿ  بنص إفص العقد عمى النقؿ بحرا , ويجوز ف ينأويجب      

واتى ىذا لتدارؾ ما حدث مف تطور تكنولوجي وتجاري منذ اعتماد  ,النقؿ البحري  إلى إضافة

االتفاقية الدولية قدمتو  ىامبورغ( , وضرورة تعزيز وتحديث ما وىاتيف االتفاقيتيف )بروكسؿ 

/ أب/25لتوحيد القواعد القانونية المعينة والمتعمقة بسندات الشحف الموقعة في بروكسؿ في 

المتحدة لمنقؿ البحري لمبضائع الموقعة في  األمـوبرتوكوالتيا, واتفاقية ,  1924/ أغسطس

نقؿ البضائع , مف مساىمة جميمة في تنسيؽ القانوف الذي يحكـ 1978/مارس/ آذار/31ىامبورغ 

 بحرا .

) اتفاؽ يمتـز الناقؿ  بأنوعمى الصعيد الداخمي : عرؼ المشرع العراقي عقد النقؿ البحري  إما

 .(2)( أجرلقاء  أخر إلىبحرا مف مكاف  شاكياما  أوبسفينة  شي أوبمقتضاه بنقؿ شخص 

بينما عرؼ المشرع المصري عقد النقؿ البحري كما ورد في قانوف التجارة البحري المصري رقـ   

بالبحر مقابؿ  األشخاص أو)عقد يمتـز  بمقتضاه الناقؿ بنقؿ البضائع  بأنو( 1991( لسنة )8)

 .(3)( أجرة

                                                           

 مف ىذه االتفاقية . األوؿالفصؿ  األولىمف المادة  األولىينظر : نص الفقرة  (1)
 . 1983( لسنة 81ؿ العراقي رقـ )( مف قانوف النق129ينظر : نص المادة ) (2)
 .1991( لسنة 8( مف قانوف تجارة البحرية المصري رقـ )196ينظر : نص المادة ) (3)
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كاف النقؿ منصبا عمى بضائع  إذاذلؾ امتاز المشرع المصري عمى انو لـ يفرؽ في تعريفو بيف   

 .(1)  أشخاص أو

رض تنظيـ غجاء ل ألنيماشموال ,  أكثرتشريع المصري الباف كؿ مف التشريع العراقي  ويتبيف    

التجارة البحرية برمتيا , وليس االقتصار عمى عمميات النقؿ التجاري , كما كاف اليدؼ مف 

 .اتفاقية ىامبورغ 

  بأنويمكف تعريؼ عقد النقؿ البحري  , الصعيد الدولي والداخميما تقدـ عمى م ويتضح    

عبارة عف اتفاؽ يقدـ بمقتضاه شخص معيف يدعى) الشاحف ( بتسميـ الناقؿ بضاعة معينة عمى )

في ميناء  إليوالمرسؿ  إلىمعمومة لتوصيؿ البضاعة وتسميميا  أجرةمقابؿ  األخريقدـ  إف

 الوصوؿ المحدد في العقد (.

وعمى ذلؾ ال يعتبر عقد النقؿ البحري لمبضاعة بقياـ الناقؿ بضاعة الخاصة لو عمى سفينة      

 .(2)استغالؿ السفينة ليذا الغرض  أو,  أخرمكاف  إلىممموكة لو مف مكاف )الميناء( 

  

  

 

 

 
                                                           

ينظر :  مصطفى ىاشـ ىجرس , إشكاليات عقد النقؿ البحري , بحث مقدـ الى جامعة النيريف كمية القانوف ,   ((1
 .4, ص 2115

 . 195 – 194, ص2118ينظر : د. حمد اهلل محمد حمد اهلل , القانوف البحري , دار النيضة العربية , القاىرة , ((2
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 المطمب الثاني

 خصائص عقد النقل البحري

 لمعقد البحري خصائص عدة وىي كالتالي :     

 :  والبحري يعتبر مف العقود الرضائي عقد النقؿ -1
 إرادتيالخالي مف العيوب فينعقد العقد عمى وفقو بمجرد توافؽ  ىالرضفال بد مف توافؽ    

االنعقاد , وكما انو ليس مف العقود العينية  إلىشكمية معينة  إلىالناقؿ والشاحف دوف الحاجة 

الناقؿ  إلىيعد تسميـ البضاعة  ذاأالتي تشترط التسميـ , كما يذىب الرأي في الفقو والقضاء , 

العقد  هأشينشرط في انعقاد العقد , فالعقد يتـ بمجرد اتفاؽ الطرفيف , ويكوف التسميـ التزاما 

يعود  األخيرةا وقد يكوف ضمنيا وفي ىذه الحالة عمى المرسؿ وىذا االتفاؽ قد يكوف صريح

ماداـ عقد النقؿ مف  ,وجود في مثؿ ىذا االتفاؽ في ظروؼ الحاؿ  صتستخم إفلممحكمة 

يتـ االتفاؽ بيف الطرفيف عمى عناصره  إفيبـر العقد بعد  إف فاألصؿ,  الرضائيوالعقود 

 .(1)وشروطو 

 :جانبيفلميعد عقد النقؿ البحري مف العقود الممزمة  - 2

النقؿ وشحف  أجرةرتب التزامات في ذمو كؿ مف الشاحف والناقؿ حيث يمتـز الشاحف بدفع يف    

 . (2)إليو, كما يمتـز الناقؿ بنقؿ البضاعة وتسميميا لممرسؿ  ةبضاع

ابـر العقد بيف الطرفيف بعد االتفاؽ بينيما عمى الشروط وعناصره , فانو يترتب التزامات  فإذا     

مقابمة في ذمة طرفيو فيمتـز الناقؿ بالقياـ بعممية النقؿ في المواعيد المحددة , ويمتـز المرسؿ بدفع 

                                                           

,  الدار العممية الدولية ومكتبة دار ثقافة  لمنشر  1, ط 1تجاري , جالعزيز العكيمي , شرح القانوف  1ينظر : د ((1
 . 298 – 297, ص , بدوف سنة نشر وتوزيع

 .7ينظر : مصطفى ىاشـ ىجرس , مصدر سابؽ  , ص ((2
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تنع الطرؼ و ام اموالتز قاـ احد او طرفيف بتنفيذ  فإذا ,لألخريعد حقا  والتزاـ كؿ منيماالنقؿ  أجرة

القانونية التي تمـز الطرؼ  طرؽال إلى يمجأمف قاـ بالتنفيذ اف فمف حؽ  عف تنفيذ التزامو األخر

ر تعويضو عف الضر  اف كاف ذلؾ ممكنا , او اف يطالب بفسخ العقد و التزاموالممتنع بتنفيذ 

(1)التزاموعف تنفيذ  األخر عامتناالذي لحؽ بو بسبب 
.  

  : النقؿ البحري مف قبيؿ العقود التجاريةيعتبر عقد  _3

 اجر ابالنسبة لمشاحف إال في حاؿ إذا كاف ىو ت اً كاف بعض الفقياء ال يعتبره تجاريواف       

والعمة في اعتباره عقد تجاري كوف إف جميع الرسائؿ البحرية المتعمقة بالتجارة , تعتبر  أيضا

النافذ عمى  1984( لسنة 31/أوال ( مف قانوف التجارة العراقي رقـ )7عمؿ تجاريا ونص المادة )

انو )يعتبر تاجرا كؿ شخص طبيعي أو معنوي يزاوؿ باسمو ولحسابو عمى وجو االحتراؼ عمال 

صفة ل, وذلؾ بمعنى إف الشرط األساسي ليكوف الشخص حامال ا وفؽ إحكاـ ىذا القانوف  (تجاري

ف يقع النقؿ وصؼ التجاري إالإلعطاء  تجارية حتى يكوف ىذا العقد تجاريا بمعنى أوسع , يمـز

, فردا  ورؼ وبصرؼ النظر عف شخص القائـ بالناقؿ محت ويقوـ ب وناي اعمى وجو المقاولة , 

 بحيث ال وتجارية عقد النقؿ البحري يستند في القوؿ انو عقد معاوض أف كة , كماكاف أـ شر 

يحصؿ الناقؿ عمى  نماوأيكوف التزاـ الناقؿ بنقؿ البضاعة عمى سبيؿ التبرع او بدوف مقابؿ , 

النقؿ بالمجاف او عمى سبيؿ المجاممة فال يعد  ماوأالنقؿ( ولو كاف غير ظاىر ,  أجرة) مقابؿ

 .(2)ناقال يعتبر مف يقـو بذلؾ  النقؿ واليطبؽ عمى القائـ بو صفة  عقد نقؿ وال

 
                                                           

 . 299ينظر : د. عزيز العكيمي , مصدر سابؽ , ص  ((1

ينظر: بسعيد مراد , عقد نقؿ البحري لمبضائع وفقا لمقانوف البحري الجزائري و االتفاقيات الدولية , رسالة دكتوراه  ((2
 . 27ص, 2112 – 2111مقدمة إلى كمية الحقوؽ , جامعة أبي بكر بمقايد سنة 
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  : اإلذعافيعتبر عقد النقؿ البحري مف عقود  _4

التي يفرضيا الناقؿ , فيو مضطر  ستطيع ىو مناقشة شروط العقدحيث اف الشاحف ال ي   

لقبوؿ الشروط الموضوعية مف قبؿ الناقؿ وىو بذلؾ يختمؼ عف عقد التاميف وعمى خالؼ ايجار 

قانونية الغير متساوييف في المراكز  يجاراإل لمشارطوالسفينة ,فالطرفاف في عقد النقؿ خالفا 

يممؾ حرية التفاوض وتحديد سعر النقؿ وشروطة  مف الشاحف ال أقوىفالناقؿ في مركز تعاقدي 

القواعد العامة في القانوف المدني المتعمقة في تفسير العقود  مراعاة, وذلؾ يجب  األخيرمع ىذا 

  . (1)اإلذعافوتعديؿ عقد 

التي يستخمص  اإلذعافالعامة لعقد  لإلحكاـمف القانوف المدني  , (2)(167وتتضمف المادة )  
مف  الشروط التعسفية ويتمتع  اإلذعافمنيا لمقاضي اف يعدؿ او يعفي الطرؼ المذعف في عقد 

 . (3)التعسفيةالقاضي بسمطة واسعة في تقديره لمشروط 

يعد اتفاقا  اإلذعافيعدؿ مف  السمطة الممنوحة لمقاضي بشاف عقد  اتفاؽ يحـر او أياو    

ذاباطال لمخالفة لمنظاـ العاـ ,   افعاإلذكاف الشؾ يفسر دائما لمصمحة المديف , فانو في عقد  وا 

 . (4)مديف أـيجب اف يفسر في مصمحة الطرؼ المذعف , دائنا 

                                                           

, ص  1, ج 2115, 1ينظر : د. محمد بيجت عبد اهلل أميف , قانوف التجارة البحرية , دار النيضة العربية , ط( (1
64 . 
القبوؿ في عقد ينحصر في -1( التي تنص )167المادة ) 1951( لسنة 41ينظر : قانوف المدني العراقي رقـ ) ((2

إذا تـ العقد بطريؽ اإلذعاف وكاف قد  – 2التسميـ بمشروع عقد ذي نظاـ مفرد بصيغة الموجب ال يقبؿ فيو المناقشة . 
او تعفي الطرؼ المذعف منيا وذلؾ وفقا ما تقضي بو تضمف شروطا تعسفية , أجاز لممحكمة اف تعدؿ ىذه الشروط  

وال يجوز اف يكوف تفسير العبارات الغامضة في عقود اإلذعاف ضارا – 3العدالة . يقع باطال كؿ اتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ  .
 بمصمحة الطرؼ المذعف ولو كاف دائنا (.

 ة (.)لـ يرسـ ليا المشرع حدودا في ذلؾ إال ما تقضي بو قواعد العدال ((3
ينظر : د. عبد المجيد الحكيـ , عبد الباقي  البكري , محمد طو بشير , الوجيز في نظرية االلتزاـ في القانوف مدني  ((4

 . 46-45, ص 2115,دار سنيوري , بيروت , 1العراقي ,ج
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 يعد عقد النقؿ البحري مف قبيؿ العقود الفورية : -5

تكوف فييا الزمف عنصرا جوىريا في كوف تنفيذه فوريا ولو ترخى التنفيذ الى اجؿ  وىي التي ال   
بنظر  األخذلؾ مف خالؿ ى عقد النقؿ البحري لمبضائع , وذينطبؽ عم متتابعة وىو ما آجاؿاو 

الزمف كعنصر جوىري في عقد مستمر التنفيذ ومعيار لمتميز بيف العقد الفوري  بميعاداالعتبار 
  .(1)لتنفيذوعقد مستمر ا

 

 المطمب الثالث                   

 عقد النقل البحري أطراف

بيف طرفيف ىما الشاحف )المرسؿ( و الناقؿ و لكف  يبـرفي عقد البحري انو  األصؿيبدو اف     

 يوعقد صموو قد يكوف المرسؿ عمى  إليوشخص ثالث و ىو المرسؿ  إلىالعقد  أثارقد تمدد 

, كما لو اتفؽ معو عمى تسميـ البضاعة  بدال منو عند وصوليا  فيدور أليومع المرسؿ  اً سابق

 .  (2)المرسؿ إليو و  , المرسؿ العقد حينئذ بيف األشخاص ثالثة ىـ , الناقؿ ,

 :قدـ تباعاسنالذكر , و ىذا ما  أنفىالتعرؼ عمى أشخاص العقد  نحاوؿوس

أو شي لو  ةلبضاعاقوـ بالتفاوض مع الناقؿ عمى نقؿ الشاحف : ىو الشخص الذي ي  / أوال  

و  , ويحدد لو مكاف المراد نقميا إليو ويعيف لمناقؿ مكاف التسميـ  وكمية البضاعة  و محتوياتيا

)كؿ شخص ابـر مع الناقؿ مف اتفاقية ىامبورغ الشاحف بأنو ( 1)المادة مف ( 3تعرؼ نص فقرة )

سمـ يوكؿ شخص  ,مع عقد النقؿ بضائع بطريؽ البحر عقدا إذا ابـر باسمو أو نيابة عنو

                                                           

,     ,عمى الموقع االلكتروني التالي  2117\2\5ينظر: مفيـو عقد النقؿ البحري لمبضائع مقاؿ منشور  ((1
www.startimes.com                                                     ـ11:51الساعة  2117\2\5,  بتاريخ  . 

 .182بيروت , ص بدوف سنة نشر, بساـ محمد صالح , القانوف التجاري  , قسـ االوؿ , شركت العاتؾ , 1ينظر : د ((2
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 ؿالنق)إلى الناقؿ في عقد البضائع إلى الناقؿ أو تسمـ بالفعؿ البضائع باسمو أو نيابة عنو 

ولقد جاء ىذا التعريؼ واسع المداوؿ مف اجؿ حماية حقوؽ جميع األشخاص الذيف   (البحري

ة بروكسؿ مف تعريؼ مت فيو اتفاقيخ الذي , في الوقت (1)قؿ بموجب عقد النقؿيتعامموف مع النا

لشاحف بأنو  ( مف المادة االولى , ا8التي نصت في فقره )2118لسنة  وفي اتفاقية روترداـ

الشاحف  عف الشاحف و بيذا التعريؼ يختمؼ ,( ص الذي يبـر عقد النقؿ مع الناقؿ)يحؽ الشخ

المادة االولى  (9ه )وذلؾ حسب الفقر الذي يقبؿ اف يسمى )الشاحف( في مستند الشحف ي ستندالم

  .طبيعي أو معنوي وقد يكوف الشاحف شخص عاـ أو خاص ,.  2118مف اتفاقية روترداـ لسنة 

 . (2)عمييا  مالكا لمسفينة التي ينقؿ ىو ىو يمتـز بنقؿ البضاعة بحرا و الغالب يكوفالناقؿ :/اثاني

قؿ البضائع بطريؽ البحر و قد ابـر باسمو عقد مع الشاحف لن والناقؿ ىو كؿ شخص ابـر عقدا ,

اتفاقية ىامبورغ مصطمح الناقؿ الفعمي بأنو )كؿ شخص عيد إليو الناقؿ بتنفيذ نقؿ البضائع  تبين

 . (3) إي شخص عيد إليو بيذا التنفيذ ( ويشمؿ كذلؾ , أو بتنفيذ جزء مف ىذا النقؿ

الفقياء بيف مف يحترؼ عمميات النقؿ فأطمؽ عميو )ممـز النقؿ(, وبيف مف ال  ؽويفر       

مع ذلؾ فانو التسمية المتعارؼ عمييا عمما ىي الناقؿ  ( , الناقؿ)يحترؼ النقؿ فأطمؽ عميو اسـ 

  . (4)سوء كاف محترؼ لعمميات النقؿ أـ غير محترؼ ليا 

                                                           

, منشورات الحمبي  1ط, دراسة مقارنة  البحري التجاري و القانوف النظرية العامة ينظر : مصطفى كماؿ طو ,  ((1
 . 286, ص2116,, بيروت   الحقوقية

 . 287, ص اعاله نفسوينظر : المصدر  ((2

 مف اتفاقية ىامبورغ . األولىينظر : فقرة الثانية مف النص المادة  ((3

 . 311د. عزيز العكيمي  , مصدر سابؽ , ص ينظر : ((4



 
16 

ما إي يقوـ بيو معنويا كالشركات ويكوف الشخص عاوالناقؿ قد يكوف شخص طبيعيا أو   

 . (1)خاص قطاع الاو  الدوليةالمؤسسات 

المرسؿ إليو: ىو الشخص الذي يرسؿ إليو البضاعة وقد يكوف المرسؿ ىو المرسؿ إليو   / ثالثا  

نقميا إلى بمده و ىو الذي يستمميا بأيضا كأنو يشتري احد التجار في خارج بمده بضائعو ويطمب 

مع الناقؿ إي ليس  ىو المرسؿ الذي تعاقد  إلييا أيضاولكف قد يكوف المرسؿ   عند الوصوؿ

 . (2)طرفا في عقد النقؿ بؿ شخصا ثالثا

)الشخص يحؽ لو تسمـ البضائع بمقتضى عقد بأنو  إليو لمرسؿوبذلؾ تعرؼ اتفاقية روترداـ ا   

 . (3) (النقؿ أو مستند النقؿ  أو سجؿ النقؿ االلكتروني

ومف أىميا إف يقوـ بدفع  عمى عاتؽ المرسؿ اليو  متعددةويرتب عقد النقؿ البحري التزامات    

و في حاؿ امتناع المرسؿ  ألجره إذا كانت مستحقو عند الوصوؿ , و كذلؾ إف يستمـ البضائع ,

ا إذا لـ يتقدـ عمى احد استالمو, كاف عمى الناقؿ إف يطالب إيداعيو أإليو عف تسمـ البضائع 

 . (4)لدى شخص ثالث لغاية دفع ألجرة السفينة أو يطالب بيعيا إذا كانت عرضو لمتمؼ 

  

                                                           

 . 239عماف, ص,  بدوف سنة نشر ,بة دار الثقافة  , مكت1سامي , شرح القانوف التجاري  ,جد. فوزي محمد :ينظر  ((1
 .411, ص نفسو أعاله مصدر ال :ينظر ((2
 . 2118مف اتفاقية روترداـ ,   األولى( المادة 11الفقرة ) :ينظر((3

عمى ىامش الدورة التدريبية التجارة  ألقيت محاضرةد. عمر مشيور حديثة الجازي , قانوف النقؿ البحري وقضاياه  ينظر:((4
 .(  11مصدر سابؽ , ص (,)نقال عف مصطفى ىاشـ ىجرس ,2113\2\8المنعقدة في عماف في فترة )
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 المبحث الثاني

 لناقل البحرية امسؤولي
يذا فقد ل, عقد النقؿ البحري في مف الموضوعات الميمة  لبحريالناقؿ ا ليةؤو مستعد      

ؿ ىي اتفاقية بروكساتفاقية دولية, و في تـ تنظيميا إذ  وكاف نتيجة ذلؾ , الدوؿ بيا  أكثراىتمت 
 1978اتفاقية ىامبورغ لعاـ  الخاصة بسندات الشحف, و  1924ب/ / آ25في  ةالمنعقد

لدولي عقود النقؿ اب الخاصة  2118اتفاقية روترداـ عاـ  و الخاصة لمنقؿ البحري لمبضائع ,
يتـ تنفيذىا مف قبؿ  ةختمفمعمميات النقؿ او جزئيا حيث اف  كمياً  يطريؽ البحر اللمبضائع عف 
 إيصاؿبااللتزاـ  والذي يقع عمى عاتق و ومف األطراؼ الميمة في ناقؿيعتبر الو أطراؼ العقد 

بالشكؿ المتفؽ عميو في  إيصاليافييا بشكؿ سميـ وفي حاؿ عدـ الحؽ البضائع إلى صاحب 
 األساسقؿ البحري و بحث حاالت مسؤولية النامو بذلؾ سنتناوؿ في ىذا ال مسؤوليتو تثارالعقد 
 ة.المسؤوليطبيعة إعفاء الناقؿ مف ىذه  ليذه المسؤولية وأخيراً  القانوف

 

ولالمطمب األ   

 مسؤولية الناقل طبيعة
يرتبط  معناىا عقد النقؿ البحري الذي  عقدية اف مسؤولية الناقؿ البحري ىي مسؤولية     

 . (1)فالشاحب

اتفاقية ب الخاصة األحكاـ مف وحكامأ دالعراقي المستممسؤولية الناقؿ في القانوف  طبيعةف    
يسأؿ الناقؿ عف ىالؾ  ) اآلتي مف قانوف النقؿ العراقي (132)وقد نصت المادة  ىامبورغ 

التي  اتاإلجراء اتخذوا اثبت انو وتابعيو وقد إذا إال تسميمو  في   تأخيرالشيء او تمفو او عف 
ذاتيا عمى اف  الظروؼوجودىا في ل الخاصة  أمورىـ  في تصريؼ  يتخذونيا بحرص كانوا 
و تفادي  تأخراو المؼ تالاو  اليالؾ تجنبالتي مف شأنيا  و الرجؿ المعتاد صر ح تنزؿ  ال 

ثالث حاالت بالناقؿ  مسؤولية حاالت حددع العراقي ر المش نجد مف النص المتقدـ افف , نتائجو(

                                                           

دراسة مقارنة مع اتفاقية  1991حري , سنة ينظر : د. كماؿ حمدي , مسؤولية الناقؿ البحري لمبضائع في القانوف الب  ((1
الربيعي , سند  إسماعيؿمحمد  فاديو األستاذةنقال عف رسالة  ) ,13, ص2113منشأة المعارؼ ,  , 2ط ىامبورغ ,

 (.87بغداد , ص , 2119,مبضائع دراسة مقارنة لعمى النقؿ المتعدد الوسائط  وأثرهالشحف المباشر 
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باف   واكتفىمدة التسميـ يحدد المشرع  ولـ  ي تسميـ و , مؼ و التأخير فتو ال ؾو ىي اليال
مف خالؿ االطالع عمى االتفاقيات الدولية أتباعو و و ىو  المعتاد  الرجؿ  عناية  يبذؿ الناقؿ 

عف اليالؾ  المسؤوليةاالتفاقية بروكسؿ  تناولت  , نجدوروترداـ  اتفاقية بروكسؿ وىامبورغ 
والتمؼ و التأخير  اليالؾ   إلىفي موادىا  أشارتوالتمؼ , بينما اتفاقية ىامبورغ و لروترداـ قد 

 ,  ىذا يرجع إلى التطور والتقدـ بيف ىذه االتفاقيات مف الوقت التي عدت بيو وفي التسميـ 
ؾ في حاالت ثالثة وىي اليال تقوـ  يءناقؿ الش ةمسؤوليتقدـ نقوؿ اف  مامكؿ  إلىواستنادا 

المنقوؿ عبر البحر وسنبيف ىذه الحاالت بالتفصيؿ والتي نص  شيءوالتمؼ والتأخير في تسميـ ال
 . (1)و من (أوال/46العراقي في المادة)  النقؿ عمييا القانوف

 لاألوالفرع 

 المسؤولية المترتبة عمى الهالك
عمى الناقؿ  تعذراو عدـ العثور عميو حيث يتدميره ىو زواؿ مادة الشيء :  يراد باليالؾ    

 .(2)ؿلينيي االلتزامات التي يفرضيا عميو عقد النق إلى المرسؿ إليو  شيءبتسميـ ال

اليالؾ الكمي ىو عدـ إمكاف تسميـ ف , اً جزئي اف يكوف اليالؾ أما أف يكوف كميا أو ىذاو     
وأما اليالؾ الجزئي  , )كما لو غرقت او سرقت او احترقت( المرسؿ إليو األشياء المنقولة إلى 

 أصابياقد  وا) كما لو وصمت  يتمثؿ في حالة تسميـ جزء مف األشياء المنقولة إلى المرسؿ إليو

 . (3)(تسمى )باليالؾ الفعمي  السابقة وىذه الحاالت ,(  أو نقصاً  عجزاً 

 وتحدد الفقرة الثانية مف المادة السادسة و الثالثوف مف قانوف النقؿ وقد يكوف اليالؾ حكمياً     
 يءيعتبر الش)في حكـ اليالؾ , إذا تقوؿ  يءمتى يعتبر الش 1983( لسنة 81قـ )ر  العراقي 

 بالحضور لتسميمو أخطارهالمرسؿ إليو او  إلى يءؾ إذا لـ يقـو الناقؿ بتسميـ الشفي حكـ اليال
ومع ذلؾ أورد المشرع عمى ىذا الحكـ  (وما مف انقضاء موعد التسميـخمسة وأربعوف ي خالؿ 

 يء)يعتبر الش مف قانوف النقؿ 133  نص استثناء في النقؿ البحري , إذ قرر بمقتضى المادة
                                                           

تنفيذه عقد  أثناءالناقؿ سالمة الشيء  يضمف) 1983( لسنة 81قانوف النقؿ العراقي رقـ ) مف( /أوال46ينظر : المادة ) ((1
في  تأخير تمفو او في مسؤوليتو عف اليالؾ الشيء اولو اف ين زوال يجو التي تصيبو ,  راضر األعف  الً مسؤو النقؿ ويكوف 

 القوة القاىرة او العيب الذاتي  او خطاء المرسؿ او مرسؿ اليو (. بإثبات أال تسميمو

 .12ص مصطفى ىاشـ ىجرس , مصدر سابؽ , :ينظر ((2

 . 228, ص2111,  1د.مجيد حميد العنبكي , القانوف البحري العراقي , منشورات بيت الحكمة , بغداد , طينظر :  ((3
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بالحضور لتسميمو خالؿ  أخطارهلـ يقـ الناقؿ بتسميمو إلى المرسؿ إليو او  إذافي حكـ اليالؾ 
 .(1)( ستيف يوما مف انقضاء موعد التسميـ 

في ستيف يوما مف  العراقيواعتبره في حكـ اليالؾ في القانوف  يءمدة ىالؾ الش ذاوأ       
ناقؿ ال ةفأف مسؤولي , بالنسبة إلى مسؤولية تبعية اليالؾ في عقد النقؿ البحري , موعد التسميـ

وكانت محؿ اىتماـ االتفاقيات الدولية  , مسائؿ النقؿ البحري فيالبحري تحتؿ مركز الصدارة 
( و التي 8,6,5ومنيا اتفاقية ىامبورغ التي نصت عمى مسؤولية الناقؿ البحري في المواد )

وأثناء  , اعتبرت الناقؿ مسؤوؿ عف البضاعة المشحونة مف وقت شحف البضاعة مف الميناء
 تنصف , تسميميا في فيسأؿ الناقؿ عف ىالؾ البضائع وتمفيا وتأخير في ميناء التفريغ  , النقؿ

 المادة في منيا أحكامو العراقيالمشرع  التي أقتبسو  اتفاقية ىامبورغ  ( مفلثا/ثا5المادة)
ـ تسميميا لـ يت أذاكوف في حكـ اليالؾ تعمى أف البضاعة  العراقي ف القانوف النقؿم( 133)

 .متسميـالوقت المحدد لخالؿ ستيف يوما مف 

 
 الفرع الثاني

 تمف البضاعةالمترتبة عمى المسؤولية 
 وصوؿ البضاعة كاممة مف حيث ويقصد بالتمؼ حالة , يسأؿ الناقؿ عف تمؼ البضاعة      

الخضار في وصمت الفاكية او وار معيف كما لو عاو بيا  يبو عو الوزف وغيرىا ولكنيا م الحجـ 

 (2)البضاعة كسر فيجد و  حالة عطب او كما لو
او كتمؼ الحبوب بسبب سقوط األمطار  ,

, السفينة  يفواكو بسبب تعطؿ أجيزة التبريد فف المحوـ او او تعف العاليةعمييا او األمواج 
يمكف الوقوؼ عمى حالة  أذايفترض في الناقؿ أنو تسمـ البضاعة في حالة جيدة مف الشاحف و 

البضاعة مف خالؿ سند شحف و البيانات المدرجة فيو فإذا كاف خاليا مف التحفظات الخاصة 
بتسميميا في ميناء  ممزماً  بالتاليحالة جيدة ويكوف  فيالناقؿ قد تسمميا  فإنو  , بحالة البضاعة

ص البضاعة ات بخصو ظفحتضمف سند الشحف بعض الت  أذا, أما  الوصوؿ بذات الحالة

                                                           

 .215, ص بيروت ,بدوف سنة نشر , عاتؾ , ال,شركة  األوؿينظر : د.باسـ محمد صالح , القانوف التجاري , القسـ  ((1

 .216, ص أعالهينظر: المصدر نفسو  ((2
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الحالة ال يسأؿ الناقؿ عف  ىذه  غير كاؼ او سوء التغميؼ ففي عبارتي التغميؼ شحنيا ك وقت 
 .(1)وار الحاصؿ البضاعة عال

عمى الناقؿ او مف ينوب عنو ) النافذ مف قانوف النقؿ العراقي (145وىذا ما نص عميو المادة )  
او عالماتو  يءبالطبيعة العامة لمش تتعمؽ, والذي يتضمف تفاصيؿ  سند الشحف فيج تحفظ اأدر 

عدـ صحة تمؾ التفاصيؿ او  ف فيو ياو وزنو او كميتو او عدد الطرود او قطع, يب الرئيسية 
 يؽ مف ذلؾ غيراو أف الوسائؿ التحق يءمى االنتباه في عدـ مطابقتيا لمشاألسباب التي حممتو ع

مف حالتيا  لتأكدا تقدـ وجوب الناقؿ تفحص البضاعة المنقولة قبؿ شحنيا موم (متوفرة لديو
الناقؿ في ىذه , و عف ما يصيب البضاعة مف تمؼ  مسؤوؿوتثبيتيا بسند الشحف و إال كاف 

ف كاف لدى الناقؿ  عكس مااف يثبت الحالة ال يستطيع  تضمنو سند الشحف تجاه الغير حتى وا 

 .(2)ال حجية ليذه الورقة في تحديد مسؤولية الناقؿ  ذإورقة ضماف صادرة مف الشاحف 
 

 الفرع الثالث
 التأخير في التسميم المترتبة عمىالمسؤولية 

وصوؿ البضاعة في وقت الحؽ لموقت المتفؽ عميو وصوليا او الوقت  بالتأخيرويقصد     
لـ  أذاالمعقوؿ ليذا الوصوؿ , ويسأؿ الناقؿ عف التأخير في التسميـ البضاعة ويتحقؽ التأخير 

تسمـ البضاعة في الميعاد المتفؽ عميو او الميعاد الذي يسمميا فيو الناقؿ العادي في الظروؼ 
 .(3)مثؿ ىذا االتفاؽلـ يوجد   أذااثمة مالم

 والتأخير يحمؿ افتراضيف :
ألصحابيا وفؽ  الشحنةلـ يسمـ  إذاحالة وجود اتفاؽ و التأخير يكوف مف جانب الناقؿ -1

 .المعيار المتفؽ عميو

                                                           

االحترافية المغرب ,  ةااللكترونيالبحري , مقاؿ منشور في جريدة القانوف  الناقؿ يةلؤو مسينظر : محمد بزطامي ,  ((1
 25/2تاريخ الدخوؿ               WWW. ALK ANAYNIN.COM   , األتي كترونيلاال, عمى الموقع  388العدد 

 ـ .11:11الساعة  2117/
 . 131ص,  1997,  األردف مكتبة دار الثقافة , عماف ,,  1طعادؿ عمي المقدادي , القانوف البحري ,.ينظر : د ((2

 .123ص , مصدر سابؽ محمد بيجت عبد اهلل أميف قايد ,ينظر :  ((3
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ألصحابيا وفؽ  الشحنةلـ يسمـ  أذاالتأخير يكوف مف جانب الناقؿ و  حالة عدـ وجود اتفاؽ , -2
 .(1)الميعاد المتفؽ عميو الذي يمتـز بو الناقؿ العادي

نما ال يمحؽ ضرر بالبضائع التأخيرو  وفي ظروؼ مماثمة لعممية النقؿ     يمحؽ ضرراً  وا 
عميو  مكاف ميعاد التسميـ متفقاً  إذااو يطالب بالتعويض  بالشاحف فيفوت عميو كسباً  اقتصادياً 

فمجرد حموؿ الميعاد دوف حصوؿ التسميـ يقيـ المسؤولية عمى الناقؿ وال يبقى سوى إثبات العالقة 
كاف الميعاد غير المتفؽ عميو فعميو أف يثبت ميعاد الذي  إذاأما  والضرر , أالسببية بيف الخط

 . (2)و الشئ الذي قد يتمكف الناقؿ مف إثبات عكس يسمـ فيو الناقؿ العادي

 المطمب الثاني
 الناقل البحري  المسؤولية أساس

عمى النظريات التي اف نعرج  المسؤولية التي تترتب عمى الناقؿ البحري البد مف أساسوفي    
 مت بيذا الخصوص بما يمي :يق
 الخطأ /  1
الخطأ كأساس لممسؤولية إلى ثالث درجات خطأ  نظريةلممفيوـ القديـ لاستنادا  , قسـ الخطأ    

المديف  نفعةلم عقود , أنواعوبمقابؿ ذلؾ قسمت العقود إلى ثالثة  , جسيـ وخطأ يسير وخطأ تافو
  لؾ يسأؿ المديف في عقد الوديعةلذ وتطبيقاً  , دائف وعقد لمنفعة الدائف والمديفوعقد لمنفعة ال

  عف خطأ جسيـ أما في عقد النقؿ حيث يبـر العقد لمنفعة الطرفيف فيسأؿ المديف الوديع ()
( فيسأؿ ي يتمخض لمنفعة المديف )المستعيرعقود اإلعارة الذي وف عف الخطأ اليسير, الناقؿ ()

ىجر القانوف  ( , وقد أ)التدرج الخط وقد اصطمح عمى ىذا التقسيـ, عف الخطأ التافو  فيو
 أصوليالممسؤولية العقدية ترجع  أساسا أقسيـ اال اف النظرية التي اعتبرت الخطالحديث ىذا الت

 . (3)في امتداد ليا أالى نظرية تدرج الخط
                                                           

ويقصد بالناقؿ العادي بأنو )الناقؿ المتوسط الحرص , وىو معيار موضوعي , نقيس فيو عمى تصرؼ او سموؾ الناقؿ  ((1
 العادي المألوؼ , وتقدير ذلؾ خاضع لسمطة القاضي التقديرية ( .

, بحث منشور عمى موقع  5/5/2115ينظر : مي عبد ربو عبد المنعـ , عقد النقؿ البحري لمبضائع ,نشر في ( (2
 ـ .13:21الساعة  25/2/2117, تاريخ الدخوؿ   WWW.mohamamah. net // answerالمحاماة نت , 

النقؿ العراقي المبادئ واإلحكاـ , منشورات مركز البحوث القانونية , بغداد , ينظر : د. مجيد حميد العنبكي , قانوف ( (3
 . 66, ص 1984

http://www.mohamamah/
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 : (1)أراء بأربعةخالفات فقيية يمكف تمخيصيا  أثارقد   النظريةاف مفيوـ ىذه 

 يتطمب وجود خطاء فعال في جانب المديف )الناقؿ (. / األوؿ

 . أبسيطو عمى الخطتتخذ مف مجرد عدـ التنفيذ قرينة  /الثاني

 العقدي في جانب المديف الناقؿ . أالتنفيذ قرينة قاطعة عمى الخط عدـ يعتبر مجرد /الثالث

 العقدي . أعتبر عدـ التنفيذ ىو بحد ذاتو الخطيف /الرابع

مف المادة الخامسة , عمى اف  األولى, تناولت الفقرة  1978في ظؿ اتفاقية ىامبورغ سنة  و    
في تسميميا  التأخيرالناقؿ مسؤوؿ عف الضرر الذي يؤدي الى ىالؾ البضاعة او تمفيا وكذلؾ 

 اإلىماؿالناقؿ او  أفقرة ىو خطالىذه  إحكاـالشاحف , ومبنى ىذه المسؤولية بموجب  إلى
في الفترة التي تكوف فييا البضاعة  اإلضرارالمفترض مف جانبو , وتمتد مسؤولية ىذه عف تمؾ 

 .كقاعدة عامة واإلىماؿ أاتفاقية ىامبورغ تقـو فييا مسؤولية الناقؿ عمى فكرة الخط إذا .(2)بعيدتو

 ضماف الضرر /ثانيا

ىما الضماف  أساسيتيفمسؤولية المدنية تحقؽ وظيفتيف الىذه النظرية اف  أصحابيقوؿ    
 إلىىذه النظرية فانو بدال مف النظر مف زاوية محدث الضرر  إلىوالعقوبة الخاصة , واستنادا 

لة مف زاوية أتقوـ بدراسة المس فإنياالتي تبرر االلتزاـ بالتعويض ,   األسباببحث عف ال
ممارسة الاو  بأموالوالحؽ بالتمتع اليادئ  أياف لو الحؽ  بالسالمة  مبدأمف  المتضرر انطالقاً 
يخوؿ القانوف شخصا اخر  فالضماف يتحقؽ بمجرد المساس  بحؽ مضموف ال ,اليادئة لنشاطاتو 

مف الفاعؿ او أ وسواء وقع الخط األمواؿحؽ المساس بو كالحؽ في االحتفاظ بسالمة الجسـ و 
ة لممسؤولية وىي العقوبة الوظيفة الثاني ماألممسؤولية .  األولىالوظيفة فيذه  وقوعوعدـ 
تقتصر المسؤولية عمى  دىا النمف المسؤوؿ , وع أطبت وقوع الخثتتتحقؽ متى  فإنياة,الخاص

 خاصاً  ىي معاقبة المخطئ عقاباً  أخرىذلؾ وظيفة  إلى إضافةضماف حؽ المتضرر بؿ يؤدي 
بمبمغ  وبالتعويض , عف طريؽ الزام التزاموالمبنية عمى ضماف الحقوؽ وزيادة  توبتشديد مسؤولي

                                                           

 . 67ينظر : د. مجيد حميد العنبكي , مصدر سابؽ , ص   ((1
 .141ينظر : د. عادؿ عمي المقدادي , مصدر سابؽ , ص(  (2
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عمى سبيؿ عقوبة , فيمكف القوؿ باف وظائؼ المسؤولية المدنية يمكف اف ترتب عقوبة  إضافي
عمى سابؽ عيدىا, إلىبيذه المسؤولية  رجوعاً  لمغير , اً خطاء سبب ضرر  خاصة عمى مف ارتكب

 أصابيقدر الضرر الذي  األحواؿحاؿ مف  بأياف ىذه ال يتفؽ مع النصوص القانوف 
 . (1)رالمتضر 

 الخطر /ثالثا

 البحري , اف مف يمارس  الفقوتتضمف ىذه النظرية التي تطورت في القانوف المدني ويقرىا     
 واف يكوف مصدراً  , شترط في النشاط اف يكوف خطراً ي, و  إخطارهنشاطا يجب تحمؿ 

 رباحاألالتي يمكف اف يسببيا ىذا النشاط الخطر مقابؿ  اإلضراروحينئذ يعتبر التعويض لمربح,
الميكانيكية , التي  اآلالتالتي يحصؿ عمييا مف يمارس النشاط , والواقع انو بعد التطور 

في الحوادث التي يتعرض ليا لؾ مف زيادة رافؽ ذ تستخدـ في المصانع والنقؿ , وما
 أالممقى عمى عاتقيـ , دفع بعض الشراح الى نبذ فكرة الخط اإلثباتفي مضمار  الناس,وعجزىـ

المسؤولية عمى عنصر الضرر , مراعاة لتحقيؽ العدالة  إقامة أمبدية , و تقرير لممسؤول كأساس
, لضماف لحقيـ مف ضرر حقوؽ الناس في الحصوؿ عمى تعويض , نتيجة ما, وضماف 

 . (2)المساواة في المجتمع

 ةالمسؤوليفي الفكر القانوني في ىدر قواعد  ريب قد يثبت تطوراً  ىذه النظرية , وال أما    
ر , مف ضر  اإلنسافقد يتعر ض لو  المدنية وقد عكست قصور النظرية الخطاء في جبر ما

ذا  اعتبارهالف كؿ شي يمكف  ما كاف ميداف تطبيقيا عاماً  ذاأ هولكف نظرية الخطر تكوف منتقد
 إلىخطر حتى الحياة نفسيا عبارة عف خطر طويؿ , وقد لوحظ اف ىذه المسؤولية قد تؤدي 

وليذا السبب ينبغي فيـ ىذه النظرية بصورة معقولة وتحديدىا تحديدا  , عماؿاإلتعطيؿ كافة 
المسؤولية  إعفاءاف مجاؿ  خاصةً مع ذلؾ فأف تمؾ النظرية تحظى بتأيد فقياء كثيريف ,  , دقيقاً 

 . (3)محدد بالقوة القاىرة وخطاء المتضرر وفعؿ الغير

 

                                                           

 . 71ينظر : د. مجيد حميد العنبكي , مصدر سابؽ , ص ( (1
 .71, ص أعاله نفسوينظر : المصدر  ((2
 .71, ص أعاله نفسوينظر : المصدر  ((3



 
24 

  العيدة /رابعا 

 . (1)المنقوؿ ءشخص  الراكب او عمى الشيالتوجيو لمناقؿ عمى التعني السيطرة او رقابة او     

 ( مف قانوف النقؿ العراقي , متى دخؿ الشخص الراكب او أوال / 26بذلؾ المادة ) كما قضت
المنقوؿ مف  ءوتنتيي بخروج الراكب او الشي األخيرمسؤولية  تبدأالمنقوؿ في عيدة الناقؿ  ءشي

اف ىذا المفيوـ يشترط لترتيب  إذافي الحراسة ( ,  أكما العيدة تختمؼ عف ) الخط ,ىذه العيدة 
يحمي الراكب متضرر  مسؤولية الناقؿ اف ينتج الضرر عف تدخؿ ايجابي لمواسطة , وىو بذلؾ ال

المسؤولية  التدخؿ , في حيف اف العيدة تقرر االضرر الذي تعرض لو ناجما عف ىذ لو كاف إذا
الضرر كاف   إذا إماالمنقوؿ تحت سيطرة او رقابة او توجيو الناقؿ ,  يءب او الشماداـ  الراك

 او القوة إليوالعيدة , فال تتحقؽ مسؤولية الناقؿ , كما في حالة خطاء المرسؿ او مرسؿ  خارج 
 . (2)المنقوؿ يءالقاىرة او العيب الذاتي في الش

عمى  أساسو, يستند في  يءوالرقابة عمى الشي يعني السيطرة وىذا فاف معيار العيدة , الذ     
يتضح اف العيدة تنظر الموجود تحت عيدتو , ومف ذلؾ  ءفكرة قدرة الناقؿ في التحكيـ بالشي

شراؼماداـ الدائف تحت سيطرة ورقابة  حصولوكيفية  إلىالضرر الناتج عف الفعؿ ال  إلى  وا 
يعفى مف  ضرر وال دائف  مفيحصؿ لم يكوف مسؤوال  عف كؿ ما األخيرالمديف فاف ىذا 
محددة , كالقوة القاىرة وخطاء المديف مثال , وىو يعني المديف ال  أسباب إلىالمسؤولية استنادا 

( 211المنصوص عمييا في نص المادة ) األجنبيفكرة السبب  إلىيعفى مف المسؤولية استنادا 
 اثبت الشخص اف الضرر قد إذاوالتي تنص ) 1951لسنة  (41مف قانوف المدني العراقي رقـ )

غير ث فجائي  او قوة قاىرة او فعؿ الاو حادال يد لو فيو كأفة سماوية   األجنبيعف سبب  إنشاء
 . (3)المتضرر , كاف غير ممـز بالضماف مالـ يوجد نص او اتفاؽ عمى غير ذلؾ ( أاو خط

 :عمى فكرة العيدة قائال وقد نص القانوف العراقي 

                                                           

  إلحكاـفؤاد العمواني , د. جمعة موسى الربيعي , التفاوض والتعاقد  في العقود البيوع التجارية الدولي  ينظر: ((1
 ( .84الربيعي ,مصدر سابؽ , ص إسماعيؿمحمد  فاديو)نقال عف  25وص 2111,بغداد ,  1991االنكونيرمز  العاـ 

 .72ينظر : د. مجيد حميد العنبكي ,المصدر سابؽ , ص ((2
 . 85الربيعي , مصدر سابؽ , ص إسماعيؿمحمد  فاديوينظر : ( (3
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في عيدتو وتنتيي بتسميمو الى المرسؿ اليو في  ءمسؤولية الناقؿ عند دخوؿ الشي تبدأ:  أوال
 وفقا لمعقد او القانوف او عند تسميمة الى جية مخولة . تصرفومحؿ الوصوؿ او وضعة تحت 

مف قانوف النقؿ  , ثانيا (  أوال /131المادة )في عيدة الناقؿ حسب  ءبدخوؿ الشي يقصد ثانيا :
 .... رقابتوتحت سيطرة الناقؿ او  ءالتي تدؿ عمى وضع الشيالعراقي  النافذ 

في ظؿ النظريات التقميدية  التزامومف  أوسعالناقؿ  تااللتزامااف مدلوؿ العيدة في نطاؽ  أذا     
ات المعقولة في تجنب ءالتي تحدده في تحقيؽ الغاية او بذؿ العناية او الحرص في اتخاذ االجرا

ع النقؿ العراقي ربما جاء تعبيرا عف الواقع ي قطاحاؿ فاف مصطمح العيدة ف إيوالضرر وعمى 
بحري بشكؿ النقؿ ال واالعممي لقطاع النقؿ منبثؽ عنو باتجاه تكويف مرفؽ النقؿ بشكؿ عاـ 

 إمكانيةف المسؤولية سبب م كأساسالخطاء المفترض و الخطاء  مبدأوذلؾ بعد ىجر  , خاص
المتضرر و البضاعة  االبتعاد عف محؿ لنفي المسؤولية في ظميا وبالتالي األجنبيالسبب  إثبات

 . (1)ةالمتضرر 

ميـ وناجح  أساسلممسؤولية ىو  كأساسىي اف العيدة  أليياالتي نتوصؿ  األكيدة والنتيجة   
سيكوف  األخيرالذي يتعامؿ مع الناقؿ الف  األخريؤدي الى زيادة الثقة واالطمئناف لدى الطرؼ 

 . (2) باألسبامسؤوال عف سالمة البضائع مادامت في عيدتو ميما كانت 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 85,)نقال عف فادية محمد إسماعيؿ الربيعي , مصدر سابؽ , ص 89ينظر فؤاد العمواني , مصدر سابؽ ,ص ((1
 .85محمد اسماعيؿ الربيعي , مصدر سابؽ , صينظر : فادية ( (2
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ثالمطمب الثال  

 الناقل من المسؤولية إعفاء

حة كؿ مميؿ لمصالالمواضيع التي تحدد مدى  أىـمف المسؤولية مف  اإلعفاءيعتبر موضوع      
 . (1)ف حماية الشاحني ىوبمقتض القانونيةطرؼ مف طرفيف الرابطة 

وسيمة لتخفيض النقؿ عمى كاىؿ  باعتبارهعمى تحديد مسؤولية الناقؿ  اأيضوسنسمط الضوء      
 : األتيالناقؿ وبذلؾ سنقسـ الدراسة عمى نحو 

  األولالفرع 

 الناقل من المسؤولية إلعفاءة الحاالت العام

 إلرادتودخؿ  يعزى الى المديف االلتزاـ , وال ىو عبارة عف السبب الذي ال اإلعفاءاف      
 اإلعفاءاستحالة تنفيذ االلتزاـ وعمى ذلؾ مفيوـ  إلى أدىسواء بالمساىمة او المشاركة مما فيو,

 .(2), ومف توافر شروط ذلؾ السبب هبيعة وسبب الحادث الذي تحقؽ وجوديستنتج مف ط

عفاء  : األتيقانونية حددىا القانوف وىي  أسباب إلىمف المسؤولية يستند ناقؿ ال وا 

 القوة قاىرة  / أوال

كاف اليالؾ او تمؼ او العيب يرجع الى قوة القاىرة فال يساؿ الناقؿ عف ذلؾ وال يعتبر  إذا     
ستثنائية الجوية اال كاألحواؿواستحالة تجنبيا   باألىميةالحوادث التي تتسـ  إالمف القوة القاىرة 

  إتالفياانقطاع الطرؽ المواصالت  او   إلىوالفيضانات  وانييار الثموج  التي تؤدي  كاألعاصير
 تمؼ البضاعة  او النقص في وزنيا  وال إلىاو برودة او انجماد او الحرارة الشديدة التي تؤدي 

او تصادميا   البضاعة  او انفجارىا  عطيؿ وسائؿ النقؿ  المحممة عمييايعتبر مف القوة القاىرة ت

                                                           

 . 213, ص 2115ينظر : د. لطيؼ جبر كوماني , القانوف البحري , المكتبة القانونية ,  ((1
المتحدة  , دار النيضة العربية , القاىرة ,  األمـمف المسؤولية في اتفاقية  اإلعفاءمدحت سامي ,  أسماءينظر:  ((2

 (.121الربيعي , مصدر سابؽ ,ص إسماعيؿمحمد  فاديو, )نقال  عف 66ص , 2116
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 إضرابوال   مساعديوالقوة القاىرة مرض الرباف او مرض سائؽ المركبة او يعتبر مف  وكذلؾ  ال
 . (1)او امتناعيـ عف العمؿ  العماؿ الذيف يعمموف لدى الناقؿ 

 العيب القديـ في المنقوؿ  ًا /ثاني

ؿ الناقؿ  اذا كاف اليالؾ او التمؼ  او العيب راجع الى عيب قديـ في المنقوؿ اي أيس ال     
اذا كاف السبب ىو العيب الموجود في البضاعة المنقولة وكاف العيب موجودا عند تسميميا مف 

مصابة بمرض ونفقت اثناء النقؿ او اف المرسؿ الى الناقؿ كما لو كانت حيوانات المراد نقميا 
طبيعتيا  او اف المدة المحددة الستعماليا كانت عمى  الئـيتكف معبأة بالشكؿ الذي  البضاعة لـ

غير صالحة  أصبحتفترة النقؿ و عند الوصوؿ  إثناءوشؾ االنتياء  وانتيت المدة المذكور ة 

 . (2)لالستعماؿ

 :خطاء المرسؿ  /ثالثاً 

البضاعة لمنقؿ كاف يكوف الخطاء في االختيار واسطة  أعدادهقد يرتكب المرسؿ خطاء عند  
بعض المعمومات  أخفاءالنقؿ او خطاء في كيفية تغميؼ او حـز البضاعة  او خطاء يكوف في 

عف الناقؿ  والتي تتعمؽ بالبضاعة كاف تكوف مف المواد التي تتبخر بالحرارة الشديدة او مف المواد 
ذلؾ او اف يكوف خطاء في البيانات الواردة في الوثائؽ السريعة االشتعاؿ ولـ يبمغ الناقؿ ب

حجز البضاعة  إلىىذا الخطاء  أدىالناقؿ وبالتالي  إلىالخاصة بالبضاعة التي سمميا المرسؿ  
 . (3)الذي نتج عنو تمؼ في البضاعة األمرلمدة معينو لدى سمطات الجمارؾ 

 

 

 

                                                           

 . 257ينظر : فوزي محمد سامي ,, مصدر سابؽ , ص  ((1
,  2114ينظر : د. أسامة عبد العزيز , التنظيـ القانوني لمنقؿ بطريؽ الحاويات , منشاة المعارؼ , اإلسكندرية  ,  ((2
 .237ص
 . 258صينظر : فوزي محمد  سامي , مصدر سابؽ , ( (3
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 الفرع الثاني

 الناقل من مسؤولية إلعفاءالحاالت الخاصة 

( 135المادة ) إلييا وأشارتنص المشرع العراقي عمى حاالت التي يعفى الناقؿ البحري ,      
يجوز شحنيا خصصة لو في السفينة غير انو مال األماكفيجب شحف الشيء في  - أوالبنصيا ) 

 : اآلتية حاالتعمى سطحيا في ال

 وثيقة تثبت عقد النقؿ . يأاالتفاؽ الصريح المثبت كتابو في سند الشحف او  - أ
 تتطمب نقمو عمى سطح السفينة . ءكانت طبيعة الشي إذا - ب
 تـ النقؿ وفقا لنص القانوني. إذا - ت

مف ىذه المادة فال يكوف الناقؿ  األولىتـ شحف الشيء عمى سطح السفينة وفقا لمفقرة  إذا -ثانيا 

 شيء عف النقؿ بيذه الكيفية . تسميمو تأخيراو  تمفومسؤوال في ىالؾ الشيء  او 

الناقؿ عمى سطح  أجرى إذافي تسميـ  تأخيرثالثا: يكوف الناقؿ مسؤوال عف ىالؾ او تمؼ او 

ؾ بتحديد المسؤولية وفقا يحؽ لو تمس وفقا مف ىذه المادة وال األولىالفقرة  إلحكاـخالفا السفينة 

 التأخيروعف  تمفو( تنص يساؿ الناقؿ عف ىالؾ الشيء او 132والمادة ),  ىذا القانوف ( إلحكاـ

التي كانوا يتخذونيا بحرص في تصرؼ  اإلجراءاتقد اتخذوا  واثبت انو وتابعي ذاإ إال تسميموفي 

تنزؿ عف حرص الرجؿ المعتاد والتي  الخاصة لو وجدوا في الظروؼ ذاتيا عمى اف ال أمورىـ

عمى نص ومف التدقيؽ ,  وتفادي نتائجو( في التسميـ تأخيرمف شأنيا تجنب اليالؾ  او تمؼ او 

تجنب عدـ ل ةالالزمعمى نص المادة الواردة مسبقا , عمى الناقؿ وتابعيو اف يتخذوا االجرائات 

 تاد في نفس ىذه الظروؼ .التي سوؼ يتخذىا الرجؿ المع اتاإلجراءوقوع حادث , وىي 

تـ نقؿ وبحراسة المرسؿ او  إذا( مف قانوف النقؿ العراقي , عمى انو 47كذلؾ مفاد نص المادة )

يرجع الى غش او خطاء  ىو بسبب والتأخيرؿ عف ىالؾ وتمؼ أيس , فأف الناقؿ ال إليومرسؿ 

يصيبيا مف ضرر اذا  او ما يساؿ بالنسبة لنفوؽ الحيوانات الحية والناقؿ ال, الناقؿ او تابعية 
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يساؿ الناقؿ  المرسؿ , وكذلؾ ال إليو أصدرىابالتعميمات الخاصة التي  والتزامقد  اثبت انو 

 إال األمواؿاو  األرواح اذإلنق( عف الضرر الناشئ عف التدابير التي ينفذىا 141حسب المادة )

المشرع العراقي في  أوردىا, وىنالؾ حالة  ةاتباعياثبت غش وخطاء جسيـ مف قبؿ الناقؿ او  إذا

مف جانب  اإلىماؿاجتمع خطاء وبما فيو  أذايسأؿ جزائيا ,  ( باف الناقؿ ال139نص المادة )

في التسميـ فيكوف في  تأخيراليالؾ او تمؼ او  إحداثفي  أخرمع سبب  أتباعوالناقؿ  او 

رط اف يثبت مقدار اليالؾ او تمؼ او بش إىمالوخطئو  او  إلىيناسب  مسؤولية الناقؿ بقدر ما

 .الناجـ عف ذلؾ التأخير
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 الخاتمة

النقؿ البحري وبعد ما اف تناولنا في بحثنا ىذا مسؤولية الناقؿ البحري مف حيث تعريؼ عقد     
وخصائصو و إطرافو وطبيعة ىذه المسؤولية مف ىالؾ وتمؼ  البضاعة والتأخير في التسميـ , 

ىذه المسؤولية  وحاالت إعفاء الناقؿ مف المسؤولية  .  أليياوكذلؾ األساس القانوني التي تستند 
 بعض النتائج والتوصيات . إلىفتوصمنا مف خالؿ ذلؾ 

 النتائج  -: أوال     

) عبارة عف اتفاؽ يقدـ  بأنوصعيد الدولي والداخمي يمكف تعريؼ عقد النقؿ  الويتضح عمى  -1
  األخربمقتضاه شخص معيف يدعى )الشاحف ( بتسميـ الناقؿ بضاعة معينة عمى اف يقدـ 

في ميناء الوصوؿ المحدد  أليومعمومة ( لتوصيؿ البضاعة وتسميميا لممرسؿ  أجرة مقابؿ )
 . في العقد النقؿ (

 . األخرىلعقد النقؿ خصائص عدة يتميز بيا عف بقية العقود  -2
قد يمتدد  األحياف, ولكف في بعض فيف ىما الشاحف والناقؿ ر يتكوف غالبًا عقد النقؿ مف ط -3

 . إليوشخص ثالث وىو المرسؿ  إلىالعقد 
اف طبيعة مسؤولية الناقؿ البحري تقوـ عمى ثالثة حاالت وىي  ىالؾ البضاعة أو تمؼ  -4

تترتب فالت اىذه الح إحدىفي تسميـ البضاعة , ومتى ما تـ تحقؽ  التأخيرالبضاعة أو 
 .في العقد كاف طرفاً  أذاأليو مسؤولية الناقؿ اتجاه كؿ مف الشاحف أو المرسؿ 

ت بشأنيا , وكانت نظرية العيدة ىي يمالى عدة نظريات قة الناقؿ ترجع مسؤولي أساساف  -5
 الفقياء . أغمبيةمف قبؿ المشرع العراقي  و  المرجحة

المنصوص  اإلعفاءحاالت  إحدىتحقؽ  إذا الشاحفاتجاه  مسؤولياتويعفى الطرؼ الناقؿ مف  -6
    . النافذ 1983( لسنة  81رقـ )عمييا في القانوف النقؿ العراقي 

 

 

 



 
31 

     التوصيات  -ثانيًا :    

مف خالؿ  مسؤوليات الناقؿ البحري اتجاه الطرؼ الشاحف تشديد إلى ندعو المشرع العراقي  -1
  توفير ضمانات أكثر لمشاحف بما اف الناقؿ ىو طرؼ المذعف في العقد النقؿ البحري  .

( بإلغائيا والتي تقضي باف البضاعة تعتبر 133)تعديؿ المادة  إلىالمشرع العراقي  ندعو -2
يـو مف تاريخ المفترض تسميميا الى  61بحكـ اليالؾ أذا تأخر الناقؿ بتسميـ البضاعة مدة 

بقية ب الذي يقاـ نقؿفي اليوـ مف تاريخ استالميا كما  45المرسؿ إليو , وتقميميا إلى مدة 
وعدـ تفويت كسب  أليوالمرسؿ  سؿ او, وذلؾ حفاظًا عمى مصالح المر األخرى الوسائط  
 عمييـ .
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 (.1951( لسنة )41القانوف المدني العراقي رقـ ) _4
 (.1983( لسنة) 81_قانوف النقؿ العراقي رقـ )5
 (1984)( لسنة 31قانوف التجارة العراقي رقـ ) _6
 (. 1991( لسنة )8_قانوف التجارة البحرية المصرية رقـ )7
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