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 دراسات في التأمين البحري

 منذر عباس األسودالمحامي  

 

 

 الطبعة األولى ]أدخل سنة النشر[

 الترقيم الدولي ]أدخل األرقام[

 

 

 الناشر

 ادخل اسم الناشر وعنوانه الكامل

 

 

 حقوق النشر

ختتتتل ستتتتنة )ادبج يتتتت  الح تتتتو   ]أو الناشتتتتر االتتتت  ا تاتتتتا  متتتت  ال  لتتتت [كاتتتتت  يحتتتتال ال 

 النشر(

 

ب  تضتتتتى قتتتتوانيل ا تتتتو  النشتتتتر   يحتتتتس أل  شتتتتير أو   تتتتة استنالتتتتا  أو ت تتتتوير أو 

إلكترونتتتي لحاتتتل واستتتتر ا     تتتا إعتتتادب  بتتت  أو ااتتتل بتتت ا الكتتتتاو  تتتي  ومبيتتتوتر أو 

 للكات  ]أو الناشر[ال علومات دون ال وا  ة اليطية  

 

 ي كل ا قتباس مل الكتاو ألغراض الدراسة والبحث م  اإلشارب إليه.

 

 

 التأليف

 .من ر عباس األسود بأنه م ل  ب ا الكتاوال حامي يعلل وي  د 

رغتتتم الج تتتد والعنايتتتة التتتتي بتتت ل ا ال  لتتت   تتتي البحتتتث والكتابتتتة  تتت ن ال  لتتت  والناشتتتر   

 تتتا يتعلتتتس بتتتأ  خطتتتأ أو ن تتتر أو يتتتتح أن أيتتتة مالتتت ولية تجتتتاا مالتتتتع لي بتتت ا الكتتتتاو  ي

 عي   ي شكل الكتاو ومض ونه.

 

 تصميم الكتاب

 ]أدخل اسم ال   م إن  ان بناك ت  يم للغأف وشكل النر[

 

 طباعة

 ]أدخل اسم ال طبعة ومكان ا[
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 ءاإلهدا
 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى

 

 

 شريكة اياتي  و تي

 ولد  وبناتي وأاااد 

   ي   مأئي العامليل  ي شر ات التأميل

 العرا  واألردن والي ل والكويت  ي
 

 

 

 

 

 

 

 

 ال حامي

 من ر عباس األسود

 بغداد 
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 وتثمنيامتنان 
 

 

 تتتل اعتبتتتربم لعر تتتاني أن أت تتتدم بجزيتتتل شتتتكر  وإ    يالتتتعني وأنتتتا انت تتتي متتتل انجتتتا  بتتت ا الكتتتتاو 

أستتتتات تي ال يتتتتتتتتتتتتتتل استتتتتادت متتتتل عل  تتتتم وتو ي تتتتات م وإرشتتتتادات م ال ي تتتتة ختتتتأل ايتتتتاتي الع ليتتتتة 

ايتتتتث ستتتترت علتتتتى ن ج تتتتم  تتتتي قضتتتتايا التتتتتأميل.  واختتتتر بالتتتت  ر ال راتتتتوم خضتتتتر اليتتتتاس البنتتتتا 

االتتتيل النب تتتاني   تتتد بتتتدأت ايتتتاتي الع ليتتتة مع  تتتا  تتتي  تتتر  بغتتتداد لشتتتر ة التتتتأميل الو نيتتتة ل راتتتوم وا

 ايث  ان البنا مديراً للار  والنب اني معاوناً له.

 

عتتتانني  تتتي الع تتتل وأ تتتاف أو أ تتتانوني ذ تتتر  تتتل متتتتتتتتتتتل ستتتابم  تتتي تكتتتويني الاكتتتر  والقتتتد يطتتتول 

، رب تتتا دون علتتتم  بنتتتا.  ل تتتد لعتتت  التتتبعض دوراً م  تتتاً إلتتتى معتتتار ي وأنتتتا اعتتتت ر لكتتتل متتتل لتتتم أذ تتترا 

األستتتات ب عبتتتد البتتتاقي وع لتتتي ال  نتتتي وأذ تتتر متتتن م الح تتتوقي    تتتي التتتتأثير علتتتى ن تتتج تاكيتتتر متتتن م،

 .ر ا ور عت الاارسي وبدي  الالياي ومو س االل ر ا

 

العتتترا    تتتي التتت يل ع لتتتت مع تتتم ، وبتتتم  ثتتتر،زمأئتتتي  تتتي مجتتتال التأميتتتتتتتتتتل البحتتتر اعتتتت ر لو تتت ل  

 .خر بال  ر ش او العنبكي صديس الع ر والع لاست يح م  ووالكويت واألردن والي ل 

 

بتتتدأ اياتتتته الع ليتتتة   تتتا بدأتتتته  تتتي التتت   ، م تتتبام   تتتال ،و تتتي   زميتتتلويالتتترني أن أ تتترد شتتتكراً خاصتتتاً ل

 تتتل أث .  تتتي إعتتتداد بتتت ا الكتتتتاو ا متعاونتتتاً معتتتيمتتتد يتتتدل تتتد .   تتتر  بغتتتداد – شتتتر ة التتتتأميل الو نيتتتة

 .  ا الكتاو ولو ا لم ير النورل  األثر الكبير  ي انجا التي  ان ل ا  ة ال ي وتعلي اته إرشاداته 

 

 

 من ر عباس األسودال حامي 

 

 

 



 

 

 
- 8 - 

 منذر عباس األسوداحملامي 
 

 

 .1971-1970الجامعة ال التن رية، بغداد، مل  بكلوريوس  ي ال انونيح ل ش ادب 

 

قالتتتم التتتتأميل  تتتي ع تتتل ايتتتث  (1968) تتتر  بغتتتداد  – ةلتتتتأميل الو نيتتت تتتي شتتتر ة ابتتتدأ اياتتتته ال  نيتتتة 

 . ر  التأميل البحر  ،قال ي ا سترداد والدعاوى  ي ي ا بعد و  ،البحر 

 

 ه.وظيات أداء م ام  خألالعراقية  ي ال حا م والترا    مارس ال حاماب 

 

( 2001-1993) واألردن (1984-1981) الكويتتتتتتت تتتتتتي عتتتتتتدد متتتتتتل شتتتتتتر ات التتتتتتتأميل  تتتتتتي  ع تتتتتتل

 غيتتتتر البحتتتتر ع تتتتال التتتتتأميل أ متتتتارس  تتتتا .   تتتتي مجتتتتال التتتتتأميل البحتتتتر  (2004-2002) والتتتتي ل

 .الدولب ا  ي  هع ل أثناء

 

ت عديتتتتدب داختتتتل وختتتتارج العتتتترا  ل راقبتتتتة و شتتتت  البضتتتتائ  والتتتتتأميل ع تتتتل خبيتتتتراً  تتتتي م سالتتتتا

 التأميل العراقية. تلدى ال حا م وشر ا البحر  ومن ا خبير  ش  وتالوية محل 

 

نشتتتتر العديتتتتد متتتتل الدراستتتتات وال  تتتتا ت ال تتتتحاية  تتتتي مو تتتتوعات الن تتتتل والتتتتتأميل البحتتتتر  و تتتترو  

 تأمينية أخرى.

 

ستتتتابم  تتتتي متتتت ت رات دوليتتتتة داختتتتل وختتتتارج العتتتترا   تتتتي التتتتتأميل وا اتيتتتتال البحتتتتر ، و تتتتي نتتتتدوات 

 الحديثة  ي األردن. اربد ي الي ل واإل 9001 ي األردن واآليزو  9000اآليزو 

 

 تتتي التتتتأميل البحتتتر   أل تتتى محا تتترات، وتأمينيتتتة ميتلاتتتة داختتتل وختتتارج العتتترا  دوات تتتي نتتتشتتتارك 

وستتتتابم  تتتتي ورشتتتتة ع تتتتل لدراستتتتات   والن تتتتل  تتتتي عتتتتدب دورات تدريبيتتتتة  تتتتي العتتتترا  واألردن والتتتتي ل.

 الجدوى ا قت ادية والانية لل شاري  و ياية ا ستاادب من ا  ي األردن.

 

 عضو ن ابة ال حاميل العراقييل.

 

 ، بغداد.شر ة الح راء للتأميلل اً مالتشاراآلن  ع لي

 

 ولد وااد وبنتان.متزوج وله 

 

 ي يم  ي بغداد وي كل ا ت ال به على العنوان اإللكتروني التالي:

advocate_alaswad@yahoo.com 

advocate_alaswad@hotmail.com 
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 تقديم 
 
 

ومجتتتأت عربيتتتة متي  تتتة  نشتتترت بتتت ا الدراستتتات ال ضتتت ومة بتتتيل د تتتتي بتتت ا الكتتتتاو  تتتي صتتتح 

 تتتي  تتتترات متباعتتتدب داختتتل العتتترا  وخار تتته.  وبتشتتتجي  متتتل أصتتتدقاء و متتتأء أعتتتزاء  ثرنتتتا نشتتتربا 

الن تتتتل وإلثتتتتراء الدراستتتتات ال انونيتتتة ال  ارنتتتتة  تتتي ا تتتتل ال ر تتتتوب من تتتا، اآلن للاائتتتدب العل يتتتتة والع ليتتتة 

 التأميل البحر .و

 

، األب يتتتتتة م سالتتتتتات الدولتتتتتة ، بضتتتتت ن ا   يياتتتتتى علتتتتتى األ تتتتتراف ال شتتتتتار ة  تتتتتي الن تتتتتل البحتتتتتر

ا قت تتتتادية ل تتتت ا النشتتتتا  التتتت   يتتتتربي التتتتدول بعضتتتت ا بتتتتبعض ويضتتتت ل استتتتت رار التجتتتتارب الدوليتتتتة، 

ويالتتتتتابم  تتتتتي التن يتتتتتة ا قت تتتتتادية متتتتتل ختتتتتأل أع تتتتتال الت تتتتتدير وا ستتتتتتيراد.  إن مو تتتتتو  الن تتتتتل 

لتتتتيل أقل تتتتا التتتتتأميل  ،البحتتتتر  والتجتتتتارب اليار يتتتتة، ومتتتتا يتتتترتبي بتتتته متتتتل نشتتتتا ات أساستتتتية وثانويتتتتة
، متتتل الالتتتعة بحيتتتث   ي كتتتل اإلل تتتام بتتته  تتتي التتت   يتح تتتل عتتت ء ت ويتتتل اليالتتتائر البحريتتتة البحتتتر 

ويكاينتتتا بنتتتا أن نشتتتير إلتتتى   م لتتت  وااتتتد.  ولتتت ل    تتتد اقت تتترنا علتتتى  وانتتت  معينتتتة متتتل ال و تتتو .

 ارنتتتتة بوستتتتائل زال األ ضتتتتل  تتتي خدمتتتتة التجتتتتارب الدوليتتتة م  يتتتتأن الن تتتل البحتتتتر ،  نشتتتتا  اقت تتتاد ، 

واأل ضتتتتليه ت تتتتوم علتتتتى   الن تتتتل األختتتترى: الن ريتتتتة والبريتتتتة والجويتتتتة وبالالتتتتكة الحديديتتتتة وباألنابيتتتت .

رختتتر تكتتتتالي  تشتتتغيل الالتتتتال بتتتيل متتتتوانل العتتتالم، و تتتت ل  عتتتدم الحا تتتتة إلتتتى ر وس أمتتتتوال لتعبيتتتتد 

 الطر  وتكالي  ال يانة   ا بو الحال  ي الن ل البر .

 

تتتتتتل ال وا تتتتتتي  ال   تتتتتة التتتتتي تحتتتتتتتتاج إلتتتتى تتتتتتتتتالليي األ تتتتواء علي تتتتا مالتتتت ولية الناقتتتتل البحتتتتر  مت

ورغتتتتم محتتتتاو ت  . رعت تتتتا متتتت ت رات ومعابتتتتدات دوليتتتتة لكون تتتتا ت تتتتتتل م تتتتال  دول متعتتتتددبوقتتتتد 

عتتتتتل  ريتتتتتس ال عابتتتتتدات ، علتتتتتى ال التتتتتتوى التتتتتدوليذات العأقتتتتتة األاكتتتتتام  توايتتتتد اإل تتتتتتتتتتتراءات أو

   التتتت تتبتتتايل بشتتتكل  أاكتتتام قتتتوانيل الن تتتل  تتتي ميتلتتت  التتتدول إ  ان ،الدوليتتتة أو الثنائيتتتة بتتتيل التتتدول

 ا   وان  مل ب ا التبايل  ي ب ا الكتاو.ر.  ونحاول إبأو بأخر

 

بنتتتتاك ختتتتيي أساستتتتي يتتتتربي بتتتتيل مع تتتتم   تتتتول الكتتتتتاو يت ثتتتتل بالجانتتتت  ال تتتتانوني ألع تتتتال الن تتتتل 

ارنتتتتات بتتتتيل ال تتتتوانيل   ال عتتتتدد متتتتل وبعتتتتض ال  ارستتتتات ال رتبطتتتتة بتتتته عر تتتتنابا  تتتتي 1البحتتتتر 

وايتتتتث   .ال تي  تتتة العراقيتتتة ومتتتا ي ابل تتتا  تتتي م تتتر والتتتي ل والكويتتتت و تتت ل  ال عابتتتدات الدوليتتتة

التتتدول ويت تتتت  ب وقتتت   غرا تتتي مت يتتتز يجعلتتته ال تتتة العديتتتد متتتل م تتتال  مشتتتتر ة متتت  لتتته  لعتتترا اأن 

لية الناقتتتل عتتتل مالتتت وم ارنتتتة أن ن تتتدم دراستتتة لتتت ل   تتتدنا ووصتتتل ينت تتتل األشتتتيا  واألشتتتياء عبربتتتا 

وقتتتتتانون التجتتتتتارب البحريتتتتتة  1983لالتتتتتنة  80أاكتتتتتام قتتتتتانون الن تتتتتل العراقتتتتتي ال تتتتترقم  بتتتتتيلالبحتتتتتر  

 1978لالتتتتتنة  4متتتتت  تعديأتتتتتته بال تتتتتانونيل ) قتتتتتانون م قتتتتتت رقتتتتتم  1972لالتتتتتنة  12األردنتتتتتي ال تتتتترقم 

وال تتتتتانون الكتتتتتويتي والي نتتتتتي  1994لالتتتتتنة  5وأاكتتتتتتتتتتام ال تتتتتانون  (1983لالتتتتتنة  35وقتتتتتانون رقتتتتتم 

الت تتتادم ال تتتان  متتتل ستتت ا  التتتدعوى لدراستتتة   تتتول أختتترى  تتتي البحتتتث توستتتعنا و . برو التتتلابتتتدب ومع

إ تتتتا ة إلتتتتى متتتتا  تتتتاء باتااقيتتتتة بتتتتامبورج ، بتتتت ا ال تتتتوانيل ي تتتتتتي ظتتتتل األاكتتتتام النا تتتت ب ال اعتتتتول  تتتت

.  وقتتتد اعت تتتدنا ومتتتا يتعلتتتس بشتتتر  تحديتتتد ال التتت ولية 1978الياصتتتة بن تتتل البضتتتائ  بحتتترا لالنتتتتتتتتتتتة 

لع تتتتل ال تتتتانوني أمتتتتام لمتتتتل ختتتتأل م ارستتتتتنا التطبي تتتتات الع ليتتتتة وال ضتتتتائية أيضتتتتاً علتتتتى  تنا تتتي دراستتتت

الشتتتتر ات األردنيتتتتة والكويتيتتتتتتتة  تتتتي  تع لنتتتتا لعتتتتدب ستتتتنواال حتتتتا م األردنيتتتتة والي نيتتتتة والكويتيتتتتة و

 .وبالطب  خدمتنا الطويلة  ي شر ة التأميل الو نية وأخيرا  ي الي ل

 

 
.  ل ل    نتعرض لدراسة   و مو و  واس     يبحث ب ا الكتاو  ي  ل  وان  الن ل البحر  واقت ادياته ودورا  ي التجارب الدولية   1

،  نل وع ليات الشحل والتاريغ، ون ل البضائ  على الالال ال التأ ربابطة بع ود البي  البحر ، وتشغيل ال وم طلحات التجارب الدولية ال رت

 .. الخ. وع د التأميل البحر 



 

 

 
- 10 - 

 –اليطتتتتتتر  تتتتي التتتتتأميل البحتتتتر   تتتتنا قالتتتت اً متتتتل الكتتتتتاو لدراستتتتة خ ال وا تتتتي   إ تتتتا ة إلتتتتى بتتتت ا

اليالتتتارب العامتتتة ، ميتتتا ر البحتتتر: متتتتى ت تتتل  ستتتببا إلعاتتتاء الناقتتتل البحتتتر  متتتل ال التتت ولية  ،بضتتتائ 

ومبتتتتدأ التعتتتتويض ومبتتتتدأ الحلتتتتول  تتتتي التتتتتأميل ، بضتتتتائ  وال شتتتتار ة  ي تتتتا – تتتتي التتتتتأميل البحتتتتر  

 .بضائ  –البحر   

 

 تتتي الج تتتد التتت   قتتتام بتتته  متتتأء  ختتترون  تتتي العتتترا   تتتي ا تتتل البحتتتث  ا الكتتتتاو بتتت  متتتل أن يالتتتابم نشتتتر

لنيتتتتل  والكتابتتتتة عتتتتل التتتتتأميل البحتتتتر .  ومتتتتل ال ايتتتتد أن نتتتت  ر بنتتتتا أن البحتتتتث األ تتتتادي ي العراقتتتتي

 تتتي ا تتتل التتتتأميل، ومنتتته الن تتتل البحتتتر  والتتتتأميل عليتتته، بتتتدأ  تتتي  شتتت ادب التتتدبلوم العتتتالي أو ال ا التتتتير

متتتل بتتت ا البحتتتو  لتتتم يكتتترس لدراستتتات قانونيتتتة م ارنتتتة  تتتالتي ننشتتتربا  تتتي  اً ن أيتتت، إ  أ1975أواستتتي 

تجتتتد بتتت ا البحتتتو   ري  تتتا للنشتتتر لكتتتل نالتتتياً من تتتا محاوظتتتة  تتتي مكتبتتتة شتتتر ة ، ولتتتم بتتت ا الكتتتتاو

م رونتتتتة  ونت نتتتتى أن تالتتتتت ر بتتتت ا الج تتتتود األ ادي يتتتتة  .ل تتتتل يرغتتتت  بتتتتالر و  إلي تتتتا التتتتتأميل الو نيتتتتة

 مأئنتتتتا العتتتتامليل  تتتتي شتتتتر ات التتتتتأميل  قبتتتتل اصتتتتة متتتتلخالح تتتتوقيل و بدراستتتتات تطبي يتتتتة متتتتل قبتتتتل

 العراقية.

 

قتتتد يأاتتتل ال تتتارع تكتتترار بعتتتض الشتتتروم  تتتي   تتتول الكتتتتاو ولتتتم يكتتتل متتتل ال ناستتت  اتتت ف مثتتتل بتتت ا 

التكتتتترار ب االتتتتة ال تتتتارع إلتتتتى ال تتتتاحات التتتتتي وردت  ي تتتتا الشتتتتروم أو ً، إ تتتتا ة إلتتتتى أن الحتتتت ف 

 تاللالله  ي سياقه، وأردنا أن تكون  ل دراسة قائ ة ب ات ا. ان سي ثر على تتاب  العرض و

 

ذات العأقتتتة و تتتان بودنتتتا تعزيتتتز متتتادب الكتتتتاو ب ر  تتتات متتتل الكتتتت  والشتتت ادات الرستتت ية والتجاريتتتة 

ومن تتتتا: بيتتتتان الو تتتت   تتتتي ا ستتتتت أك ال تتتتادرب متتتتل دائتتتترب الج تتتتارك، بالن تتتتل والتتتتتأميل البحتتتتر  

ات التتتتن ر وغيربتتتتا، وبتتتتي متتتتتو رب لتتتتدينا، لكنتتتته لتتتتم ومأاتتتتس ال حضتتتتر، و تتتتت  ال تتتتوانل، وشتتتت اد

ألستتتتباو ع ليتتتتة، الح تتتتول علتتتتى إذن متتتتل أصتتتتحاب ا و، وقتتتتت إعتتتتداد مالتتتتودب الكتتتتتاو يتالتتتتنى لنتتتتا

أ  اتتتتال  تتت ن اإلشتتتتارب إلتتتتى مثتتتل بتتتت ا ال التتتتتندات  تتتي متتتتتل الكتتتتتاو  ىلل وا  تتتة علتتتتى نشتتتربا.  وعلتتتت

  اءت م رونة بشرم  اف  ل ا.

 

ستتتتات   تتتتا نشتتتترت أصتتتتأً وا تاينتتتتا ب دختتتتال ت تتتتحيحات  باعيتتتتة ل تتتتد أب ينتتتتا علتتتتى صتتتتيغة بتتتت ا الدرا

 التو يحية.بعض العبارات وال وامش و

 

 العتتتتامليل والعتتتتامأت  تتتتي ا تتتتلوخاصتتتتة  عنتتتتيل ب و تتتتوعه أن ينتتتتال  تتتتتابي بتتتت ا ر تتتتا ال أت نتتتتى

شتتتر ات التتتتأميل  متتتا ي تتتبوا إليتتته  تتتوادر التتتتأميل  تتتيبعتتتض أن أ تتتون قتتتد و  تتتت وا  تتتت ، والتتتتأميل

  ه. ي العرا  وخار

 

 وهللا ولي التو يس.
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 اخلطر يف التامني البحري بضائع
 

 

.  وقتتتتد 2003الي نيتتتتة، العتتتتدد صتتتتار،  نشييييرة الشييييركة المتحييييدة للتييييأمين  فييييينشتتتترت بتتتت ا الدراستتتتة 

 .1995، 718األردنية، العدد  األسواق نشرت أو ً  ي  ريدب

 

 

 تعريف اخلطر 
 

وو إياتتتاء ال تتت مل بالتزامتتته، وبتتتو ذلتتت  بتتتو ذلتتت  الحتتتاد  ال حت تتتل الوقتتتو  التتت   يتح تتتس بوقوعتتته و تتت

 أ رار.   أوخالارب  إلىوقو  ااد  ما   إلىاليطر ال   ي د  

 

 ع ليات التاميل تج   بيل  انبيل:  إنيالتنتج مل التعري  أعأا 

 

   أوال: الجانب القانوني من حيث كونها عقود.

 ر التأمينية.ثانيا: الجانب الفني من حيث إنها تقوم على أساس المقاصة بين األخطا

 

 تتتي التتتتاميل البحتتتر ، اليطتتتر لتتته خ وصتتتية، ايتتتث انتتته  تتتي أ ثتتتر األايتتتان يتتتتم اليلتتتي بتتتيل اليطتتتر 

ن يتتتتز بتتتتيل  أنيجتتتت   لتتتت ل   . التتتتب  لوقتتتتو  اليطتتتتر، وبتتتتيل الضتتتترر ناالتتتته  نتيجتتتتة لتح تتتتس اليطتتتتر

خالتتتتائر، وبتتتتيل  أو أ تتتترار إلتتتتىاليطتتتتر التتتت   بتتتتو ذلتتتت  الحتتتتاد  ا ات تتتتالي التتتت   يتتتت د  وقوعتتتته 

 ليطر. يادب  ر  وقو  ا  إلىطر وبي العوامل التي ت د  مالببات الي

 

 خصائص اخلطر يف التامني البحري 
 

 خ ائر اليطر  ي التاميل البحر .  أونتعرف على صاات  أنذل  يج    إلىواستنادا 

 

 تكون هناك صفة عامة للخطر: أن 

 

 ن  ،وقتتتتو   يكتتتتون اليطتتتتر م  تتتتد ال أنيكتتتتون اادثتتتتا محت تتتتل الوقتتتتو ، واات اليتتتتة  أنيشتتتتتر   -1

قتتتد يتح تتتس للبضتتتاعة ال ن ولتتتة  ألنتتته ،عتتتدم وقوعتتته أوال عتتتروف ان اليطتتتر قتتتد يحت تتتل وقوعتتته 

 قد   يتح س وذل  نتيجة ليطر ما م مل  دا.  أوبالالال 

 

لتتت ا  تتتان األخطتتتار التتتتي   ي كتتتل التتتتاميل علي تتتا بتتتي تلتتت  األ تتترار التتتتي تنتتتتج عتتتل الت  تتتل ل تتتا  

 الالاينة بالب  مياا البحر مثأ. 

 

أخطتتتتار يالتتتتتحيل وقوع تتتتا مثتتتتل  علتتتتى  يكتتتتون اليطتتتتر مالتتتتتحيل الوقتتتتو  أ  عتتتتدم التتتتتاميل  نأ -2
 التاميل  ي منا س   ت طر شتاءا. 

 

ح تتتس ت تتتان قتتتد  أويتح تتتس اليطتتتر مالتتتت بأ  تتت ذا تبتتتيل ان اليطتتتر ال تتت مل  تتتدا  تتتان قتتتد  ال  أن -3

انع تتتاد ع تتتد   تتتان ااتتتد األ تتتراف علتتتى األقتتتل عال تتتا بتتت ل  قبتتتل أو تتتي الوقتتتت التتت   تتتتم  يتتته الع تتتد 

 ا يعتبتتتر ع تتتد التتتتاميل بتتتا أ متتتتى متتتا علتتتم ااتتتد كتتتوب . بتتتال بول اإليجتتتاوالتتتتاميل أ  قبتتتل اقتتتتران 
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انت تتتتاء اليطتتتتر  تتتتي الوقتتتتت التتتت   تتتتتم  يتتتته الع تتتتد أ  تنت تتتتي صتتتتاة  أو ر تتتتي الع تتتتد بتح تتتتس 

 . عل اليطر ا ات ال وصاة ا ست بال

 

ه   تتتل يجتتتو  التتتتاميل  تتتد اليطتتتر بزوالتتت أو تتتان ااتتتد الطتتتر يل غيتتتر عتتتالم بوقتتتو  اليطتتتر  إذاو

  الزائل و  يعلم به أ  مل الطر يل أوأ  اليطر الواق   عأ ،  ال ني

 

يجتتتو   تتتي التتتتاميل البحتتتر   ن  بيعتتتة بتتت ا النتتتو  متتتل التتتتاميل بتتتي التتتتي تالتتت    ،الجتتتواو: نعتتتم

 به وت تضيه و ن محل التاميل يكون  ي الغال   ي متناول يد ال  مل له. 

 

ال تتتت مل  إرادبعلتتتتم ااتتتتد  ر تتتتي الع تتتتد، وخاصتتتتة  أوأ  بتتتتدون إرادب  إراديتتتتايطتتتتر   يكتتتتون ال أن -4

و تتتتي االتتتتة ثبتتتتوت تح تتتتس اليطتتتتر نتيجتتتتة علتتتتم ااتتتتد الطتتتتر يل يعتبتتتتر اليطتتتتر متع تتتتدا و   . لتتتته

 ما تع د ال  مل له إي ا  الحاد .  إذايجو  تأمينه ويعني تبرئة ذمة ال  مل مل التزامه 

 

الالتتتتائدب،   تتتتثأ    األعتتتتراف أوم ميالاتتتتة التتتتتاميل لل تتتتانون يكتتتتون اليطتتتتر قانونيتتتتا، يعنتتتتي عتتتتد أن -5

 يجو  التاميل على البضائ  ال  ربة. 

 

تالتتتتاعد علتتتتى ت ييتتتتز اليطتتتتر التتتتتأميني عتتتتل ب يتتتتة األخطتتتتار وبالتتتتتالي  خصييييائي فنييييية للخطييييروبنتتتتاك 

 تالاعد على تحديد ال الي ال حي  لكل خطر. 

 

خطتتتتار ال غطتتتتاب واألخطتتتتار ال التتتتتثناب دا أ  يجتتتت  تحديتتتتد األحتتتتد  يكتتتتون اليطتتتتر التتتتتأميني م   أن -1

 وبشكل وا   ودقيس.

 

 تتتتي بتتتتل يتكتتتترر ادوثتتتته لعتتتتدب يكتتتتون اليطتتتتر التتتتتأميني متكتتتتررا أ    يتح تتتتس ل تتتترب وااتتتتدب   أن -2

 مرات.

 

يكتتتون اليطتتتر التتتتأميني منتشتتترا  تتتي أمكتتتان متعتتتددب متتت  مأا تتتة عتتتدم ا نتشتتتار الواستتت   تتتدا  أن -3

طتتتتر وبالتتتتتالي ارتاتتتتا  قالتتتتي التتتتتاميل م تتتتا ل حتتتتل التتتتتاميل وذلتتتت   رتاتتتتا  اات تتتتال تح تتتتس الي

 ينعكل على ال  مل له. 

 

 صفة اخلطر البحري 
 

متتتتل ال عتتتتروف ان اليطتتتتر البحتتتتر    ي ت تتتتر علتتتتى الرالتتتتة البحريتتتتة وإن تتتتا يشتتتت ل مرالتتتتة الن تتتتل 

 إلتتتتىالبتتتتر  والجتتتتو  والن تتتتر ، ألنتتتته  تتتتي  تتتتل مرالتتتتة متتتتل بتتتت ا ال رااتتتتل قتتتتد تتعتتتترض البضتتتتاعة 

 نا  ا عل: أوون اليطر متعل ا يك أنأخطار ميتلاة، ل ا يج  

 

 متعل ا بأ راف ال رالة البحرية أ  اات ال تعرض أ راف الرالة لليطر.   -1

 

يكتتتتون  تتتتي ااتتتتد مرااتتتتل الن تتتتل  أنمتعل تتتتا ب رالتتتتة متتتتا متتتتل أع تتتتال الن تتتتل البحتتتتر ، أ  يجتتتت   -2

 سواء أثناء الن ل  ي عرض البحر وغيرا. 

 

يطتتتتتر ال تتتتت مل  تتتتتدا   يكتتتتتون متتتتتل نا  تتتتتا عتتتتتل ال تتتتتوابر الطبيعيتتتتتة ا عتياديتتتتتة، أ  ان ال -3

األخطتتتار ال   تتتدب الوقتتتو  والتتتتي ي كتتتل اتيتتتاذ متتتا يلتتتزم قبتتتل اتتتدوث ا مثتتتل األ تتترار النا  تتتة 

 عل مياا البحر. 
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الرالتتتة البحريتتتة أو ااتتتد  ويالتتتتنتج متتتل  تتتل ذلتتت  بتتتان اليطتتتر البحتتتر  بتتتو اليطتتتر التتت   تتعتتترض لتتته

ة  تتتتاألمواج وغيربتتتتا أو ظتتتتوابر بالتتتتب  ظتتتتوابر بحريتتتت (لالتتتتاينة، أ تتتتور الشتتتتحلا)البضتتتتاعة، أ را  تتتتا 

غيتتتر بحريتتتة ولكن تتتا ذات عأقتتتة ب تتتا وتحتتتد   تتتي البحتتتر  تتتالحريس أو اإلل تتتاء  تتتي البحتتتر وأيتتتة أخطتتتار 

 أخرى م اثلة. 

 

 مل املؤثرة يف حدة اخلطر البحري العوا 
 

 العوامل التي تزيد من حدة الخطر :أوال

 

 العامل المؤثر المعنوي -1

ال تتت مل لتتته  تتتي  إلتتتىر تتت  ستتتببه ي   يتتتادب اتتتدب اليطتتتر أ  التتتبتتتو العامتتتل ال عنتتتو  التتت   يتتت ثر  تتتي  

ومتتتل ال  تتتم  . عكالتتته متتتل أثتتتار بالنالتتتبة لتح تتتس اليطتتتر ال تتت مل منتتتهيالعتتتامليل معتتته، ومتتتا  أوشي تتته 

ومتتتتدى ارصتتتته وال حا  تتتتة علتتتتى األمتتتتوال ال تتتت مل  األمتتتتور إلتتتتىدراستتتتة ناالتتتتية الشتتتتير ون رتتتتته 

 تتتتان   ذا تتتو   تتتي خبتتترب الربتتتتان والنوتيتتته و تتتي التتتتاميل البحتتتتر  يتضتتت  اثتتتر العامتتتتل ال عنتتت . علي تتتا

يعطتتتى م شتتترات  يتتتدب وخاصتتتة عنتتتدما   نتتته ستتتجل ربتتتان الالتتتاينة ومالتتتاعديه  يتتتدا  تتتي إدارب الالتتتاينة 

.  ومتتتل و  تتتة ن تتتتر تكتتتون ل تتتم خبتتتر ب لالتتتنوات  تتتي ال يتتتام بتتتتراأت بحريتتتة ستتتلي ة بتتتدون اتتتواد 

 . ةرالة البحرية قليليدل على ان اات ا ت تح س الضرر للمثل ب ا الالجل ،  ان ا تتابية

 

 العامل المؤثر المادي -2

 يتتتتادب اات تتتتال  إلتتتتى د  يتتتتبتتتتو ذلتتتت  العامتتتتل ال تتتت ثر النتتتتا م عتتتتل ال تتتتاة الطبيعيتتتتة ل حتتتتل التتتتتاميل و

 ال  ثرب بي:  ال ادية  والعوامل ،تح س اليطر

 

 السفينة -أ

دت  ل تتتا  تتتان ع تتتر الالتتتاينة ا بتتتر  ل تتتا ا دا ألنتتتهبن تتتر ا عتبتتتار ع تتتر الالتتتاينة  األختتت ايتتتث يجتتت  

 اات ا ت تح س الضرر. 

 

 خطر سير السفينة -ب

يحتتتدد عتتتادب ستتتير الالتتتاينة وال تتتوانل التتتتي ستتتت ر ب تتتا ايتتتث ي كتتتل تحديتتتد اات تتتال تح تتتس اليطتتتر استتتتنادا 

 أونتتتو  اليتتتدمات التتتتي ت تتتدم  تتتي ال ينتتتاء التتت   ستتتتتوق   يتتته الالتتتاينة  تتتي تح يتتتل  إلتتتى إ تتتا ة ،لتتت ل 

 ن  ان نالبة األ رار  ي البضاعة.  أوت ثر على  يادب وبي التي  اإلرساليةتاريغ 

 

 طبيعة البضاعة المنقولة -ج

لطبيعتتتتة البضتتتتاعة األثتتتتر الكبيتتتتر علتتتتى نالتتتتبة األ تتتترار  البضتتتتاعة التتتتتي   ي كتتتتل التتتتتأخير  تتتتي  إن

بضتتتتتائ  تتتتتت ثر علي تتتتتا العوامتتتتتل  أوإي تتتتتال ا بالتتتتتب   بيعت تتتتتا الالتتتتتريعة للتلتتتتت   الاوا تتتتته وغيربتتتتتا، 

    ي االة صدا الحديد. تلا ا  زئيا   ا يحد  إلى د  تالجوية و

 

 ثانيا: العوامل التي تنقي من حدة الخطر

 

 استيدام اآل ت وال كائل الحديثة  ي ع ليات شحل البضائ  وتاريغ ا.  -أ 

 تو ير ال يا ن ذات الكااءب ال ناسبة لحال البضائ  قبل الشحل وبعد التاريغ.  -و
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 ؟سؤوليةمىت تصلح سببا إلعفاء الناقل البحري من امل: خماطر البحر
 

 

 .1997األردنية، ت و    رسالة التأمين نشرت ب ا الدراسة  ي 

 

 

د تتتتت  مالتتتتت وليته الناشتتتتت ة بالتتتتتب  اإلختتتتتأل  إلتتتتتىقتتتتد يلجتتتتتا الناقتتتتتل البحتتتتتر   تتتتتي بعتتتتتض األايتتتتان، 

بعتتتض ال اتتتابيم ال  تتتررب  التتتب  ل عاتتتاء متتتل  إلتتتىبا لتزامتتتات التتتتي يار تتت ا ع تتتد الن تتتل. با ستتتتناد 

ال عابتتتتدات وا تااقيتتتتات الدوليتتتتة، لتتتت ا علينتتتتا معر تتتتة  أووانيل ال التتتت ولية،  تتتتي ن تتتتو  بعتتتتض ال تتتت

اكتتتتم ال تتتتانون وعلتتتتى األختتتتر موقاتتتته متتتتل ميتتتتا ر البحتتتتر وبتتتتل يعتبتتتتر عنتتتتد ن و تتتته وتالتتتتببه  تتتتي 

 تتتيا  أو تلتتت  البضتتتائ  ستتتببا أ نبيتتتا عتتتل الناقتتتل يعايتتته متتتل ال التتت ولية ومتتتا بتتتي الشتتترو  الوا تتت  

م ميتتتتا ر البحتتتتر والتتتتدول التتتتتي أختتتت ت بتتتته ذلتتتت  يجتتتت  تو تتتتي  ما تتتتو إلتتتتىاستتتتتنادا   توا ربتتتتا  يتتتته 

 واآلراء اوله ثم بيان موق  ال انون منه. 

 

 1894ل تتتتد أختتتت ت عتتتتدب دول ب  تتتتلحة ميتتتتا ر البحتتتتر ايتتتتث نتتتتر عليتتتته قتتتتانون بتتتتارتر األمريكتتتتي 

بين تتتا ال تتتانون ا ستتتترالي  Dangers of the Seaوال تتتانون الكنتتتد  وأ ل تتتا عليتتته للد لتتتة م تتتطل  

ا نجليتتتتز ،  1906التتتتتأميل البحتتتتر  و تتتت ل  قتتتتانون  Perils of the Seaأ لتتتتس عليتتتته م تتتتطل  

  تتتتا اعتبتتتتر ال يتتتتا ر البحريتتتتة تشتتتت ل  تتتتل الحتتتتواد  العر تتتتية والكتتتتوار  البحريتتتتة التتتتتي ت تتتت  أو   

الياصتتتتة بتو يتتتته بعتتتتض  برو التتتتلت تتتت  ولتتتتيل الحتتتتواد  الحت يتتتتة الوقتتتتو ،  تتتتي اتتتتيل ان معابتتتتدب 

الا تتتترب  ،ال  تتتطلحيل معتتتتا  تتتتي ال تتتتادب الرابعتتتتة  عتتتتت  1924ال واعتتتد ال تعل تتتتة بالتتتتندات الشتتتتحل عتتتتام 

الثانيتتتتتة البنتتتتتد )ج( تحتتتتتت عبتتتتتارب )ميتتتتتا ر البحتتتتتر أو ال يتتتتتاا ال أايتتتتتة األختتتتترى أو أخطاربتتتتتا أو 

  اوادث ا(.

 

لتتت ا  تتتان ميتتتا ر البحتتتر تعتبتتتر متتتل الناايتتتة الع ليتتتة، متتتل أبتتتم اتتتا ت وأستتتباو اإلعاتتتاء متتتل ال التتت ولية 

الحريتتتس التتت   لتتتم يحتتتد  باعتتتل  :ل تتتا أمثلتتتة عديتتتدب من تتتا وأو تتتحت  التتتتي ن تتتت علي تتتا بتتت ا ال عابتتتدب.

وميتتتتا ر البحتتتتر ا ستتتتتثنائية واوادثتتتته، وبتتتتي  األ تتتترار الناشتتتت ة عتتتتل العواصتتتت  ، الناقتتتتل أو خط تتتته

أو الضتتتتباو أو الريتتتتام أو اطتتتتام الالتتتتال الغارقتتتتة والعوائتتتتس الطبيعيتتتتة األختتتترى الثابتتتتتة وال تحر تتتتة، 

 تعترض الالاينة أثناء سيربا.  أنالتي ي كل 

 

ولكتتتتل بتتتتل يكاتتتتي مجتتتترد تتتتتوا ر أ  خطتتتتر متتتتل بتتتت ا ال يتتتتا ر لل تتتتول بتح تتتتس بتتتت ا الالتتتتب  ال عاتتتتي 

 لل ال ولية  

 

 رأيين:  إلىلقد اختلفت اآلراء حول هذه المسألة ويمكن ردها 

 

 يتتتتا ر  ابع تتتتا الإن أراد أن يتتتتتيلر متتتتل ال التتتت ولية، ان يثبتتتتت  تتتتي  ،يعت تتتتد أن علتتتتى الناقتتتتل (1

بعبتتتتارب أختتتترى ان  أو ،ال توقتتتت  واليتتتتارج عتتتتل نشتتتتا  الناقتتتتلا ستتتتتثنائي غيتتتتر العتتتتاد  وغيتتتتر 

يتوقع تتتتا، ويالتتتتتحيل عليتتتته  تتتتي  أنتتتتتتوا ر  ي تتتتا م ومتتتتات ال تتتتوب ال تتتتابرب التتتتتي   ي كتتتتل للناقتتتتل 

متتتل  عاتيتتتةوقتتتد يعتبتتتر التتتبعض تعتتترض الالتتتاينة لريتتتام  . د ع تتتا أوالوقتتتت ذاتتتته تاتتتاد  نتائج تتتا 

ولية، ألن تتتا لتتتم تكتتتل متتتل خطتتتأ الناقتتتل ميتتتا ر البحتتتر، يترتتتت  علتتتى ن و تتت ا إعاتتتاءا متتتل ال التتت 

تكتتتتون بحالتتتتة ت كن تتتتا متتتتل موا  تتتتة األخطتتتتار ال توقعتتتتة دون اتتتتدو   أنناالتتتته،  الالتتتتاينة يجتتتت  

األمتتتتوال ال ح لتتتتة علي تتتتا، أ  تكتتتتون قتتتتادرب ت امتتتتا علتتتتى  أو  ت تتتتا  أوأ   تتتترر لر تتتتال  اق  تتتتا 

لتتتتى اليتتتتي التتتت   ال يتتتتام بالرالتتتتة ال  تتتتررب ل وا  تتتتة التغييتتتترات الجويتتتتة العاديتتتتة وال توقعتتتتة ع

و  يعتتتتد متتتتل ميتتتتا ر البحتتتتر، ال تتتتوابر الطبيعيتتتتة التتتتتي تحتتتتد  بانت تتتتام مالتتتتت ر  . تالتتتتير  يتتتته

وأل تتتتل اعتبتتتتار عواصتتتت  البحتتتتر وبيجانتتتته قتتتتوب   يتاتتتتادى نتائج تتتتا. أنوالتتتتتي ي كتتتتل للناقتتتتل 

تكتتتتون م تتتتا   ي كتتتتل توقع تتتتا و  د تتتت  نتائج تتتتا وان تجعتتتتل تنايتتتت  ا لتتتتتزام  أنيجتتتت  قتتتتابرب 
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 تتتا دام بيجتتتان البحتتتر والعواصتتت  الشتتتديدب أمتتتر متوقتتت   تتتي الرالتتتة البحريتتتة، لتتت ا   . مالتتتتحيأ

وألنتتته ي كتتتل د تتت   تتترر متتتاء البحتتتر عتتتل البضتتتاعة  نتتته   يجعتتتل تنايتتت  ا لتتتتزام مالتتتتحيأ،  

بتغطيت تتتا وال حا  تتتة علي تتتا متتتل تالتتترو ال تتتاء،  ن الناقتتتل استتتتلم ال تتتواد وعتتترف نوع تتتا  كتتتان 

 وعليه  ان الناقل ي ل مال و . . عليه اتياذ ا اتيا ات الأ مة ل ل 

 

و  تتتا لل تتتادب الرابعتتتة الا تتترب الثانيتتتة  ،ولكتتتي ت تتتل  ميتتتا ر البحتتتر ستتتببا ل عاتتتاء متتتل ال التتت ولية

  تتتثأ بيتتتاج البحتتتر .   انتتته يتو تتت  ا ت تتتا   تتتل شتتترو  ال تتتوب ال تتتابرب ،برو التتتلمتتتل معابتتتدب 

 ا،  تتتتل بتتتت ا ستتتتط  الالتتتتاينة وم تتتتدمت إلتتتتىوشتتتتدب الريتتتتام وارتاتتتتا  األمتتتتواج ووصتتتتول ميابتتتته 

ال  تتتتابر تعتبتتتتر متتتتل ال تتتتوابر الطبيعيتتتتة ال عتتتتتادب الح تتتتول وال توقعتتتتة وغيتتتتر ال اا  تتتتة  تتتتي 

ن يتيتتتت  متتتتل ا اتيا تتتتتات متتتتا يكاتتتتي ل وا  ت تتتتتا او ايتوقع تتتت أنموستتتتم متتتتا، وعلتتتتى الربتتتتتان 

ر تتتتاء إنتتتتزال البضتتتتائ  متتتتتل ستتتتياج الالتتتتاينة اتتتتتى يتحالتتتتتل الجتتتتو، خاصتتتتة وان البضتتتتتائ    

بتتت ا متتتل يحكتتتم غلتتتس العنتتتابر ويغطتتتي البضتتتاعة ب تتتواد ت ي تتتا  أنو أمشتتتحونة  تتتي عنتتتابر الالتتتاينة 

 األخطار. 

 

متتتا دامتتتت قتتتد ن تتتت صتتترااة علتتتى إعاتتتاء الناقتتتل متتتل ال التتت ولية  برو التتتليعت تتتد ان معابتتتدب  (2

عتتتتل األ تتتترار الناتجتتتتة عتتتتل ميتتتتا ر البحتتتتر با تتتترب خاصتتتتة وأ تتتتردت   تتتترب أختتتترى ل  تتتتطل  

ا تتتترب الثانيتتتتة،  انتتتته يكايتتتته لكتتتتي يت تتتتت  ال ضتتتتاء وال تتتتدر  تتتتي البنتتتتد )د( متتتتل ال تتتتادب الرابعتتتتة ال

ميتتتتا ر البحتتتتر ذات  تتتتاب   أنيثبتتتتت   تتتتي  أنباإلعاتتتتاء ال  تتتترر عتتتتل بتتتت ا الالتتتتب  ال التتتتت ل 

استتتتثنائي غيتتتر عتتتاد ، وانتتته رغتتتم قيامتتته بكا تتتة ا اتيا يتتتات الأ متتتة لتتتم يتتتت كل متتتل تاتتتاد  

تأختتت  بن ريتتتة الا  تتتي متتتتأثر باتجتتتاا الشتتترائ  التتتتي  أ التتترأ  بعبتتتارب أختتترى ان بتتت ا  . نتائجتتته

 إلتتتىالي  تتتة ال عتدلتتتة وال  تتتة الكا يتتتة،  الناقتتتل   يلتتتتزم. ب  تضتتتى بتتت ا الن ريتتتة بن تتتل البضتتتاعة 

مينتتتتاء الوصتتتتول  تتتتي ال يعتتتتاد ال تاتتتتس عليتتتته، بتتتتل يلتتتتتزم باتيتتتتاذ   يتتتت  اإل تتتتراءات ال ناستتتتبة 

 أ  ب ل عناية وليل تح يس غاية.  ،ال ع ولة

 

جتتتتارب البحريتتتتة األردنتتتتي  علتتتتت التتتتتزام الناقتتتتل متتتتل قتتتتانون الت 213 تتتتي اتتتتيل أن أاكتتتتام ال تتتتادب 

التزامتتتا بتح يتتتتس الغايتتتتة التتتتتي يتعتتتتيل ب و ب تتتتا علتتتتى الناقتتتتل إي تتتتال الشتتتتيء ستتتتال ا متتتتل   يتتتت  

 تتتتي الحتتتتا ت ال شتتتتار إلي تتتتا  تتتتي  إ الو تتتتوا دون أن يتتتتت كل متتتتل إعاتتتتاء ناالتتتته متتتتل ال التتتت ولية 

 ب. قوب قابر أوال ادب أعأا ومن ا األ عال التي تشكل اادثا عر يا 

 

يثبتتتت ان عتتتدم تنايتتت  التزامتتته أن تتتا ير تتت   أنن أراد إن يتتتتيلر متتتل ال التتت ولية إلتتت ا  تتتان علتتتى الناقتتتل 

قتتتوب  إلتتتىن تتتا ير تتت  إلالتتتب  أ نبتتتي ختتتارج عتتتل أرادتتتته و  يتتتد لتتته  يتتته، أ  أن يثبتتتت أن الضتتترر الواقتتت  

حالة استتتت إلتتتىيكتتتون الحتتتد  غيتتتر متوقتتت  وغيتتتر م كتتتل التتتد   وان يتتت د   أنقتتتابرب يشتتتتر  لتح ي  تتتا 

  بتتتتوو عاصتتتتاة شتتتتديدب أو بيتتتتاج البحتتتتر بيا تتتتا غيتتتتر  ، علتتتته مرب تتتتاولتتتتيل مجتتتترد تنايتتتت  ا لتتتتتزام 

 إليتتتهالضتتترر التتت   يح تتتل للبضتتتاعة ال التتتل ة  أوعتتتاد ، وان الربتتتان يعتبتتتر مالتتت و  عتتتل التتتن ر و 

  لم يثبت مانعا بالب  مجبر. يتيلر مل ال ال ولية ما أنبحكم ال انون وانه   ي در 

 

اتضتتتت  أن بتتتت ا األ تتتترار متتتتا  انتتتتت  إذاالناقتتتتل يعاتتتتى متتتتل ال التتتت ولية،  إنال تتتتول بتتتت ا و  ي كتتتتل 

  تتتثأ يعتبتتتر متتتل ميتتتا ر البحتتتر، الت تتتادم النتتتاتج عتتتل  . لتح تتتل لتتتو لتتتم ييطتتتل بتتتو أو ااتتتد تابعيتتته

خطتتتأ الغيتتتتر والت تتتتادم التتتت   لتتتتم تيطتتتتل  يتتتته أ  متتتتل الالتتتتاينتيل ال ت تتتتادمتيل، أمتتتتا الت تتتتادم الناشتتتتل 

 تتت ل    يعاتتتي الناقتتتل متتتل ال التتت ولية عتتتل   يعتبتتتر متتتل ميتتتا ر البحتتتر. عتتتل خطتتتا ستتتاينة الناقتتتل  تتتأ

عنتتتد البتتتدء  يتتته لجعتتتل الالتتتاينة  أوميتتتا ر البحتتتر إذا ثبتتتت انتتته لتتتم ي تتتم ببتتت ل ال  تتتة الكا يتتتة قبتتتل الالتتتار 

 صالحة للالار. 

 

ترقتتتى  التتتب  ل عاتتتاء متتتل ال التتت ولية  أنتتتتتوا ر  تتتي الحتتتا ت التتتتي ي كتتتل  أنواليأصتتتة انتتته يجتتت  

 ل اإلخأل بتناي  ع د الن ل بالب  مل ميا ر البحر، الشرو  التالية: الناش ة ع
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 شرو  انتااء التوق .  (1

 شرو  انتااء د   النتائج ال ترتبة عنه  ن تناي  ا لتزام ي ب  مالتحيأ   مرب ا.  (2

يكتتتتون خار تتتتا عتتتل نشتتتتا  الناقتتتتل  ن ال أاتتتتة البحريتتتة بطبيعت تتتتا تاتتتتترض التعتتتترض  أنشتتتر   (3

 ااد تابعيه دخل بوقوع ا.  أو  يكون إلرادب الناقل  أنيج  ألخطار البحر و

 

إن أراد أن يت تتتتت  باإلعاتتتتاء متتتتل ال التتتت ولية الناشتتتت ة عتتتتل ميتتتتا ر  ،ن الناقتتتتلإال تتتتول  إلتتتتىإذن ننت تتتتي 

بتتتت ا  أنيثبتتتتت  أن، 1972لالتتتتنة  12البحتتتتر  ب تتتتا ألاكتتتتام قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة األردنتتتتي رقتتتتم 

متتتتل غيتتتتر ال  كتتتتل ال تتتتول  أوال تتتتوب ال تتتتابرب، وانتتتته   يجتتتتو  ال يتتتتا ر قتتتتد تتتتتوا رت  ي تتتتا م ومتتتتات 

أاكتتتام معابتتتدب معينتتتة باعتباربتتتا شتتترو  اتااقيتتتة ارتضتتتابا  أوبتطبيتتتس بعتتتض شتتترو  ستتتندات الشتتتحل 

أاتتتوال لتتتم  إلتتتىال تعاقتتتدان، ايتتتث   ي كتتتل ا تاتتتا  علتتتى ا شتتتترا  باإلعاتتتاء متتتل ال التتت ولية، استتتتنادا 

اعتتتتتد اإلعاتتتتتاء متتتتتل ال التتتتت ولية، ب و تتتتت  أاكتتتتتام قتتتتتانون وايتتتتتث ان قو . ين   تتتتتا ال تتتتتانون األردنتتتتتي

التجتتتارب البحريتتتة األردنتتتي النا تتت  االيتتتا بتتتي متتتل الن تتتام العتتتام  نت ام تتتا بتتتنر  متتتر بتتتو بطتتتأن  تتتل 

شتتتتر  بعتتتتدم ال التتتت ولية  تتتتي غيتتتتر الحتتتتا ت التتتتتي وصتتتتا ا وعين تتتتا ال تتتتانون، واالتتتتب ا ن تتتتت عليتتتته 

 أ مجال لتطبيس غير أاكام ب ا ال انون.مل ال انون ال   ور ل ا   1 215و  213أاكام ال ادب 
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 ع(اخلسارة العامة يف التأمني البحري )بضائ
 

 

و تتتتت ل   ريتتتتتدب  1996، 294األردنيتتتتتة، العتتتتتدد  ةالبيييييييان االقتصييييييادينشتتتتترت بتتتتت ا الدراستتتتتة  تتتتتي 

 .1996، 802والعدد   1996، 796األردنية، العدد  األسواق

 

 

 1نشوء فكرة اخلسارة العامة [1]
 

خطتتتتر بحتتتتر  يتتتتدابم الرالتتتتة  إلتتتتىتتعتتتترض ستتتتاينة متتتتا مح لتتتتة ببضتتتتائ  ميتلاتتتتة  متتتتل ال حت تتتتل أن

متتتتل ال عتتتتروف قتتتتدي ا أن أصتتتتحاو البضتتتتائ   تتتتانوا يرا  تتتتون بضتتتتائع م أثنتتتتاء ن ل تتتتا  تتتتي والبحريتتتتة، 

الالتتتاينة،  عندئتتت  ي تتتوم ربتتتان الالتتتاينة وأصتتتحاو البضتتتائ  بتتتالتياي  متتتل ا ولتتتة الالتتتاينة أل تتتل إن اذبتتتا 

وينتتتتج عتتتل ذلتتت  مالتتتاب ة أصتتتحاو البضتتتائ   تتتي التعتتتويض عتتتل  ،حتتتر  ل تتتاء بعتتتض البضتتتائ   تتتي الب

 إلتتتىتكت تتتل الرالتتتة وت تتتل الالتتتاينة  أنقي تتتة تلتتت  البضتتتائ  التتتتي أل يتتتت  تتتي البحتتتر ويكتتتون ذلتتت  بعتتتد 

 سال ة م  ب ية الح ولة التي علي ا.  إليهال كان ال   ود 

 

خطتتتار البحريتتتة إ تتتا ة ومتتت  اتالتتتا  التجتتتارب البحريتتتة نشتتتأت  كتتترب اليالتتتارب العامتتتة بالتتتب  تعتتتدد األ

ا ايتتتتة م تتتتال  أصتتتتحاو البضتتتتائ  التتتت    تتتتانوا يضتتتتحون ببضتتتتائع م  تتتتي ستتتتبيل إن تتتتاذ الالتتتتاينة  إلتتتتى

 وا ولت ا. 

 

ال تتتاة  اليالتتتارب العامتتتةو تتت  تشتتتري  يعطتتتي ل تتت ا  إلتتتىذلتتت  ا تتتطرت بعتتتض البلتتتدان  إلتتتىواستتتتنادا 

عات البحريتتتتة علتتتتى ال انونيتتتتة وا لتتتتتزام ب تتتتا متتتتل قبتتتتل أ تتتتراف الرالتتتتة البحريتتتتة،   تتتتد ن تتتتت التشتتتتري

ولكتتتتل بتتتتالرغم متتتتل اختتتتتأف ن تتتتو  بتتتت ا التشتتتتريعات  تتتتي تعريا تتتتا  . تعريتتتت  اليالتتتتارب العامتتتتة

 لليالارب العامة إ  أن ا تعبر عل أر ان تح   ا صرااة. 

 

 القانون البحري األردني اعتبر الخسارة العامة خسائر بحرية مشتركة 

 

 تعريف اخلسارة العامة  
 

أو تنشتتتأ عتتتل بتتت ل أيتتتة تضتتتحيات أو نا تتتات غيتتتر اعتياديتتتة ب تتتورب "بتتتي اليالتتتارب التتتتي تتح تتتس 

إراديتتتة وبالحتتتدود ال ع ولتتتة ب  تتتد ستتتأمة أ تتتراف الرالتتتة بكامل تتتا وا ايت تتتا متتتل خطتتتر ي تتتدد 

 2" سأمت ا خأل الرالة البحرية.

 
غير     1 أخرى  ماردات  استيدام  التأميل  أدبيات  العامة يرد  ي  العمومية ومن ا:    الخسارة  العامة أو    الخسارة  باللغة    العوارية  وي ابل ا 

 .General Averageية اإلنجليز

 

 
الع ومية   2 البحر ،اليالارب  الن ل  تاريخ  تح ل ا   ،    ارسة  ي  يشترك  ي  التي  اليالارب  بأن ا  وتعرف  البحر ،  التأميل  ل ا وم  ساب ة 

التأم قانون  يعرف  وبك ا   ن  أم  .   بحر   تأميل  ب  راء  أقاموا  سواء  البحرية  الرسالة  أو  ال يا رب  ال شار ة  ي  البحر   األ راف  يل 

 اليالارب الع ومية   ا يلي:( 66)ال ادب  1906اإلنجليز  لالنة 

أ    وتش ل  العامة.   الالأمة  ب  د  الالاينة  ربان  به  ي وم  إ راء  ع    مباشرب  تنشأ  أو  سبب ا  يكون  التي  اليالارب  بي  الع ومية  "اليالارب 

 م رو ات أنا ت أو أ  تضحية ب لت ل  ا الغرض. 
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 نالتنتج مل التعري  أعأا ما يلي: 

 

 :وهيأوال: الشروط الواجبة لوقوع املساهمة يف هذه اخلسارة العامة  
 

و تتتتود عناصتتتتر الرالتتتتة )الالتتتتاينة ل أ تتتتور الشتتتتحل ل البضتتتتاعة( وقتتتتت وقتتتتو  اليطتتتتر التتتت    -1

تنشتتتأ عنتتته االتتتة اليالتتتارب العامتتتة، لتتت ا  تتتان البضتتتاعة التتتتي تشتتتحل علتتتى الالتتتاينة بعتتتد وقتتتو  

 اليالارب العامة   تشارك  ي ال الاب ة. 

نتتتاء التتت   تنت تتتي  يتتته ال ي إلتتتىمينتتتاء الوصتتتول أو  إلتتتىت تتتل الالتتتاينة والبضتتتائ  ال ح لتتتة ب تتتا  أن -2

الرالتتتة البحريتتتة، وعليتتته  تتت ذا تالتتتب  خطتتتر متتتا بغتتتر  الالتتتاينة وبضتتتائع ا  تتتأ خالتتتارب عامتتتة 

 بي إ  خالارب  زئية وليالت  لية. و  مالاب ة  ي أعبائ ا  ن اليالارب العامة ما

 

 نعرف مابية اليالارب العامة واليالارب الجزئية والار  بين  ا  أن ي ب ا الحالة يج  

 

بتتتتي اليالتتتتائر البحريتتتتة ا عتياديتتتتة والياصتتتتة والتتتتتي قتتتتد ت تتتتي  عن تتتترا وااتتتتدا رة الجزئييييية: الخسييييا

متتتتل عناصتتتتر الرالتتتتة البحريتتتتة  الالتتتتاينة أو البضتتتتائ  و نتتتت اك يتح تتتتل تبعت تتتتا ذلتتتت  العن تتتتر ال تضتتتترر 

 ذاته دون مشار ة األ راف األخرى. 

 

التتتتي تناتتتس  تتتي ستتتبيل  بتتتي التتتتي تنطتتتو  علتتتى التضتتتحيات بأنواع تتتا أو ال  تتتاري الخسيييارة العامييية: 

 إن اذ الرالة عندما يداب  ا خطر بحر  و ن اك يتح ل ا أ راف الرالة البحرية. 

 

 ثانيا: شروط حتقق اخلسارة العامة:
 

التي تتتتتيل  أويتوا تتتتتد خطتتتتتر ا ي تتتتتي يتتتتتدابم الرالتتتتتة البحريتتتتتة  كتتتتتل بعيتتتتتدا عتتتتتل ا عت تتتتتاد  أن -1

لح ي تتتي بتتتو ذلتتت  اليطتتتر واليطتتتر ا . باات تتتال و تتتود خطتتتر قتتتد تتعتتترض لتتته الرالتتتة البحريتتتة

الرالتتتتتة البحريتتتتتة وعلتتتتتى الربتتتتتان اتيتتتتتاذ  ا تتتتتة  إليتتتتتهتتعتتتتترض  أوال توا تتتتتد التتتتت   تعر تتتتتت 

اإل تتتراءات  تتتي ستتتبيل إن تتتاذ الرالتتتة و  يشتتتتر  لحتتتيل موا  تتتة اليطتتتر ا تتتول الكارثتتتة ومتتتل 

 ثم اتياذ اإل راءات الأ مة.  

 

ي والتتتتتي   ي كتتتتتل تتح تتتتس اليالتتتتارب العامتتتتتة بالتتتتب  اتتتتتواد  أثنتتتتاء الرالتتتتتة البحريتتتتة   تتتتت أن -2

 تطبي  ا  ي الراأت البرية والجوية وغيربا. 

 

وقتتتد يالتتتال التتتبعض بتتتل ي كتتتل تطبيتتتس اليالتتتارب العامتتتة علتتتى الالتتتال التتتتي قتتتد تالتتتتيدم   يتتتا ن 

أن بتتت ا الالتتتال   ت تتتوم برالتتتة بحريتتتتة والجتتتواو  عائ تتتة  تتتي ال يتتتاا لغتتترض ختتتزن البضتتتتائ   

ب شتتتتار ة ب يتتتتة البضتتتتائ  علي تتتتا عامتتتتة لن تتتتل البضتتتتائ ،  تتتتأ ي كتتتتل تطبيتتتتس مبتتتتدأ اليالتتتتارب ال

خطتتتر معتتتيل يتتتنجم عنتتته أ تتترار  تتتي  تتتزء  إلتتتىاألختتترى ال يزونتتتة  ي تتتا  تتتي االتتتة تعر تتت ا 

 مل البضائ  ال يزونة  ي ا.

 

أن تتح تتتتس تضتتتتحيات  تتتتي البضتتتتائ  أو الالتتتتاينة وان تترتتتتت  نا تتتتات غيتتتتر اعتياديتتتتة  تتتتي  بيعت تتتتا  -3

ة الالتتتتاينة  تتتتي ستتتتبيل  رمتتتتي  تتتتزء متتتتل البضتتتتاعة  تتتتي البحتتتتر لغتتتترض تيايتتتت  و ن ا ولتتتت

 إن اذبا.

 

 
ا رب ال   ورب  نااً بو التضحية غير ا عتيادية التي تب ل أو ال  رو ات التي تناس اختياراً وبطري ة مع ولة عند  واإل راء ال   ود  ي ال 

 و ود خطر ي دد الالأمة العامة بغرض ال حا  ة على مج عة عناصر الرسالة البحرية." 
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أن تكتتتتون تلتتتت  التضتتتتحيات أو النا تتتتات م  تتتتودب أو تناتتتتس ب تتتتورب مع ولتتتتة لح ايتتتتة عناصتتتتر  -4

 الرالة البحرية وإن اذبا. 

 

ال يتتتتام بع ليتتتتة التضتتتتحية  تتتتي البضتتتتائ  أو  أوومتتتتل ال عتتتتروف أن الج تتتتة ال يولتتتتة ب عطتتتتاء ال تتتترار 

لبحريتتتتة خطتتتتر بحتتتتر  بتتتتو ربتتتتان الالتتتتاينة  ن ال  تتتتاري  عنتتتتدما يتتتتدابم الرالتتتتة ا إناتتتتا الالتتتتاينة أو 

الالتتتاينة وا ولت تتتا تكتتتون بع دتتتته أثنتتتاء الرالتتتة البحريتتتة، إ  انتتته ي كتتتل أعطتتتاء مثتتتل بتتت ا ال تتترارات 

مالتتتتاعد  الربتتتتان  تتتتي االتتتتة غيتتتتاو الربتتتتان أو و اتتتتته أو عتتتتدم قتتتتدرب الربتتتتان علتتتتى  إلتتتتىوغيربتتتتا 

 الت رف ب عطاء ال رار ال ناس    صابته ب رض خطير أقعدا.

 

عتتتتترف اليالتتتتتارب العامتتتتتة )اليالتتتتتارب  1972لالتتتتتنة  12قتتتتتانون التجتتتتتارب البحتتتتتر  األردنتتتتتي رقتتتتتم  نإ

 :   ا يلي 258البحرية(  ي ال ادب  

 

 بتتتي  تتتتل متتتتا يطتتتترأ أثنتتتتاء الرالتتتتة البحريتتتة علتتتتى الالتتتتاينة أو الح ولتتتتة متتتتل أ تتتترار أو بتتتتأك. 

 و ةو  ل   ل ما قد يد   لتأميل سأمة الرالة مل نا ات استثنائية أو غير مأل

 

ايتتتتث اعتبتتتتر اليالتتتتارب العامتتتتة بتتتتي )خالتتتتائر بحريتتتتة مشتتتتتر ة( و عتتتتل  تتتتل متتتتا ينتتتتتج متتتتل أ تتتترار 

عليتتته الربتتتان ق تتتدا لل ناعتتتة ال شتتتتر ة ومجاب تتتتة  أقتتتتدموبتتتأك أشتتتياء ونا تتتات استتتتثنائية عتتتل بتتتأك 

 وال انون نااله عرف اليالائر الياصة بأن ا:  ليطر تعر ت له الرالة.

 

عناصتتتر الرالتتتة البحريتتتة  تتتان صتتتاا  الشتتتيء ال تضتتترر  تتتل خالتتتارب بحريتتتة   تكت تتتل  ي تتتا 

 يتح ل اليالارب. 

 

 كيف حدد القانون تسوية اخلسائر البحرية 
 

مابيتتتتة خالتتتتائر األ تتتترار والتتتتتي اعتبربتتتتا خالتتتتائر بحريتتتتة  262  تتتتا اتتتتدد ال تتتتانون ذاتتتتته  تتتتي ال تتتتادب 

  ا ة: 

 

 عل الالاينة. الح ولة:  راء  رم البضائ   ي البحر واستع ال ا وقودا أل ل التياي   (أ )

 الالاينة:  راء بأك ال   ات والتارعات لغرض إن اذ الح ولة.  (و)

   أنخالتتتتائر النا تتتتات التتتتتي يتتتتد ع ا الربتتتتان لالتتتتأمة الرالتتتتة وبتتتتي نا تتتتات استتتتتثنائية وعلتتتتى  (ج)

 تتجاو  ب ا النا ات تالوية اليالائر ال شتر ة. 

 

 أنواع وصور اخلسارة العامة 
 

 البحر. رمي البضاعة أو أ زاء مل الالاينة  ي  -1

األ تتترار التتتتي ت تتتي  البضتتتاعة ال و تتتودب  تتتي عنتتتابر الالتتتاينة بالتتتب  تعر تتت ا ل يتتتاا البحتتتر  -2

 عند ال يام برمي البضائ   ي البحر. 

األ تتترار التتتتي ت تتتي  البضتتتاعة بالتتتب  استتتتع ال ال يتتتاا  تتتي إ اتتتاء النتتتار عنتتتدما يشتتت  اريتتتس  -3

 على الالاينة. 

 تتتتتترار الحاصتتتتتتلة ل كائن تتتتتتا راد  للالتتتتتتاينة واألإاأل تتتتتترار التتتتتتتي تحتتتتتتد  نتيجتتتتتتة  نتتتتتتوم  -4

 وال  اري  التي تناس  ي سبيل محاولة إعادب الت ويم. 

 خالارب أ ور الشحل بالب  التضحية بالبضاعة.  -5

 البضاعة أو أ زاء الالاينة التي تالتع ل عند الحا ة  وقود.  -6
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مينتتتاء الشتتتتحل وستتتتائر نا تتتتات تاريتتتتغ  إلتتتتىمينتتتتاء اإلغاثتتتة ونا تتتتات العتتتتودب  إلتتتتىنا تتتات اللجتتتتوء  -7

 جوء ونا ات خزن ا وإعادب شحن ا.يات  ي ميناء اللاإلرسال

 

 املشاركة يف اخلسارة العامة مبدأ فرضته القوانني البحرية [2]
 

 اخلسارة العامةبمصاريف اإلنقاذ وعالقتها 
 

م تتتاري  اإلن تتتاذ تشتتت ل األ تتتور التتتتي تتتتد   عتتتل أتعتتتاو ال ن تتت يل وال  تتتاري  التتتتي تبتتت ل متتتل قتتتبل م 

التتتتاينة وا ولت تتتتا وايتتتتاب العتتتتامليل علتتتتى ظ تتتتر الالتتتتاينة  استتتتت جار ستتتتاابة عتتتتل ع ليتتتتات م  تتتتي إن تتتتاذ ال

 أوإصتتتتابة الالتتتتاينة  إلتتتتىخطتتتتر بحتتتتر  يتتتت د   إلتتتتىل التتتتاعدت م  تتتتي ستتتتح  الالتتتتاينة عنتتتتدما تتعتتتترض 

 البضائ  بأ رار. 

 

الالتتتتاينة  تتتتي االتتتتة عتتتتدم تالتتتتديد  أووي تلتتتت  ال ن تتتت ون ا تتتتا قانونيتتتتا بال يتتتتام بتتتتالحجز علتتتتى البضتتتتائ  

النا تتتتات التتتتتي تتتتتدخل  تتتتي االتتتتاو  أوالتتتتتي تناتتتتس تيتلتتتت  عتتتتل ال  تتتتاري  أ تتتتوربم وال  تتتتاري  

اليالتتتتارب العامتتتتة   تتتتي قتتتتد تكتتتتون مالتتتتت لة و  عأقتتتتة ل تتتتا ب  تتتتاري  اليالتتتتارب العامتتتتة رغتتتتم ان 

   ال ع لية اإلن اذ. إمال وليت ا ت   على أ راف الرالة التي يتم إن اذبا  ل اال  ا ته بعد 

 

 ن تتت ون متتتل أ تتتور يلتتتتزم بتتته أ تتتراف الرالتتتة،  تتتان أ  نعتتترف ان لتتتيل  تتتل متتتا يطلبتتته ال أنويجتتت  

لتتته الحتتتس  تتتي ا عتتتتراض ختتتأل متتتدب معينتتتة متتتل  ، تتتي االتتتة عتتتدم ال ناعتتتة ، تتترف متتتل أ تتتراف الرالتتتة

وقتتتتتد ي تتتتتوم أصتتتتتحاو الالتتتتتال بتتتتتد   أ تتتتتور ال ن تتتتت يل .  د تتتتت  التأمينتتتتتات الن ديتتتتتة أوت دي تتتتته الكاالتتتتتة 

 تتتتال الرالتتتتة، ويحتتتتس ألصتتتتحاو الالتتتتال وال  تتتتاري  ال ترتبتتتتة  املتتتتة لتالتتتت يل ع ليتتتتة اإلن تتتتاذ وإ 

 مطالبة ب ية أ راف الرالة بال الاب ة  ي ب ا األ ور وال  اري ،  ل اال  ا ته.

 
وال عتتتروف ان الشتتتير التتت   ي تتتوم با تاتتتا  متتت  ال ن تتت يل بتتتو ربتتتان الالتتتاينة باعتبتتتارا الج تتتة التتتتي 

العامتتتتة ويتتتتتم ت ثتتتتل أ تتتتراف الرالتتتتة البحريتتتتة، وقتتتتد تتتتتدخل م تتتتاري  اإلن تتتتاذ بتتتت ا  تتتت ل اليالتتتتارب 

  1تالويت ا مل قبل خبراء التالوية ب و   قواعد يورك انتورو وتعديأت ا.

 

  كيفية تسديد أطراف الرحلة حصصهم باملشاركة
 

 التالديد الن د :   -1

ي تتتتوم  تتتتل  تتتترف بالتالتتتتديد الن تتتتد ،  تتتتل االتتتت  ا تتتتته متتتتل تلتتتت  ال  تتتتاري   إذبشتتتتكل تأمينتتتتات، 

ود  بتتت ا التأمينتتتات  تتتي البنتتت   تتتي االتتتاو مشتتتترك واأل تتتور بعتتتدما يتتتتم ااتالتتتاب ا بشتتتكل ت تتتدير ، وتتتت

 ل اء  وائد ل ال   ا ة األ راف. 

 

 الكاالة:  أوالتع د  -2

ال  تتتتاري  وتالتتتتديد ا تتتتة  تتتتل  تتتتي ت تتتتديم تع تتتتد لضتتتت ان مشتتتتار ة أ تتتتراف الرالتتتتة  تتتتي أ تتتتوربم و

ت تتتتديم  االتتتتة بنكيتتتتة يحتتتتدد  ي تتتتا نتتتتو  الكاالتتتتة ومبلغ تتتتا ومكتتتتان  أو تتتترف بعتتتتد أ  تتتتال ع ليتتتتة اإلن تتتتاذ 

 ي  ا وشرو  ا. ت د

 

 مشاركة أطراف الرحلة يف اخلسارة العامة
 

 
 ذل  الوقت.  وقد خضعت لتعديأت عديدب من  8901سنة ير   تاريخ قواعد يورك أنتورو إلى   1
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مبتتتتدأ ال شتتتتار ة بتتتتو التتتتتزام قتتتتانوني اددتتتتته ال تتتتوانيل البحريتتتتة، وان ستتتتندات الشتتتتحل البحريتتتتة متتتتا  إن

تالتتتوية اليالتتتارب العامتتتة و  تتتا ل واعتتتد يتتتورك انتتتتورو  تتتي  إلتتتىن تتتا تشتتتير إإلثبتتتات ع تتتد الن تتتل و إ بتتتي 

بتتت ا ال واعتتتد  تتتتتم  إلتتتىانتتته لرب تتتا لتتتم تشتتتر بعتتتض ستتتندات الشتتتحل ولكتتتل قتتتد يأاتتتل   مينتتتاء الوصتتتول.

أو و  تتتتا ل تتتتوانيل  ، نتتتت اك التالتتتتوية و  تتتتا لل تتتتوانيل الالتتتتائدب  تتتتي مينتتتتاء الوصتتتتول بعتتتتد إ  تتتتال الرالتتتتة

أو توقاتتتت عنتتتدا الرالتتتة  تتتي االتتتة عتتتدم استتتتطاعة الالتتتاينة مواصتتتلة  ال ينتتتاء التتت   لجتتتأت إليتتته الالتتتاينة

تطبيتتتتس قواعتتتتد  إلتتتتىي الوقتتتتت الحا تتتتر تشتتتتير   يع تتتتا صتتتترااة ستتتتندات الشتتتتحل  تتتت أن إ  رالت تتتتا. 

 يورك انتورو  ي تالوية اليالارب العامة ان و دت. 

 

 كيفية إعالن اخلسارة العامة وإجراءاتها
 

خطتتتتر بحتتتتر   تتتتان  إلتتتتى تتتتي االتتتتة تعتتتترض الالتتتتاينة ختتتتأل الرالتتتتة البحريتتتتة وبتتتتي مح لتتتتة ببضتتتتائ  

لالتتتتاينت م متتتتل قبتتتتل الربتتتتان التتتت   ي تتتتوم  أصتتتتحاو الالتتتتاينة تتتتترد إلتتتتي م ال علومتتتتات بوقتتتتو  الحتتتتاد 

بتتتتتأعأم م باأل تتتتترار الحاصتتتتتلة ويطلتتتتت  متتتتتن م التعلي تتتتتات للت تتتتترف ب  تضتتتتتابا، أ  ان أصتتتتتحاو 

اليالتتتارب العامتتتة ومطالبتتتة أ تتتراف الرالتتتة بال شتتتار ة  تتتي بتتت ا  بتتت عأنالالتتتاينة بتتتم الج تتتة التتتتي ت تتتوم 

 لالاينة. ا إليهاليالارب ويالاعدبم  ي ذل  و أ بم  ي ال يناء ال   تلجا 

 

ي تتتتوم أصتتتتتحاو الالتتتتتاينة  نتتتتت اك با ت تتتتتال بشتتتتتر ة التتتتتتأميل ال  منتتتتتة لتتتتتدي ا الالتتتتتاينة بعتتتتتد دراستتتتتة 

ثتتتتم ي ومتتتتون بتعيتتتتيل خبتتتتراء التالتتتتوية للع تتتتل علتتتتى أ تتتتراء تالتتتتوية  ،ال و تتتتو  متتتتل   يتتتت  الو تتتتوا

  تتتا ينتتتتدو خبيتتتر للكشتتت  علتتتى  . اليالتتتارب العامتتتة بعتتتد دراستتتة ت ريتتتر ربتتتان الالتتتاينة عتتتل الحتتتاد 

لوقتتتوف علتتتى االتتتة البضتتتائ  والالتتتاينة ل لتالتتتوية بدراستتتة  ا تتتة  وانتتت  الحتتتاد وي تتتوم خبتتتراء االالتتتاينة 

وا تتتتر األ تتتترار الحاصتتتتلة ومعر تتتتة قي تتتتة البضتتتتائ  والالتتتتاينة وأ تتتتور الشتتتتحل تالتتتت يأ إل  تتتتال 

وقتتتد تالتتتتغر  تلتتت  الع ليتتتة  تتتترب   التالتتتوية وتو يتتت  ا تتتة  تتتل  تتترف متتتل الرالتتتة بال شتتتار ة ب تتتا.

 خاصة  ي الحواد  ال ع دب.   ويلة قد تتعدى الالنوات

 

يتتتتم تحديتتتد م تتتدار ال شتتتار ة مبتتتدئيا بشتتتكل نالتتتبة  أنتتتتتم مطالبتتتة أ تتتراف الرالتتتة بال شتتتار ة ب تتتا بعتتتد 

م ويتتتة تحتالتتت  متتتل قبتتتل خبتتتراء التالتتتوية علتتتى  تتتوء م تتتدار اليالتتتارب، التتتتي يحتتتدد اج  تتتا ب تتتورب 

 ت ريبية. 

 

دى شتتتر ات التتتتأميل  تتتان أصتتتحاو نو تتت  انتتته  تتتي االتتتة  تتتون البضتتتائ  غيتتتر م منتتتة لتتت أنوبنتتتا يجتتت  

الالتتتاينة يطلبتتتون متتتل أصتتتحاو البضتتتائ  تالتتتديد ا تتتت م متتتل مبلتتتغ اليالتتتارب العامتتتة،  تتتل بنالتتتبة قي تتتة 

أمتتتتا إذا  . بضتتتتاعته، وإذا لتتتتم يجتتتتر التالتتتتديد  تتتتان البضتتتتاعة تب تتتتى محجتتتتو ب تحتتتتت أيتتتتدي م وبحتتتتو ت م

التتتتي تتح تتتل مبتتتالغ  انتتتت البضتتتاعة م منتتتة لتتتدى شتتتر ة التتتتأميل  تتتان ال تتت مل )شتتتر ة التتتتاميل( بتتتي 

ال تتتت مل يتتتتد   التعتتتتويض عتتتتل عناصتتتتر الرالتتتتة ال ضتتتتحى ب تتتتا  أن  تتتتا   مالتتتتاب ة ال تتتت مل ل تتتتم.

الالتتتتاينة، ب طالبتتتتة أ تتتتراف الرالتتتتة بت تتتتديم  أوأ تتتتور الشتتتتحل  أووال تتتت مل علي تتتتا، بضتتتتاعة  انتتتتت 

 إلتتتتىالضتتتت انات لغتتتترض  تتتت ان تالتتتتليم البضتتتتائ   تتتتي مينتتتتاء الوصتتتتول و  يتتتتتم تالتتتتليم البضتتتتائ  

ي تلكتتتون ا تتتا قانونيتتتا  أن تتتم إذمينتتتاء الوصتتتول متتتا لتتتم ت تتتدم بتتت ا الضتتت انات ال طلوبتتتة  أصتتتحاب ا  تتتي

  ي االة عدم ت ديم إ راف الرالة.بالحجز على البضائ    ا أسلانا 

 

 أنواع الضمانات املطلوبة
 

 التأمينات الن دية -1

 تتتر ية تكتتتون تو تتت   تتتي البنتتت  ل تتتاء  ائتتتدب موو تتتأء أصتتتحاو الالتتتاينة،  إلتتتىن ديتتتة التأمينتتتات ال مت تتتد

 ل ال  أصحاو البضائ ، و  يحس ألية   ة الت رف ب ا لحيل أ  ال التالوية الن ائية. 
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تحتالتتت  التأمينتتتات ب  تتتدار النالتتتبة ال علنتتتة ل ي تتتة البضتتتاعة ال ثبتتتتة  تتتي قائ تتتة ال ج تتتز بتتت ا وعلتتتى متتتل 

 يح تتتتل متتتتن م علتتتتى وصتتتتل أنو تتتتأء الالتتتتال  تتتتي مينتتتتاء الوصتتتتول  إلتتتتىقتتتتام بتالتتتتديد بتتتت ا التأمينتتتتات 

استتتتتأم التأمينتتتتات ال د وعتتتتتة لليالتتتتارب العامتتتتتة وموقتتتت  متتتتل و تتتتتأء الالتتتتاينة يثبتتتتتت  يتتتته تااصتتتتتيل 

البضتتتتاعة وعأمات تتتتا واستتتتم الالتتتتاينة ورقتتتتم الرالتتتتة ورقتتتتم ستتتتند الشتتتتحل وتارييتتتته وقي تتتتة البضتتتتاعة 

 وم دار التأمينات ال التل ة مل قبل و أء الالاينة. 

 

  االة اليالارب العامة -2

ت تتتتدم متتتتل قبتتتتل شتتتتر ات التتتتتأميل عتتتتل اإلرستتتتاليات ال  منتتتتة لتتتتدي م  بتتتتي عبتتتتارب عتتتتل  االتتتتة موقعتتتتةو

 . يتع تتتدون ب و ب تتتا تالتتتديد ا تتتة مشتتتار ة  تتتل إرستتتالية م منتتتة لتتتدي م عنتتتد أ  تتتال التالتتتوية الن ائيتتتة

وتالتح تتتل شتتتر ة التتتتأميل  تتتي ناتتتل الوقتتتت  االتتتة معا التتتة موقعتتتة متتتل قبتتتل ال تتت مل ل تتتم يتع تتتدون 

مشتتت ولة  تتت ل أاكتتتام وثي تتتة  كتتتونإرستتتاليت م التتتتي   ت نا تتتات  تتتي أوب و ب تتتا تح ل تتتم أيتتتة مشتتتار ة 

 التاميل. 

 

و تتتي بعتتتض األايتتتان يطلتتت  أصتتتحاو الالتتتاينة  االتتتة بنكيتتتة وااتتتدب ت تتتدم متتتل شتتتر ات التتتتأميل عتتتل 

   ي  اإلرساليات ال  منة و س مبلغ وشرو  معينة. 

 

  بتتتت ا مالتتتت ولية شتتتتر ات التتتتتأميل عتتتتل ال شتتتتار ة  تتتتي اليالتتتتارب العامتتتتة تتتتترتبي باشتتتتترا  وقتتتتو إن

اليالتتتتارب بالتتتتب  خطتتتتر متتتت مل  تتتتدا، أ  ان  تتتترر اليالتتتتارب العامتتتتة بتتتتو غالبتتتتا متتتتا يكتتتتون مشتتتت و  

 لم ت   اليالارب بالب  خطر غير م مل  دا.  إذا  ل أاكام وثي ة التاميل، ل ا  أ مال ولية 

 

وان مالتتت ولية شتتتر ة التتتتأميل  تتتي االتتتة اليالتتتارب العامتتتة تكتتتون بحتتتد أق تتتاا مبلتتتغ التتتتأميل ال ثبتتتت  تتتي 

  ة التاميل. وثي

 

النقتتتتاط الواجتتتته مراعاتهتتتتا  :البتتتتط يف طلبتتتتات التعتتتتويع لل ستتتتارة العامتتتتة
 من قبل شركة التأمني

 

وثي تتتتة التتتتتأميل ايتتتتث قتتتتد يالتتتتتثنى أايانتتتتا  إلتتتتىالتأ تتتتد متتتتل شتتتت ول  تتتترر اليالتتتتارب بتتتتالر و   -1

االتتتت  ا تاتتتتا  بتتتتيل ال تتتت مل وال تتتت مل لتتتته  تتتتأن يكتتتتون بنتتتتاك تغطيتتتتة بضتتتتاعة معتتتتيل  تتتترر 

 ارب الكلية   ي دون أ  ميا ر أخرى. معينة  د خطر اليال

 أو تتتي االتتتة التأ تتتد متتتل شتتت ول الضتتترر يجتتت  مأا تتتة متتتا إذا  تتتان الضتتترر نتيجتتتة تضتتتحيات  -2

 م اري  بالب  إن اذ الرالة م  تح س أر ان اليالارب العامة. 

قتتتد يأاتتتل ان بنتتتاك تأمينتتتا ناق تتتتا أ  ان قي تتتة البضتتتاعة تزيتتتد عتتتتل مبلتتتغ تأمين تتتا  اتتتي بتتتت ا  -3

  ولية شر ة التأميل بشكل نالبي. الحالة تكون مال

عتتتدم صتتتأاية الالتتتاينة لل أاتتتة  ي كن تتتا  نتتت اك  أوالتأ تتتد متتتل صتتتحة إعتتتأن اليالتتتارب العامتتتة  -4

الر تتتتو  علتتتتى أصتتتتحاو الالتتتتاينة وتح تتتتيل م  ا تتتتة األ تتتترار الحاصتتتتلة  تتتتي البضتتتتائ  ال  منتتتتة 

 لدي م وال  اري  التي تكبدوبا عل ب ا اإلرسالية. 

 

 1972لالتتتتنة  12متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة األردنتتتتي رقتتتتم  272دب أاكتتتتام ال تتتتا إلتتتتىوبتتتتالر و  

 نأال انه قد ادد  ري ة تالوية اليالائر البحرية  األتي: 

 

مكتتتتان  أومينتتتتاء ت  تتتتدا الح ولتتتتة التتتتتي تكتتتتون  تتتتي الالتتتتاينة وقتتتتت ال تتتتأك  أختتتتران تتتتتتم  تتتتي 

 ان طا  الالار ب و   قانون ذل  ال يناء. 
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لكائنتتتة وقتتتت التاريتتتغ وباعتبتتتار االتتتة األشتتتياء التتتتي تتتتم إن اذبتتتا وقالتتت  ا وقتتتد تنتتتاول ال تتتانون ذاتتتته ال تتتيم ا

 ثأثة أقالام وبي:   إلى

 

 تحديد ال ج وعة الدائنة وبي  -1

 

نا تتتتات الربتتتتان ومبلتتتتغ الضتتتترر الأاتتتتس بالالتتتتاينة وث تتتتل البضتتتتائ  ال  لكتتتتة وأ تتتترب الن تتتتل ال الكتتتتة 

 ونا ات تالوية اليالائر البحرية. 

 

 تحديد ال ج وعة ال دينة -2

 

بكامتتتتل ال ي تتتتة ال  تتتتدرب ل تتتتا  تتتتي ال ينتتتتاء  أوبضتتتتائ  بكامتتتتل قي ت تتتتا  ي تتتتا إذا أن تتتت ت ال -أ 

ال   تتتتود إذا بتتتتي أبلكتتتتت بعتتتتد ان يتتتتتم االتتتتم النا تتتتات متتتت  الرستتتتوم الج ر يتتتتة وأ تتتترب 

 الالاينة. 

 الالاينة ب ي ت ا الح ي ية ال ا ية  ي ميناء است راربا بعد االم النا ات.  -و

 ل تعر يل لليطر بثلثي مبلغ  ا ال ائم. أ رب الالاينة وأ رب ن ل الر او ا -ج

 

 إيجاد النالبة التي يتو   ب ا مبلغ ال ج وعة األولى على ال ج وعة الثانية.  -3

 

 كيفية تسوية تعويضات اخلسارة العامة
 

يتتتتتم ااتالتتتتاو أ تتتتراف الرالتتتتة )الالتتتتاينة ل البضتتتتائ ل أ تتتتور الشتتتتحل( والتتتتتي ستشتتتتارك  تتتتي  -1

 اليالارب العامة  األتي: 

 

ارك ب تتتدر قي ت تتتا  تتتي ال كتتتان التتت   تنت تتتي  يتتته الرالتتتة البحريتتتة أ  ب تتتدر الالتتتاينة: تشتتت (أ )

 قي ت ا الح ي ية  ي ذل  ال كان مطرواا من ا  لاة ت لي  أ راربا. 

 

أ تتتور الشتتتحل: تشتتتارك ب  تتتدار متتتا يتتتد   من تتتا  تتتي مينتتتاء الوصتتتول مطرواتتتا من تتتا  (و)

 إلتتتى ا النا تتتات التتتتي ت تتترف  ستح تتتال ا منتتت  تتتتاريخ وقتتتو  اليالتتتارب العامتتتة مضتتتا

أمتتتا أ تتتور الشتتتحل ال د وعتتتة ب تتتورب  املتتتة  . أ تتتور الشتتتحل التتتتي تضتتتي  بالتضتتتحية

قي تتتتة  إلتتتتى زئيتتتتة قبتتتتل ابتتتتتداء الرالتتتتة  تتتتأ تالتتتتابم بتتتت ل ، باعتبتتتتار ان تتتتا تضتتتتاف  أو

 البضاعة.

 

ال ينتتتاء التتت   تن تتتي  أوالبضتتتاعة: تالتتتابم ب  تتتدار قي ت تتتا الاعليتتتة  تتتي مينتتتاء الوصتتتول  (ج)

الشتتتتحل ونا تتتتات التاريتتتتغ وستتتتائر ال  تتتتاري    يتتتته الرالتتتتة مطرواتتتتا من تتتتا أ تتتتور

األختتتترى التتتتأ م د ع تتتتا عنتتتتد التالتتتتليم مضتتتتا ا إلي تتتتا قي تتتتة البضتتتتاعة التتتتتي تضتتتتي  

أمتتتتا إرستتتتالية البضتتتتاعة ال ضتتتتحى ب تتتتا بالكامتتتتل   بالتضتتتتحية وتتتتتد    يالتتتتارب عامتتتتة.

صتتتااب ا متتتل مالتتتاب ات اليالتتتارب العامتتتة بعتتتد اقتطتتتا  مبلتتتغ  إلتتتى تتتان قي ت تتتا تتتتد   

 مالاب ت ا. 

 

األ تتتترار التتتتتي تعر تتتتت ل تتتتا أ تتتتراف الرالتتتتة متتتت  ال  تتتتارف التتتتتي ستتتتتدخل  تتتتي  ا تتتتر -2

 االاو اليالارب العامة.

 

تثبيتتتت مبتتتالغ التأمينتتتات الن ديتتتة التتتتي تتتتم تالتتتديدبا متتتل قبتتتل أصتتتحاو البضتتتائ   تتت انا لل شتتتار ة  -3

  ي اليالارب العامة م  ااتالاو الاائدب ال ترتبة علي ا. 
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و ب تتتا التالتتتوية و تتتي االتتتة عتتتدم و تتتود أيتتتة إشتتتارب تحديتتتد قواعتتتد يتتتورك انتتتتورو التتتتي ستتتتتم ب  -4

 ل ا تتم التالوية و  ا لل وانيل ال ع ول ب ا  ي ميناء الوصول. 

 

 التحر  و    الح ائس ال تعل ة بالحاد  ال   تعر ت له الالاينة.  -5

 

 إذاالكشتتت  علتتتى البضتتتتائ  والالتتتاينة وتو يتتت  أ تتتتور وم تتتاري  اإلن تتتاذ علتتتتى أ تتتراف الرالتتتتة  -6

 ية قد  لاوا ب ا.  ان خبراء التالو

 

أعتتتداد ت ريتتتر ما تتتل يتضتتت ل تااصتتتيل مالتتتاب ة  تتتل  تتترف متتتل أ تتتراف الرالتتتة متتت  أ تتتور  -7

 خبراء التالوية و ل ما يتعلس بتالويت م لليالارب العامة. 

 

 إلتتتتىشتتتتعر  تتتتل   تتتتة معينتتتتة بالتالتتتتوية وترستتتتل نالتتتتخ من تتتتا بعتتتتد ت تتتتديم خبتتتتراء التالتتتتوية لت ريتتتتربم ت  

د ان تالتح تتتتل موا  تتتتة أصتتتتحاو الالتتتتاينة، ويحتتتتس لتلتتتت  شتتتتر ات التتتتتأميل والتتتتى لويتتتتد   تتتتي لنتتتتدن بعتتتت

الج تتتتات ا عتتتتتراض، وعنتتتتدبا ان وقتتتت  ا عتتتتتراض يلتتتتزم تالتتتتويته،  تتتت ذا متتتتا تتتتتم ذلتتتت  وا تتتتلت 

 ال وا  ة مل الج ي  اعد الت رير ن ائيا. 

 

ت تتتارير ميت تتترب تيتتتر اإلرستتتاليات  إلتتتي مأمتتتا بشتتتان أصتتتحاو البضتتتائ   تتتان خبيتتتر التالتتتوية يرستتتل 

علتتتتتي م ليجتتتتتر  استتتتتتأم اليبيتتتتتر وصتتتتتل  أوينة واألرصتتتتتدب ال التتتتتتح ة ل تتتتتم ال شتتتتتحونة علتتتتتى الالتتتتتا

  التأمينات.
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بنقتتتل البضتتتائع  اخلاصتتتة 1978أحكتتتات اتفاقيتتتة هتتتامبور  لستتتنة 
 احبر

 

 

 .2003، 41الي نية، العدد  مجلة التحكيمنشرت ب ا الدراسة  ي 

 

 

 اتفاقية هامبور  
 

ل تتتة بالن تتتل البحتتتر  للبضتتتائ ، وان ال ا تتتوم بتتتي معابتتتدب دوليتتتة ت تتتوم علتتتى تحديتتتد بعتتتض ال واعتتتد ال تع

اإلب تتتتال ال اتتتتترض  أوع ومتتتتا ان مالتتتت ولية الناقتتتتل ب و تتتت  بتتتت ا ا تااقيتتتتة ت تتتتوم علتتتتى مبتتتتدأ اليطتتتتأ 

دد بتتت ا ال اعتتتتدب حتتتومتتت د  ذلتتت    اعتتتدب ان ي تتت  عتتت ء اإلثبتتتات علتتتى الناقتتتل ا  ان أاكتتتام ا تااقيتتتة ت

  ي ما يتعلس ببعض الحا ت. 

 

وذلتتت  بعتتتد ت تتتديس  امبيتتتا وبتتتي  1992 11 1ايتتتز الناتتتاذ التتتدولي اعتبتتتارا متتتل وقتتتد دخلتتتت ا تااقيتتتة 

( متتتتتل بتتتتت ا 30أاكتتتتتام ال تتتتتادب ) إلتتتتتى، وذلتتتتت  استتتتتتنادا 1992 10 7دولتتتتتة العشتتتتترون علي تتتتتا  تتتتتي ال

 ا تااقية. 

 

ان بتتتت ا ا تااقيتتتتة قتتتتد التتتتت محتتتتل األاكتتتتام التتتتتي وردت با تااقيتتتتة الدوليتتتتة الياصتتتتة بتوايتتتتد بعتتتتض 

 تتتتي  برو التتتتل( التتتتتي وقعتتتتت  تتتتي 1924لعتتتتام  برو التتتتلوال التتتت اب )اتااقيتتتتة قواعتتتتد ستتتتندات الشتتتتحل 

وذلتتتتت   1968 2 23 تتتتتي  برو التتتتتل)والبروتو تتتتتول ال عتتتتتدل( ل تتتتتا والتتتتت   وقتتتتت   تتتتتي  1924 8 25

 لألسباو التالية: 

 

و تتتان لتتته األثتتتر البتتتالغ  تتتي صتتتياغة بعتتتض أاكتتتام  ،بالتتتب  التطتتتور التكنولتتتو ي للن تتتل البحتتتر  -1

 . 1978بن ل البضائ  بطريس البحر لعام  اتااقية األمم ال تحدب الياصة

 

ومتتتتل بتتتت ا ا نت تتتتادات  ،1924لعتتتتام  برو التتتتلاتااقيتتتتة  إلتتتتىبالتتتتب  ا نت تتتتادات التتتتتي و  تتتتت  -2

 ب دد مال ولية الناقل.  1الشرو  التي  انت ترد  ي سند الشحل

 

 
(  ي ب ا الكتاو  ثيراً ولاائدب ال ارع العام ن د تعريااً عاماً به.  سند الشحل مالتند إي ال يوق   Bill of Ladingيرد ذ ر سند الشحل )   1

على شرو  ن ل  عليه الناقل أو مل ي ثله ويعطيه للشاال أو مل ي ثله عند تالليم البضاعة لشحن ا على ساينة.  وبو ب  ا ال عنى دليل تحرير 

 بضاعة مل ميناء إلى ميناء  خر م ابل نولون معيل )أ رب شحل(. 

 

 وتك ل أب ية سند الشحل  ي اآلتي: 

 

  ونه دليل تحرير  على قيام ع د الن ل البحر  وشرو  ب ا الع د.  1

وب ا ال يزب تالابم     ونه مالتند إقرار ب لكية البضاعة بحيث ي ب  اامل سند الشحل معاد ً للطرف الحائز على البضاعة. 2

وألغراض  الن ل  ع لية  أثناء  قانوني  بشكل  بالبضاعة  الت رف  ارية  الالند  اامل  ت ن   ألن ا  الدولية  التجارب  تعزيز   ي 

 ا قتراض والربل وغيربا مل الت ر ات ال انونية.

ا 3 استأم  اس  له  مل  إلى  البضاعة  بتالليم  وعداً  متض ناً  الن ل  بالبضاعة مو و   إي ا ً  الرالة  ونه  انت اء  بعد  لبضاعة 

 البحرية.
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 سريان االتفاقية 
 

ميتلاتتتتيل أ  انتتته تتتتم  ان أاكتتتام اتااقيتتتة بتتتامبورج تالتتتر  علتتتى   يتتت  ع تتتود الن تتتل بتتتالبحر بتتتيل دولتتتتيل

استتتتبعاد الن تتتل التتت   يتتتتم بتتتيل مينتتتاءيل واقعتتتيل  تتتي دولتتتة وااتتتدب ولتتتو  انتتتت متتتل التتتدول ال تعاقتتتدب ولتتتو 

  ان ب ا الن ل ييرج عل نطا  ال أاة الالاالية. 

 

خ تتتتل اتتتتا ت  تتتت ذا تح  تتتتت أاتتتتدابا  إلتتتتى( متتتتل بتتتت ا ا تااقيتتتتة أشتتتتارت 2( متتتتل ال تتتتادب )1ان الا تتتترب )

 الدولة  انت أاكام ا تااقية وا بة التطبيس وبي:  ابي  إلىباإل ا ة 

 

  ي ع د الن ل بالبحر واقعا  ي دولة متعاقدب.  عليه إذا  ان ميناء التح يل ال ن و  -أ 

 إذا  ان ميناء التاريغ ال حدد  ي ع د الن ل بالبحر واقعا  ي دولة متعاقدب.  -و

ع تتتتد الن تتتتل بتتتتالبحر بتتتتو ال ينتتتتاء  إذا  تتتتان ااتتتتد متتتتوانل التاريتتتتغ ا ختياريتتتتة ال شتتتتار إلي تتتتا  تتتتي -ج

 الاعلي للتاريغ و ان ب ا ال يناء واقعا  ي دولة متعاقدب. 

 أ  وثي ة أخرى تثبت ع د الن ل بالبحر صادرب  ي دولة متعاقدب.  أوإذا  ان سند الشحل  -د

أ  وثي تتتة أختتترى تثبتتتت ع تتتد الن تتتل علتتتى ان الع تتتد ييضتتت  ألاكتتتام  أوإذا نتتتر  تتتي ستتتند الشتتتحل  بت

 لتشري  و ني اخ  بأاكام ا.  أوتااقية ب ا ا 

 

ن تتتتا تالتتتتر  دون اعتبتتتتار أ( 2( متتتتل ال تتتتادب )2  تتتتا ان أاكتتتتام بتتتت ا ا تااقيتتتتة االتتتتب ا  تتتتاء بتتتتالا رب )

أ  شتتتتير أختتتتر متتتتل  أوال رستتتتل إليتتتته  أوالشتتتتاال  أوالناقتتتتل الاعلتتتتي  أوالناقتتتتل  أولجنالتتتتية الالتتتتاينة 

 ذو  الشأن. 

 

ب   تالتتتر  علتتتى مشتتتار ات اإليجتتتار، إ  انتتته  تتتي االتتتة ( متتتل ناتتتل ال تتتاد3  تتتا انتتته ب و تتت  الا تتترب )

 انتتتته ييضتتتت  ألاكتتتتام تلتتتت  ا تااقيتتتتة  ال تتتتا ان الالتتتتند  رإصتتتتدار ستتتتند شتتتتحل ب و تتتت  مشتتتتار ة إيجتتتتا

 ين م العأقة بيل الناقل وبيل اامله إذا ما  ان ذل  األخير غير ال التأ ر. 

 

تواليتتتة ختتتأل  تتتترب متاتتتس عليتتته  تتتان نتتتر الع تتتد علتتتى ال يتتتام مالتتتت أ بن تتتل بضتتتائ  علتتتى د عتتتات م إذا أمتتتا

( متتتل ناتتتل ال تتتادب، تطبتتتس علتتتى  تتتل شتتتحنة متتتل الشتتتحنات 4أاكتتتام بتتت ا ا تااقيتتتة ب و تتت  الا تتترب )

( متتتل 3علتتتى انتتته إذا ت تتتت إاتتتدى الشتتتحنات ب و تتت  مشتتتار ة إيجتتتار  تالتتتر  علي تتتا أاكتتتام الا تتترب )

 ب ا ال ادب.  

 

ع تتتد ن تتتل للبضتتتائ  متتت  الشتتتاال وبتتتيل  اتااقيتتتة بتتتامبورج لت يتتتز بتتتيل الناقتتتل التتت   يبتتترموقتتتد  تتتاءت 

 الجزئي للن ل.  أوالناقل الاعلي ال   يع د إليه مل  ان  الناقل األصلي بالتناي  الكامل 

 

 التزامات الناقل طبقا لالتفاقية 
 

ان مالتتتت ولية الناقتتتتل ب و تتتت  بتتتت ا ا تااقيتتتتة عتتتتل البضتتتتائ  تغطتتتتي الاتتتتترب التتتتتي تكتتتتون  ي تتتتا البضتتتتائ  

بتتت ا متتتا أشتتتارت إليتتته  . مينتتتاء الشتتتحل وأثنتتتاء الن تتتل و تتتي مينتتتاء التاريتتتغتحتتتت اراستتتته )ع دتتتته(  تتتي 

ومتتتل ال أاتتتل من تتتا ان ال التتت ولية للناقتتتل قتتتد امتتتتدت   ( متتتل ال تتتادب الرابعتتتة متتتل ا تااقيتتتة.1الا تتترب )

 تتتترب تجتتتاو  الاتتتترب متتتا بتتتيل الشتتتحل والتاريتتتغ لتشتتت ل  تتتترب اراستتتة الناقتتتل للبضتتتائ   تتتي مينتتتاء  إلتتتى

 التاريغ. 

 

( ان الناقتتتتل مالتتتت ول عتتتتل الضتتتتترر التتتت   ينشتتتتا عتتتتل بتتتتتأك 5( متتتتل ال تتتتتادب )1الا تتتترب )وأشتتتتارت 

ع تتتا يلح  تتتا متتتل تلتتت  و تتت ل  عتتتل التتتتأخير  تتتي التالتتتليم والتتتتي ت تتت   تتتي الاتتتترب التتتتي تكتتتون  أوالبضتتتاعة 
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 ي تتتا البضتتتائ  تحتتتت اراستتتة الناقتتتل متتتا لتتتم يثبتتتت انتتته وو تتتأءا وتابعيتتته اتيتتت وا  تتتل التتتتدابير ال ع ولتتتة 

 اإلب ال ال اترض.  أومبدأ اليطأ  إلىالحاد  و ت اء نتائجه استنادا  ت اء وقو  

 

 بيانات سند الشحن 
 

 أوع تتتدب الناقتتتل  إلتتتىانت لتتتت الالتتتل   متتتا ( متتتل ناتتتل ا تااقيتتتة انتتته متتتتى15-14تتتتنر أاكتتتام ال تتتادتيل )

الشتتتاال علتتتتى ان  إلتتتىالناقتتتل الاعلتتتي، ي تتتوم الناقتتتتل بنتتتاء علتتتى  لتتتت  الشتتتاال ب صتتتدار ستتتند الشتتتتحل 

 ض ل البيانات اآلتية: يت

 

الطبيعتتتة العامتتتة للبضتتتائ ، العأمتتتات الرئيالتتتية الأ متتتة للتح تتتس متتتل نتتتو  الالتتتل   عتتتدد الطتتترود  -أ 

 ال ط ، وو ن الالل  و   يت ا.  أو

 الحالة ال ابرب للالل .   -و

 اسم الناقل وال حل الرئيالي لع له.  - ت

 اسم الشاال.  -د

 ه.  ي االة تعييل الشاال ل إليهاسم ال رسل   -بت

 إلتتتىمينتتتاء الشتتتحل ال ن تتتو  عليتتته  تتتي ع تتتد الن تتتل البحتتتر  والتتتتاريخ التتت   انت لتتتت  يتتته الالتتتل   -و

 ايا ب الناقل  ي ميناء الشحل. 

 ميناء التاريغ ال ن و  عليه  ي ع د الن ل.  - 

 و د أ ثر مل نالية أصلية.  إذاعدد النالخ األصلية مل سند الشحل  -م

 مكان إصدار سند الشحل.  - 

 توقي  شير أخر يت رف باس ه.  أوقي  الناقل تو - 

أشتتتارب أختتترى تتتتدل علتتتى انتتته أ تتترب  أوأ تتترب الن تتتل بال تتتدر ال التتتتحس د عتتته متتتل ال رستتتل إليتتته،  -ك

 الن ل مالتح ة الد   منه. 

 (. 23( مل ال ادب )3البيان ال شار إليه  ي الا رب ) -ل

  تعتتتيل تضتتت ينه بيانتتتا أيتتتة وثي تتتة أختتترى تثبتتتت ع تتتد الن تتتل البحتتتر أو"متتتتى صتتتدر ستتتند شتتتحل 

يتتت  ر  يتتته ان الن تتتل ييضتتت  ألاكتتتام بتتت ا ا تااقيتتتة التتتتي تبطتتتل أ  شتتتر  يتتتن ر من تتتا ب تتتا يضتتتر 

 ال رسل".   أوم لحة الشاال 

 

  ان الحال   ل .  إذايجو  شحن ا على سط  الالاينة،  أوبيان ان الالل  ستشحل  -م

علتتتتى ذلتتتت  صتتتترااة بتتتتيل أ تتتتراف اتاتتتتس  إذا تتتتترب تالتتتتليم الالتتتتل   تتتتي مينتتتتاء التاريتتتتغ  أوتتتتتاريخ  -ن

 الع د. 

 (: 6( مل ال ادب )4أ   يادب مل ادود ال ال ولية اتاس علي ا ب  تضى الا رب ) -س

"  يجتتتتتو  با تاتتتتتا  بتتتتتيل الناقتتتتتل والشتتتتتاال تعيتتتتتيل اتتتتتدود لل التتتتت ولية تتجتتتتتاو  الحتتتتتدود 

 " (.1ال ن و  علي ا  ي الا رب )

 

 طبقا لالتفاقية   إليه حتفظ املرسل  

 

لتتتم ي تتتم ال رستتتل إليتتته  إذاالتتتتأخير انتتته  أوالتلتتت   أوخطتتتار عتتتل ال تتتأك إل( ا19ل تتتادب )أشتتتارت أاكتتتام ا

التلتتت  للناقتتتل  تتتي تتتتاريخ    أوالتلتتت ، وب ابيتتتته ل تتت ا ال تتتأك  أوخطتتتار  تتتتابي عتتتل ال تتتأك إ بتو يتتته

ال رستتتل إليتتته اعتبتتتر ان بتتت ا التالتتتليم قرينتتتة  ا يتتتة علتتتى  إلتتتىيتجتتتاو  يتتتوم الع تتتل التتتتالي لتالتتتليم الالتتتل  

الناقتتتل ستتتلم الالتتتل  بالكيايتتتة ال وصتتتو ة ب تتتا  تتتي وثي تتتة الن تتتل،  تتت ذا لتتتم تكتتتل بتتت ا الوثي تتتة قتتتد صتتتدرت،  ان

 اعتبرت إن ا سل ت بحالة سلي ة. 
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لتتتم  إذا( متتتل بتتت ا ال تتتادب 1التلتتت  غيتتتر ظتتتابر تالتتتر  أاكتتتام الا تتترب ) أووانتتته  تتتي االتتتة  تتتون ال تتتأك 

 ال رسل إليه. إلىة ليوم تالليم الالل  يوما( متوالية تالي 15خطار الكتابي  ي مدب )إليو ه ا

 

تاتيشتتت ا ب تتتورب مشتتتتر ة متتتل  انتتت   أوال رستتتل إليتتته  إلتتتىوإذا  تتترت معاينتتتة الالتتتل  وقتتتت تالتتتلي  ا 

 أوتو يتتتته األخطتتتتار الكتتتتتابي ع تتتتا يتتتتتم التح تتتتس منتتتته أثنتتتتاء ال عاينتتتتة  إلتتتتىالطتتتتر يل، وانتاتتتتت الحا تتتتة 

 تل .  أوالتاتيش ال   وريل مل بأك 

 

 الخالصة

تو يتتتته األخطتتتتار   ينشتتتتل د عتتتتا بعتتتتدم قبتتتتول ال التتتت ولية وإن تتتتا ي تتتتيم مجتتتترد قرينتتتتة ظتتتتابرب ان عتتتتدم 

بتتتتتي   تالتتتتت ي ا  بالت تتتتتادم  إذالناقتتتتتل الاعلتتتتتي متتتتت  ب تتتتتاء التتتتتدعوى  أوبالتتتتتيطة  تتتتتي صتتتتتال  الناقتتتتتل 

( متتتل ا تااقيتتتة التتتتي تشتتتير إلي تتتا  تتتي مو تتتو  الت تتتادم، وقتتتد  رقتتتت 20ال ن تتتو  عليتتته  تتتي ال تتتادب )

 بيل االتيل: 

 

 حتتتر البضتتتاعة  إلتتتىالتلتتت  ظتتتابرا أ  ي كتتتل تبينتتته دون اا تتتة  أوة متتتا إذا  تتتان ال تتتأك االتتت -1

 ال رسل إليه.   إلى

يتتتتوم( مت تتتتلة ليتتتتوم  15خطتتتتار ختتتتأل )إلالتلتتتت  غيتتتتر ال تتتتابرب  تتتتا  ت تتتتديم ا أواالتتتتة ال تتتتأك  -2

 تالليم البضائ . 

 

 مسؤولية الناقل 
 

 (: 10-5-4واد ال رق ة )اكام اتااقية بامبورج  اءت ب ا ال ألمال ولية الناقل و  ا 

 

 أوال: من حيث مدة المسؤولية

 

( بتتتتان مالتتتت ولية الناقتتتتل عتتتتل البضتتتتائ  ب و تتتت  اتااقيتتتتة بتتتتامبورج 4( متتتتل ال تتتتادب )1أشتتتتارت الا تتتترب )

تشتتت ل ال تتتدب التتتتي تكتتتون  ي تتتا البضتتتائ   تتتي ع تتتدب الناقتتتل  تتتي مينتتتاء الشتتتحل وأثنتتتاء الن تتتل و تتتي مينتتتاء 

 التاريغ. 

 

( أعتتتأا ايتتتث اعتبتتترت البضتتتائ   تتتي 1ناتتتل ال تتتادب ألغتتتراض الا تتترب ) ( متتتل2  تتتا أشتتتارت الا تتترب )

 ع دب الناقل: 

 

 اعتبارا مل الوقت ال   يتل ى  يه البضائ  مل:  -أ 

 

 شير ينوو عنه.  أوالشاال  -1

اللتتتتوائ  الالتتتتارية  تتتتي مينتتتتاء الشتتتتحل  أو تتتترف ثالتتتتث أختتتتر تو تتتت  ال تتتتوانيل  أوستتتتلطة  -2

 تالليم البضائ  له لغرض الشحل. 

 

 ل   ي وم  يه  بتالليم البضائ  وذل : واتى الوقت ا -و

 

 ال رسل إليه.  إلىبتاللي  ا  -1

العتتتترف ال تبتتتت   تتتتي  أوال تتتتانون  أوبو تتتتع ا تحتتتتت ت تتتترف ال رستتتتل إليتتتته و  تتتتا للع تتتتد  -2

التجتتتارب ال عنيتتتة ب ينتتتاء التاريتتتغ، وذلتتت   تتتي الحتتتا ت التتتتي   يتالتتتلم  ي تتتا ال رستتتل إليتتته 

 البضائ  مل الناقل. 
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اللتتتتوائ  الالتتتتارية  تتتتي  أوثالتتتتث أختتتتر تو تتتت  ال تتتتوانيل   تتتترف أوستتتتلطة  إلتتتتىبتالتتتتلي  ا  -3

 ميناء التاريغ تالليم البضائ  له. 

 

وعليتتته و تتتي ظتتتل اتااقيتتتة بتتتامبورج  انتتته ب جتتترد ان يأختتت  الناقتتتل البضتتتائ   تتتي ع دتتتته  انتتته ي تتتب  

 التاريغ بال نادل.  أومال و  عل ع ليات الشحل 

 

 ثانيا: أساس المسؤولية للناقل

 

 :   ا يلي ( مل ا تااقية أساس ال ال ولية5ال ادب ) ( مل1اددت الا رب )

 
تلا تتتا و تتت ل  الناتجتتتة عتتتل التتتتأخير  أو"يالتتتأل الناقتتتل عتتتل اليالتتتارب الناتجتتتة عتتتل بتتتأك البضتتتائ  

التتتتتأخير أثنتتتتاء و تتتتود  أوالتلتتتت   أووقتتتت  الحتتتتاد  التتتت   تالتتتتب   تتتتي ال تتتتأك  إذا تتتتي التالتتتتليم 
 أو( متتتا لتتتم يثبتتتت الناقتتتل انتتته قتتتد اتيتتت  بتتتو 4البضتتتائ   تتتي ع دتتتته علتتتى الو تتته ال بتتتيل  تتتي ال تتتادب )

ا   يتتت  متتتا  تتتان متتتل ال ع تتتول تطلتتت  اتيتتتاذا متتتل تتتتدابير لتجنتتت  الحتتتاد   و تتتأ أومالتتتتيدموا 
 " .وتبعاته

 

 الخالصة

اإلب تتتال وقتتتد ظ تتتر بتتت ا  أوان مالتتت ولية الناقتتتل  تتتي ظتتتل اتااقيتتتة بتتتامبورج م سالتتتة علتتتى مبتتتدأ اليطتتتأ 

لا تتتم ال شتتتترك التتت   اعت تتتدا وتبنتتتاا ال تتت ت ر والتتت    تتتاء وا تتتحا متتتل ال لحتتتس الثتتتاني لأتااقيتتتة وبتتتو ا

 :ه ي

 
 أو"متتتتل ال ا تتتتوم ع ومتتتتا ان مالتتتت ولية الناقتتتتل ب و تتتت  بتتتت ا ا تااقيتتتتة ت تتتتوم علتتتتى مبتتتتدأ اليطتتتتأ 

اإلب تتتتال ال اتتتتترض، ومتتتت دى ذلتتتت    اعتتتتدب ان ي تتتت  عتتتت ء اإلثبتتتتات علتتتتى الناقتتتتل ا  ان أاكتتتتام 
 " .الحا تا تااقية تعدل ب ا ال اعدب  ي ما يتعلس ببعض 

 

 ثالثا: مسؤولية الناقل الفعلي

 

ان الناقتتتتل ي تتتتل مالتتتت و  عتتتتل الن تتتتل بكاملتتتته إلتتتتى ( متتتتل اتااقيتتتتة بتتتتامبورج، أشتتتتارت 1 10ان ال تتتتادب )

ويكتتتون مالتتت و   تتتي متتتا يتعلتتتس بالن تتتل التتت   ي تتتوم بتنايتتت ا الناقتتتل الاعلتتتي ع تتتا يأتيتتته الناقتتتل الاعلتتتي 

 ت  ير.  أوومالتيدموا وو أ ا  ي نطا  وظائا م مل  عل 

 

وعنتتتد وقتتتو  مالتتت ولية علتتتى الناقتتتل والناقتتتل الاعلتتتي معتتتا و تتتي اتتتدودبا تكتتتون مالتتت وليت  ا بالتكا تتتل 

والتضتتتامل ايتتتث ستتتيكون الناقتتتل بتتتو الشتتتير الوايتتتد ال التتت ول عتتتل  تتتل ع ليتتتة الن تتتل اتتتتى ولتتتو  تتتان 

 : ناقل  علي إلىبعضه  أوبناك شر   ي سند الشحل يعطيه ترخي ا بان يع د بتناي  الن ل  له 

 

أ  ان ل تتتتاا  الحتتتتس  تتتتي البضتتتتائ  ان ير تتتت  علتتتتى الناقتتتتل بتتتتالتعويض ع تتتتا ي تتتتي  البضتتتتائ  متتتتل 

( متتتل ال تتتادب 1ا  ان الجتتتزء األخيتتتر متتتل نتتتر الا تتترب )   تتترر نتتتاتج عتتتل التتتتأخير. أوتلتتت   أوبتتتأك 

( عتتتتاد وقيتتتتد مالتتتت ولية الناقتتتتل  تتتتي متتتتا يتعلتتتتس بالن تتتتل التتتت   ي تتتتوم بتتتته الناقتتتتل الاعلتتتتي  اشتتتتتر  10)

ت  تتتتير متتتتل الناقتتتتل الاعلتتتتي  أوعتتتتل بتتتت ا الن تتتتل ان يكتتتتون الضتتتترر قتتتتد نشتتتتا عتتتتل  عتتتتل ل التتتت وليته 

وقتتتت  متتتتن م  تتتتي نطتتتتا  وظتتتتائا م أ  إذا متتتتا وقتتتت  متتتتل الناقتتتتل الاعلتتتتي وتابعيتتتته وومالتتتتتيدميه وو أئتتتته 

 إلتتتى عتتتل ييتتترج عتتتل نطتتتا  وظتتتائا م  تتتان مالتتت ولية الناقتتتل تنتاتتتي عتتتل الجتتتزء متتتل الن تتتل التتت   ع تتتد بتتته 

ل تتتتاا  الشتتتتحنة ا  الر تتتتو  علتتتتى الناقتتتتل الاعلتتتتي، وان عتتتت ء اإلثبتتتتات  تتتتي  الناقتتتتل الاعلتتتتي و  يب تتتتى

 أوان ي تتتتيم التتتتدليل علتتتتى ان الاعتتتتل  ،لكتتتتي يناتتتتي مالتتتت وليته ،عليتتتته أوبتتتت ا الحالتتتتة ي تتتت  علتتتتى الناقتتتتل 

الت  تتتير التتت   وقتتت  متتتل الناقتتتل الاعلتتتي وتابعيتتته  تتتان ختتتارج نطتتتا  وظتتتائا م وبتتت ا العتتت ء لتتتيل ستتت أ 

  ي  ل األاوال.  

 

متتتتل  2اكتتتتام بتتتت ا ا تااقيتتتتة وتنطبتتتتس علتتتتى الناقتتتتل الاعلتتتي التتتت   ي تتتتوم بتتتتو بتنايتتتت ا )الا تتتترب وتالتتتر  أ

 ( 10ال ادب 
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 شروط حتديد املسؤولية 

 

 أو( انتتته يلتتتزم الناقتتتل 1 6ان األصتتتل ال تتتانوني ع تتتأ بأاكتتتام اتااقيتتتة بتتتامبورج ايتتتث أشتتتارت ال تتتادب )

التتتتتأخير الأاتتتتس بالبضتتتتائ   أو  التلتتتت أوالالتتتتاينة  تتتتي أ  اتتتتال متتتتل األاتتتتوال بتتتتالتعويض عتتتتل ال تتتتأك 

 2.5بتتتت  أوأيتتتة واتتتدب أختتترى متتتل واتتتدات الشتتتحل  أوواتتتدا االتتتابية عتتتل  تتتل  تتترد  835ب بلتتتغ يعتتتادل 

 التالاة أي  ا أعلى:  أورام مل الو ن اإل  الي للبضائ  ال الكة غوادب االابية عل  يلو

 

تجتتتتاو  الحتتتتد األعلتتتتى وعلتتتتى أ  اتتتتال  تتتتان مج تتتتو  التعويضتتتتات التتتتتي يتح ل تتتتا الناقتتتتل   يجتتتتو  ان ت

 للتعويض.

 

ان بتتتت ا ا تااقيتتتتة تناولتتتتت تحديتتتتد بتتتت ا التعتتتتويض علتتتتى أستتتتاس متتتتل معتتتتايير مو تتتتوعية االتتتتابية 

تحك يتتتة، وميتتتتزت  تتتي شتتتتان بتتتت ا التحديتتتد التحك تتتتي بتتتتيل االتتتة التعتتتتويض ال ترتتتتت  علتتتى متتتتا يلحتتتتس 

التعتتتويض تلتتت  وبتتتيل االتتتة التعتتتويض عتتتل التتتتأخير  تتتي التالتتتليم، وان تحديتتتد  أوالبضتتتائ  متتتل بتتتأك 

عتتتل الضتتترر النتتتا م عتتتل التتتتأخير  تتتي التالتتتليم،  تتتاء  تتتي الا تتترب األولتتتى  و انتتته يتحتتتدد ب بلتتتغ معتتتادل 

ل تتتترتيل ون تتتت  لأل تتتترب ال تاتتتتس علي تتتتا لن تتتتل البضتتتتائ  التتتتتي تعر تتتتت للتتتتتأخير علتتتتى إ  يتجتتتتاو  

 ال بلغ الكلي لأل رب ال تاس علي ا  ي ع د ن ل البضائ  بالبحر. 

 

تعتتتويض مالتتتتحس علتتتى الناقتتتل   تتتا أستتتلانا تبعتتتا   ت تتتا   تتترر عتتتل بتتتأك إذا متتتا ا ت تتت  أ ثتتتر متتتل و

  تتتد قضتتتت الا تتترب )ج( متتتل ناتتتل ال تتتادب،  ،تلتتت  البضتتتائ  متتت   تتترر نشتتتأ عتتتل التتتتأخير  تتتي التالتتتليم أو

بتتتان مج تتتو  متتتا يحكتتتم بتتته متتتل تعتتتويض عتتتل األ تتترار يجتتت  ا  يتجتتتاو  الحتتتد األعلتتتى للتعتتتويض 

 . بغرض بأك البضاعة محل الن ل بأ ا  ليا

 

 االاو الحد األق ى للتعويض  األتي:   إلى( مل نال ال ادب، قد أشارت 2  ا ان الا رب )

 

واتتتدب من تتتا  أوواتتتدات الشتتتحل مج عتتتة  تتتي ااويتتتات  تتتان  تتتل  تتترد  أوعنتتتدما تكتتتون الطتتترود  -1

واتتتدب شتتتتحل مالتتتت لة إذا  تتتتان عتتتتددبا متتت  ورا  تتتتي ستتتند الشتتتتحل، وإ   تعتبتتتتر  أويعتبتتتر  تتتتردا 

 ب شحل واادب. الحاوية وما تش له واد

 

تلاتتتت   ن تتتا تعتبتتتر واتتتدب شتتتحل مالتتتت لة تتتتدخل  تتتي  أوأمتتتا إذا  انتتتت الحاويتتتة ذات تتتا قتتتد بلكتتتت  -2

 م دمة منه.  أوللتعويض ما لم تكل م لو ة للناقل  األق ىاالاو الحد 

 

واتتتتدب شتتتتحل مالتتتتت لة  أويعتبتتتتر  تتتتردا  إذ( يالتتتتود علي تتتتا  تتتتاب  الغ تتتتوض 1-2 6ان أاكتتتتام الا تتتترب )

ال عتتتتددب  تتتتي ستتتتند الشتتتتحل وال تتتت  ور أن تتتتا معبتتتتأب  تتتتي أداب متتتتل  األختتتترىلشتتتتحل واتتتتدات ا أوالطتتتترود 

 أدوات الن ل. 

 

الع تتتتأت  إلتتتتى( متتتتل بتتتت ا ا تااقيتتتتة  يايتتتتة تحويتتتتل الواتتتتدات الحالتتتتابية 4 26ال تتتتادب ) قتتتتد عالجتتتتتو

الو نيتتتة  تتتي التتتدول ال تعاقتتتدب ايتتتث قضتتتت ان يتتتتم التحويتتتل و  تتتا ل ي تتتة الع لتتتة الو نيتتتة  تتتي التتتتاريخ 

س عليتتتته أصتتتتحاو الشتتتتأن، و تتتتي غيبتتتتة بتتتت ا التتتتتاريخ تكتتتتون العبتتتترب بتتتتتاريخ صتتتتدور الحكتتتتم التتتت   يتاتتتت

 بالتعويض. 

 

( متتتتل ناتتتتل ا تااقيتتتتة، لتتتتم تعتتتتي الحتتتتس للناقتتتتل ا ستتتتتاادب متتتتل تحديتتتتد ال التتتت ولية 8ان أاكتتتتام ال تتتتادب )

التتتتأخير  تتتي التالتتتليم قتتتد نتتتتج عتتتل  أوالتلتتت   أوثبتتتت ان ال تتتأك  إذا( 6ال ن تتتو  علي تتتا  تتتي ال تتتادب )
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ارتكتتتت  عتتتتل  أوالتتتتتأخير  أوالتلتتتت   أوت  تتتتير ارتكبتتتته ب  تتتتد التالتتتتب   تتتتي بتتتت ا ال تتتتأك  أو عتتتتل 

 التأخير.  أوالتل   أواست تارا وعل علم باات ال ادو  ب ا ال أك 

 

ويعنتتتتي بتتتت ا إل تتتتاء عتتتت ء اإلثبتتتتات علتتتتى ال تتتتدعي التتتت   يريتتتتد ارمتتتتان الناقتتتتل متتتتل الت التتتت  بتحديتتتتد 

 التعويض. 

 

 ( مل ال ادب الثامنة ش لت تابعي الناقل وو أءا. 2 رب )ان الاومل الجدير بال  ر 

 

 1978التقادت املانع من مساع الدعوى وفق أحكات اتفاقية هامبورج لسنة  
 

 ( مل ب ا ا تااقية ال دب ال انونية للت ادم  األتي: 20اددت ال ادب )

 

م تتيتتت  إ تتتراءات تالتتت ي بالت تتتادم أ  دعتتتوى تتعلتتتس بن تتتل البضتتتائ  ب و تتت  بتتت ا ا تااقيتتتة إذا لتتت -1

 التحكيم خأل مدب سنتيل.  أوالت ا ي 

 

 تتتي اتتتا ت عتتتدم  أوبتالتتتليم  تتتزء من تتتا،  أوتبتتتدأ متتتدب الت تتتادم متتتل يتتتوم قيتتتام الناقتتتل بتالتتتلم البضتتتائ   -2

 تالليم البضائ  مل أخر يوم  ان ينبغي ان يالل  ا  يه. 

 

   يدخل اليوم ال   يبدأ  يه مدب الت ادم  ي االاو ال دب.  -3

 

  وقتتتت أثنتتتاء متتتدب الت تتتادم ان ي تتتوم الشتتتير التتت   ت تتتدم  تتتي ا تتته مطالبتتتة ب تتتد متتتدب يجتتتو   تتتي أ -4

ويجتتتو  إعتتتادب ت ديتتتد متتتدب الت تتتادم بتتت عأن  اتتتس  ،ال طالتتت  إلتتتىالت تتتادم بتتت عأن  تتتتابي يو تتته 

 إعأنات  ا ة.  أو

 

ح تتتل مالتتت ولية لتتته ان ي تتتيم دعتتتوى تعتتتويض اتتتتى وان ان ضتتتت متتتدب الت تتتادم تالشتتتير التتت   ي -5

ا  تتتي الا تتترات الالتتتاب ة إذا أقي تتتت التتتدعوى  تتتي اتتتدود ال  لتتتة ال التتت وم ب تتتتا ال ن تتتو  علي تتت

 تتتي قتتتانون الدولتتتة التتتتي تتيتتت   ي تتتا اإل تتتراءات، علتتتى انتتته يجتتت  ا  ت تتتل ال  لتتتة ال التتت وم ب تتتا 

( يومتتتا تبتتتدأ متتتل اليتتتوم التتت   قتتتام  يتتته الشتتتير التتت   ي تتتيم دعتتتوى التعتتتويض ال تتت  ورب 90عتتتل )

 لغ  يه ب عأن الدعوى ال  امة عليه. اليوم ال   اب أوبتالوية ال طالبة 
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 (مبدأ التعويع ومبدأ احللول يف التامني البحري )بضائع
 

 

 2003، 40الي نية، العدد  التحكيمنشرت ب ا الدراسة  ي مجلة 

 

 

ن التعتتتتويض الح ي تتتتي إن تتتتا يجتتتتر  ت تتتتديرا علتتتتى أستتتتاس اليالتتتتارب الحاصتتتتلة نتيجتتتتة أمتتتتل ال عتتتتروف 

ل ملتتتزم بتعتتتويض ال التتتتايد عتتتل قي تتتة الضتتترر التتت   أصتتتابه  عتتتأ اليطتتتر ال تتت مل  تتتدا، وان ال تتت م

والناشتتتل متتتل وقتتتو  اليطتتتر ال تتت مل  تتتدا، والعبتتترب  تتتي ذلتتت  بتتتو  تتت ان إعتتتادب ال تتت مل لتتته إلتتتى 

و تتتعه التتت    تتتان عليتتته قبتتتل تح تتتس اليطتتتر ال تتت مل منتتته، علتتتى إ  تتجتتتاو  قي تتتة التتتتاميل ايتتتث إن 

وان ستتتب  التتتتزام  علتتتى  لتتتتزام ال تتت مل بتتتالتعويض. ال بلتتتغ التتتتأميني ال تاتتتس عليتتته ابتتتتداء بتتتو الحتتتد األ

ال تتت مل بتعتتتويض ال تتت مل لتتته لتتتم يكتتتل  عتتتل الغيتتتر ولكتتتل بالتتتب  ع تتتد التتتتاميل ايتتتث لتتتيل بنتتتاك أيتتتة 

بتتتتيل ال تتتت مل والغيتتتتر ال تالتتتتب   تتتتي اليالتتتتارب ت تتتتل  أن تكتتتتون أساستتتتا  يتتتتةعأقتتتتات قانونيتتتتة أو ع د

ادى مالتتت وليته عتتتل اليالتتتارب التتتتي لح تتتت لتتتدعوى قضتتتائية ولكتتتل متتت  ذلتتت    يجتتتو  ل تتت ا الغيتتتر أن يتاتتت

 بال  مل له  ن شي ا  خر قد د   التعويض عن ا. 

 

 النتائج املرتتبة على مبدأ التعويع
 

 تتلير النتائج ال ترتبة على مبدأ التعويض باآلتي:

 

 مبدأ الحلول.  –الول ال  مل محل ال  مل له  -1

  مل. ن ل   ي  ا و  ال  مل له تجاا الطرف الثالث إلى ال  -2

 ادا  الضرر أو الن ر. إيترت  ب ل  اس شي ي لل  مل قبل الج ة التي تالببت  ي  -3

 ينشا اس عيني لل  مل  ي ال ال التال  )ال التن  ات( ال   تم التعويض عنه.  -4

 

لتتت ا  ي تتتا إذا أ يتتتز لل تتت مل لتتته أن يحتتتتال بال تتتال التتتتال  بعتتتد استتتتأمه  امتتتل مبلتتتغ التعتتتويض وأ يتتتز لتتته 

الضتتترر وال طالبتتتة بتعويضتتته،   ننتتتا نكتتتون قتتتد أعتتتدناا إلتتتى مر تتتز متتتالي أاالتتتل  الر تتتو  علتتتى مالتتتب 

م تتتا  تتتان عليتتته قبتتتل ا تتتول الحتتتاد  ال تتت مل  تتتدا، أ  إن ال تتت مل لتتته قتتتد أثتتترى بتتتدون ستتتب  علتتتى 

 االاو التاميل.

 

بتتت ا ييتتتال  مبتتتدأ التعتتتويض الح ي تتتي ال ا تتتي ب عتتتادب ال تتت مل لتتته إلتتتى ال ر تتتز  يتتته أن م تتتا   شتتت  

ن عليتتته قبتتتل ا تتتول الضتتترر   تتتا أستتتلانا أعتتتأا، وان استتتتح ا  ال تتت مل لل التتتتن  ات ال تتتالي التتت    تتتا

تطبي تتتا ل بتتتدأ التعتتتويض  ،متتتل الشتتتيء ال تتت مل عليتتته بعتتتد وقتتتو  الحتتتاد  عنتتتد د عتتتة قي تتتة الشتتتيء  املتتتة

يكتتتتون و يكتتتون  نتتتت اك لل تتت مل  تتتل ا تتتتو  ال تتت مل لتتته علتتتى الشتتتتيء ال تتت مل عليتتته  ،ومبتتتدأ الحلتتتول

تلتتت  الح تتتو  التتتتي ت لتتتل خالتتتارته أو تزيل تتتا ولتتتيل لل تتت مل لتتته ذلتتت ، ألنتتته متتتل لل تتت مل الحتتتس با نتاتتتا  

إذا انتاتتت  ب تتتا بعتتتد أن قتتتبض مبلتتتغ التعتتتويض  تتتامأ  انتتته ستتتوف يالتتتتلم أ ثتتتر متتتل مبلتتتغ خالتتتارته وبتتت ا 

 ينا ي مبدأ التعويض.

 

وال بتتتتدأ ناالتتتته ينطبتتتتس بالنالتتتتبة لل تتتت مل، إذ   يجتتتتو  لتتتته أن يجنتتتتي مكاستتتت  نتيجتتتتة لحلولتتتته محتتتتل 

ل لتتتته،  تتتتالحلول علتتتتى بتتتت ا ال تتتتورب ي تتتتدف إلتتتتى منتتتت  اإلثتتتتراء بتتتتأ ستتتتب  متتتتل  انتتتت  ااتتتتد ال تتتت م

 تتتال  مل   يالتتتتطي  بتتتالحلول أن يالتتتترد مبلغتتتا ياتتتو  متتتا د عتتته إلتتتى   ال تعاقتتتديل علتتتى االتتتاو اآلختتتر.

 الاائض إلى ال  مل له. التزم بردال  مل له  ان اد  ذل  
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 . لشي تتتتي  تتتتي ا قتضتتتتاء متتتتل الغيتتتتر ال التتتت ولان الحلتتتتول   يترتتتتت  عليتتتته   تتتتدان ال تتتت مل لتتتته ا تتتته ا

إن  تتتل متتتا يا تتتدا بتتتو ال ناعتتتة الناشتتت ة عتتتل بتتت ا الحتتتس وذلتتت  إلتتتى اتتتد مبلتتتغ التعتتتويض التتت   استتتتل ه متتتل 

بتتتت ا وان اتتتتس ال تتتت مل  تتتتي الحلتتتتول   ي ت تتتتر علتتتتى ال بتتتتالغ التتتتتي د ع تتتتا  تعتتتتويض إلتتتتى   ال تتتت مل.

رداد بتتت ا ال بتتتالغ متتتل الغيتتتر ال التتت ول ال تتت مل لتتته بتتتل يشتتت ل أيضتتتا النا تتتات التتتتي تكبتتتدبا متتتل ا تتتل استتتت

عتتتل اليالتتتارب،    تتتاري  التتتدعوى وإتعتتتاو ال حتتتامي وغيربتتتا،   تتتا لتتته الحتتتس  تتتي ال طالبتتتة بالاوائتتتد 

 على أصل ال بلغ اعتبارا مل تاريخ ال طالبة ال ضائية.

 

 المسؤول عن الضرر )مسبب الضرر(. –الرجوع على الغير 

 

األمتتتور ال   تتتة  تتتي التتتتاميل متتتل النتتتاايتيل الانيتتتة ان ر تتتو  ال تتت مل علتتتى مالتتتب  الضتتترر بتتتو متتتل 

ان ع تتتد التتتتاميل قتتتد يشتتتترك متتت  غيتتترا متتتل األستتتباو  تتتي قيتتتام مالتتت ولية شتتتير  ختتتر عتتتل  وال انونيتتتة. 

التعتتتويض، لتتت ا  تتتان ال تتت مل لتتته   يجتتتو  لتتته ان ير تتت  علتتتى شتتتر ة التتتتاميل ومالتتتب  الضتتترر، وإن تتتا 

بالتزامات تتتا تجتتتاا ال تتت مل لتتته تر تتت  علتتتى  يطالتتت  شتتتر ة التتتتاميل عتتتل قي تتتة الضتتترر ثتتتم بعتتتد و ائ تتتا

لتتت ا بتتتر ت مالتتتالة أ  متتتل ا ثنتتتيل  . مالتتتب  الضتتترر بعتتتد أن تحتتتل محلتتته استتتتنادا إلتتتى اتتتس الحلتتتول

وبتتتتتل يجتتتتتو  لل تضتتتتترر   ال تتتت مل )شتتتتتر ة التتتتتتاميل( أو ال التتتت ول عتتتتتل الضتتتتترر يتح تتتتتل الضتتتترر 

 تتتتل متتتتل ال تتتت مل إن ال تضتتتترر ي لتتتت  ا تتتتا مت يتتتتزا تجتتتتاا    )ال تتتت مل لتتتته( الج تتتت  بتتتتيل التعويضتتتتيل

وال التتتت ول عتتتتل الضتتتترر، وو تتتتود بتتتت ا الحتتتتس تجتتتتاا أ  متتتتل الطتتتتر يل   يتتتت ثر علتتتتى و تتتتودا تجتتتتاا 

الطتتتترف اآلختتتتر ولكتتتتل ل تتتتا  تتتتان الضتتتترر   ي كتتتتل أن يعتتتتوض إ  متتتترب وااتتتتدب،   تتتتا وان قواعتتتتد 

ال التتت ولية لتتتم تو تتت  لتكتتتون ستتتببا  تتتي إثتتتراء ال تضتتترر  تتتان قيتتتام ااتتتد ال التتت وليل بالو تتتاء يبتتترع ذمتتتة 

 تجاا ال تضرر مل ايث ال بدأ. اآلخر

 

بتتتو ر تتتو  ال تتت مل لتتته علتتتى ال تتت مل   تتتا ياضتتتل يتتته إن متتتا يحتتتد   عتتتأ ومتا تتتا عليتتته م تتتا   شتتت   

 ال تضرر الر و  على ال  مل لألسباو التالية. 

 

 س ولة و  ان ا وله على التعويض ال التحس له بأسر  وقت.  -1

 

 تو ير م اري  وإ راءات بو  ي غنى عن ا.  -2

 

 تتت مل لتتته قتتتد امتتتل بضتتتاعته لتتتدى ال تتت مل ل تتتاء د عتتته قالتتتي التتتتاميل ويريتتتد ان يالتتتتغل لكتتتون ال -3

ع تتتتد التتتتتاميل ف عتتتتر  ذلتتتت  م ابتتتتل استتتتتع اله لوثي تتتتة التتتتتاميل ومتتتتل ختتتتأل ذلتتتت  نالتتتتتطي  أن ن  

 :البحر 

 
"بتتتتو ع تتتتد ير تتتتى ب  تضتتتتاا ال تتتت مل بتعتتتتويض ال تتتت مل لتتتته عتتتتل الضتتتترر الأاتتتتس بتتتته  تتتتي 

م ابتتتل د تتت  قالتتتي علتتتى إ  يتجتتتاو  بتتت ا التعتتتويض  معتتترض الرالتتتة عتتتل بتتتأك ا ي تتتي ل ي تتتة متتتا
 " .قي ة األشياء ال الكة

 

الياصتتتة  1994لالتتتنة  15إ  انتتته متتتل ال أاتتتل  تتتي البتتتاو اليتتتامل متتتل ال تتتانون البحتتتر  الي نتتتي رقتتتم 

بالتتتتاميل البحتتتر ، انتتته لتتتم يشتتتر أو يتطتتتر  إلتتتى تعريتتت  ع تتتد التتتتاميل البحتتتر  و تتتل متتتا أشتتتار إليتتته  تتتي 

أاكتتتتام بتتتت ا البتتتتاو علتتتتى ع تتتتد التتتتتاميل التتتت   يكتتتتون مو تتتتوعه  تتتت ان انتتتته تالتتتتر   357ال تتتتادب 

 19 تتتتي ال تتتتانون ال تتتتدني الي نتتتتي رقتتتتم  1072األخطتتتتار ال تعل تتتتة برالتتتتة بحريتتتتة،  تتتتي اتتتتيل إن ال تتتتادب 

 التأميل بأنه:ف قد عر   1994لالنة 

 
"التتتتتاميل ع تتتتد يلتتتتتزم بتتتته ال تتتت مل أن يتتتت د  إلتتتتى ال تتتت مل لتتتته أو إلتتتتى ال التتتتتايد التتتت   اشتتتتتر  

ل تتتالحه مبلغتتتا متتتل ال تتتال أو إيتتترادا مرتبتتتا أو أ  عتتتوض متتتالي  ختتتر  تتتي اتتتال وقتتتو   التتتتاميل
الحتتتاد  ال تتت مل  تتتدا أو تح تتتس اليطتتتر ال بتتتيل  تتتي الع تتتد وذلتتت  ل تتتاء م ابتتتل مبلتتتغ محتتتدد أو 

 " إقالا  دورية ي دي ا ال  مل له لل  مل.
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ناتتتتل  لتتتتىإ 1065 تتتتي ال تتتتادب  أشتتتتار 2002لالتتتتنة  14ال تتتتانون ال تتتتدني الجديتتتتد رقتتتتم  أن  تتتتي اتتتتيل

 1992لالتتتتنة  19متتتتل ال تتتتانون ال تتتتدني رقتتتتم  1072 تتتتي ال تتتتادب  إليتتتتهتعريتتتت  ع تتتتد التتتتتاميل ال شتتتتار 

 ال لغي إ  انه أ اف العبارب التالية إلى  خر نر ال ادب وبي:

 
"  تتتا يجتتت  أن تتتتنر ع تتتود التتتتاميل علتتتى إن  تتتل متتت مل متبتتتر  ل تتتا تد عتتته الشتتتر ة متتتل مالتتته 

 " ليه خطر.لغيرا تعويضا وبو مل   ن م إن ا ل ع
 

يلتتتر مالتتتب  الضتتترر متتتل د تتت  ل بتتتل يعنتتتي ر تتتو  ال تضتتترر علتتتى شتتتر ة التتتتاميل ت  ألتتت ا قتتتد يالتتت

الجتتتواو: "متتتل ا تتتل ذلتتت  و تتت  أن يحتتتل    التعتتتويض ويالتتتتايد متتتل ع تتتد التتتتاميل وبتتتو لتتتيل  ر تتتا  يتتته

إ تتتا ة لتتت ل    " .ال تتت مل محتتتل ال تتت مل لتتته  تتتي   يتتتتيلر مالتتتب  الضتتترر متتتل التزامتتته بتتتالتعويض

تالتتتتدعي و تتتود مثتتتل بتتت ا الحتتتس  ن و تتتودا ي نتتت  ال تتت مل لتتته متتتل التتتتي ت الن تتتام العتتتام بنتتتاك اعتبتتتارا

الج تتتت  بتتتتيل تعويضتتتتيل لضتتتترر وااتتتتد وبالتتتتتالي ي نعتتتته متتتتل مأا تتتتة مالتتتتب  الضتتتترر إ تتتتا ة لكونتتتته 

 وسيلة ل ط  دابر ا تعال ال  مل  دا للحاد  ب  د اإلثراء. 

 

 طرق رجوع المؤمن على مسبب الضرر

 

قبتتتل مالتتتب  الضتتترر إلتتتى ال تتت مل بتتتدعوى شي تتتية مباشتتترب مالتتتتندب إلتتتى  ل تتتد أعطتتتي اتتتس الر تتتو 

إن الر تتتتو  علتتتتتى مالتتتتتب  الضتتتتترر  . الاعتتتتل الضتتتتتار و ب تتتتتا ل واعتتتتد ال التتتتت ولية )ال واعتتتتتد العامتتتتتة(

با ستتتتناد إلتتتتى اوالتتتة الحتتتتس يعطتتتي الحتتتتس إلتتتتى ال حتتتال لتتتته )ال تتت مل( ب  ارستتتتة اتتتس الر تتتتو  إلتتتتى 

د   التعتتتويض ال التتتتحس واستتتتنادا إلتتتى ذلتتت   تتتان ال حتتتال عليتتته )مالتتتب  الضتتترر( اتتتتى قبتتتل قيامتتته بتتت

ال تتت مل إذا ألتتتزم بالتتتد   عتتتل بتتتأك أو  تتترر ت تتت  تبعت تتتا علتتتى شتتتير ثالتتتث  لتتته أن ي تتتارس ا تتتو  

 ال  مل له ال   عو ه وان ير   دعاواا. 

 

 أنواع احللول

 

 .الول اتااقيوالول قانوني  وب ا نوعان:

 احللول القانوني 

 

يتلاتتتتة اتج تتتتت إلتتتتى إدراج ن تتتتو  قانونيتتتتة )ستتتتواء  تتتتي ال تتتتوانيل متتتتل ال أاتتتتل إن التشتتتتريعات ال 

ال دنيتتتتة والتجاريتتتتة أو ال تتتتوانيل ال ن  تتتتة لع تتتتد التتتتتاميل( تشتتتتير إلتتتتى الحلتتتتول ال تتتتانوني لل تتتت مل محتتتتل 

ال لغتتتتي تجتتتتد  1992لالتتتتنة  19 تتتتي ال تتتتانون ال تتتتدني الي نتتتتي رقتتتتم   ال تتتت مل لتتتته تجتتتتاا مالتتتتببي الضتتتترر.

لتتته ان يحتتتتل محتتتل ال تتت مل لتتته  تتتي التتتدعاوى التتتتي تكتتتتون  انتتته قتتتد أ تتتا  لل تتت مل 1078 تتتي ال تتتادب 

لل تتت مل لتتته قبتتتل متتتل تالتتتب   تتتي الضتتترر التتت   نج تتتت عنتتته مالتتت ولية ال تتت مل ب تتتا د عتتته متتتل  تتت ان 

 عل الضرر. 

 

  1078وأدناا نر أاكام ال ادب 

 
"يجتتتو  لل تتت مل أن يحتتتل محتتتل ال تتت مل لتتته ب تتتا د عتتته متتتل  تتت ان عتتتل  تتترر  تتتي التتتدعاوى 

ل متتتل تالتتتب   تتتي الضتتترر التتت   نج تتتت عنتتته مالتتت ولية ال تتت مل متتتا لتتتم التتتتي تكتتتون لل تتت مل لتتته قبتتت
يكتتتل متتتتل ااتتتتد  الضتتترر غيتتتتر ال تع تتتتد متتتل أصتتتتول و تتتترو  ال تتت مل لتتتته أو متتتتل أ وا تتتته أو 
أصتتت ارا أو م تتتل ي ي تتتون معتتته  تتتي مالتتتكنه ويعتتتول م  تتتي معيشتتتت م أو شي تتتا يكتتتون ال تتت مل 

 " .له مال و  عل أ عاله
 

منتتتته بتتتتان  1071ايتتتتث أشتتتتارت ال تتتتادب  2002لالتتتتنة  14 إ  انتتتته  تتتتي ال تتتتانون ال تتتتدني الجديتتتتد رقتتتتم

وبتتتت ا تغييتتتتر  " إاتتتتأل ال تتتت مل محتتتتل ال تتتت مل لتتتته   يتتتتتم إ  قبتتتتل "متتتتل تالتتتتب  ع تتتتدا  تتتتي الضتتتترر
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ا ة  ل تتتة )ع تتتدا(  تتتي  تتتوبر  و  نتتتدر  متتتا التتت   د تتت  ال شتتتر  إلتتتى بتتت ا التعتتتديل والتغييتتتر ب  تتت

 النر الجديد 

 

 ن ال تتت مل يحتتتل محتتتل ال تتت مل لتتته ب تتتا  اآلنالتتته وبرأينتتتا إن التتتنر الالتتتابس بتتتو أ ضتتتل م تتتا  لتتتت ا

 د عه مل   ان عل الضرر قبل  ل مل تالب   ي الضرر سواء أ ان متع دا أو غير متع د. 

 

 2002لالتتتنة  14 تتتي ال تتتانون ال تتتدني الجديتتتد رقتتتم  1071إن اآلختتت  بتتتالنر الجديتتتد التتتوارد  تتتي ال تتتادب 

ح تتتل والتتتتي ي تتتع  تحديتتتد )التع تتتد( التتتتي ت األ تتترارستتتيات  البتتتاو للت تتترو متتتل ال التتت ولية عتتتل 

 تتتتي الضتتتترر وبتتتت ل  ستتتتوف ت تتتتع  األمتتتتور الياصتتتتة بحالتتتتة ا ستتتتترداد م تتتتا ستتتتيتع ر علتتتتى ال تتتت مل 

وقتتتد أ تتتا   . الر تتتو  علتتتى مالتتتب  الضتتترر  تتتي بتتت ا الحالتتتة ب تتتا د عتتته متتتل  تتت ان عتتتل الضتتترر

الارصتتتة    تتتا انتتته  تتتي بتتت ا الحالتتتة ستتتي وم ال تتت مل لتتته بانت تتتا  بتتت ا  ال شتتتر  ا تتتا متتتل ا تتتو  ال تتت مل.

باستتتتأم تعتتتويض متتتل ال تتت مل استتتتنادا إلتتتى بنتتتود وشتتترو  وثي تتتة التتتتاميل مالتتتتغأ الثغتتترب ال و تتتودب 

أ   ،والر تتتتو   ي تتتتا بعتتتتد علتتتتى مالتتتتب  الضتتتترر ومطالبتتتتته بتعويضتتتته 1065 تتتتي نتتتتر أاكتتتتام ال تتتتادب 

وبتتت ا متتتا ييتتتال  مبتتتدأ  . إن ال تتت مل لتتته قتتتد أثتتترى  تتتي بتتت ا الحالتتتة بتتتدون ستتتب  علتتتى االتتتاو التتتتاميل

 يض الح ي ي ب عادب ال  مل له إلى ال ر ز ال الي ال    ان عليه قبل ا ول الضرر. التعو

 

ومتتتتل البتتتتدي ي ان ال شتتتتر  عنتتتتدما يعتبتتتتر ن تتتتا متتتتا م  تتتتا لغتتتترض تح يتتتتس العدالتتتتة  بتتتتد أن يتتتتأتي 

متتتل تالتتتب   تتتي الضتتترر وبأيتتتة صتتتيغة ستتتواء  أيتتتاباأل ضتتتل وا اتتتو  ايتتتث اعتبتتتر ال تتتانون الجديتتتد إن 

و غيتتتترا  انتتتته   ي كتتتتل لل تتتت مل أن يحتتتتل محتتتتل ال تتتت مل لتتتته إ   تتتتي االتتتتة  تتتتان عتتتتل  ريتتتتس اليطتتتتأ أ

  1071وأدناا نر أاكام ال ادب  . واادب   ي بي مل تالب  ع دا  ي الضرر

 
"يجتتتو  لل تتت مل أن يحتتتل محتتتل ال تتت مل لتتته  تتتي التتتدعاوى التتتتي تكتتتون لل تتت مل لتتته قبتتتل متتتل 

متتتل  تتت ان عتتتل ذلتتت  تالتتتب  ع تتتدا  تتتي الضتتترر التتت   نج تتتت عنتتته مالتتت ولية ال تتت مل ب تتتا د عتتته 
الضتتترر متتتا لتتتم يكتتتل متتتل ااتتتد  الضتتترر غيتتتر ال تع تتتد متتتل أصتتتول و تتترو  ال تتت مل أو متتتل 
أ وا تتته وأصتتت ارا أو م تتتل ي ي تتتون معتتته  تتتي مالتتتكنه ويعتتتول م  تتتي معيشتتتت م أو شي تتتا يكتتتون 

 " ال  مل له مال و  عل أ عاله.
 

يحتتتتل ال تتتت مل  بتتتتان 1994لالتتتتنة  15متتتتل ال تتتتانون البحتتتتر  الي نتتتتي رقتتتتم  392و تتتت ل  أشتتتتارت ال تتتتادب 

محتتتل ال تتت مل لتتته  تتتي   يتتت  ا وقتتته التتتتي نشتتتأت ب ناستتتبة األ تتترار التتتتي يشتتت ل ا التتتتاميل وذلتتت   تتتي 

 ادود التعويض ال   د عه.

 

الشتتترو  الوا بتتتة للحلتتتول متتتل ايتتتث التتتدعاوى التتتتي تكتتتون لل تتت مل لتتته قبتتتل متتتل تالتتتب   تتتي الضتتترر 

 بي:  ال   نج ت عنه مال ولية ال  مل )الدعاوى التي يحل  ي ا ال  مل(

 

 أن يكون بناك لل  مل له اس  ي ال طالبة مترت   ي ذمة مالب  الضرر.  -1

 أن يكون بناك  رر واق   عأ م  ثبوت مال ولية مالب  الضرر.  -2

وقتتتد أ تتتاف ال تتتانون ال تتتدني   أن يكتتتون الضتتترر مشتتت و  بالتغطيتتتة ال ثبتتتتة  تتتي وثي تتتة التتتتاميل. -3

  :م شر ا  خر وبو 2002لالنة  14رقم الجديد  

 بناك تع د  ي أادا  الضرر.  أن يكون -4

 

وبتتت ا يعنتتتي إن الحلتتتول بتتتو أن ت تتتوم شتتتر ة التتتتاميل بالو تتتاء عتتتل ال تتت مل لتتته ال تضتتترر وتر تتت  علتتتى 

ه متتتل  تتت ان تتتتعلتتتس مو تتتو  الحلتتتول ب تتتا د ع إذوبرأينتتتا بتتت ا غيتتتر  تتتاف. . الغيتتتر مالتتتب  الضتتترر

 بعتتتتد د تتتت  عتتتتل  تتتترر، وبتتتت ا يعنتتتتي إن شتتتتر ة التتتتتاميل   ي كن تتتتا أن تحتتتتل محتتتتل ال تتتت مل لتتتته إ 

التعتتتويض ألن تتتا  علتتتت الحلتتتول بتتتو لتتتتاريخ واقعتتتة التتتد   ايتتتث ب جتتترد د تتت  التعتتتويض يثبتتتت لل تتت مل 

و  بتتتد أن نشتتتير بنتتتا بتتتان ال تتتانون العراقتتتي تأ تتتى بتتت ا الناايتتتة ايتتتتث   اتتتس الحلتتتول لتتته بتتتالر و .

أعطتتتي الحتتتس لل تتت مل بتتتالر و  قضتتتائيا علتتتى مالتتتب  الضتتترر اتتتتى وان لتتتم يكتتتل مبلتتتغ التعتتتويض قتتتد 

ومتتتا استتتت ر عليتتته بتتتو تح تتتس  ،تطبي تتتات ال ضتتتاء العراقتتتيوبتتتو متتتا يجتتتر   تتتي    إلتتتى ال تتت مل لتتته. د تتت
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خ تتتومة ال تتت مل قبتتتل مالتتتب  الضتتترر قبتتتل د عتتته ل بلتتتغ التعتتتويض وذلتتت  استتتتنادا إلتتتى أاكتتتام ال تتتادب 

 ( مل قانون ال را عات ال دنية العراقي لو ود م لحة محت لة. 6)

 

ه للتتتدعوى ايتتتث بنتتتاك متتتا يتتتدعوا إلتتتى التيتتتوف متتتل إلحتتتا  والالتتتب  بتتتو إن لل تتت مل م تتتلحة  تتتي إقامتتتت

الضتتترر بتتته علتتتى أن يتتتتم د تتت  مبلتتتغ التعتتتويض ختتتأل ال را عتتتة  تتتي التتتدعوى وقبتتتل االتتت  ا وان يتتتتم 

 إثبات ذل  ب برا  وصل ال يال ة ال وق  مل قبل ال  مل له أو إشعار دائل. 

 

 لمترتبة على حق الحلول القانونياآلثار ا

 

 ل )ال  مل( محل ال  مل له إ   ي ادود ما د عت مل تعويض إليه.   تحل شر ة التامي -1

إذا ر تتت  ال تتت مل ور تتت  ال تتت مل لتتته علتتتى مالتتتب  الضتتترر  تتتي وقتتتت وااتتتد  تتتان ال تتت مل لتتته بتتتو  -2

 ال يل يالتو ي ا ه أو . 

 يا د ال  مل له ا ه  ي الر و  على مالب  الضرر بال در ال   ي    يه الحلول.  -3

ل أو أصتتتب  غيتتتر مجتتتد باعتتتل ال تتت مل لتتته  تتتان ال تتت مل يعاتتتى متتتل إذا تعتتت ر أو استتتتحال الحلتتتو -4

مالتتتت وليته أمتتتتا إعاتتتتاء تامتتتتا أو  زئيتتتتا االتتتت  األاتتتتوال، و تتتت ل  إذا تنتتتتا ل ال تتتت مل لتتتته عتتتتل 

 دعواا  د مالب  الضرر اعت ادا على التاميل. 

 الت ادم -5

متتتتل ال عتتتتروف إن بنتتتتاك متتتتدب قانونيتتتتة يحتتتتددبا ال تتتتانون يحتتتتس ب و ب تتتتا لل تتتت مل أن يطالتتتت  

 ضه عل قي ة األ رار والنواقر خأل ا مل مالب  الضرر. بتعوي

 

لتتتت ا  تتتتان أاكتتتتام ال تتتتادب   إ  إن بتتتتدء ستتتتريان تلتتتت  ال تتتتدب ييتلتتتت  بتتتتاختأف صتتتتور ال التتتت ولية.

متتتتل ال تتتتانون البحتتتتر  الي نتتتتي اتتتتددت ال تتتتدب ال انونيتتتتة التتتتتي ي كتتتتل إقامتتتتة التتتتدعوى قبتتتتل  260

 ،ليم البضتتتاعة ستتتنة وااتتتدبمالتتتب  الضتتترر بالتتتب  بتتتأك أو  تتترر  تتتي البضتتتاعة وبتتتي بعتتتد تالتتت

وإذا لتتتم ي تتت  التالتتتليم  بعتتتد ستتتنة متتتل اليتتتوم الوا تتت  تالتتتلي  ا  يتتته، أ  يالتتت ي اتتتس  تتتل دعتتتوى 

ناشتتت ة عتتتل تالتتتليم البضتتتائ  بحكتتتم متتترور التتتزمل بعتتتد ستتتنة متتتل تتتتاريخ تالتتتليم البضتتتائ  أو متتتل 

وقتتتد ي تتتول التتتبعض ل تتتاذا   يكتتتون متتتل تتتتاريخ  . التتتتاريخ التتت    تتتان يجتتت  أن يتتتتم  يتتته التالتتتليم

برأينتتتا إن تتتتاريخ وصتتتول الالتتتاينة   يعتتتتد بتتته  أستتتاس لالتتتريان الت تتتادم وذلتتت    وصتتتول الالتتتاينة 

لح تتتول التتتتأخير  تتتي ع ليتتتات الرستتتو وال باشتتترب بالناتتتاض، عليتتته  تتتان الت تتتادم يبتتتدأ متتتل تتتتاريخ 

وبتتت ا الن طتتتة بتتتي التتتتي يعتتتول علي تتتا ألنتتته التتتتاريخ التتت   ي كتتتل أن يعلتتتم بتتته  . تاريتتتغ  ختتتر  تتترد

 وب ا بو ا تجاا ال حي .  . ا إذا  ان بناك ن ر أو  رر أم  ال رسل اله  ي 

 احللول االتفاقي 
 

بتتتو التتتول ال تتت مل محتتتل ال تتت مل لتتته عنتتتد تح تتتس الضتتترر ال تتت مل منتتته ب و تتت  شتتترو  وثي تتتة التتتتاميل 

 تتتي مطالبتتتة متتتل تالتتتب  باعلتتته  تتتي الضتتترر أو التتتن ر التتت   نج تتتت عنتتته مالتتت ولية ال تتت مل و تتتل متتتا 

  ة يعتبر  غيا. يرد بيأف ذل   ي الوثي

 

إن شتتتر ات التتتتاميل تلجتتتا إلتتتى و تتت  بتتت ا الشتتتر  لتح تتتس الحلتتتول ب جتتترد تح تتتس اليطتتتر ولتتتيل بتح تتتس 

التتتتد   )د تتتت  مبلتتتتغ التعتتتتويض( ايتتتتث إن شتتتتر ة التتتتتاميل تالتتتتتطي  الر تتتتو  علتتتتى مالتتتتب  الضتتتترر 

بو تتتود شتتتر  الحلتتتول قبتتتل د تتت  التعتتتويض عندئتتت    لتتتزوم اتتتتى لت تتتديم وصتتتل ال يال تتتة ) ن أب يتتتة 

 ونتتتته إثباتتتتتا لل بلتتتتغ ال تتتتد و  وتتتتتاريخ التتتتد    تتتتي تك تتتتل   تتتتي  –إبتتتتراء ال متتتتة  –صتتتتل ال يال تتتتة و

والحلتتتول ولغايتتتات ال طالبتتتة إلتتتى مالتتتب  الضتتترر( بتتتل تكاتتتي وثي تتتة التتتتاميل وشتتتر  الحلتتتول ال ثبتتتت 

  ي ا   التند إثبات ع أ بالع د وبو شريعة ال تعاديل. 
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 نتتتي   ين تتتان علتتتى الحلتتتول با تاتتتا ،   ننتتتا ا تاينتتتا ب تتتا وب تتتا ان وثي تتتة التتتتاميل البحتتتر  وال تتتانون الي

 أعأا. أسلاناا
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بتتتني القتتتانون  دراستتتة مقارنتتتة :ليف التتتتامني البحتتتري ومستتتؤولية الناقتتت
 بروكسلالعراقي والقانون األردني ومعاهدة 

 

 

 ولم تالن  الارصة نشربا  ي ذل  الوقت 1994 تبت ب ا الدراسة سنة 

 

 

 مقدمة 
 

تالتتتتليي األ تتتتواء علي تتتتا والتتتتتي  إلتتتتىلبحتتتتر  متتتتل ال وا تتتتي  ال   تتتتة التتتتتي تحتتتتتاج مالتتتت ولية الناقتتتتل ا

رعت تتتتا متتتت ت رات ومعابتتتتدات دوليتتتتة لكون تتتتا ت تتتتل م تتتتال  دول متعتتتتددب ورغتتتتم ال حتتتتاو ت  تتتتي 

 أواألاكتتتتام علتتتتى ال التتتتتوى التتتتدولي وذلتتتت  عتتتتل  ريتتتتس ال عابتتتتدات الدوليتتتتة  أوتوايتتتتد اإل تتتتراءات 

 أاكام قوانيل الن ل  ي ميتل  الدول تتبايل بشكل وأخر.الثنائية بيل الدول إ  انه    الت 

 

التتتت   لتتتته ون تتتترا ل تتتتا ل طتتتتا  الن تتتتل متتتتل دور  اعتتتتل  تتتتي ع ليتتتتة التن يتتتتة، و  ستتتتي ا ال طتتتتر العراقتتتتي 

م تتتال  مشتتتتر ة ومتشتتتابكة متتت  ال طتتتر األردنتتتي ويت تتتت  ب وقتتت   غرا تتتي مت يتتتز يجعلتتته ال تتتة وصتتتل 

متتتتل ال ناستتتت  ان ن تتتتدم دراستتتتة مبالتتتتطة عتتتتل  ينت تتتتل األشتتتتيا  واألشتتتتياء عبربتتتتا، لتتتت ل  و تتتتدنا

وأاكتتتتام  1983لالتتتتنة  80مالتتتت ولية الناقتتتتل البحتتتتر  م ارنتتتتة متتتت  أاكتتتتام قتتتتانون الن تتتتل العراقتتتتي ال تتتترقم 

متتتتت  تعديأتتتتتته بال تتتتتانونيل ال تتتتترق يل  1972لالتتتتتنة  12قتتتتتانون التجتتتتتارب البحريتتتتتة األردنتتتتتي ال تتتتترقم 

ادم ال تتتان  متتتتل ستتتت ا  التتتتدعوى ( والتتتتى ت تتتت1983لالتتتتنة  35ورقتتتم  1978لالتتتتنة  4)قتتتانون م قتتتتت رقتتتتم 

ال تعل تتتة بالتتتندات الشتتتحل  برو التتتلمتتتا  تتتاء ب عابتتتدب  إلتتتى تتتي ظتتتل األاكتتتام النا تتت ب ال اعتتتول، إ تتتا ة 

ومتتتتا يتعلتتتتس ، (برو التتتتلإلتتتتى معابتتتتدب  لتتتتم تتتتتن م    وريتتتتة العتتتترا ) 19241 8 25وال وقعتتتتة بتتتتتاريخ 

  اإلعتتتتأن ال نشتتتتور بي تتتتو  شتتتتر  تحديتتتتد ال التتتت ولية وال  ترنتتتتة ب وا  تتتتة اإلرادب ال لكيتتتتة ب و تتتت

 .1931 7 16 ي الجريدب الرس ية ال ادرب بتاريخ  313 ي العدد  

 

التطبي تتتات الع ليتتتة وال ضتتتائية لنتتتا  تتتي ال حتتتا م األردنيتتتة  متتتلوقتتتد استتتتادنا  تتتي  تابتتتة بتتت ا البحتتتث أيضتتتاً 

 والعراقية وخدمتنا الطويلة  ي شر ة التاميل الو نية  ي العرا .

 

 
االتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد الخاصة بسندات الشح والبروتوكول الموقع عليه في بروكسل  العنوان الكامل ل  ا ا تااقية بو     1

ا تااقية  ي  1924آب/أغسطس    25في   باسم    1968شبا   براير    23.  وقد عدلت ب ا  دولياً  المعاهدة    6819بروتوكول  يعرف  لتعديل 

.  و رت تعديأت أخرى 1924آب/أغسطس    25الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في  

 . 1979على ا تااقية والبروتو ول سنة 
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 الفصل األول 
 

 التسليم   –ل: التفريغ  املبحث األو 
 

 التفريغ -1
 

عبتتتتارب عتتتتل تاريتتتتغ ا ولتتتتة الالتتتتاينة الراستتتتية علتتتتى رصتتتتي  ال ينتتتتاء  تتتتي مكتتتتان ال ينتتتتاء  تتتتي مكتتتتان 

 ال رسل إليه. إلىالوصول ت  يدا لتاللي  ا 

 

ان ع ليتتتة التاريتتتغ بتتتي ع ليتتتة ماديتتتة بحتتتتة تتتتتم بتتت نزال البضتتتاعة متتتل الالتتتاينة ور ع تتتا من تتتا وو تتتع ا 

 ت ترن ب ا. أوا وبي على ب ا الو ه   ترتبي ات ا بع لية التالليم بال كان ال عيل ل 

 

واألصتتتتل ان ا لتتتتتزام بتتتتالتاريغ ي تتتت  علتتتتى عتتتتاتس الناقتتتتل، ا  ان ذلتتتت    ي نتتتت  متتتتل ا تاتتتتا  علتتتتى ان 

ال رستتتتل بتاريتتتتغ البضتتتتاعة  تتتتي   تتتتة الوصتتتتول  اتتتتي بتتتت ا الحالتتتتة   يالتتتتال  أو إليتتتتهيتتتتتولى ال رستتتتل 

متتتا ن تتتت عليتتته أاكتتتام  وح تتتل للبضتتتاعة أثنتتتاء ع ليتتتة التاريتتتغ وبتتتتلتتت  ي أوالناقتتتل عتتتل أ  بتتتأك 

 .1983لالنة  80 م( قانون الن ل العراقي رق34ال ادب )

 

يتتتل البضتتتتاعة متتتل الالتتتتاينة باتتت  رصتتتت ا  تتتتي نزمتتتل ال عتتتتروف ان ع ليتتتة التاريتتتتغ ي  تتتد ل تتتتا عتتتتادب بت

صتتتتي   تتتتي بواستتتتطة را عتتتتات الر أوداختتتتل العنتتتتابر ثتتتتم أخرا  تتتتا متتتتل الالتتتتاينة بواستتتتطة را عات تتتتا 

 إلتتتىختتتارج الالتتتاينة، وأايانتتتا ت تتتوم را عتتتات الالتتتاينة بر تتت  البضتتتاعة متتتل داختتتل العنتتتابر  إلتتتىال ينتتتاء 

 الشاانات مباشرب.  إلى  أوالرصي    إلىالالط  ثم تتناول ا را عات الرصي  لتنرل ا 

 

)ن تتتتام تاريتتتتغ وتيتتتتزيل وإختتتتراج البضتتتتائ   1957لالتتتتنة  3وأو بتتتتت ال تتتتادب الثانيتتتتة متتتتل ن تتتتام رقتتتتم 

 48مينتتتاء الع بتتتة ب تتتدب   ت تتتل عتتتل  إلتتتى، انتتته علتتتى و يتتتل الالتتتاينة وقبتتتل وصتتتول الالتتتاينة  ي(األردنتتت

ستتتتاعة قبتتتتل وصتتتتول الالتتتتاينة ان ي تتتتوم بتالتتتتليم ال نا يالتتتتت متتتت  ملح اتتتتته لكتتتتل متتتتل مينتتتتاء الع بتتتتة 

والج تتتتارك وذلتتتت  لت كتتتتيل موظتتتت  الالتتتتلطة ال يتتتتتر متتتتل تو يتتتت  البضتتتتائ  علتتتتى أما ن تتتتا  تتتت ل 

 اذ اإل راءات الأ مة مل قبل ال يناء لتاريغ ا ولة الالاينة.منط ة ال يناء، أ  لغرض اتي

 

أ  ان ذلتتتت  يتطلتتتت  متتتتل الج تتتتات ال يت تتتتة  تتتتي ال ينتتتتاء التأ تتتتد متتتتل  تتتتون ا ولتتتتة الالتتتتاينة داختتتتل 

ويالتح تتتتل علتتتتى ال علومتتتتات الأ متتتتة متتتتل قبطتتتتان الالتتتتاينة ثتتتتم  . العنتتتتابر بتتتتار ب و تتتتابزب للتاريتتتتغ

 :اآلتيال يام والتأ د مل 

 

داد الكا يتتتتة متتتتل الع تتتتال داختتتتل العنتتتتابر وعلتتتتى الرصتتتتي  متتتت  تتتتتو ير ال عتتتتدات متتتتل و تتتتود األعتتتت -1

 الأ مة للتاريغ )الاللنكات، الحبال، الشباك وغيربا(.

متتتل و تتتود اآلليتتتات الأ متتتة لضتتت ان ستتتير ع ليتتتة التاريتتتغ بتتتداخل عنتتتابر الالتتتاينة و تتت ل  علتتتى  -2

 الرصي .

 الاليارات مباشرب. إلى أوالرصي   إلىمراقبة ع لية تاريغ البضائ  مل الالاينة  -3

بعتتتتد تزويتتتتدبا بأرصتتتتدب الالتتتتاينة ال التتتتتودعات  تتتتي ال ينتتتتاء االتتتت  تعيتتتتيل  إلتتتتىتو يتتتته الالتتتتيارات  -4

 اإلرسال.

 أصحاب ا. إلىمل الالاينة  رأسااإلشراف على ع لية تاللم البضائ   -5
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 أعداد الت رير اليومي للتاريغ. -6

تح يتتتل   تتتا اتتتددت ال تتتادب ت تتتديم  شتتتو ات بالبضتتتائ  ال ارغتتتة متتتل الالتتتاينة  تتتي ن ايتتتة الالتتتاينة وال -7

 .1957لالنة  3مل ن ام تاريغ وتيزيل وإخراج البضائ  ال رقم  7و  6

 

بتتتان ت تتتوم شتتتر ة البتتتواخر بتكليتتت  شتتتر ة التاريتتتغ بتاريتتتغ الالتتتاينة متتتل البضتتتائ  وبحضتتتور منتتتدوبيل 

 أوعتتتتل الك تتتتارك و تتتت ل ترتيبتتتتات وبتتتتي ان ي تتتتوم موظتتتت  الج تتتتارك بو تتتت  الطتتتترود ال كالتتتتورب 

و تتتي ن ايتتتة الع تتتل اليتتتومي يتتتن م محضتتتر  . علتتتى ظ تتتر البتتتاخرب أمتتتيلب تتتا  تتتي مكتتتان ال شتتتتبه بالعبتتتث 

نتتته لكتتتل متتتل ستتتلطة ال ينتتتاء ملم نالتتتية يتتت  ر  يتتته عتتتدد الطتتترود وتااصتتتيل ا وعأمات تتتا التجاريتتتة وتالتتت

 وو يل الباخرب وإدارب الج ارك.

 

ائ  بت تتتتديم وبعتتتتد انت تتتتاء تاريتتتتغ البتتتتاخرب  ليتتتتا ي تتتتوم موظاتتتتو ستتتتلطة ال ينتتتتاء التتتت يل استتتتتل وا البضتتتت

متتتدير ال التتتتتودعات لغتتتترض معر تتتة الطتتتترود الناق تتتتة وال عطوبتتتة ثتتتتم بعتتتتد  ذلتتتت   إلتتتتى شتتتو ات ب تتتتا 

ربتتتان البتتتاخرب من  تتتة االتتت  األصتتتول وترستتتل نالتتتية من تتتا  إلتتتىتعطتتتي ستتتلطة ال ينتتتاء شتتت ادب بتتتالواق  

 رئيل   رك الع بة.  إلى

 

راف ومراقبتتتتة الج تتتتارك يتتتتل الح ولتتتتة متتتتل الالتتتتاينة ا  تحتتتتت إشتتتتنزوبتتتت ا يتتتتدل علتتتتى انتتتته   يالتتتت   بت

متتتتل ينتتتتوو عنتتتته وو يتتتتل شتتتتر ة التاريتتتتغ ا  ان الن تتتتام أعتتتتأا وقتتتتانون التجتتتتارب  أووربتتتتان الالتتتتاينة 

التلتتتت  التتتت   يحتتتد  نتيجتتتتة لتاريتتتتغ  أوالبحريتتتة األردنتتتتي لتتتم يحتتتتددا مالتتتت ولية أ    تتتة عتتتتل اليالتتتارب 

 ،( منتتته34ل تتتادب )  تتتا أستتتلانا  تتتي ا ،ال تتتانون العراقتتتي أن البضتتتائ  متتتل  تتتو  ظ تتتر الالتتتاينة،  تتتي اتتتيل

 أواعتبتتتتر الناقتتتتل مالتتتت و  عتتتتل األ تتتترار التتتتتي ت تتتت  أثنتتتتاء التاريتتتتغ متتتتا لتتتتم ي تتتتم بتتتت ل  ال رستتتتل إليتتتته 

 تعلي ات. أوقانون  أوب  تضى اتاا   راخرشير 

 

( أشتتتارت انتتته   يالتتت   بتتت خراج البضتتتاعة التتتتي تتتتم التيلتتتير 4متتتل ناتتتل الن تتتام ) 16  تتتا ان ال تتتادب 

 تتتارك ال يتتتتر وموظتتت  ستتتلطة ال ينتتتاء علتتتى ان يوقتتت  ال التتتتلم شتتتراف موظتتت  الجإعلي تتتا ا  تحتتتت 

 على ظ ر إذن اإلخراج إشعارا با ستأم.

 

 التسليم -2
 

أصتتتتحاب ا وان ع ليتتتتة  إلتتتتىمتتتتل ي ثلتتتته ان يالتتتتل  ا  أوعنتتتتد وصتتتتول البضتتتتاعة يتو تتتت  علتتتتى الناقتتتتل 

 التالليم بي ع لية قانونية أ  ان ا ت وم على أساسيل:

 

 و   البضاعة تحت ت رف صاا  الحس  ي استأم ا.بمل ي ثله   أوقيام الناقل  -1

واألصتتتل ان علتتتى  تتتل متتتل الناقتتتل ومتتتل قتتتام  ،قبتتتول صتتتاا  الحتتتس استتتتأم البضتتتاعة متتتل الناقتتتل -2

تلا تتتا ان يتتتو ر لألختتتر وستتتائل لغتتترض  حتتتر البضتتتائ   أوباستتتتأم البضتتتائ   تتتي االتتتة بأ  تتتا 

 والتح س مل عدد الطرود.

 

بتتتي ع ليتتتة قانونيتتتة يتحتتتدد  مان تتتا ومكان تتتا علتتتى مو تتت  متتتا بتتتان ع ليتتتة التالتتتليم  ،  تتتا أستتتلانا ،ايتتتث

ويكتتتون بتتت ا الشتتتر  ملزمتتتا إل را تتته،   تتتا يكتتتون ملزمتتتا لل رستتتل  . انع تتتد عليتتته الشتتتر  بالتتتند الشتتتحل

وإذا خلتتتت وثي تتتة الشتتتحل متتتل ا تاتتتا  علتتتى شتتتر   . قبتتتل التعامتتتل علتتتى أستتتاس ستتتند الشتتتحل إذاإليتتته 

و تتتتي   يتتتت    عتتتتة الع تتتتد وم  تتتتود الطتتتتر يل. بي إلتتتتىختتتتا  بالتالتتتتليم  تتتتان ال ر تتتت   تتتتي تحديتتتتدا 

األاتتتتوال  تتتتان التالتتتتليم يكتتتتون بو تتتت  الشتتتتيء تحتتتتت ت تتتترف ال رستتتتل إليتتتته وب تتتتا يتتتتت كل معتتتته  تتتتي 

عتتتاتس  إلتتتىايا تتتته وتناولتتته بتتتالحال والحراستتتة بت تتتام التالتتتليم تنت تتتي  نتتت اك التزامتتتات الناقتتتل وينت تتتل 

د الناقتتتتل مالتتتت و  عتتتتل البضتتتتاعة ال رستتتتل إليتتتته ايتتتتث يكتتتتون قتتتتد أو تتتتى بالتزاماتتتتته التعاقديتتتتة و  يعتتتتو

 مل ي ثله. أوالتي تيرج مل ع دته وتدخل  ي ع دب صااب ا 
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واتتتتددت االتتتتة  1983لالتتتتنة  80( متتتتل قتتتتانون الن تتتتل العراقتتتتي رقتتتتم 131وقتتتتد  تتتتاءت أاكتتتتام ال تتتتادب )

إثبتتتات التالتتتليم وذلتتت  ب و تتت  محضتتتر مشتتتترك وتبتتتدأ مالتتت ولية الناقتتتل عنتتتد دختتتول الشتتتيء  تتتي ع دتتتته 

 أوو تتتتعه تحتتتتت ت تتتتر ه و  تتتتا لل تتتتانون  أوال رستتتتل إليتتتته  تتتتي محتتتتل الوصتتتتول  إلتتتتىوتنت تتتتي بتالتتتتلي ه 

   ة ميولة. إلىالع د عند تاللي ه 

 

علتتتتى  أو بتتتتت 1972لالتتتتنة  12( متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة األردنتتتتي رقتتتتم 204ان أاكتتتتام ال تتتتادب )

قابلتتتة الربتتتان تالتتتليم البضتتتائ  للشتتتير ال عتتتيل  تتتي وثي تتتة الشتتتحل وبتتتي التتتتي تكتتتون غيتتتر  أوالناقتتتل 

 أويالتتتتلم البضتتتتاعة لحامتتتتل وثي تتتتة الشتتتتحل ال   تتتترب والتتتتتي بتتتتي وثي تتتتة الشتتتتحل ألمتتتتر  أوللتتتتتداول، 

 لحامل ا ألن ا قابلة للتداول بت  يربا ال   يج  ان يكون م رخا.

 

 للربتتتتان ان  إليتتتتهبتتتت ا وإذا لتتتتم يحضتتتتر أاتتتتد لتالتتتتليم البضتتتتائ  وإذا ر تتتتض تالتتتتل  ا متتتتل  انتتتتت مرستتتتلة 

الالتتتاينة وبتتتو متتتا ن تتتت  أ تتترببعضتتت ا لغايتتتة مبلتتتغ  أو امتتتل البضتتتاعة  يطالتتت  الالتتتلطة ال ضتتتائية ببيتتت 

 ( مل نال ال انون أعأا.180عليه أاكام ال ادب )

 

 إليتتتهال رستتتل  إلتتتى( متتتل قتتتانون الن تتتل العراقتتتي ألزمتتتت الناقتتتل بتالتتتليم الشتتتيء 35بين تتتا أاكتتتام ال تتتادب )

تالتتتتلي ا اك يتتتتا وان ي تتتتوم الحتتتتارس  إلتتتتى أوالج تتتتات ال يت تتتتة  إلتتتتىاك تتتتا واعتبتتتترت التالتتتتليم  أو عتتتتأ 

لتتتم يكتتتل  إذابأخطتتتار ال رستتتل إليتتته بوصتتتول الشتتتيء وبال يعتتتاد التتت   يالتتتتطي  خألتتته الحضتتتور لتالتتتل ه 

 التالليم وا با  ي محله.

 

ن التالتتتليم ال رستتتوم قانونتتتا ب و تتت  ال تتتانون العراقتتتي بتتتو لتتتيل التالتتتليم الاعلتتتي متتتل  انتتت  الناقتتتل  تتت  إذا

ويتضتتت  متتتل ذلتتت  ان إ تتتراءات  . الج تتتات األختتترى أيضتتتا ىإلتتتال رستتتل إليتتته   تتتي وإن تتتا التالتتتليم  إلتتتى

 التاللم ت ر ب ورب عامة ب راال ثأثة: 

 

 أخطار المرسل إليه بوصول البضاعة -أوال:

 

ي تتتوم الناقتتتل بأخطتتتار ال رستتتل إليتتته بوصتتتول البضتتتاعة ويطلتتت  منتتته الحضتتتور  تتتي ال كتتتان والزمتتتان 

 ال عينيل لتاللم البضاعة.

 

 جهة التسليم  -ثانيا:

 

ال كتتتتان  إلتتتتىصتتتتول البضتتتتاعة علتتتتى ال رستتتتل إليتتتته الحضتتتتور بعتتتتد أخطتتتتارا متتتتل قبتتتتل الناقتتتتل بعتتتتد و

والزمتتتان ال عينتتتيل لأستتتتأم وان ي تتتوم بت تتتديم الالتتتندات التتتتي ت يتتتد عائديتتته البضتتتاعة لتتته وبعتتتد التأ تتتد 

 قانونا. عنه مل ينوو أومل قبل الناقل مل صحة البيانات ي وم بتالليم البضاعة إليه 

 

 اعةفحي البض  -ثالثا:

 

باحتتتتر البضتتتتاعة للتأ تتتتد متتتتل ستتتتأمت ا وخلوبتتتتا متتتتل األ تتتترار  عليتتتته أن ي تتتتومإليتتتته ان ال رستتتتل 

متتتتل  أووستتتتنتاول الحتتتتديث عتتتتل اإل تتتتراءات الوا تتتت  اتياذبتتتتا متتتتل قبتتتتل ال رستتتتل إليتتتته  . والنتتتتواقر

 تلا ا  ي ال بحث الثاني مل ب ا الا ل. أوينوو عنه  ي االة بأك البضاعة 

 

طبيتتتس الع لتتتي  تتتي األردن انتتته عنتتتدما يتتتتم تاريتتتغ ا ولتتتة الالتتتاينة يتتتتم ونتتتود ان نو تتت   تتتي مجتتتال الت

ال التتتتتودعات والالتتتتااات ال كشتتتتو ة  إلتتتتىرصتتتتي  ال ينتتتتاء ثتتتتم ن ل تتتتا  إلتتتتىن تتتتل البضتتتتائ  متتتتل البتتتتاخرب 

 ال يناء. إلىالتي تعود 
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تحتتتتت  أمتتتتيلتو تتتت   تتتتي مكتتتتان    ن تتتتاال شتتتتتبه بالعبتتتتث ب تتتتا  أوبي تتتتو  البضتتتتائ  ال عطوبتتتتة  أمتتتتا

ا متتتتا ن تتتتت عليتتتته ال تتتتادب الالتتتتابعة  وبتتتت ،لج تتتتارك ومتتتتأمور مالتتتتتود  ستتتتلطة ال ينتتتتاءمعتتتتايل ا إشتتتتراف

 ( مل نال الن ام.8البضاعة و  ل  ال ادب ) وإخراجسالاة ال  ر مل ن ام تاريغ وتيزيل 

 

ت تتتدر متتتل ستتتلطة ال ينتتتاء  تتتي الع بتتتة  األردن تتتي  واأل تتترارومتتتل الجتتتدير يتتت  ر ان شتتت ادات التتتن ر 

حضتتتر عتتتام للبتتتاخرب يتتتتم تحريتتترا متتتل بي تتتة مكونتتتة متتتل منتتتدوو وتالتتت ى )محضتتتر البتتتاخرب( وبتتتو م

ال ينتتتتاء والج تتتتارك وو يتتتتل البتتتتاخرب والتتتتتا ر ومتتتتدقس ال حا تتتتر وي تتتتد  متتتتل متتتتدير عتتتتام م سالتتتتة 

 ويتض ل ب ا ال حضر:  ال وانل

 

 عأمة اإلرسالية -1

 اسم الباخرب وتاريخ وصول ا -2

 اسم و يل الباخرب  ي ميناء التاريغ -3

 الك يات ال ارغة -4

 اعة عند استأم ا مل ايث الو ناالة البض -5

 االة البضاعة عند استأم ا مل ايث عدد الطرود -6

االتتتتة البضتتتتاعة عنتتتتد استتتتتأم ا متتتتل ايتتتتتث الطتتتترود الالتتتتلي ة وال شتتتتبوبة والتتتتن ر والت تتتتتز   -7

 والتال 

 تاريخ ابتداء التح يل وتاريخ ا نت اء منه -8

 

 وي  د بالطرود ال شبوبة بي الطرود التي يتض  إن ا متضررب.

 

 ا يدرج  ي ال حضر الا رات الرئيالية لل حضر العام األتي:  

 

 الطرود ال شبوبة ولكل سند الشحل -أ 

ظ تتتتر  إلتتتتى مباشتتتترا أ  الناتتتتاض متتتتل البتتتتاخربتح تتتتيأً البتتتتوالر التتتتتي تح تتتتل تثبيتتتتت أرقتتتتام  -و

 الشاانة مباشرب، وي  ر  بيعة التالليم مل ايث النواقر واأل رار.

 اجم األ رار والنواقر.  إلىون اإلشارب سندات الشحل   ي د  أرقاماللجان تدرج  -ج

 

ن اإلرستتتتاليات   تعتبتتتتر إلتتتتى أو بتتتتد متتتتل اإلشتتتتارب  . ميتتتتا ن ال ينتتتتاء إلتتتتىايتتتتث تاتتتترغ اإلرستتتتاليات 

مالتتتتل ة متتتل قبتتتل ستتتلطات ال ينتتتاء علتتتى أستتتاس انتتته وديتتت  بتتتل ان مالتتت ولية الناقتتتل ت تتتتد لحتتتيل تح يل تتتا 

ار والنتتتتواقر  تتتتي ظ تتتتر ال عاملتتتتة علتتتتى ظ تتتتر الشتتتتاانات ومتتتتل لح تتتتة التح يتتتتل يتتتتتم تثبيتتتتت األ تتتتر

الك ر يتتتة )بيتتتان الو تتت   تتتي ا ستتتت أك( صتتتورب منتتته وبحضتتتور الو يتتتل البحتتتر  وم ثتتتل ال التتتتورد 

 وم ثل أميل ال يزن  ي ال يناء.

 

ثتتتم ي تتتوم الو يتتتل البحتتتر  ب عتتتداد ملحتتتس ال حضتتتر ويوقتتت  عليتتته ثتتتم يالتح تتتل توقيتتت  م ثتتتل ال ينتتتاء 

ء إلصتتتدارا وتوقيعتتتته وت تتتدي ه االتتتت  األصتتتول لي تتتتب  ستتتتلطات ال ينتتتا إلتتتى)أمتتتيل ال يتتتزن( ويالتتتتلم 

بتتت ا وان ملحتتتس ال حضتتتر يعتبتتتر  تتتزءا   يتجتتتزأ  ب ثابتتتة ال حضتتتر العتتتام ولتتته ناتتتل قوتتتته ال انونيتتتة. 

 مل ال حضر العام.

 

 ي  ر رقم سند الشحل وعدد الطرود الناق ة. ،الطرود الناق ة عل ال يد -د

د الطتتتترود ال ارغتتتتة والغيتتتتر واردب  تتتتي منا يالتتتتت يتتتت  ر أرقتتتتام وعتتتتد ،الطتتتترود الزائتتتتدب عتتتتل ال يتتتتد -و

 الباخرب.

 

ثتتتم يتتت  ر  تتتي ن ايتتتة ال حضتتتر العتتتام تتتتاريخ استتتتأم أختتتر  تتترد ويتتتتم توقيتتت  ال حضتتتر العتتتام متتتل قبتتتل 

و يتتتل البتتتاخرب ومتتتأمور ال ينتتتاء ودائتتترب الع ليتتتتات ومتتتدير م سالتتتة ال تتتوانل لي تتتب  ب تتتاته ال انونيتتتتة 

 الن ائية   ا أسلانا.
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 حتفظ املرسل إليه - املبحث الثاني
 

متتتتل ال  تتتترر ان ال تتتتأك الكلتتتتي ال عاتتتتى متتتتل التتتتتحال   يتح تتتتس ا  بانعتتتتدام و تتتتود البضتتتتاعة برمت تتتتا 

لتتتدى تاريتتتغ البتتتاخرب ب ينتتتاء الوصتتتول  يالتتتتحيل بتتت ل  وقتتتو  التالتتتليم التتت   ينبعتتتث بتتته التتتتزام ال رستتتل 

 بال يام بالتحال. إليه

 

  يالتتتتتطي  التحلتتتتل متتتتل التزامتتتته  إليتتتتهرستتتتل تلتتتت   تتتتان ال  أوأمتتتتا إذا لحتتتتس البضتتتتاعة بتتتتأك  زئتتتتي 

، و  ييليتتته متتتل بتتت ا ا لتتتتزام مجتتترد امتناعتتته إليتتتهبتتتالتحال اعتبتتتارا متتتل الوقتتتت التتت   يتتتتم  يتتته التالتتتليم 

ميالاتتتته لل واصتتتاات بتتتل يب تتتى ا لتتتتزام بتتتالتحال علتتتى  أوعتتتل تالتتتليم  تتتزء متتتل البضتتتاعة بحجتتتة تلاتتته 

 .إليهاعة عات ه وب راعاب الوقت ال   سل ت  يه باقي البض

 

( علتتتتى متتتتل تالتتتتلم البضتتتتاعة 10أ متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة األردنتتتتي ) 218لتتتت ا أو بتتتتت ال تتتتادب 

تلا تتتا خطيتتتا  تتتي  أوو يلتتته ب تتتأك البضتتتاعة  أوتضتتترر بتتتان ييطتتتر الناقتتتل  أوو انتتتت  تتتي االتتتة بتتتأك 

ال تتتأك  تتتان  وإذا . ا تتتترض أن تتتا ستتتل ت إليتتته بحالت تتتا ال تتت  ورب  تتتي ستتتند الشتتتحل وإ مينتتتاء التاريتتتغ 

التلتتتت  غيتتتتر ظتتتتابر و تتتت  ت تتتتديم األخطتتتتار ختتتتأل ثأثتتتتة أيتتتتام بعتتتتد التالتتتتليم يشتتتتعربم  يتتتته بو تتتتود  أو

خالتتتارب متتت  ا اتاتتتاظ بح تتته بال طالبتتتة بتتتالتعويض متتت  إرستتتال نالتتتية متتتل الكتتتتاو  أوتلتتت   أون تتتر 

شتتتر ة التتتتاميل،  تتتان ميالاتتتة صتتتاا  البضتتتاعة ل تتت ا الشتتتر  وعتتتدم  قيامتتته بتتت ل  يعنتتتي استتتتأمه  إلتتتى

ستتتت و  اتتتتس صتتتتاا   إلتتتتىعة ستتتتال ة وبحالت تتتتا ال تتتت  ورب بالتتتتند الشتتتتحل   تتتتا يتتتت د  ذلتتتت  للبضتتتتا

تعتتتتويض ويعاي تتتتا متتتتل أ  التتتتتزام استتتتتنادا لشتتتترو  وثي تتتتة التتتتتاميل،  بتتتتأ البضتتتتاعة ب طالبتتتتة التتتتتاميل 

 ويحس للناقل ان يطل   شاا و ابيا عل االة البضاعة لدى تاللي  ا.

 

ن تتتر يلحتتتس بالبضتتتاعة  أوامل أليتتتة أ تتترار و ومتتتل ال عتتتروف وال  تتترر    تتتا وقضتتتاء ان الناقتتتل  تتت

، وبتتتو متتتا أشتتتارت إليتتتهال رستتتل  إلتتتىختتتأل الرالتتتة البحريتتتة والتتتى اتتتيل تالتتتلي  ا  تتتي مينتتتاء الوصتتتول 

 مل نال ال انون. 213إليه ال ادب 

 

نني أ  تتتد بنتتتا انتتته   اا تتتة بعتتتد ذلتتت  لتو يتتته التتتتحال اليطتتتي ال ن تتتو  عليتتته  تتتي ال تتتادب  لتتت ا  تتت

ال تتتا اقتتتر الناقتتتل م تتتثأ بو يتتتل الالتتتاينة  تتتي ملحتتتس محضتتتر تالتتتليم البضتتتاعة متتتل ذات ال تتتانون   218

الضتتتترر،  ن التتتتتحال ال تتتت  ور ي تتتتدم عتتتتادب عنتتتتد اختتتتتأف  ري تتتتي ع تتتتد الن تتتتل اتتتتول  أوبتتتتالن ر و 

  مانه وم دارا. أوا ول الضرر  عأ 

 

التتتتنة ل 80( متتتتل قتتتتانون الن تتتتل العراقتتتتي ال تتتترقم 69وقتتتتد  تتتتاءت بتتتت ا ال تتتتاد مطاب تتتتة ألاكتتتتام ال تتتتادب )

و تتتدا تالاتتتا  إذاان ي تتتوم بتثبيتتتت تحا تتته علتتتى االتتتة الشتتتيء  إليتتتهايتتتث أو بتتتت علتتتى ال رستتتل  1983

بالكتتتا  زئيتتتا وعلتتتى ان ي تتتوم بأشتتتعار الناقتتتل بتتت ل   تابتتتة ختتتأل )ثأثتتتيل يومتتتا( متتتل تتتتاريخ تالتتتل ه  أو

د تالتتتلم ب تتت ا التتتتحال ختتتأل الاتتتترب ال تتت  ورب قرينتتتة علتتتى انتتته قتتت إليتتتهالاعلتتتي واعتبتتتر عتتتدم قيتتتام ال رستتتل 

 البضاعة بحالة  يدب ومطاب ة للبيانات ال   ورب  ي سند الشحل.

 

شتتتتعار( متتتتل إلان الاتتتتر  بتتتتيل ال تتتتادتيل أعتتتتأا بتتتتو الاتتتتترب الزمنيتتتتة التتتتتي يجتتتت  ت تتتتديم األخطتتتتار )ا

وان تالتتتتليم الشتتتتيء دون تحاتتتتل يالتتتت ي الحتتتتس  تتتتي الر تتتتو   متتتتل ينتتتتوو عنتتتته للناقتتتتل.  أوال رستتتتل إليتتتته 

بأخطتتتار الناقتتتل ختتتأل الاتتتترب ال حتتتددب قانونتتتا  تتتي االتتتة و تتتود  إليتتتهل لتتتم ي تتتم ال رستتت علتتتى الناقتتتل متتتا

( بتتتتان ال رستتتتل 12( متتتتل ال تتتتانون العراقتتتتي )68بتتتت ا وقتتتتد أشتتتتارت ال تتتتادب )  بالكتتتتة. أوالبضتتتتاعة تالاتتتتة 

ن ي تتتوم باحتتتر الشتتتيء قبتتتل استتتتأمه  تتت ذا متتتا امتنتتت  الناقتتتل عتتتل ذلتتت   تتتا  لل رستتتل إليتتته ان عليتتته أإليتتته 

تيتتتاذ اإل تتتراءات الكايلتتتة للحاتتتاظ علتتتى ا وقتتته،   تتتا انتتته يجتتتو  ان ي تتتوم يتتتر ض تالتتتل ه البضتتتاعة وا

 على متل سند الشحل. ل رساليةبتثبيت تحا ه عند استأمه 
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وعنتتتتد ا تتتتول منا عتتتتة بتتتتيل  تتتتل متتتتل ال التتتتتورد وو يتتتتل الالتتتتاينة وعتتتتدم قناعتتتتة صتتتتاا  البضتتتتاعة 

نة  تتتان لل التتتتورد بواقتتت  اتتتال البضتتتاعة التتتتي تثبتتتت ب و تتت  الشتتت ادب التتتتي ت تتتدر عتتتل و يتتتل الالتتتاي

الحتتتتس بتثبيتتتتت الحالتتتتة الرابنتتتتة للبضتتتتاعة بواستتتتطة الكشتتتت  ال ضتتتتائي ويتتتتتم تنايتتتت ا بحضتتتتور األ تتتتراف 

ال عنيتتتتة، وعنتتتتد التبليتتتتغ وعتتتتدم الحضتتتتور  تتتتان الكشتتتت  يتتتتتم وتالتتتتتعيل ال حك تتتتة ال يت تتتتة لألمتتتتور 

ل ال التتتتتعجلة بيبتتتتراء ميت تتتتيل لتثبيتتتتت الحالتتتتة الرابنتتتتة للبضتتتتائ  ال تضتتتتررب وت تتتتديم ت ريتتتتر ما تتتت

 ب ل . 

 

يجيتتتز أ تتتراء  1972لالتتتنة  21نتتتر  تتتي قتتتانون التجتتتارب البحريتتتة األردنتتتي ال تتترقم  أ بين تتتا لتتتم نجتتتد 

 شتتتت  محك تتتتة مالتتتتتعجل لغتتتترض تثبيتتتتت االتتتتة اإلرستتتتالية ولتحديتتتتد األ تتتترار والنتتتتواقر قضتتتتائيا 

التتتن ر لتكتتتون رادعتتتا ل نتتت  اليالتتتائر و  نتتتدر  متتتا بتتتو الالتتتب   تتتي  أوللر تتتو  علتتتى مالتتتب  الضتتترر 

 انه بناك بعض اإل راءات التي ي كل إتباع ا لتثبيت االة اإلرسالية وبي: ا    ذل 

 

الطلتتت  متتتل متتتدير   تتترك الع بتتتة لتتتتألي  لجنتتتة مكونتتتة متتتل م ثلتتتي الج تتتارك وال ينتتتاء والو يتتتل  -1

م ثتتتتل عتتتتل شتتتتر ة التتتتتاميل  إلتتتتىال تتتتحي باإل تتتتا ة  أوالبحتتتتر  وال التتتتتورد والحجتتتتر الزراعتتتتي 

علتتتتى األ تتتترار الحاصتتتتلة  تتتتي اإلرستتتتاليات ولتحديتتتتد  ان م تتتتام بتتتت ا اللجنتتتتة الكشتتتت  . ان و تتتتد

  يت تتتتا وستتتتبب ا وتتتتتتأل  بتتتت ا اللجنتتتتة  تتتتي الغالتتتت   تتتتي األ تتتترار الحاصتتتتلة إلرستتتتاليات الحبتتتتوو 

 والطيل واللحوم والالكر والبيض. 

 

الج تتتتارك إلرستتتتال العينتتتتات ال تضتتتتررب وتحليل تتتتا  ي ياويتتتتا لبيتتتتان  إلتتتتىا ستتتتتعانة بتتتتال يتبر العائتتتتد  -2

 سب  الضرر.

 

دائتتتترب ال ينتتتتاء لتحديتتتتد األ تتتترار  تتتتي األ  تتتتزب الانيتتتتة،  إلتتتتىأاتتتتد الانيتتتتيل العائتتتتديل بعانة ا ستتتتت -3

وتعت تتتد قتتترارات اللجنتتتة و تتت ل  نتتتتائج التحليتتتل ال يتبتتتر  والكشتتت  التتت   يجتتتر  متتتل قبتتتل الانيتتتيل 

 تتتي مأاتتتس ال حا تتتر  ن  تتتي   يتتت  الع ليتتتات  أووتتتتدرج النتتتتائج  تتتي محضتتتر استتتتأم البتتتاخرب 

األ تتتتراف  إلتتتىن الو يتتتتل البحتتتر  متوا تتتتدا  تتتي   يتتتت  اإل تتتراءات باإل تتتتا ة ال بينتتتة أعتتتتأا يكتتتو

 األخرى.

 

يشتتتتترك م ثتتتتل متتتتل نتتتتاد  الح ايتتتتة والتعتتتتويض بالكشتتتت  علتتتتى اإلرستتتتاليات ال تضتتتتررب  اتالتتتتاو  -4

قي تتتتة الضتتتترر والتتتتن ر ان أمكتتتتل ذلتتتت  ول رستتتتاليات ال تضتتتتررب  تتتتررا  التتتتي ا لغتتتترض تحديتتتتد 

 إلتتتىكتتتل اختتت  ن تتتاذج متتتل العينتتتات ال تضتتتررب وإرستتتال ا األ تتترار وبيتتتان   يت تتتا وستتتبب ا.    تتتا ي 

ختتتتارج األردن لتحليل تتتتا وغالبتتتتا متتتتا يتتتتتم الح تتتتول علتتتتى  تتتت انات ماليتتتتة متتتتل نتتتتاد  الح ايتتتتة 

 والتعويض بعد انت اء إ راءات الكش . 

 

معوقتتتتات  ي تتتتا ييتتتتر األ تتتترار التتتتتي تح تتتتل للبضتتتتائ  ال ح ولتتتتة علتتتتى بتتتتواخر  أيتتتتةولتتتتيل بنتتتتاك 

نت  تتتتة ولكتتتتل بالنالتتتتبة للبتتتتواخر ال التتتتتأ رب  انتتتته متتتتل الضتتتترور  عاملتتتتة  تتتت ل خطتتتتو  مأايتتتتة م

وابتتتتتداءا الح تتتتول علتتتتى  تتتت انات ماليتتتتة متتتتل نتتتتواد  الح ايتتتتة والتعتتتتويض وقبتتتتل مغتتتتادرب البتتتتاخرب 

باشتتتتراك م ثتتتل نتتتاد  الح ايتتتة والتعتتتويض بالكشتتت  علتتتى  ،  تتتا أستتتلانا ،ويكتتتون ذلتتت  . مينتتتاء التاريتتتغ

العنتتتابر وتحديتتتد قي تتتة الضتتترر ان أمكتتتل ذلتتت  ليتالتتتنى الناق تتتة و تتتي داختتتل  أوالبضتتتائ  ال تضتتتررب و 

بعتتتد ذلتتت  الح تتتول علتتتى ستتتند الكاالتتتة والتتت   يعتبتتتر الالتتتند ال تتتانوني ي كتتتل تنايتتت  الحكتتتم ب و بتتته  تتتد 

 تتتتي االتتتتة عتتتتدم و تتتتود ستتتتند الكاالتتتتة وامتنتتتتا   أمتتتتا . أصتتتتحاو البتتتتاخرب أونتتتتاد  الح ايتتتتة والتعتتتتويض 

    يب تتتتى اجتتتتز البتتتتاخرب األمتتتتر الوايتتتتد لتنايتتتت  نتتتتواد  الح ايتتتتة والتعتتتتويض بالتتتتد أوأصتتتتحاو البتتتتاخرب 

 ال يناء.  إلىالحكم ان و دت ثانية الباخرب 

 

 إلتتتىمباشتتترب  أو تتتابتل البتتتاخرب عتتتل  ريتتتس الو يتتتل البحتتتر   إلتتتىلتتت ا  تتتان ا اتجتتتاج )التتتتحال( ي تتتدم 

و تتتي  تتتأ الحتتتالتيل يتتتتم اختتت   . و يتتتل البتتتاخرب إلتتتى تتتابتل البتتتاخرب متتت  أعطتتتاء نالتتتية متتتل ا اتجتتتاج 

 . الو يتتتتل البحتتتتر  اعترا تتتتا باستتتتتأم نالتتتتية ا اتجتتتتاج أوة موقعتتتتة وميتومتتتتة متتتتل قبتتتتل الكتتتتابتل نالتتتتي
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وغالبتتتا متتتا ي تتتوم  تتتابتل البتتتاخرب بتتتالرد علتتتى بتتت ا التحا تتتات مبينتتتا  ونتتته غيتتتر مالتتت ول عتتتل األ تتترار 

العلتتتة  تتتي التغليتتتت   إلتتتى أواألرصتتتاة  إلتتتىالنتتتواقر لحتتتدوث ا أثنتتتاء تاريتتتغ البضتتتاعة متتتل البتتتتاخرب  أو

  تتتتا انتتتته يأاتتتتل بتتتتأن بعتتتتض  . ستتتتب   تتتتان أ عتتتتدم ذ تتتتر  أويتتتتر مأئتتتتم لطبيعتتتتة البضتتتتاعة  ونتتتته غ

ل ي ومتتتون بعتتتدم استتتتأم ا اتجتتتاج لكتتتون البتتتواخر العائتتتدب ل تتتم تع تتتل  تتت ل خطتتتو  ييالتتتو أء البحتتتر

 مأاية منت  ة. 

 

تو يتتتته  إلتتتى( متتتل قتتتتانون التجتتتارب البحريتتتتة األردنتتتي تشتتتتير 1  تتتترب ) 218وبتتتالرغم متتتل  تتتتون ال تتتادب 

و يلتتتته، ا  ان العتتتترف التجتتتتار  الالتتتتائد  تتتتي األردن   يعتبتتتتر ستتتتند ا اتجتتتتاج  أوالناقتتتتل  إلتتتتىتحال التتتت

مالتتتتتتند  تتتتترور  متتتتتل ال التتتتتتندات ل طالبتتتتتة الو يتتتتتل البحتتتتتر  وديتتتتتا عتتتتتل األ تتتتترار والنتتتتتواقر 

واتتتتتى  تتتتي االتتتتة الر تتتتو  علتتتتى الناقتتتتل البحتتتتر  قضتتتتائيا  يكتتتتون محضتتتتر  . الحاصتتتتلة  تتتتي البضتتتتائ 

س محضتتتتر البتتتتاخرب بتتتتو ال التتتتتند الرئيالتتتتي واألول للر تتتتو  علتتتتى الناقتتتتل ملحتتتت أواستتتتتأم البتتتتاخرب 

ايتتتتث ي تتتتر الو يتتتتل البحتتتتر   تتتتي بتتتت ا ال التتتتتند بكتتتتون األ تتتترار والنتتتتواقر اتتتتدثت أثنتتتتاء الرالتتتتة 

 ميناء التاريغ واإلقرار بو سيد األدلة . إلىالبحرية مل ميناء الشحل 

 

متتتل قتتتانون  218، 215نتتتر ال تتتادتيل التتتوراء وقبتتتل التعتتتديل علتتتى  إلتتتىلتتت ا  بتتتد متتتل الر تتتو  قلتتتيأ 

التجتتتارب البحريتتتة األردنتتتي ايتتتث لتتتم يكتتتل باإلمكتتتان تبليتتتغ الناقتتتل األ نبتتتي عتتتل  ريتتتس و يلتتته البحتتتر  

 تتتتي األردن بتتتتاللوائ  واإلنتتتت ارات واإلخطتتتتارات ال ضتتتتائية وإن تتتتا  تتتتان التبليتتتتغ يتتتتتم مباشتتتترب وختتتتارج 

بتتتت  راءات دبلوماستتتتية عتتتتل  ريتتتتس ال  لكتتتتة األردنيتتتتة ال اشتتتت ية و تتتتي محتتتتل أقامتتتتة الناقتتتتل البحتتتتر  و

وتتبتتتت  ناتتتتل اإل تتتتراءات الطويلتتتتة  تتتتي االتتتتة  . و ارتتتتتي العتتتتدل واليار يتتتتة والالتتتتاارات لكتتتتأ البلتتتتديل

و ي تتتا  ال تتترار بعتتتد ا تالتتتابه الدر تتتة ال طعيتتتةالح تتتول علتتتى قتتترار اكتتتم غيتتتابي و تتت ل   تتتي االتتتة تنايتتت  

وعلتتتتى  تتتتوء بتتتت ا اإل تتتتراءات   . تتتتان يو تتتتد اتاتتتتا  علتتتتى تنايتتتت  األاكتتتتام األ نبيتتتتة بتتتتيل التتتتدولتيل إذا

ن شتتتتر ات التتتتتأميل األردنيتتتتة لتتتتم تعت تتتتد علتتتتى أستتتتلوو إقامتتتتة التتتتدعاوى علتتتتى النتتتتاقليل  ال ع تتتتدب  تتتت

 انتتتت تعت تتتد علتتتى أستتتلوو التالتتتويات الوديتتتة مع تتتم ألنتتته األ تتتدى واألناتتت   تتتي ظتتتل  وإن تتتاالبحتتترييل 

 .ب ا الثغرب  ي ال انون

 

والتتتت   تتتتتم بج تتتتود الج عيتتتتة األردنيتتتتة  218 ،215ولكتتتتل بعتتتتد التعتتتتديل التتتت   ا تتتتل علتتتتى ال تتتتادتيل 

لشتتتتر ات التتتتتأميل و  تتتتات معنيتتتتة أختتتترى أصتتتتب  باإلمكتتتتان تبليتتتتغ الو يتتتتل البحتتتتر  ال و تتتتود  تتتتي 

األردن بالتتتتدعاوى ال  امتتتتتة علتتتتتى الناقتتتتتل البحتتتتتر  األ نبتتتتتي ايتتتتتث يتتتتتتم درج استتتتتم الو يتتتتتل البحتتتتتر  

 إقامتتتتة( ايتتتتث ان وأصتتتتحاو اليتتتتي ال أاتتتتي ستتتتوية  تتتتي  ئحتتتتة التتتتدعوى  تتتتي   تتتترب )ال تتتتدعي علتتتتي م

الو يتتتتل البحتتتتر   تتتتي  إلتتتىمالتتتتغل البتتتتاخرب إ تتتتا ة  أوالناقتتتتل  أوالتتتدعوى تكتتتتون قبتتتتل ال التتت  للبتتتتاخرب 

 :بعد التعديل ب يغت ا الجديدب 218، 215نر ال ادتيل  أدنااميناء الوصول. وندرج 

 
 215المادة 

 
ن تتتتل وثي تتتتة لل أيتتتتة تتتتي  أويعتبتتتتر ملغتتتتى و  ماعتتتتول لتتتته  تتتتل شتتتتر  أدرج  تتتتي وثي تتتتة شتتتتحل  -أ 

 أو تتتتي خار  تتتتا و انتتتتت غايتتتتته ال باشتتتترب  أوالبحتتتتر  تنشتتتتأ  تتتتي ال  لكتتتتة األردنيتتتتة ال اشتتتت ية 
 أوبتتت ا ال تتتانون  أوغيتتتر ال باشتتترب إبتتتراء الناقتتتل متتتل التبعتتتة التتتتي يل ي تتتا عليتتته ال تتتانون العتتتام 

ميالاتتتتة  أوبتتتت ا ال تتتتانون  أو تتتتراء إلتحويتتتتل عتتتت ء اإلثبتتتتات ع تتتتل تعينتتتته ال تتتتوانيل ال رعيتتتتة ا
يعتتتد شتتتر  إبتتتراء  تتتل شتتتر  يتتتترك للناقتتتل مناعتتتة التتتتأميل عتتتل البضتتتائ     تتتا .قواعتتتد ا خت

 مل النو  نااله.   خرشر    أ 
 
قتتتتانون أختتتتر يعتبتتتتر بتتتتا أ  تتتتل شتتتتر  اتاتتتتا  ينتتتتز  اخت تتتتا   أ بتتتتالرغم م تتتتا ورد  تتتتي   -و

 الن ل البحر .  أوال حا م األردنية  ي الن ر  ي اليأ ات الناش ة عل وثائس الشحل 
 

 218المادة 
 
و يلتتتته تحا تتتتات خطيتتتتة  أوتضتتتتررت  علتتتتى مالتتتتتل  ا ان يو تتتته للناقتتتتل  أوبلكتتتتت البضتتتتائ   إذا -أ 

ياتتتترض انتتته تالتتتلم البضتتتائ    تتتا  وأ  تتتي مر تتتأ التاريتتتغ و تتتي وقتتتت التالتتتلم علتتتى ابعتتتد اتتتد، 
 بي مبينة  ي وثي ة الشحل. 
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 إذا تتتان  تتتي األمتتتر بتتتأك و تتترر غيتتتر ظتتتابريل  يكتتتون أبتتتأغ بتتت ا التحا تتتات قانونيتتتا  إذاأمتتتا 
 التعطيل  ي عداد ب ا ال  لة.  أيامبعد التالليم، و  تدخل  أيامى ب  لة ثأثة  ر
 

 ويحس دائ ا للناقل ان يطل   شاا و ابيا عل االة البضائ  لدى تالل  ا . 
 
إدراج  تتتتي وثتتتتائس الشتتتتحل يجتتتتو  تبليتتتتغ األورا   أوتشتتتتري  أختتتتر  أ بتتتتالرغم م تتتتا ورد  تتتتي  -و

و يتتتل الالتتتاينة  إلتتتىالناقتتتل ب  تضتتتى أاكتتتام بتتت ا ال تتتانون ال ضتتتائية  تتتي التتتدعاوى التتتتي ت تتتام علتتتى 
 تتتي ال  لكتتتة األردنيتتتة ال اشتتت ية ويعتبتتتر التبليتتتغ التتت   يجتتتر  علتتتى بتتت ا الو تتته تبليغتتتا للناقتتتل علتتتى 
ان   يكتتتون و يتتتل الالتتتاينة مالتتت و   تتتي تلتتت  التتتدعاوى إ  عتتتل األخطتتتاء التتتتي ارتكب تتتا موظاتتتوا 

 واألشيا  العاملون لديه. 
 

 الفصل الثاني 

 

 ال بحث األول: مال ولية الناقل البحر   -1

  برو اللال بحث الثاني: معابدب  -2

 ال بحث الثالث: شرو  تحديد ال ال ولية  -3

 

 مسؤولية الناقل البحري   -  املبحث األول 
 

 1972لالتتتتتنة  12قتتتتتانون التجتتتتتارب البحريتتتتتة األردنتتتتتي رقتتتتتم  أاكتتتتتاممالتتتتت ولية الناقتتتتتل البحتتتتتر  و تتتتتس 

  1983لالنة  80قانون الن ل العراقي رقم   وأاكام

 

لالتتتتتنة  12متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة األردنتتتتي ال تتتترقم  218ان أاكتتتتام الا تتتترب )و( متتتتل ال تتتتادب 

اعتبتتترت و يتتتل الالتتتاينة م تتتثأ للناقتتتل  تتتي التتتدعاوى الناشتتت ة عتتتل أع تتتال الن تتتل البحتتتر   ي تتتا  1972

ا   ييتتتتر التبليتتتتغ لتتتتألورا  ال ضتتتتائية علتتتتى ان   يكتتتتون و يتتتتل الالتتتتاينة مالتتتت و   تتتتي تلتتتت  التتتتدعاوى

 عل األخطاء التي ارتكب ا موظاوا واألشيا  العاملون لديه. 

 

ان غايتتتة ال شتتتر  متتتل إيتتتراد بتتت ا التتتنر بتتتو الع تتتل علتتتى تبالتتتيي إ تتتراءات الت ا تتتي والتيالتتتير علتتتى 

أصتتتحاو الشتتتأن  تتتي البضتتتاعة متتتل ال تتتوا نيل  تتتي م ا تتتاب خ تتتوم م متتتل النتتتاقليل األ انتتت  وعتتتدم 

 قبل م  ي مو ن م باليارج   ا تتطل  ال واعد العامة. تح يل م مش ة اتياذ إ راءات التداعي 

 

أب تتتتت الناقتتتتل للشتتتتيء  1983لالتتتتنة  80( متتتتل قتتتتانون الن تتتتل العراقتتتتي رقتتتتم 136بين تتتتا أاكتتتتام ال تتتتادب )

ي تتتوم بتتته  عتتتأ ستتتواء   ختتترناقتتتل  إلتتتىبعضتتته  أومالتتت و  عتتتل الن تتتل بكاملتتته عنتتتد إستتتناد تنايتتت  الن تتتل  لتتته 

  تتتا اعتبتتترت ال التتت ولية بالتضتتتامل عنتتتد  . بدونتتته أون تتتل  تتتان ذلتتت  بتتت ذن من تتتو  عليتتته  تتتي ستتتند ال

الناقتتتتل الاعلتتتتي معتتتتا، وأعطتتتتت الحتتتتس لكتتتتل متتتتل الناقتتتتل والناقتتتتل الاعلتتتتي ان  أوثبتتتتوت مالتتتت ولية الناقتتتتل 

 ير   على األخر. 

 

( متتتتل ناتتتتل ال تتتتانون أعطتتتتت الحتتتتس للناقتتتتل استتتتتثناء متتتتل أاكتتتتام الا تتتترب )أو ( متتتتل 137ا  ان ال تتتتادب )

نتتتتر ع تتتتد الن تتتتل البحتتتتر  صتتتترااة علتتتتى قيتتتتام شتتتتير مالتتتت ى غيتتتتر الناقتتتتل  ذاإ( انتتتته 136ال تتتتادب )

 أوتلتتت   أوبتتتأك  أ ي ذلتتت  الع تتتد عتتتدم مالتتت وليته عتتتل  تتتبتنايتتت   تتتزء محتتتدد متتتل الن تتتل ان يشتتتتر  

تتتتأخير  تتتي التالتتتليم نتتتاتج عتتتل اتتتاد  وقتتت  عنتتتد و تتتود الشتتتيء  تتتي ع تتتدب الناقتتتل الاعلتتتي أثنتتتاء تنايتتت ا 

ا   . التتتتأخير ي تتت  عتتت ء أثباتتتته علتتتى الناقتتتل أوالتلتتت   أو تتتأك لتتت ل  الجتتتزء متتتل الن تتتل واثبتتتات  تتتون ال

استتتتتبعادبا إذا تعتتتت ر أقامتتتتة  أواثتتتتر  تتتتي تحديتتتتد مالتتتت ولية الناقتتتتل  أ ان بتتتت ا الشتتتتر    يكتتتتون لتتتته 

 الدعوى على الناقل الاعلي أمام محك ة ميت ة. 
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رت و يتتتتتل متتتتتل قتتتتتانون التجتتتتتارب البحريتتتتتة األردنتتتتتي اعتبتتتتت 218ان أاكتتتتتام الا تتتتترب )و( متتتتتل ال تتتتتادب 

البتتتتاخرب مالتتتت و    تتتتي عتتتتل األخطتتتتاء التتتتتي يرتكب تتتتا موظاتتتتوا واألشتتتتيا  العتتتتاملون لديتتتته و  يالتتتتأل 

ال رستتتتتل إليتتتتته ا   تتتتتي الحتتتتتا ت أعتتتتتأا ايتتتتتث ان و يتتتتتل البتتتتتاخرب ي تتتتتوم باستتتتتتأم  أوقبتتتتتل الشتتتتتاال 

البضتتتاعة وتالتتتلي  ا ألصتتتحاو الشتتتأن  يتتته عنتتتد وصتتتول البتتتاخرب  تتتي مينتتتاء الوصتتتول متتتل ال  تتترر ان 

 أولالتتتتاينة بتتتتو ال التتتت ول عتتتتل ا لتزامتتتتات الع ديتتتتة التتتتتي يبرم تتتتا الربتتتتان متتتتل ا تتتتل الالتتتتاينة مالتتتت  ا

 أوالرستتتالة البحريتتتة ويب تتتى بتتتو ال التتت ول واتتتدا قبتتتل الغيتتتر االتتتل النيتتتة التتت     يعلتتتم بتتتتأخير الالتتتاينة 

  ان قد أ ربا للغير لتج يزبا.  أملم يكل ب  دورا ان يعلم ب ل  سواء  ان بو ال ج ز للالاينة 

 

( متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة األردنتتتتي اعتبتتتترت ان متتتت  ر الالتتتتاينة مالتتتت ول 180 ا وان ال تتتتادب )بتتتت

ان متتت  ر الالتتتاينة مالتتت ول عتتتل  تتتل متتتا يلحتتتس متتتل بتتتأك ون تتتر " عتتتل  تتتل متتتا يلحتتتس بالبضتتتائ  

 " .بالبضائ  مل بأك وعي   ول مدب ب ائ ا  ي ع دته ما لم يثبت ال وب ال ابرب

 

 :قد عر ت ع د الن ل البحر   األتيال ال انون و( مل ن177  ا أشارت ال ادب )

 
مكتتتان معتتتيل  إلتتتى"ان ع تتتد الن تتتل البحتتتر  بتتتو ع تتتد يتع تتتد  يتتته الناقتتتل ل تتتاء أ تتترب ان يوصتتتل 

  ي بعض ا". أوبضائ  على ان ين ل ا بطريس البحر  ي  ل مدب الالار  أوأمتعة 
 

 :عر ت ع د الن ل البحر ( التي  129وي ابل ب ا ال ادب  ي ال انون الن ل العراقي ال ادب )
 

متتتا  أوشتتتي بالتتتاينة،  أو"ع تتتد الن تتتل البحتتتر  بتتتو اتاتتتا  يلتتتتزم الناقتتتل ب  تضتتتاا بن تتتل شي تتتي 
 أخر ل اء ا ر."  إلىشا ل ا، بحرا مل مكان 

 

أاكتتتتام ال تتتتادتيل أعتتتتأا  تتتتي ال تتتتانونيل نأاتتتتل بنتتتتاك  تتتتر  وااتتتتد   تتتتي بتتتتو ان  إلتتتتىولتتتتدى الر تتتتو  

اتتتتدد الشتتتتيء ال ن تتتتول ا  وبتتتتو )األمتعتتتتة والبضتتتتائ ( بين تتتتا  ال تتتتانون التجتتتتار  البحتتتتر  األردنتتتتي قتتتتد

 ما شا ل ا.  أون ل الشيء ن ل الشير بالاينة   إلىقانون الن ل العراقي أ اف 

 

 ان ما است ر عليه ال ضاء األردني بو إقامة الدعوى قبل  ل مل:

 

 أصحاو الالاينة وي ثل ا و يل الالاينة  ي األردن.  -1

 أ للناقل البحر . و يل الالاينة باعتبارا م ث -2

مج تتتتز الالتتتتاينة والتتتت   ي تتتتثل م و يتتتتل الالتتتتاينة  تتتتي  أوال التتتت  و  أوالناقتتتتل و  أوالشتتتتاال و  أوو  -3

 األردن. 

 

ايتتتث ان ال عتبتتتر  تتتي البيتتتو  البحريتتتة والن تتتل البحتتتتر  وأاكام تتتا ب تتتاة عامتتتة بتتتو استتتم الالتتتتاينة   

)و تتتتيأ وم تتتتثأ ألصتتتتحاو استتتتم أصتتتتحاب ا لتتتت ل   انتتتته ي كتتتتل إقامتتتتة التتتتدعوى علتتتتى الو يتتتتل باعتبتتتتارا 

 الالاينة( و أن ا ر عت  د األصيل. 

 

( متتتل قتتتانون الن تتتل العراقتتتي  تتتي 5ومتتتل ال عتتتروف ان الناقتتتل يتتترتبي بع تتتد الن تتتل، يأاتتتل نتتتر ال تتتادب )

تعرياتتته لع تتتد الن تتتل، وقتتتد يب تتتى ال رستتتل بتتتو صتتتاا  الحتتتس  تتتي تالتتتليم البضتتتاعة  تتتي   تتتة الوصتتتول، 

 رستتتتل إليتتتته، ويحتتتتس  نتتتت اك لكتتتتل متتتتل ال رستتتتل بتتتتو ال  ختتتتريكتتتتون صتتتتاا  بتتتت ا الحتتتتس شتتتتير  أو

علتتتتى الناقتتتتل واألخيتتتتر يتحتتتتدد ب و تتتت  صتتتتاته  تتتتي ستتتتند  ىوال رستتتتل إليتتتته الحتتتتس  تتتتي إقامتتتتة التتتتدعو

 الشحل، و ي   ي  األاوال يجو  ان يكون الناقل بو الو يل  ي الن ل نيابة عنه. 

 

ناقتتتل  اتتتي بتتت ا الحالتتتة ( متتتل قتتتانون الن تتتل العراقتتتي م ا تتتاب األخيتتتر نيابتتتة عتتتل ال84وأ تتتا ت ال تتتادب )

الحكتتتم ال تتتادر نا تتت ا بحتتتس الناقتتتل واتتتدا ايتتتث ان التتتدعوى تو تتته أصتتتأ  تتتد الناقتتتل  تتتي اتتتال يعتبتتتر 
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( متتتل ناتتتل ال تتتانون قتتتد 83معر تتتته وبعكالتتته ت تتتام التتتدعوى  تتتد الو يتتتل  تتتي الن تتتل، بتتت ا وان ال تتتادب )

 عر ت )الو الة  ي الن ل(:

 
ان ي تتتوم بالت تتتر ات ال انونيتتتة ومتتتا يتعلتتتس "الو التتتة  تتتي الن تتتل ع تتتد يلتتتتزم الو يتتتل ب  تضتتتاا بتتت

 " .ب ا باسم الناقل ولحالابه
 

أيتتتة   تتتة أختتترى  تتتتي  أو  تتتا أن تتتا اعتبتتترت األع تتتال واليتتتتدمات التتتتي ي تتتوم ب تتتا ال طتتتا  الحكتتتتومي 

 مجال الن ل نيابة عل الن ل ب ثابة الو الة  ي الن ل. 

 

( 87بالع ولتتتتة  تتتتي ال تتتتادب )الو يتتتتل  1962لالتتتتنة  12وقتتتتد عتتتترف قتتتتانون التجتتتتارب األردنتتتتي ال تتتترقم 

 األتي:

 
بتتتو التتت   يأختتت  علتتتى ناالتتته ان يع تتتد باستتت ه اليتتتا  ولكتتتل لحالتتتاو مو لتتته بيعتتتا وشتتتتراء " 

 " .وغيربا مل الع ليات التجارية م ابل ع ولة
 

 ( مل نال ال انون: 98  ا أ ا ت ال ادب )

 
يتتتتا  إعادت تتتتا لحالتتتتاو مو لتتتته م ابتتتتل ا تتتتر وباستتتت ه ال أو"ان متتتتل يلتتتتتزم ب رستتتتال البضتتتتائ  

ب ثابتتتة و يتتتل بالع ولتتتة ولكنتتته ييضتتت   ي تتتا ييتتتتر بن تتتل البضتتتاعة للن تتتو  التتتتي ييضتتت  
 ل ا ملتزم الن ل".

 

ان التزامتتته األساستتتي بتتتو إبتتترام ع تتتد الن تتتل وإذا تتتتولى الن تتتل بوستتتائله الياصتتتة ستتترت عليتتته أاكتتتام  أ 

ل ومتتتل ال أاتتتل ع تتتد الن تتتل ب تتتا ماتتتادا ان الو يتتتل بالع ولتتتة بتتتو  تتتامل بحكتتتم ال تتتانون تنايتتت  ع تتتد الن تتت

( متتتل قتتتانون التجتتتارب البحريتتتة األردنتتتي قتتتد اتتتددت إثبتتتات ع تتتد الن تتتل البحتتتر  198ان أاكتتتام ال تتتادب )

بالبينتتتة اليطيتتتة ويطلتتتس علتتتى بتتت ا ال يطتتتو  استتتم وثي تتتة الشتتتحل تبعتتتا لنتتتو  الن تتتل البحتتتر  واشتتتتر ت 

اليتتتتة وتتتتتن م ( متتتتل ناتتتتل ال تتتتانون ان تتضتتتت ل الشتتتتحل للبضتتتتائ  البيانتتتتات األساستتتتية الت200ال تتتتادب )

 بثأ  نالخ:

 

 اسم ال تعاقديل: مج ز الالاينة وال التأ ر  -أ 

 تحديد البضائ  ال وسوقة بنوع ا وو ن ا واج  ا وعأمات ا )مار ات ا( وعدد  رودبا -و

 اسم الالاينة و ناليت ا وا ولت ا  -ت

 الالاينة ومحل الالار وال كان ال   ود  أ ربشرو  الن ل مل  - 

 تاريخ تالليم الوثي ة  -ج

 التي ن   ا الربان  عدد النالخ -م

 و يله والواسس  أومال  الالاينة  أوأمضاء الربان  - 

 

بتتتت ا ويجتتتت  ان تكتتتتون العأمتتتتات  ا يتتتتة لتعريتتتت  البضتتتتائ  وان تو تتتت  بطري تتتتة تجعل تتتتا دائ تتتتا ستتتت لة 

 ( مل نال ال انون على :201ون ت ال ادب ) . ال راءب اتى ن اية الالارب

 

ر األمتتتور الالتتتابس بيان تتتا   ي تتتل  ا    بتتتدأ "ان  تتتل نالتتتية متتتل نالتتتخ وثي تتتة الشتتتحل خلتتتت متتتل ذ تتت

 " .ت ام اإلثبات بالش ادبإثبوت بالكتابة تجيز 

 

  يا تتتتد الوثي تتتتة اجيت تتتتا  تتتتي اإلثبتتتتات و  ييتتتتل ذلتتتت  بح تتتتو  اامل تتتتا االتتتتل النيتتتتة  تتتتي تعتتتتويض  أ 

وان وثي تتتة الشتتتحل التتتتي تعطتتتتى بال تتتيغة ال ن تتتو  علي تتتا أعتتتتأا  ،الضتتترر التتت   لحتتتس بتتته بالتتتتببه

 ي دم دليل معا ل تاللم الناقل للبضائ    ا بي مبينه  ي الوثي ة.  تثبت ما لم
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  تتتا يتضتتت  متتتل ذلتتت  أيضتتتا ان  . ثبتتتات ع تتتد الن تتتل بالتتتند الشتتتحلإان ال تتتانون ال تتت  ور قتتتد اتتتدد  أ 

وثي تتتة الن تتتل مالتتتتند يثبتتتت ع تتتد الن تتتل ويعتبتتتر قرينتتتة علتتتى تالتتتلم الناقتتتل الشتتتيء محتتتل الن تتتل بالحالتتتة التتتتي 

 ه ال يول قانونا الحس بتاللم الشيء. ذ رت  يه ويعطي اامل

 

تحتتترر وثي تتتة الشتتتحل تجتتتارب البحريتتتة األردنتتتي بتتتأن ( متتتل قتتتانون ال204وقتتتد أ تتتا ت أاكتتتام ال تتتادب )

 لحامله: أوألمر  أولشير معيل  أما

 

الوثي تتتة لشتتتير معتتتيل: تكتتتون غيتتتر قابلتتتة للتتتتداول ولتتتيل للربتتتان ان يالتتتلم البضتتتاعة ا  للشتتتير  -1

 ال عيل  ي ا.

 

ثي تتتتة ألمتتتتر: تكتتتتون قابلتتتتة للتتتتتداول بت  يربتتتتا التتتت   يجتتتت  ان يكتتتتون م رختتتتا ولتتتتيل للربتتتتان ان الو -2

 ياللم البضاعة ا  لحامل وثي ة الشحل ال   رب ولو على بياض. 

 

الوثي تتتتة لحامل تتتتا: تكتتتتون قابلتتتتة للتتتتتداول ب جتتتترد تالتتتتلي  ا وعلتتتتى الربتتتتان ان يالتتتتلم البضتتتتاعة أل   -3

 شير يت دم ومعه وثي ة الشحل ب ا. 

 

( متتتل قتتتانون الن تتتل العراقتتتي ا تاتتتت بت ابتتتل اإليجتتتاو وال بتتتول )ا تاتتتا (  نع تتتاد 6ين تتتا أاكتتتام ال تتتادب )ب

الع تتتد   تتتا لتتتم تشتتتتر  الكتابتتتة وإن تتتا يجتتتو  إثبتتتات الع تتتد بكا تتتة الطتتتر  قانونتتتا واعتبتتترت تالتتتلم الناقتتتل 

 ه ل يجاو ال ادر مل ال رسل.الشيء محل الن ل قبو  من

 

وقتتتتد  . اتتتتل ال تتتتانون اامتتتتل وثي تتتتة الن تتتتل ال يتتتتول قانونتتتتا بتالتتتتليم الشتتتتيء( متتتتل ن72وأعطتتتتت ال تتتتادب )

التتتتتي يجتتتت  ان يتضتتتت ن ا  ( متتتتل قتتتتانون الن تتتتل العراقتتتتي البيانتتتتات األساستتتتية73أاكتتتتام ال تتتتادب ) اتتتتددت

 سند الشحل:

 

 إذا اررت وثي ة الن ل،  يج  ان تتض ل البيانات األساسية اآلتية: أوال:

 

 مكان وتاريخ إصدار الوثي ة.  -أ 

 م الناقل وال رسل وال رسل إليه والو يل بالع ولة بالن ل ان و د وعناوين م. اس -و

 مكان ال يام ومكان الوصول.  -ت

 أوعتتتتتدد الطتتتتترود ووصتتتت  الشتتتتتيء واالتتتتته ال تتتتتابرب و بيعتتتتتته العامتتتتة وخطورتتتتتته والعأمتتتتات  - 

 ال ط  والك ية والو ن. 

 أية بيانات أخرى ي تضي ا الن ل ال تي ر.  -ج

 

بيانتتتات أختتترى غيتتتر البيانتتتات األساستتتية ال تتت  ورب  تتتي  أيتتتةل وثي تتتة الن تتتل علتتتى يجتتتو  ان تشتتتت  ثانييييا:

 ( مل ب ا ال ادب، وعلى و ه الي و : أو الا رب )

 

 .عدد النالخ األصلية للوثي ة -أ 

 واسطة الن ل وعأمات ا ال  يزب  -و

 .ال يعاد ال عيل ل باشرب الن ل -ت

 .قي ة الشيء محل ع د الن ل - 

 .وا بة الد    ي مكان الوصول أو وعة سلاا  انت مد  إذاالن ل وما  أ رب -ج

 .ال  رو ات اإل ا ية والج ة التي تتح ل ا -م

 .مل ينوو عنه أوتوقي  الناقل  - 
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( متتتل بتتت ا ال تتتادب   يا تتتد الوثي تتتة اجيت تتتا  تتتي أو عتتتدم ذ تتتر ااتتتد البيانتتتات التتتواردب  تتتي الا تتترب ) ثالثيييا:

 الضرر ال   لحس به بالببه. امل ا االل النية  ي تعويض ااإلثبات و  ييل ذل  بح و  

 

 أوألمتتتترا  أو( متتتتل ناتتتتل ال تتتتانون ان تحتتتترر وثي تتتتة الن تتتتل باستتتتم شتتتتير 74  تتتتا أ تتتتا ت ال تتتتادب )

( متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة 204ان أاكتتتتام بتتتت ا ال تتتتادب  تتتتاءت مطاب تتتتة ألاكتتتتام ال تتتتادب ) . للحامتتتتل

أو بتتتتت ان يشتتتتت ل  1983لالتتتتنة  80( متتتتل قتتتتانون الن تتتتل العراقتتتتي رقتتتتم 144األردنتتتتي، ا  ان ال تتتتادب )

( متتتتل ناتتتتل 73البيانتتتتات التتتتواردب ذ ربتتتتا  تتتتي الا تتتترب )أو ً( متتتتل ال تتتتادب ) إلتتتتىستتتتند الشتتتتحل باإل تتتتا ة 

 ال انون إلى البيانات التالية:

 

 تاريخ دخول الشيء  ي ع دب الناقل  ي ميناء الشحل. أوال:

 و دت أ ثر مل نالية أصلية. إذاعدد النالخ األصلية مل سند الشحل   ثانيا:

 مل ينوو عنه.  أوتوقي  الناقل   ثالثا:

 ما يشير إلى استح اق ا عليه.   أوأ رب الن ل ال التح ة على ال رسل إليه  رابعا:

  وا  شحنه ب  ا الكياية.  أوالشيء ال   تم ا تاا  على شحنه على سط  الالاينة  خامسا:

 اتاس على ذل  صرااة. إذا ال دب ال حددب لتالليم الشيء  ي ميناء التاريغ أوالتاريخ  سادسا:

 أ  اتاا  يزيد مل مال ولية الناقل. سابعاً:

 

بتتت ا وان وثي تتتة الن تتتل اجتتتة  تتتي أثبتتتات البيانتتتات التتتواردب  ي تتتا وعلتتتى متتتل يتتتدعي متتتل ييتتتال  بتتت ا 

( متتتل ال تتتانون 75ثبتتتات ذلتتت  بتتتالطر  ال  تتتررب قانونتتتاً وبتتتو متتتا  تتتاءت بتتته أاكتتتام ال تتتادب )إالبيانتتتات 

 أوانونتتتتاً ان الناقتتتتل ملتتتتزم بتح يتتتتس غايتتتتة ماادبتتتتا الحاتتتتاظ علتتتتى البضتتتتاعة ومتتتتل ال  تتتترر ق . العراقتتتتي

)الشتتتتيء( والعنايتتتتة ب تتتتا وتالتتتتلي  ا لج تتتتة الوصتتتتول لتتتت و  الشتتتتأن علتتتتى الحالتتتتة التتتتتي تالتتتتل  ا والثابتتتتتة 

 ( مل قانون التجارب البحرية األردني: 178بالند الشحل وأشارت ب ل  ال ادب )

 

ضتتتائ   تتتي الوقتتتت ال عتتتيل و تتتي مكتتتان التح يتتتل ال تاتتتس عليتتته علتتتى الالتتتاينة ان تكتتتون مالتتتتعدب لن تتتل الب" 

العتتتاد  وعلتتتى الربتتتان ان يأختتت  البضتتتاعة علتتتى نا تتتة مج تتتز الالتتتاينة متتتل تحتتتت الروا تتت  وعليتتته ان  أو

 " .يوصل ا  ي ال يناء ال   ود إلى ال التلم تحت الروا  

 

ائ  متتتل بتتتأك لتتت ا  تتتان اختتتل ب تتت ا ا لتتتتزام  تتتان متتت  ر الالتتتاينة مالتتت و  عتتتل  تتتل متتتا يلحتتتس بالبضتتت

وعيتتت   تتتول متتتدب ب ائ تتتا  تتتي ع دتتتته متتتا لتتتم يثبتتتت ال تتتوب ال تتتابرب وبتتت ا متتتا  تتتاءت بتتته أاكتتتام ال تتتادب 

( متتتل قتتتانون التجتتتارب البحريتتتة األردنتتتي أناتتتة التتت  ر،  تتتي اتتتيل قتتتانون الن تتتل العراقتتتي قتتتد  عتتتل 180)

(، 46واد )التتتتتزام الناقتتتتل بحتتتترا التزامتتتتاً ببتتتت ل العنايتتتتة وأعاتتتتى الناقتتتتل متتتتل ال التتتت ولية ب و تتتت  ال تتتت

(  متتتتتل 213( ل عاتتتتتاءات ال ن تتتتتو  علي تتتتتا ب تتتتت ا ال تتتتتواد وقتتتتتد  تتتتتاءت أاكتتتتتام ال تتتتتادب )48) ،(47)

لتحتتتتدد الحتتتتا ت التتتتتي ي كتتتتل للناقتتتتل ان  1972لالتتتتنة  12قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة األردنتتتتي ال تتتترقم 

يناتتتتي مالتتتت وليته عتتتتل بتتتتأك البضتتتتائ  وتعيب تتتتا وأ تتتتراربا  تتتتي تالتتتتلي  ا إذا  انتتتتت ناتجتتتتة عتتتتل ااتتتتد 

واذ ربتتتا بنتتتا لأ تتتأ  علي تتتا ولغتتترض م ارنت تتتا  ،ستتتباو ال شتتتار إلي تتتا  تتتي ال تتتادب ال تتت  ورب أعتتتأااأل

التتتتأخير  تتتي تالتتتلي ه  أوتلاتتته  أومتتت  الحتتتا ت التتتتي ي كتتتل للناقتتتل ان يناتتتي مالتتت وليته عتتتل بتتتأك الشتتتيء 

 مل ال انون العراقي.  48، 47، 46و س أاكام ال واد  

 

 التي تنتاي  ي ا مال ولية الناقل البحر  وبي:( أعأا الحا ت 213وبينت ال ادب )

 
"يضتتت ل الناقتتتل  تتتل متتتا يلحتتتس البضتتتاعة متتتل بتتتأك وتعيتتت  وأ تتترار متتتا لتتتم يثبتتتت ان بتتت ا 

 ال أك وب ا التعي  وب ا األ رار ناتجة ع ا يأتي: 
 
 لغيربم مل الع ال.  أوللالواقيل  أولل أايل  أوعل خطأ  ي ال أاة يعزى للربان   -1
 وو الياية التي  ي الالاينة.عل العي  -2
 قوب قابرب.  أوعل األ عال التي تشكل اادثا عر يا   -3
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 أومتتتا يعتتتترض الع تتتل  ليتتتا  أومتتتا ي ابتتتل بتتته متتتل إي تتتاد أبتتتواو الع تتتل  أوعتتتل اإل تتتراو   -4
عتتتائس )قتتتوب قتتتابرب،  عتتتل عتتتدو، اجتتتز قضتتتائي،  أوأ  ستتتب   تتتان متتتل وقتتت   أو زئيتتتا 

 صحي .. الخ.( أواجز اكومي، 
عتتتتل  أوتعلي  تتتتا )ت ريك تتتتا(  أوعيتتتت   تتتتي ازم تتتتا  أوعيتتتت   تتتتي البضتتتتاعة ختتتتا   عتتتتل  -5

الن  تتتتان أثنتتتتاء الالتتتتار ب تتتتدر الحجتتتتم والتتتتو ن اللتتتت يل تجيزب تتتتا العتتتتادب  تتتتي ال را تتتتل 
 ال   ودب. 

اتتتتد  ان  إذا أوب حاولتتتتة ترمتتتتي إلتتتتى ذلتتتت   أوإستتتتعاف بحتتتتر   أوعتتتتل ال يتتتتام ب التتتتاعدب   -6
 تابت ساينة وبي ت وم ب  ا الع ل.

 
األ تتتترار نا  تتتتة  أوللشتتتتاال  تتتتي  تتتتل الحتتتتا ت ال التتتتتثناب أعتتتتأا ان يثبتتتتت ان اليالتتتتائر  ولكتتتتل

 " .الا رب األولى مل ب ا ال ادبأع اله إذا لم يالتاد ب  ء مل  أوعل خطأ الناقل 
 

ويتضتتت  متتتل ذلتتت  ان أاكتتتام بتتت ا ال تتتادب ب تتتورب عامتتتة  علتتتت التتتتزام الناقتتتل التزامتتتا بتح يتتتس الغايتتتة 

لناقتتتتل إي تتتتال الشتتتتيء ستتتتال اً متتتتل   يتتتت  الو تتتتوا دون ان يتتتتت كل متتتتل إعاتتتتاء التتتتتي يتعتتتتيل ب و ب تتتتا ا

 نااله مل ال ال ولية ا   ي الحا ت ال شار إلي ا أعأا. 

 

ومتتتل بنتتتا يتضتتت  لنتتتا مابيتتتة ا لتتتتزام علتتتى الناقتتتل وب تتترف الن تتتر عتتتل  ونتتته التزامتتتا بتح يتتتس الغايتتتة 

 نت ائتتته أ    ختتترستتتريانه ووقتتتت معتتتيل  ان يكتتتون بنالتتت  وقتتتت معتتتيل لبتتتدء إذاً بتتت ل العنايتتتة  تتتأ بتتتد  أو

 بدء ال ال ولية وانت اءبا.

 

شتتتتر ات  أولتتتتيل متتتتل ال ع تتتتول ان يب تتتتى الناقتتتتل تحتتتتت را تتتتة ال طالبتتتتة متتتتل  انتتتت  ال التتتتتورد  إذ

 إذاالتتتتأميل دون أ  يكتتتون  تتت ل متتتدب معينتتتة ومحتتتددب علتتتى علتتتم با لتزامتتتات ال ترتبتتتة عليتتته خاصتتتة 

عليتتتته  تتتتان ال طالبتتتتة  . نتتتتواد  الح ايتتتتة والتعتتتتويض أويل  انتتتتت مالتتتت وليته م منتتتتة لتتتتدى شتتتتر ات التتتتتأم

ذ تتترا  تتتي علتتتى التلتتت  للبضتتتائ  يجتتت  ان تتتتتم و تتتس أاكتتتام ال تتتانون وستتتنأتي  أوللناقتتتل ب ي تتتة ال تتتأك 

 مرور الزمان )الت ادم(  ي الا ل الثالث.

 

إلتتتى و يلتتته وينت تتتي بتالتتتلي ه  أوان بتتتدء ستتتريان ال التتت ولية يكتتتون متتتل وقتتتت تالتتتليم الشتتتيء إلتتتى الناقتتتل 

ال كتتتتان ال عتتتتيل و تتتتس أاكتتتتام ال تتتتانون، أ  ان ال التتتت ولية عتتتتل  تتتتل متتتتا يلحتتتتس بالبضتتتتائ  متتتتل بتتتتأك 

وعيتتت  تكتتتون  تتتول متتتدب ب اءبتتتا  تتتي ع تتتدب الناقتتتل ولغايتتتة تالتتتليم البضتتتائ  إلتتتى ال كتتتان ال عتتتيل، أ    

تنت تتتتي ولكتتتتل ستالتتتتت ر بتتتت ا ال التتتت ولية لحتتتتيل تالتتتتليم البضتتتتائ  إلتتتتى متتتتأمور  ال يتتتتا ن وبعتتتتد تثبيتتتتت 

ا و  تنت تتتي مالتتت ولية الناقتتتل البحتتتر  ا  بعتتتد تح يتتتل بتتت ا البضتتتائ  متتتل ال ينتتتاء إلتتتى الشتتتاانات االت تتت

  رد من ا على الشاانات م  ا بلغت مدب تيزين ا.   خرأ  لغاية تح يل 

 

أو تتتتحت مالتتتت ولية الناقتتتتل البحتتتتر  ايتتتتث اعتبتتتترت الناقتتتتل مالتتتت و   213  تتتتا أستتتتلانا بتتتتان ال تتتتادب 

و  تنت تتتي بتتت ا ال التتت ولية  ،نتتتواقر  تتتي البضتتتائ  التتتتي  تتتي ع دتتتتهمالتتت ولية تامتتتة عتتتل أيتتتة أ تتترار و

إلتتتتى ال يتتتتا ن  أومتتتتل ال تتتتواعيل )الجنائتتتت ( إلتتتتى األرصتتتتاة  أوب جتتتترد تاريتتتتغ البضتتتتاعة متتتتل البتتتتاخرب 

 تتتتي ال ينتتتتاء ولكتتتتل تالتتتتت ر بتتتت ا ال التتتت ولية لحتتتتيل تالتتتتليم البضتتتتائ  إلتتتتى متتتتأمور  ال يتتتتا ن ماتتتترو ب 

و تتتتي بتتتت ا الحالتتتتة تكتتتتون البضتتتتائ  تحتتتتت اتتتتو ب  . االتتتت  بتتتتوالر الشتتتتحل وبعتتتتد تثبيتتتتت االت تتتتا

 .ومال ولية الودي 

 

إلتتتى ان مالتتت ولية الناقتتتل البحتتتر  قتتتد ت تتتتد أايانتتتا إلتتتى أستتتابي  وشتتت ور عديتتتدب  اإلشتتتاربو  بتتتد متتتل 

إلتتتتى ال يتتتتا ن والالتتتتااات وال التتتت اات خاصتتتتة  أووبعتتتتد تاريتتتتغ البضتتتتاعة متتتتل البتتتتاخرب إلتتتتى األرصتتتتاة 

 ينتتتاء والتتتتأخر  تتتي شتتتحل البضتتتائ  متتتل ال ينتتتاء وامتتتتداد  تتتي اتتتا ت تتتترا م البضتتتائ  داختتتل اتتتدود ال

ال التتت ولية ل تتت ا الاتتتترب متتتل التتتزمل تشتتت ل بضتتتائ  معينتتتة من تتتا ال كيالتتتات وربطتتتات الحديتتتد والبضتتتائ  

وتنت تتتتي مالتتتت ولية الناقتتتتل البحتتتتر  ل ثتتتتل بتتتت ا اإلرستتتتاليات بعتتتتد تح يتتتتل بتتتت ا  . التتتتتي   ي كتتتتل عتتتتدبا

م ثتتتل الو يتتتل البحتتتر  وم ثتتتل عتتتل دائتتترب ال ينتتتاء  البضتتتائ  متتتل ال ينتتتاء وب شتتتراف لجنتتتة مكونتتتة متتتل

وعتتتل ال التتتتورد ايتتتث يتتتتم تثبيتتتت االتتتة البضتتتاعة وتحديتتتد األ تتترار والنتتتواقر عنتتتد التح يتتتل وعلتتتى 

وغالبتتتا متتتا تكتتتون األ تتترار والنتتتواقر ل ثتتتل بتتت ا البضتتتائ    ال عاملتتتة الك ر يتتتة الياصتتتة بالبضتتتاعة.
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لرغم متتتل ذلتتت  تكتتتون بتتت ا ال التتت ولية بتتتي قتتتد تااق تتتت أثنتتتاء خزن تتتا داختتتل اتتتدود ال ينتتتاء ولكتتتل بتتتا

مالتتتت ولية الناقتتتتل البحتتتتر ، ايتتتتث ان البضتتتتائ  التتتتتي تاتتتترغ متتتتل البتتتتواخر والتتتتتي تو تتتت  تحتتتتت بنتتتتد 

ب تتتتا أ تتتترار   ن تتتتا تب تتتتى علتتتتى مالتتتت ولية وعتتتتاتس  أوستتتتوء و تتتتعيت ا  أواللجتتتتان ل تتتتعوبة  ردبتتتتا 

بلغتتتت متتتدب تيزين تتتا متتتالكي البتتتاخرب وو أءبتتتا ولغايتتتة تح يتتتل أختتتر  تتترد من تتتا علتتتى الشتتتاانات م  تتتا 

 .و  مال ولية على م سالة ال وانل باأل رار والنواقر التي ت  ر ب ا

 

أ متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة األردنتتتتي اعتبتتتترت بطتتتتأن  تتتتل شتتتتر  أدرج  تتتتي  215  تتتتا ان ال تتتتادب 

أيتتتة وثي تتتة للن تتتل البحتتتر  يكتتتون متتتل شتتتأنه إعاتتتاء الناقتتتل متتتل التبعتتتة التتتتي يل ي تتتا عليتتته  أووثي تتتة الشتتتحل 

 انون العام. ال 
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 بروكسل معاهدة    -  املبحث الثاني 
 

 .برو اللمعابدب  -أ 

 . ال عابدب سريان -و

 التزامات الناقل  ب ا لل عابدب. -ت

 شرو  انطبا  ال عابدب. - 

 بيانات سند الشحل. -ج

  ب ا لل عابدب. إليهتحال ال رسل  -م

 

 بروكسل معاهدة    -أ
 

لشتتتتحل البحتتتتر  ووقعتتتتت بتتتتي معابتتتتدب دوليتتتتة خاصتتتتة بتوايتتتتد بعتتتتض ال واعتتتتد ال تعل تتتتة بالتتتتندات ا

 . 1924 8 25 ي  برو اللب

 

ولكون تتتا ت تتتتدف إلتتتى تو تتتي  عأقتتتتة  ،إلي تتتاول تتتا  تتتان ل تتت ا ال عابتتتتدب  ائتتتدب تعتتتود إلتتتى متتتتل يتتتن م 

ال  تتتتتدريل وتحديتتتتتد ال التتتتت وليات التتتتتتي ت تتتتت  علتتتتتى أصتتتتتحاو  أوأصتتتتتحاو البتتتتتواخر بال التتتتتتورديل 

ايتتتتة ال حا  تتتتة علتتتتى البضتتتتائ  وتبتتتتيل الشتتتترو  التتتتتي يجتتتت  ان تحتوي تتتتا بتتتتوالر الشتتتتحل و ي ،البتتتواخر

 عند التح يل والتاريغ قررت اإلشارب إلي ا لألسباو ال   ورب.

 سريان املعاهدة   -ب
 

الالتتتتامية ب و تتتت  اإلعتتتتأن  ال لكيتتتتةأن  تتتتت ال  لكتتتتة األردنيتتتتة ال اشتتتت ية إلتتتتى بتتتت ا ال عابتتتتدب بتتتتاإلرادب 

أصتتتتتبحت بتتتتت ل    1931 7 16 تتتتتي الجريتتتتتدب الرستتتتت ية ال تتتتتادرب بتتتتتتاريخ  313ال نشتتتتتور  تتتتتي العتتتتتدد 

 قانونا مل قوانيل الدولة. 

 

لتتتت ا  تتتتان أاكتتتتام ال عابتتتتدب تجتتتتر  مجتتتترى التشتتتتريعات ويلتتتتتزم ال ا تتتتي بأع تتتتال ال واعتتتتد التتتتتي وردت 

 ب ا على الروابي التي ت    ي النطا  ال   تالر   يه دون غيربا مل الن و  ال انونية.

 

لتتتتتى الن تتتتتل البحتتتتتر  بتتتتتيل الناقتتتتتل ان أاكتتتتتام ال عابتتتتتدب تالتتتتتر  علتتتتتى العأقتتتتتة ال انونيتتتتتة ال ترتبتتتتتة ع

ال ن  تتتة إلي تتتا و تتتان  أو تتتان ستتتند الشتتتحل محتتتررا  تتتي دولتتتة متتتل التتتدول ال وقعتتتة علي تتتا  إذاوالشتتتاال 

الناقتتتتل والشتتتتتاال ينت يتتتتتان إلاتتتتتدى تلتتتت  التتتتتدول وان يكتتتتتون الن تتتتتل بتتتتيل مينتتتتتاءيل تتتتتتابعيل لتتتتتدولتيل 

 ميتلاتيل.

 

مالتتتتأ ربا ال تتترتبي  أول مالتتت  الالتتتاينة ان ال تتتادب األولتتتى متتتل بتتت ا ال عابتتتدب ت ضتتتي بتتتان الناقتتتل يشتتت 

تلا تتتا و  تتتا  أومتتت  الشتتتاال بع تتتد الن تتتل وماتتتادا ان الناقتتتل البحتتتر  يتح تتتل مالتتت ولية بتتتأك البضتتتاعة 

 ألاكام ال عابدب ال   ورب بو ال   يرتبي م  الشاال بع د الن ل.

 

 التزامات الناقل طبقا للمعاهدة   -ت 
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الناقتتتتل البحتتتتر  يلتتتتتزم بتالتتتتليم البضتتتتاعة ال شتتتتحونة ان  برو التتتتلمتتتتل ال  تتتترر  ب تتتتا ألاكتتتتام معابتتتتدب 

ويكتتتون مالتتت ول ع تتتا   إلتتتى ال رستتتل إليتتته  تتتي مينتتتاء الوصتتتول  ب تتتا للبيتتتان التتتوارد  تتتي ستتتند الشتتتحل.

تلتتتت  يكتشتتتت  عنتتتتد الوصتتتتول علتتتتى أستتتتاس ان الضتتتترر ماتتتتترض وقوعتتتته  تتتتي  أوي تتتتيب ا متتتتل بتتتتأك 

 أواثبتتتتت الناقتتتتل ان ال تتتتأك  إذا  تتتتترب الن تتتتل البحتتتتر  الواقعتتتتة بتتتتيل شتتتتحل البضتتتتاعة وبتتتتيل تاريغ تتتتا ا 

 الأا ة للتاريغ. أوالتل  قد اد  أثناء الع ليات الالاب ة على الشحل 

 

 شروط انطباقها -ث
 

متتتل ال  تتترر انتتته ياتتتترض ا تتتول الضتتترر أثنتتتاء الرالتتتة البحريتتتة ألن تتتا ال رالتتتة الرئيالتتتية  تتتي ع تتتد 

 تتتو  علي تتتا  تتتي قتتتانون التجتتتارب الن تتتل  تتت ذا متتتا أراد الناقتتتل ا اتجتتتاج بشتتترو  عتتتدم ال التتت ولية ال ن

 أووالتتتتي لتتتم تأختتت  ب تتتا ال عابتتتدب،  عليتتته إثبتتتات ان الضتتترر وقتتت   تتتي الع ليتتتات الالتتتاب ة علتتتى الشتتتحل 

الأا تتتتة للتاريتتتتغ، و  يجتتتتو  تح يتتتتل غيتتتترا متتتتل أ تتتتراف العأقتتتتة عتتتت ء إثبتتتتات ذلتتتت   ن  تتتتي بتتتت ا 

ي عنتتتته صتتتترااة  تتتتي تياياتتتتا ل التتتت ولية الناقتتتتل ال ن تتتتو  علي تتتتا  تتتتي ال عابتتتتدب وبتتتتو األمتتتتر ال ن تتتت

 .( مل ال عابدب3الا رب الثامنة مل ال ادب )

 

 بيانات سند الشحن -ج

 

 ( مل ال عابدب:3تنر الا رب الثالثة مل ال ادب )

 

و يتتتل الناقتتتل، بعتتتد استتتتأم البضتتتائ  وأختتت با  تتتي ع دتتتته ان يالتتتلم للشتتتاال  أوالربتتتان  أو"علتتتى الناقتتتل 

 يانات اآلتية: بناء على  لبه سند شحل يتض ل م  بياناته الب

 

العأمتتتات الرئيالتتتية الأ متتتة للتح تتتس متتتل نتتتو  البضتتتاعة وذلتتت   ب تتتا ل تتتا ي دمتتته الشتتتاال بالكتابتتتة   -أ

مو تتتوعة بأيتتتة  أوقبتتتل البتتتدء  تتتي شتتتحل بتتت ا البضتتتائ  علتتتى ان تكتتتون بتتت ا العأمتتتات مطبوعتتتة 

ئ ، األغلاتتتتة ال عبتتتتأب  يتتتته البضتتتتا أو ري تتتتة أختتتترى علتتتتى البضتتتتائ  غيتتتتر ال غلاتتتتة علتتتتى ال تتتتناديس 

 بحيث ت ل قراءت ا ميالورب اتى ن اية الالارب. 

التتتو ن، علتتتتى االتتت  األاتتتوال،  ب تتتا للبيانتتتات التتتتي ي تتتتدم ا  أوالك يتتتة  أوال طتتت   أودد الطتتترود عتتت -و

 الشاال  تابة.

و يتتتل الناقتتتل ملزمتتتا بتتتتان  أوالربتتتان  أولناقتتتل ااالتتتة البضتتتائ  وشتتتكل ا ال تتتابر، ومتتت  ذلتتت   لتتتتيل  -ج

تتتتو ر لديتتته ستتتب   إذاو نتتتا  أو  يتتتة  أوعتتتددا  أويتتتدون  ي تتتا عأمتتتات  أويثبتتتت  تتتي ستتتندات الشتتتحل 

عنتتتدما   يتتتتوا ر لديتتته  أو عتتتأ  إليتتته تتتد  يح لتتته علتتتى الشتتت   تتتي عتتتدم مطاب ت تتتا للبضتتتائ  ال التتتل ة 

 الوسائل الكا ية للتح س من ا.

 

 ون ت الا رب الرابعة مل نال ال ادب:

 

ان ناقتتتتتل البضتتتتتاعة تالتتتتتل  ا بالكيايتتتتتة  "يعتبتتتتتر ستتتتتند الشتتتتتحل ال حتتتتترر ب تتتتت ا الكيايتتتتتة قرينتتتتتة علتتتتتى

 " .( أ، و، ج مل ب ا ال ادب ما لم ي م الدليل على خأف ذل 3ال وصو ة ب ا  ب ا للا رب )

 

 حتفظ املرسل إليه طبقا للمعاهدة -ح
 

التلتتتت   أوخطتتتتار  تتتتتابي بتتتتال أك إأشتتتتارت الا تتتترب الالادستتتتة متتتتل ال تتتتادب الثالثتتتتة انتتتته إذا لتتتتم يح تتتتل 

 تتتي وقتتتت تالتتتليم البضتتتاعة  أوو يلتتته  تتتي مينتتتاء التاريتتتغ قبتتتل  أوالتلتتت  للناقتتتل  أو وب ابيتتتته ل تتت ا ال تتتأك

قرينتتتتة ل تتتتال  ال رستتتتل إليتتتته علتتتتى ان الناقتتتتل لتتتتم يالتتتتلم البضتتتتاعة بالكيايتتتتة ال وصتتتتو ة ب تتتتا  تتتتي ستتتتند 

 تتتي بتتت ا الحالتتتة تحديتتتد م تتتدار التلتتت  وقي تتتته بأيتتتة وستتتيلة  إليتتتهالشتتتحل، وبالتتتتالي  انتتته يجتتتو  لل رستتتل 
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ات غيتتتتر ملتتتتتزم  تتتتي ذلتتتت  بتتتتدليل معتتتتيل، و  بت تتتتديم شتتتت ادب بتتتتالن ر متتتتل إدارب متتتتل وستتتتائل اإلثبتتتت

 الج ارك. 
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 شروط حتديد املسؤولية   -  املبحث الثالث 
 

 وفق: يتناول هذا المبحث شروط تحديد المسؤولية

 

 .برو اللأاكام معابدب  -1

 . 1972لالنة  12أاكام قانون التجارب البحرية األردني رقم  -2

 .1983لالنة  80ن الن ل العراقي رقم  أاكام قانو -3

 

 

 بروكسلوفق أحكات معاهدة حتديد املسؤولية 
 

وخ وصتتتتتا  1924 8 25ال وقعتتتتتة بتتتتتتاريخ  برو التتتتتلان األصتتتتتل ال تتتتتانوني ع تتتتتأ بأاكتتتتتام معابتتتتتدب 

الالتتتتاينة  تتتتي أ  اتتتتال متتتتل  أوانتتتته   يلتتتتزم الناقتتتتل  4ل  3البنتتتتد خامالتتتتا با رتيتتتته  -ال تتتتادب الرابعتتتتة

التلتتتت  الأاتتتتس بالبضتتتتائ  ب بلتتتتغ   يزيتتتتد عتتتتل مائتتتتة  نيتتتته  أول ال تتتتأك األاتتتتوال بتتتتالتعويض عتتتت

متتتا يعتتتادل بتتت ا ال ي تتتة بن تتتد بع لتتتة أختتترى متتتا لتتتم يكتتتل الشتتتاال قتتتد  أوواتتتدب  أوإستتتترليني عتتتل  تتتل  تتترد 

 بيل  نل البضاعة وقي ت ا قبل الشحل وان ب ا البيان قد دون  ي مالتند الشحل.

 

 1972لسنة  12ارة البحرية األردني رقم قانون التج أحكاتوفق حتديد املسؤولية 
 

( تبعتتتتة الناقتتتتل متتتتل  تتتتراء اليالتتتتائر واأل تتتترار الأا تتتتة بالبضتتتتائ  بأنتتتته   214ل تتتتد اتتتتددت ال تتتتادب )

واتتتدب مبلغتتتا يحتتتدد بن تتتام متتتا لتتتم ي تتترم  أويجتتتو  بحتتتال متتتل األاتتتوال ان تتعتتتدى عتتتل  تتتل  تتترد 

يتتتدرج بتتت ا الت تتتري   تتتي وثي تتتة الشتتتاال عتتتل نتتتو  بتتت ا البضتتتاعة وقي ت تتتا قبتتتل تح يل تتتا  تتتي الالتتتاينة و

 الشحل ونر ال ادب  األتي:

 
"ان تبعتتتتة الناقتتتتل متتتتل  تتتتراء اليالتتتتائر واأل تتتترار الأا تتتتة بالبضتتتتائ    يجتتتتو  بحتتتتال متتتتل 

واتتتدب مبلغتتتا يحتتتدد بن تتتام ي تتتدر  ي تتتا بعتتتد نشتتتر بتتت ا  أواألاتتتوال ان تتعتتتدى عتتتل  تتتل  تتترد 
 تح يل ا  ي الالاينة. ال انون ما لم ي رم الشاال عل نو  ب ا البضاعة وقي ت ا قبل

 
ويتتتدرج بتتت ا الت تتتري   تتتي وثي تتتة الشتتتحل ويعت تتتد بو تتته الناقتتتل متتتا لتتتم يثبتتتت بتتت ا األخيتتتر 

 تتتان الناقتتتل ينكتتتر صتتتحة الت تتتري   تتتي وقتتتت أ رائتتته  لتتته ان يتتتدرج  تتتي وثي تتتة  إذا  عكالتتته.
ومتتتتل شتتتأن بتتت ا التحا تتتات ان تل تتتتي أثبتتتات ال ي تتتة الح ي يتتتة علتتتتى   الشتتتحل تحا تتتات معللتتتة.

ال التتتتتلم.  تتتتل شتتتتر  يح تتتتر  يتتتته الناقتتتتل تبعتتتتته ب بلتتتتغ دون التتتت   ن تتتتت  أول عتتتتاتس ال رستتتت
وي كتتتل إعتتتادب الن تتتر بتتتال بلغ ال ن تتتو  عليتتته أعتتتأا بن تتتام   عليتتته بتتت ا ال تتتادب يعتتتد ملغتتتى.

 " .ي در استنادا إلى ت لبات الن د الدولية
 

ن ستتتندات ان األختتت  بتحديتتتد مالتتت ولية الناقتتتل البحتتتر  و  تتتا لشتتترو  ستتتند الشتتتحل غيتتتر م كتتتل   تتتلتتت ا 

 215الشتتتحل بتتتي متتتل ع تتتود اإلذعتتتان التتتتي يلتتتتزم  ي تتتا عاقتتتدي ا دون أرادت تتتم خأ تتتا ألاكتتتام ال تتتادب 

 مل قانون التجارب البحرية األردني والتي تنر على:

 
 تتتتي أيتتتتة وثي تتتتة للن تتتتل  أويعتبتتتتر ملغتتتتى و  ماعتتتتول لتتتته  تتتتل شتتتتر  أدرج  تتتتي وثي تتتتة شتتتتحل  -أ

 تتتي خار  تتتا و انتتتتت غايتتتته ال باشتتترب إبتتتتراء  أو البحتتتر  تنشتتتأ  تتتتي ال  لكتتتة األردنيتتتة ال اشتتتت ية
تحويتتتتل عتتتت ء اإلثبتتتتات  أوبتتت ا ال تتتتانون  أوتبعتتتتة التتتتتي يل ي تتتا عليتتتته ال تتتتانون العتتتتام الالناقتتتل متتتتل 

 عتتتتد  ي   . ميالاتتتتته قواعتتتتد ا خت تتتتا  أوبتتتت ا ال تتتتانون  أوع تتتتل تعينتتتته ال تتتتوانيل ال رعيتتتتة اإل تتتتراء 
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أ  شتتتر  أختتتر متتتل النتتتو   أوالبضتتتائ   يتتتترك للناقتتتل مناعتتتة التتتتأميل عتتتل شتتتر  إبتتتراء  تتتل شتتتر   
 نااله.

 
اتاتتتتا  ينتتتتز  اخت تتتتا   أوبتتتتالرغم م تتتتا ورد  تتتتي أ  قتتتتانون أختتتتر يعتبتتتتر بتتتتا أ  تتتتل شتتتتر  -و

 الن ل البحر ."  أوال حا م األردنية  ي الن ر  ي اليأ ات الناش ة عل وثائس الشحل 
 

وإن تتتتا تتتتترك التحديتتتتد متتتتل ناتتتتل ال تتتتانون لتتتتم تحتتتتدد مالتتتت ولية الناقتتتتل البحتتتتر   214وايتتتتث ان ال تتتتادب 

والتتت   لتتتم ي تتتدر بعتتتد، لتتت ا  تتتان ال تتتول بتتتان شتتتر  تحديتتتد ال التتت ولية   ييتتتال  الن تتتام  ،لن تتتام ختتتا 

اتاتتتتا  يعاتتتتي الناقتتتتل متتتتل ال التتتت ولية يعتتتتد بتتتتا أ ستتتتندا  أوالعتتتتام   يعنتتتتي ال بتتتتول بتتتته إذ أن أ  شتتتتر  

 التتتتتوردب وألنتتتته     تتتتا ان األختتتت  بتحديتتتتد مالتتتت ولية الناقتتتتل البحتتتتر  يضتتتتر بالج تتتتة ال . 215لل تتتتادب 

يالتتت   ا شتتتترا   تتتي ستتتند الشتتتحل علتتتى تعتتتتويض اقتتتل متتتل قي تتتة البضتتتاعة، وب تتتا ان ال تتتادب أعتتتتأا 

اتتتال  بتتتأ ن تتتت علتتتى ان تبعتتتة الناقتتتل متتتل  تتتراء اليالتتتائر واأل تتترار الأا تتتة بالبضتتتاعة   يجتتتو  

واتتتتدب مبلغتتتا يحتتتتدد بن تتتتام ي تتتتدر  ي تتتتا بعتتتتد نشتتتتر بتتتت ا  أومتتتل األاتتتتوال ان تتعتتتتدى عتتتتل  تتتتل  تتتترد 

 أووايتتتث انتتته لتتتم ي تتتدر ن تتتام يحتتتدد ال بلتتتغ الوا تتت   تتت انه متتتل قبتتتل الناقتتتل عتتتل  تتتل  تتترد .   تتتانون ال

واتتتدب متتتل البضتتتائ  ال شتتتحونة بتتتالطريس البحتتتر ،  تتتان متتتا يحكتتتم الشتتتر  التتتوارد  تتتي وثي تتتة الشتتتحل 

متتتا يعتتتادل بتتت ا ال بلتتتغ بالتتتدينار  أوبتحديتتتد قي تتتة الضتتت ان ب بلتتتغ   يتجتتتاو  )ال ثبتتتت  تتتي ستتتند الشتتتحل( 

ومتتتل م الت تتتري  ب تتتا  تتتي بولي تتتة الشتتتحل ) انتتتت ال ي تتتة قتتتد تتتت إذاردنتتتي بتتتتاريخ وقتتتو  الضتتترر ا  األ

ال عتتتروف ان قي تتتة البضتتتاعة تتتت  ر   تتتي  تتتي قائ تتتة ال ج تتتز ونتتتادرا متتتا تتتت  ر ال ي تتتة  تتتي ستتتند الشتتتحل( 

متتتتل ال تتتتانون ال تتتتدني تجيتتتتز  364بتتتتي ال واعتتتتد ال ن تتتتو  علي تتتتا  تتتتي ال تتتتانون ال تتتتدني وان ال تتتتادب 

يل ان يحتتتددا قي تتتة البضتتتاعة م تتتدما بتتتالنر علي تتتا  تتتي الع تتتد و تتتي اتاتتتا   اتتتس لتتت ا واستتتتنادا لل تعاقتتتد

إلتتتى  تتتل متتتا  تتتاء أعتتتأا  تتتأ ي ختتت  بتحديتتتد مالتتت ولية الناقتتتل و  تتتا لشتتترو  ستتتند الشتتتحل وبتتتو متتتا أختتت ت 

 به ال حا م األردنية. 

 

غيربتتتتا متتتتل  وأالواتتتتدات ال شتتتتحونة  تتتتي صتتتتناديس  أو  عتتتتت الطتتتترود  إذاومتتتتل الجتتتتدير بالتتتت  ر انتتتته 

الواتتتدات التتتتي تشتتت ل ا الحاويتتتة اعتبتتتر  تتتل من تتتا  أوالحاويتتتات وذ تتتر  تتتي ستتتند الشتتتحل عتتتدد الطتتترود 

و تتتي غيتتتر بتتت ا الحالتتتة تعتبتتتر  ،لل التتت ولية األعلتتتىواتتتدب مالتتتت لة  ي تتتا يتعلتتتس بتعيتتتيل الحتتتد  أو تتتردا 

 وادب واادب. أوالحاوية ب ا ااتوته  ردا 

 

لتتتم يالتتتلم الناقتتتل البضتتتاعة التتتتي   تتت ذابتتتة بأ تتته بأ تتتا  ليتتتا وايتتتث    تتتدل  يتتته ان   تتتد الطتتترد بتتتو ب ثا

 اعتبر مال و  عن ا باعتبار ان ا بلكت بأ ا  ليا. إليهتالل  ا  ي ميناء الشحل إلى ال رسل 

 

 1983لسنة  80النقل العراقي رقم  أحكاتوفق حتديد املسؤولية 
 

ومتتت   برو التتتلتتتتن م إلتتتى معابتتتدب وم تتتا  تتتاء أعتتتأا بتتتالا رتيل ال تتت  ورتيل  تتتان    وريتتتة العتتترا  لتتتم 

( واتتتتددت 150قتتتتد  تتتتاءت بال تتتتادب ) 1983لالتتتتنة  80ذلتتتت   تتتتان أاكتتتتام قتتتتانون الن تتتتل العراقتتتتي رقتتتتم 

التتتتأخير  تتتي تالتتتلي ه  تتتي الن تتتل بتتتيل العتتترا  واليتتتارج  أوتلاتتته  أومالتتت ولية الناقتتتل عتتتل بتتتأك الشتتتيء 

   - أويلتتتو غتتترام وااتتتد ( دينتتتار لكتتتل  1.250) تايتتتث تكتتتون مالتتت ولية الناقتتتل عتتتل ن تتتل الشتتتيء بحتتترا بتتت

أيتتتتة واتتتتدب شتتتتحل أختتتترى أي  تتتتا أ ثتتتتر وتحالتتتت  و تتتتس األستتتتل  أودينتتتتار عراقتتتتي للطتتتترد الوااتتتتد  350

 التالية: 

 

 إذاواتتتدب شتتتحل مالتتتت لة  أومتتتا شتتتا ل ا، يعتبتتتر  تتتل متتتا يحاتتتل  ي تتتا  تتتردا  أوعنتتتد استتتتيدام ااويتتتة،  -1

 ا واادا.تم تعدادبا  ي وثي ة الن ل، وبيأ ه تعتبر الحاوية ب ا  ي ا  رد

 

متتتتا شتتتتا ل ا، تكتتتتون الطتتتترود وواتتتتدات الشتتتتحل ال حاوظتتتتة  ي تتتتا  أوعنتتتتد ت تتتتديم الناقتتتتل ااويتتتتة،  -2

 وادات مالت لة وان لم تعدد  ي وثي ة الن ل. 
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 ا  انه لم يعي للناقل الحس بالت ال  بتحديد ال ال ولية  ي االتيل:

 

 الت ري  ب ي ة الشيء  ي سند الشحل. -أ

 مل تابعيه. أو اليم منه  خطأ أوثبوت صدور غش  -و

 

ي كتتتل ان تتجتتتاو  التتتتي ل علتتتى تعيتتتيل اتتتدود مالتتت وليته رستتت  وأ تتتا  ال تتتانون ا تاتتتا  بتتتيل الناقتتتل وال   

  تتتتا اتتتتددت مالتتتت ولية الناقتتتتل عتتتتل التتتتتأخير ب بلتتتتغ يعتتتتادل مثلتتتتيل  . الحتتتتدود ال ن تتتتو  علي تتتتا أعتتتتأا

لتتتغ مج تتتو  أ تتتور ن تتتل ون تتت  مثتتتل أ تتترب ن تتتل الشتتتيء ال تتتتأخر   تتتي، علتتتى ان   يتجتتتاو  بتتت ا ال ب

 األشياء ال تعاقد على ن ل ا  ي ذل  الع د. 
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 التقادت املانع من مساع الدعوى   -  الفصل الثالث 
 

 1972لسنة   12وفق أحكات قانون التجارة البحرية األردني رقم  التقادت    -  املبحث األول 
 

الناقتتتل ه ان يطالتتت  ل رستتتل إليتتتلمتتتل ال عتتتروف ان بنتتتاك متتتدب قانونيتتتة يحتتتددبا ال تتتانون يحتتتس ب و ب تتتا 

بتعويضتتته عتتتل األ تتترار والنتتتواقر خأل تتتا،   تتتا يحتتتس للناقتتتل أيضتتتا ان يتتتد   بالت تتتادم وبالتتت و  اتتتس 

ال رستتتتتل إليتتتتته بر تتتتت  التتتتتدعوى عليتتتتته، إ  ان بتتتتتدء ستتتتتريان تلتتتتت  ال تتتتتدب تيتلتتتتت  بتتتتتاختأف صتتتتتور 

قبتتتتل  اتتتتددت ال تتتتدب ال انونيتتتتة التتتتتي ي كتتتتل إقامتتتتة التتتتدعوى 219لتتتت ا  تتتتان أاكتتتتام ال تتتتادب   ال التتتت ولية.

  رر  ي البضاعة وبي بعد تالليم البضاعة بالنة واادب ايث ن ت: أوالناقل بالب  بأك 

 

 تتتترر،  تتتتي  تتتتل  أو"يالتتتت ي بحكتتتتم متتتترور التتتتزمل اتتتتس إقامتتتتة التتتتدعوى علتتتتى الناقتتتتل بالتتتتب  بتتتتأك 

 تتتت ذا لتتتتم ي تتتت  التالتتتتليم  بعتتتتد ستتتتنة متتتتل اليتتتتوم الوا تتتت    األاتتتتوال بعتتتتد تالتتتتليم البضتتتتاعة بالتتتتنة وااتتتتدب.

 " .تاللي  ا  يه

 

 مل نال ال انون على:  221مل ال ادب  األخيرب ا ن ت الا رب  

 
"يالتتت ي بحكتتتم متتترور التتتزمل  بعتتتد ستتتنة متتتل وصتتتول الالتتتاينة، اتتتس  تتتل دعتتتوى ناشتتت ة عتتتل 

 " .تالليم بضائ 
 

لتتتم ي تتت   وإذايتضتتت  ان الت تتتادم ال تتتان  متتتل ستتت ا  التتتدعوى يبتتتدأ بعتتتد ستتتنة متتتل تتتتاريخ استتتتأم البضتتتاعة 

 ي  ا  يه.  بعد سنة مل اليوم الوا   تالل

 

وبرأينتتتا ان تتتتاريخ وصتتتول الالتتتاينة   يعتتتتد بتتته  أستتتاس لالتتتريان الت تتتادم وذلتتت  لح تتتول التتتتأخير  تتتي 

وبتتت ا  ،ع ليتتتات الرستتتو وال باشتتترب بالناتتتاض، عليتتته  تتتان الت تتتادم يبتتتدأ متتتل تتتتاريخ تاريتتتغ أختتتر  تتترد

 تتتان بنتتتاك  ذاإ ي تتتا  إليتتتهالن طتتتة بتتتي التتتتي يعتتتول علي تتتا  ن التتتتاريخ التتت   ي كتتتل ان يعلتتتم بتتته ال رستتتل 

وبتتتت ا ا تجتتتتاا متتتتأخوذ بتتتته متتتتل  انتتتت  ال حتتتتا م األردنيتتتتة باإل تتتتا ة إلتتتتى أختتتت با ب بتتتتدأ  .   أم تتتترر 

 عدم تح  ه(.  أو)تح س الضرر 

 

العتتترف التجتتتار  الالتتتائد  تتتي األردن  تتتي ال طالبتتتات الوديتتتة  يكتتتون متتترور التتتزمل )الت تتتادم( بعتتتد  أمتتتا

متتتل تتتتاريخ استتتتأم  أوخ استتتتأم البضتتتاعة ستتتنة متتتل تتتتاريخ وصتتتول البتتتاخرب لل ينتتتاء ولتتتيل متتتل تتتتاري

 تتترد، وبتتت ا متتتا  تتترى  تتتي ال طالبتتتات الوديتتتة بتتتيل شتتتر ات التتتتأميل والتتتو أء البحتتترييل  تتتي   ختتتر

 األردن ايث يعت د الو أء تأريخ وصول الباخرب أساسا للت ادم.

 

ذلتتت  عتتتل ا  ان بنتتتاك أاتتتوال ي كتتتل اللجتتتوء إلي تتتا لغتتترض قطتتت  الت تتتادم لل تتتدب ال شتتتار إلي تتتا أعتتتأا، و

 ريتتتس ال طالبتتتتة الوديتتتتة غيتتتتر ال ضتتتتائية متتتت  الطلتتتت  متتتتل و يتتتتل البتتتتاخرب وقبتتتتل انت تتتتاء  تتتتترب متتتترور 

التتتزمل ب تتتدب معينتتتة ت ديتتتد  تتتترب الت تتتادم ل تتتدب يتاتتتس علي تتتا الطر تتتان علتتتى ان يكتتتون اإليجتتتاو وال بتتتول 

خطيتتتا  تتتي   يطعتتتل ب تتترور الزمتتتان متتتل قبتتتل و يتتتل البتتتاخرب عنتتتد أقامتتتة التتتدعوى  تتتي االتتتة عتتتدم 

أ   تتتي االتتتة ا ستتتتحالة للوصتتتول إلتتتى تالتتتوية متتت  و يتتتل البتتتاخرب   توصتتتل إلتتتى تالتتتوية ال و تتتو .ال

 نواد  الح اية والتعويض يتم اللجوء إلى أقامة الدعوى وقبل تح س الت ادم.  أو

 

ان قبتتتتول  لتتتت  التعتتتتويض ختتتتأل ال تتتتدب ال انونيتتتتة متتتتل قبتتتتل و يتتتتل البتتتتاخرب واستتتتتأمه  تتتتواالتتتت  رأ  

التتتن ر ويتضتتت ل اعترا تتتا خال تتتا وصتتتريحا  أومتتتل قبتتتل مالتتتببي الضتتترر  قتتترارا غيتتتر قضتتتائيإيعتبتتتر 
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 تتتتي و  التتتتن ر. أوخبتتتتارا صتتتتادقا بو تتتتود اتتتتس ا  إذا ر ضتتتتت ال طالبتتتتة متتتتل قبتتتتل مالتتتتببي الضتتتترر إو

 . أش رأ ثر األايان ي وم و يل الباخرب بت ديد  ترب الت ادم ل دب   تزيد عل ستة 

 

األردن ي يلتتتون إلتتتى أ تتتراء التالتتتويات الوديتتتة ستتتواء  بتتت ا ومتتتل الجتتتدير بالتتت  ر ان و تتتأء البتتتواخر  تتتي

عتتتتل  ريتتتتس نتتتتواد  الح ايتتتتة والتعتتتتويض دون اللجتتتتوء إلتتتتى ال حتتتتا م وذلتتتت   أوعتتتتل  تتتتري  م مباشتتتترب 

لضتتتت ان الحاتتتتاظ علتتتتى ستتتت عت م ومكتتتتانت م  تتتتي الالتتتتو  التجتتتتار  البحتتتتر ، بتتتت ا وان و تتتتود م ثلتتتتي 

ا مرونتتتتة  تتتتي  تتتت ان ا تتتتو  نتتتتواد  الح ايتتتتة والتعتتتتويض  تتتتي األردن ا التتتت  مو تتتتو  الر تتتتو  وديتتتت

وبتتت ا النتتتتواد  تبتتتد  استتتتجابة  ديتتتتة وميل تتتة  تتتتي االتتتم ال طالبتتتة وديتتتتا، ولكتتتل متتتتل  . ال التتتتورديل

 الضرور  ال ول ان ما ورد أعأا يتوق  على مدى مرونة الو أء البحرييل  ي األردن. 

 

 1983لسنة    80وفق أحكات قانون النقل العراقي رقم التقادت    –  املبحث الثاني 
 

متتتتل تتتتتاريخ تالتتتتلم ال رستتتتل  ،وبتتتتي ستتتتنتيل ،( قتتتتد اتتتتددت الاتتتتترب الزمنيتتتتة للت تتتتادم87أاكتتتام ال تتتتادب ) ان

التلتتت  وتحا تتته علتتتى االتتتته  تابتتتة، وي  تتتد بتتت ل  التالتتتليم  أو تتتي اتتتالتي ال تتتأك الجزئتتتي للشتتتيء  إليتتته

 :إليهالاعلي للبضاعة إلى ال رسل  

 

 ونر ال ادب بو:

 
ك الجزئتتتتي للشتتتتيء بالتتتتنتيل متتتتل تتتتتاريخ تالتتتتلم ال تتتتأ أو"تت تتتتادم التتتتدعوى  تتتتي اتتتتالتي التلتتتت  
 " .ال رسل إليه الشيء وتحا ه على االته  تابة

 

 أو تتتان ال تتتأك الكلتتتي للشتتتيء  إذا( متتتل ناتتتل ال تتتانون ناتتتل الاتتتترب الزمنيتتتة أعتتتأا 88واتتتددت ال تتتادب )

التتتتأخير  تتتي تالتتتلي ه ولكتتتل متتتل تتتتاريخ ان ضتتتاء ال وعتتتد ال عتتتيل للتالتتتليم، وعنتتتد عتتتدم تعيينتتته   تتتل تتتتاريخ 

ان ضتتتاء ال وعتتتد التتت    تتتان ي كتتتل وصتتتول الشتتتيء  يتتته متتتل قبتتتل ناقتتتل معتتتتاد لتتتو و تتتد  تتتي ال تتتروف 

( يومتتتا 45بالحضتتتور ختتتأل ) إليتتتهذات تتتا،   تتتا اعتبتتتر الشتتتيء  تتتي اكتتتم ال التتت  إذا لتتتم ييطتتتر ال رستتتل 

 مل تاريخ ان ضاء ال وعد ال   ور أعأا.

 

ي دعتتتاوى ر تتتو  نتتتاقلي الشتتتيء  تتت أمتتتاعلتتتى الناقتتتل للشتتتيء(  إليتتتهبتتت ا  تتتي االتتتة الر تتتو  )ال رستتتل 

متتتل تتتتاريخ  أو( يومتتتا متتتل تتتتاريخ ال طالبتتتة بتتتالتعويض رستتت يا 90) تال تعتتتاقبيل علتتتى بعضتتت م  تت تتتادم بتتت

(.    تتتتا تالتتتتر  ال تتتتدب ال انونيتتتتة 25( متتتتل ناتتتتل ال تتتتانون )90بتتتت ا متتتتا ن تتتتت عليتتتته ال تتتتادب )و ،الو تتتتاء

 الحك ي. أوللت ادم مل تاريخ التالليم الاعلي 

 

 أوستتتتلم إلتتتتى الالتتتتلطات الك ر يتتتتة  إذاالتتتتليم الشتتتتيء إلتتتتى ال رستتتتل إليتتتته واقعتتتتا اك تتتتا واعتبتتتتر ال تتتتانون ت

( متتتل قتتتانون الن تتتل 89الحتتتارس ال ضتتتائي التتت   عينتتتته ال حك تتتة وبتتت ا متتتا ن تتتت بتتته أاكتتتام ال تتتادب )

 والتي ن  ا:  1983لالنة  80العراقي رقم 

 
شتتتيء إلتتتى ال رستتتل ويعتبتتتر تالتتتليم ال الحك تتتي.  أو"يالتتتر  الت تتتادم متتتل تتتتاريخ التالتتتليم الاعلتتتي 

إلتتتتى الحتتتتارس ال ضتتتتائي التتتت   عينتتتتته  أوإليتتتته واقعتتتتا اك تتتتا إذا ستتتتلم إلتتتتى الالتتتتلطات الك ر يتتتتة 
 " .ال حك ة

 

يحتتتدد الاتتتترب  متتتل ناتتتل ال تتتانون ا تاتتتا   تابتتتة علتتتى ت ديتتتد متتتدب الت تتتادم ا  انتتته لتتتم 93وأ تتتا ت ال تتتادب 

و تتتي االتتتة استتتتحالة الوصتتتول  .بعتتتد ان ضتتتائ ا وإن تتتا تر  تتتا لأل تتتراف ال تياصتتت ة  الزمنيتتتة لت ديتتتدبا

إلتتتى تالتتتوية  تتتي كل عندئتتت  اللجتتتوء إلتتتى إقامتتتة التتتدعوى وقبتتتل تح تتتس الت تتتادم ال تتتان  متتتل ستتت ا  التتتدعوى 

  ي  ترب ت ديد الت ادم.  أو  ل الاترب األصلية ال حددب بال انون 
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 :90نر ال ادب 

 

 " . ل"يجو  ا تاا   تابة على ت ديد مدد الت ادم ال ن و  علي ا  ي ب ا الا

 

 88وال تتتتادب  1972لالتتتتنة  12متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة األردنتتتتي رقتتتتم  219ان الاتتتتر  بتتتتيل ال تتتتادب 

ل تتتترور التتتتزمل )الت تتتتادم( بتتتتو الاتتتتترب الزمنيتتتتة التتتتتي  1983لالتتتتنة  80متتتتل قتتتتانون الن تتتتل العراقتتتتي رقتتتتم 

 الن ر:  أوتت ادم ب ا الدعاوى للر و  على مالببي الضرر 

 

ستتتتنة وااتتتتدب متتتتل اليتتتتوم الوا تتتت   أووااتتتتدب بعتتتتد تالتتتتليم البضتتتتاعة التتتتنة ب: اتتتتددت 219اتتتتي ال تتتتادب  

 تاللي  ا  يه. 

 

التتتنتيل متتتل تتتتاريخ ان ضتتتاء ال وعتتتد ال عتتتيل للتالتتتليم وعنتتتد عتتتدم تعيينتتته ب: اتتتددت 88بين تتتا  تتتي ال تتتادب 

   ل تاريخ ان ضاء ال وعد ال    ان ي كل وصول الشيء  يه. 
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 ملحق: 

 بروكسل ومعاهدة  ةالعراقيواألردنية   فهرس املواد القانونية

 

 

يلتتتتزم الناقتتتل بتاريتتتغ الشتتتيء عنتتتد وصتتتوله ود تتت  ال  تتترو ات ال ترتبتتتة عليتتته متتتا لتتتم  :34الميييادة:  -1

تعلي تتتات، وعندئتتت  يكتتتون بتتت ا  أوقتتتانون  أوب  تضتتتى اتاتتتا    ختتترشتتتير  أو إليتتتهي تتتم بتتت ل  ال رستتتل 

 " .التاريغ أثناءالتي ت    األ رارمال و  عل  األخير

 

ستتتاعة يترتتتت  علتتتى  48وصتتتول أيتتتة بتتتاخرب إلتتتى مينتتتاء الع بتتتة ب تتتدب   ت تتتل عتتتل قبتتتل  :2الميييادة:  -2

و يل تتتتا ان ي تتتتوم بتالتتتتليم ال نا يالتتتتت متتتت  ملح اتتتتته  املتتتتة لكتتتتل متتتتل مينتتتتاء الع بتتتتة والج تتتتارك وذلتتتت  

   ل منط ة ال يناء. أما ن اعلى لت كيل موظ  الاللطة ال يتر مل تو ي  البضائ  

 

تكليتتتتت  شتتتتتر ة التاريتتتتتغ )التجتتتتتريم( بتاريتتتتتغ البتتتتتاخرب متتتتتل ت تتتتتوم شتتتتتر ة البتتتتتواخر ب :6الميييييادة:  -3

 البضائ   ي ال واعيل بحضور مندوبيل عل الج ارك   ل الترتيبات التالية:

 

ال شتتتتتبه بالعبتتتتث ب تتتتا  تتتتي مكتتتتان  أوي تتتتوم موظتتتت  الج تتتتارك بو تتتت  الطتتتترود ال كالتتتتورب  -أ 

أمتتتتيل علتتتتى ظ تتتتر البتتتتاخرب وعنتتتتد انت تتتتاء الع تتتتل اليتتتتومي يتتتتن م محضتتتتر يوقتتتت  عليتتتته ربتتتتان 

متتتتل ينتتتتوو عنتتتته وو يتتتتل شتتتتر ة التاريتتتتغ وموظتتتت  الج تتتتارك ال التتتت ول علتتتتى ان  أوالبتتتتاخرب 

يتتت  ر  يتتته عتتتدد الطتتترود وتااصتتتيل ا وعأمات تتتا التجاريتتتة وتالتتتلم نالتتتية عنتتته لكتتتل متتتل ستتتلطة 

 ال يناء وو يل الباخرب وإدارب الج ارك.  

 

بعتتتتتد ع تتتتتل ال حضتتتتتر ال تتتتت  ور ي تتتتتوم موظتتتتت  الج تتتتتارك وو يتتتتتل البتتتتتاخرب ب اضتتتتتار  -و

ال تتتت  ورب تحتتتتت إشتتتترا   ا وتالتتتتلي  ا إلتتتتى متتتتدير مالتتتتتود  ستتتتلطة ال ينتتتتاء ومعتتتتايل الطتتتترود 

وي تتتوم متتتدير مالتتتتود  ال ينتتتاء بتتتالتوقي  علتتتتى  أمتتتتيلالج تتترك ال يتتتتر لو تتتع ا  تتتي مكتتتان 

 نالخ ال حضر إشعارا با ستأم. 

 

ت تتتتوم لجنتتتتة م لاتتتتة متتتتل منتتتتدوبيل عتتتتل ستتتتلطة ال ينتتتتاء وإدارب الج تتتتارك وو يتتتتل البتتتتاخرب  -ج

ال شتتتتتتبه بالعبتتتتتث ب تتتتتا ويع تتتتتل محضتتتتتر تا تتتتتيلي  أوالطتتتتترود ال كالتتتتتورب بجتتتتترد محتويتتتتتات 

 بال حتويات ويوق  عليه   ي  األعضاء ال   وريل. 

 

ت تتتتوم شتتتتر ة التاريتتتتغ بن تتتتل إرستتتتاليات البضتتتتائ  متتتتل البتتتتاخرب إلتتتتى رصتتتتي  ال ينتتتتاء  :7الميييييادة: 

التتتت يل  وال حا  تتتتة علي تتتتا وتاريغ تتتتا علتتتتى الرصتتتتي  ون ل تتتتا إلتتتتى أما ن تتتتا تحتتتتت أشتتتتراف ال تتتتوظايل

تنتتتتتدب م إدارب الج تتتتارك لجتتتترد البضتتتتائ  ال ن ولتتتتة با شتتتتتراك متتتت  الكتبتتتتة التتتت يل يجتتتت  علتتتتى و تتتتأء 

 الباخرب انتداب م ل  ا الع ل.

 

يالتتت   بتتت خراج البضتتتائ  التتتتي تتتتم التيلتتتير علي تتتا تحتتتت أشتتتراف موظتتت  الج تتتارك  :16المييييادة:  -4

عن تتتتا رستتتتوم ال ينتتتتاء و ا تتتتة ال يتتتتتر وموظاتتتتة ستتتتلطة ال ينتتتتاء وذلتتتت  بعتتتتد ان تكتتتتون قتتتتد استتتتتو يت 

 العوائد األخرى على ان يوق  ال التلم على ظ ر اذن اإلخراج إشعارا با ستأم. 

 

تبتتتتدأ مالتتتت ولية الناقتتتتل عنتتتتد دختتتتول الشتتتتيء  تتتتي ع دتتتتته وتنت تتتتي بتالتتتتلي ه إلتتتتى  : أوال:131المييييادة:  -5

تالتتتتلي ه  عنتتتتد أوال تتتتانون  أوو تتتتعه تحتتتتت ت تتتتر ه و  تتتتا للع تتتتد  أوال رستتتتل إليتتتته  تتتتي محتتتتل الوصتتتتول 

 إلى   ة ميولة. 
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ي  تتتتد بتتتتدخول الشتتتتيء ع تتتتدب الناقتتتتل ألغتتتتراض الا تتتترب )أو ( متتتتل بتتتت ا ال تتتتادب و تتتت  الشتتتتيء  ثانيييييا:

 رقابته.  أوتحت سيطرب الناقل 

 

 يتم إثبات التالليم و س الا رب )أو ( مل ب ا ال ادب ب و   محضر مشترك.   ثالثا:

 

لحامل تتتتا  الوثي تتتتة لشتتتتير  أوألمتتتتر  أوعتتتتيل لشتتتتير م أمتتتتاتكتتتتون وثي تتتتة الشتتتتحل  :204المييييادة:  -6

معتتتيل تكتتتون قابلتتتة للتتتتداول ولتتتيل للربتتتان ان يالتتتلم البضتتتاعة ا  للشتتتير ال عتتتيل  ي تتتا والوثي تتتة ألمتتتر 

ولتتتتيل للربتتتتان ان يالتتتتلم البضتتتتاعة ا   تكتتتون قابلتتتتة للتتتتتداول بت  يربتتتتا التتتت   يجتتتت  ان يكتتتون م رختتتتا. 

 لحامل وثي ة الشحل ال   رب ولو على بياض.

 

 أل ي تتتتة لحامل تتتتتا تكتتتتون قابلتتتتتة للتتتتتداول ب جتتتتترد تالتتتتلي  ا، وعلتتتتتى الربتتتتان ان يالتتتتتلم البضتتتتتاعة والوث

 شير يت دم ومعه وثي ة الشحل ب ا. 

 

ان متتت  ر الالتتتاينة مالتتت ول عتتتل  تتتل متتتا يلحتتتس بالبضتتتائ  متتتل بتتتأك وعيتتت   تتتول  :180الميييادة:  -7

 مدب ب اءبا  ي ع دته ما لم يثبت ال وب ال ابرب. 

 

اك تتتتا  تتتتي ال حتتتتل  أويلتتتتتزم الناقتتتتل بتالتتتتليم الشتتتتيء إلتتتتى ال رستتتتل إليتتتته  عتتتتأ : أوال :35المييييادة:  -8

إلتتتى الحتتتارس التتت   عينتتتته ال حك تتتة تالتتتلي ا  أوال تاتتتس عليتتته ويعتبتتتر التالتتتليم إلتتتى الج تتتات ال يت تتتة 

 اك يا.

 

علتتتتى الناقتتتتل ان ييطتتتتتر ال رستتتتل إليتتتته بوصتتتتول الشتتتتتيء وبال يعتتتتاد التتتت   يالتتتتتطي  خألتتتتته  ثانييييييا:

 يكل التالليم و با  ي محله.  لم إذاالحضور لتالل ه 

 

إنزالتتتته علتتتتى الرصتتتتي  ي تتتتوم  أو تتتتي االتتتتة إصتتتتابة أ   تتتترد بعطتتتت  أثنتتتتاء ن لتتتته  : ب:8المييييادة:  -9

منتتتدوو الج تتتارك با شتتتتراك متتت  منتتتدوو ستتتلطة ال ينتتتاء ومنتتتدوو شتتتر ة التاريتتتغ ببيتتتان االتتتة الطتتترد 

يو تتت   تتتي مكتتتان وإا تتتاء محتوياتتتته وتن تتتيم محضتتتر بتتت ل  يوقتتت  متتتل قبتتتل أعضتتتاء اللجنتتتة ومتتتل ثتتتم 

 أميل تحت إشراف معايل الج ارك ومأمور مالتود  سلطة ال يناء.

 

و يلتتتتته  أوتضتتتتتررت  علتتتتتى مالتتتتتتل  ا ان يو تتتتته للناقتتتتتل  أوإذا بلكتتتتتت البضتتتتتائ  أ: 218الميييييادة:  -10

تحا تتتات خطيتتتة  تتتي مر تتتأ التاريتتتغ و تتتي وقتتتت التالتتتلم علتتتى ابعتتتد اتتتد وإ  ا تتتترض انتتته تالتتتلم البضتتتائ  

إذا  تتتان  تتتي األمتتتر بتتتأك و تتترر غيتتتر ظتتتابريل  يكتتتون  أمتتتا  الشتتتحل.   تتتا بتتتي مبينتتتة  تتتي وثي تتتة

التعطيتتتل  تتتي  أيتتتامبعتتتد التالتتتليم و  تتتتدخل  أيتتتام تتترى ب  لتتتة ثأثتتتة  إذاإبتتتأغ بتتت ا التحا تتتات قانونيتتتا 

 عداد ب ا ال  لة.

 

 ويحس دائ ا للناقل ان يطل   شاا و ابيا عل االة البضائ  لدى تالل  ا.

 

بالكتتتا  أوو تتتدا تالاتتتا  إذاال رستتتل إليتتته تثبيتتتت تحا تتته علتتتى االتتتة الشتتتيء : علتتتى أوال 69المييييادة:  -11

 زئيتتتا وإشتتتعار الناقتتتل بتتت ل   تابتتتة ختتتأل ثأثتتتيل يومتتتا متتتل تتتتاريخ تالتتتل ه الاعلتتتي، ويعتبتتتر عتتتدم قيامتتته 

 ب ل  قرينة على انه تاللم الشيء بحالة  يدب ومطاب ة للبيانات ال   ورب  ي وثي ة الن ل.

 

تتتتتم  حتتتتر الشتتتتيء ومعاينتتتتته وقتتتتت تالتتتتلي ه  إذالتتتتى تثبيتتتتت التتتتتحال  تابتتتتة تنتاتتتتي الحا تتتتة إ ثانيييييا:

 ب شار ة الطر يل.

 

امتنتتت  الناقتتتل عتتتل ت كينتتته متتتل   تتت ذا لتتت   حتتتر الشتتتيء قبتتتل تالتتتل ه  إليتتتهلل رستتتل : 68الميييادة:  -12

 ذل   ا  له ر ض تالل ه.
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والتتتتت  متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة األردنتتتتي ايتتتتث شتتتتطبت  ل تتتتة )األردن( 215عتتتتدلت ال تتتتادب  -

 تتتي خار  تتتا( واعتبتتتر متتتا ورد  ي تتتا   تتترب )أ( وإ تتتا ة الا تتترب  أومحل تتتا )ال  لكتتتة األردنيتتتة ال اشتتت ية 

 )و( إلي ا.

 باعتبار ما ورد  ي ا   رب )أ( وإ ا ة الا رب )و( إلي ا.  218عدلت ال ادب  -

 

 أوالن تتتل  لتتته  يب تتتى ناقتتتل الشتتتيء مالتتت و  عتتتل الن تتتل بكاملتتته عنتتتد إستتتناد تنايتتت  : أوال:136: الميييادة 13

بدونتتته  أوبعضتتته إلتتتى ناقتتتل أختتتر ي تتتوم بتتته  عتتتأ ستتتواء  تتتان ذلتتت  بتتت ذن من تتتو  عليتتته  تتتي ع تتتد الن تتتل 

ويكتتتون الناقتتتل  تتت ل  مالتتت و  عتتتل  تتتل خطتتتأ ب تتتا  يتتته اإلب تتتال ي تتت  متتتل الناقتتتل الاعلتتتي وتابعيتتته  تتت ل 

 نطا  ع ل م عند قيام م بتناي  الن ل.

 

لناقتتتتل البحتتتتر  التتتتواردب  تتتتي بتتتت ا ال تتتتانون علتتتتى الناقتتتتل تالتتتتر  األاكتتتتام ال تعل تتتتة ب التتتت ولية ا ثانيييييا:

 الاعلي بالنالبة للن ل ال   ي وم بتناي ا وعلى تابعيه.

 

يتضتتتت ل تنتتتتا   عتتتتل  أو تتتتل اتاتتتتا  يرتتتتت  علتتتتى الناقتتتتل التزامتتتتات   يار تتتت ا بتتتت ا ال تتتتانون  ثالثييييا:

 وا س عليه  تابة.  إذاالح و  ال  ررب ب  تضاا   اثر له على الناقل الاعلي إ  

 

 تكون مال وليت  ا بالتضامل. اً ععند ثبوت مال ولية الناقل والناقل الاعلي م رابعا:

 

 يجو  لكل مل الناقل والناقل الاعلي ان ير   على األخر. خامسا:

 

متتتتل بتتتت ا ال تتتتانون يحتتتتس  136استتتتتثناء متتتتل أاكتتتتام الا تتتترب )أو ( متتتتل ال تتتتادب  :أوال: 137المييييادة  -14

نتتتر ع تتتد الن تتتل البحتتتر  صتتترااة علتتتى قيتتتام شتتتير مالتتت ى غيتتتر الناقتتتل بتنايتتت   تتتزء  إذاللناقتتتل، 

محتتتتدد متتتتل الن تتتتل ال شتتتت ول  تتتتي الع تتتتد ال تتتت  ور  ناقتتتتل  علتتتتي، ان يشتتتتتر   تتتتي ذلتتتت  الع تتتتد عتتتتدم 

تتتتأخير  تتتي التالتتتليم نتتتاتج عتتتل اتتتاد  وقتتت  عنتتتد و تتتود الشتتتيء  تتتي  أوتلتتت   أومالتتت وليته عتتتل أ  بتتتأك 

 ل ل  الجزء مل الن ل. ع دب الناقل الاعلي أثناء تناي ا

 

التتتتأخير ناتجتتتا عتتتل ذلتتت  الحتتتاد  و  يكتتتون  أوالتلتتت   أووي تتت  علتتتى الناقتتتل عتتت ء أثبتتتات  تتتون ال تتتأك 

تعتتت ر إقامتتتة التتتدعوى علتتتى الناقتتتل  إذااستتتتبعادبا  أول تتت ا الشتتتر  أ  اثتتتر  تتتي تحديتتتد مالتتت ولية الناقتتتل 

 الاعلي أمام محك ة ميت ة. 

 

( متتتل بتتت ا ال تتتادب لألاكتتتام ال تعل تتتة ب التتت ولية أو ر  تتتي الا تتترب )ييضتتت  الناقتتتل الاعلتتتي ال تتت  و ثانييييا:

تتتتأخير  تتتي التالتتتليم نتتتاتج عتتتل  أوتلتتت   أوالناقتتتل البحتتتر  التتتواردب  تتتي بتتت ا ال تتتانون ب تتتدد أ  بتتتأك 

 ااد  ي   أثناء و ود الشيء  ي ع دته.

 

إلتتتى أختتتر شتتتيء متتتل مكتتتان  أوع تتتد الن تتتل اتاتتتا  يلتتتتزم الناقتتتل ب  تضتتتاا بن تتتل شتتتير : 5الميييادة  -15

 ل اء ا ر معيل.

 

يجتتتتو  م ا تتتتاب الو يتتتتل  تتتتي الن تتتتل نيابتتتتة عتتتتل الناقتتتتل ويكتتتتون الحكتتتتم ال تتتتادر نا تتتت ا : 84المييييادة  -16

 بحس الناقل وادا.

 

يثبتتتتت ع تتتتد إيجتتتتار الالتتتتاينة والن تتتتل البحتتتتر  بالبينتتتتة اليطيتتتتة ويطلتتتتس علتتتتى بتتتت ا : 198المييييادة  -17

تبعتتتتتا لنتتتتتو  الن تتتتتل البحتتتتتر  ا  ان  استتتتتم وثي تتتتتة الشتتتتتحل أوال يطتتتتتو  استتتتتم ستتتتتند إيجتتتتتار الالتتتتتاينة 

 ال تعاقديل يعايان مل تن يم سند خطي  ي االة ال أاة الالاالية ال ريبة.

 

 يتم ع د الن ل ب جرد ا تاا  ويجو  إثباته بج ي  الطر . : أوال: 6المادة  -18
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 يعتبر تاللم الناقل الشيء محل الن ل قبو  منه ل يجاو ال ادر مل ال رسل.  ثالثا:

 

وثي تتتة الن تتتل مالتتتتند يثبتتتت ع تتتد الن تتتل ويعتبتتتر قرينتتتة علتتتى تالتتتلم الناقتتتل للشتتتيء محتتتل : 72الميييادة  -19

 الن ل بالحالة التي ذ رت  يه، ويعطي اامله ال يول الحس بتاللم الشيء.

 

للحامتتتتل وتتتتتتداول  أوألمتتتترا  أويجتتتتو  ان تحتتتترر وثي تتتتة الن تتتتل باستتتتم شتتتتير معتتتتيل : 74المييييادة  -20

 أو انتتتتت لألمتتتتر وبال ناولتتتتة  إذاالتتتتة الحتتتتس إذا  انتتتتت استتتت ية، وبتتتتالت  ير الوثي تتتتة  ب تتتتا ل واعتتتتد او

  انت لحامل ا.  إذاالت  ير 

 

يضتتتت ل الناقتتتتل ستتتتأمة الشتتتتيء أثنتتتتاء تنايتتتت ا ع تتتتد الن تتتتل ويكتتتتون مالتتتت و  عتتتتل : أوال: 46: المييييادة 21

 أوخطتتتتأ ال رستتتتل  أواأل تتتترار التتتتتي ت تتتتيبه، و  يجتتتتو  لتتتته ان يناتتتتي مالتتتت وليته عتتتتل بتتتتأك الشتتتتيء 

 ل رسل إليه.ا

 

 أو زئيتتتا  أويبطتتتل  تتتل شتتتر  ي ضتتتي ب عاتتتاء الناقتتتل متتتل ال التتت ولية عتتتل بتتتأك الشتتتيء  ليتتتا  ثانييييا:

نشتتتتأت عتتتتل أ عتتتتال  إذاتلاتتتته، و تتتت ل  يبطتتتتل  تتتتل شتتتتر  ي ضتتتتي ب عاتتتتاء الناقتتتتل متتتتل بتتتت ا ال التتتت ولية 

 تابعيه. 

 

ال رستتتتل  أول ه بحراستتتتة ال رستتتتلتتتتتلاتتتته إذا تتتتتم ن  أو  يالتتتتأل الناقتتتتل عتتتتل بتتتتأك الشتتتتيء  :47المييييادة: 

 تابعيه.  أوخطأ الناقل  أوغش  أوالتل  ميا ر الن ل  أوإليه ا  إذا  ان سب  ال أك 

 

متتتتا  أو  يالتتتتأل الناقتتتتل عتتتتل التتتتن ر التتتت   ي  تتتتر  تتتتي الشتتتتيء ال ن تتتتول  تتتتي ااويتتتتة،  :48المييييادة: 

تم ستتتال ة اليتتت إليتتتهستتتل  ا الناقتتتل إلتتتى ال رستتتل  إذاشتتتا ل ا، مج تتتزب متتتل قبتتتل ال رستتتل وميتومتتتة بيت تتته 

 ال   ور.

 

 أواتاتتتا   تتتتي ع تتتتد ن تتتتل يتضتتتت ل إعاتتتتاء الناقتتتتل  أو تتتتل شتتتتر  وتعاقتتتتد الفقييييرة الثامنيييية:  3المييييادة  -22

الت  تتتير  أوالتلتتت  بالبضتتتائ  الناشتتت ة متتتل اإلب تتتال واليطتتتأ  أوالالتتتاينة متتتل ال التتت وليات عتتتل ال تتتأك 

ا ال التتتت ولية يتضتتت ل تيايتتت  بتتت  أوا لتزامتتتات ال ن تتتو  علي تتتا  تتتتي بتتت ا ال تتتادب  أو تتتي الوا بتتتات 

علتتتى و تتته ميتتتال  متتتا بتتتو من تتتو  عليتتته  تتتي بتتت ا ال عابتتتدب يعتبتتتر بتتتا أ مطل تتتا، و  يترتتتت  عليتتته 

أ   أواثتتتر متتتتا. ويعتبتتتر  تتتتل شتتتتر  يتضتتت ل التنتتتتا ل إلتتتتى الناقتتتل عتتتتل الح تتتتو  الناشتتت ة عتتتتل التتتتتأميل 

 م اثل له ب ثابة إعااء للناقل مل ال ال ولية.   خرشر  

 

التتتتتأخير  تتتتي  أوتلاتتتته  أوديتتتتد مالتتتت ولية الناقتتتتل عتتتتل بتتتتأك الشتتتتيء يكتتتتون تح: أوال: 150المييييادة  -23

 تاللي ه  ي الن ل بيل العرا  واليارج و  ا للجدول ال لحس ب  ا ال انون.

 

   يجو  للناقل الت ال  بتحديد ال ال ولية  ي الحالتيل اآلتييل:  ثانيا:

 

 الت ري  ب ي ة الشيء  ي سند الشحل. -أ

 مل تابعيه. أومنه  خطأ  اليم أوثبوت صدور غش  -و

 

التتتتتأخير  تتتتي تالتتتتلي ه متتتتل  أوتت تتتتادم بالتتتتنتيل دعتتتتوى ال تتتتأك الكلتتتتي للشتتتتيء : أوال: 88المييييادة  -24

تتتتاريخ ان ضتتتاء ال وعتتتد التتت    تتتان ي كتتتل وصتتتول الشتتتيء  يتتته متتتل قبتتتل ناقتتتل معتتتتاد لتتتو و تتتد  تتتي 

 ال روف ذات ا. 
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بالحضتتتتور  إليتتتتهيطتتتتر ال رستتتتل لتتتتم ي أولتتتتم يالتتتتل ه الناقتتتتل  إذاثانيتتتتا: يعتبتتتتر الشتتتتيء  تتتتي اكتتتتم ال التتتت  

لتالتتتل ه ختتتأل خ التتتة وأربعتتتيل يومتتتا متتتل تتتتاريخ ان ضتتتاء ال وعتتتد ال تتت  ور  تتتي الا تتترب )أو ( متتتل بتتت ا 

 ال ادب.

 

بتتتت ا  ألاكتتتتامتت تتتتادم دعتتتتوى ر تتتتو  نتتتتاقلي الشتتتتيء ال تعتتتتاقبيل علتتتتى بعضتتتت م و  تتتتا : 90المييييادة  -25

 ل تاريخ الو اء به. م أوال انون بتالعيل يوما مل تاريخ ال طالبة بالتعويض رس يا 
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بتتتتني  مقارنتتتتة دراستتتتة :ومستتتتؤولية الناقتتتتل يف التتتتتأمني البحتتتتري
 روكسلبي ومعاهدة الكويتالقانون و يالعراقالقانون 

 

 

ت تتتدربا ن ابتتتة ال حتتتاميل  تتتي الج  وريتتتة  مجلتتتة ا وقيتتتة   تتتلية، القضيييياء نشتتترت بتتت ا الدراستتتة  تتتي

 .الالنة الثالثة واألربعون ،1988العددان الثالث والراب   ،  العراقية

 

 

 املقدمة 
 

مالتتتت ولية الناقتتتتل البحتتتتر  متتتتل ال وا تتتتي  ال   تتتتة التتتتتي تحتتتتتاج إلتتتتى تالتتتتليي األ تتتتواء علي تتتتا والتتتتتي 

 رات ومعابتتتتدات دوليتتتتة لكون تتتتا ت تتتتل م تتتتال  دول متعتتتتددب ورغتتتتم ال حتتتتاو ت  تتتتي رعت تتتتا متتتت ت

توايتتتتد اإل تتتتراءات أو األاكتتتتام علتتتتى ال التتتتتوى التتتتدولي وذلتتتت  عتتتتل  ريتتتتس ال عابتتتتدات الدوليتتتتة أو 

 الثنائية بيل الدول إ  إنه    الت أاكام قوانيل الن ل  ي ميتل  الدول تتبايل بشكل وأخر. 

 

شتتتتر ة ومتشتتتابكة متتت  ال طتتتر الكتتتويتي ولتتت ل  و تتتدنا متتتل ال ناستتت  أن ن تتتدم لل طتتتر العراقتتتي م تتتال  م

 80دراستتتة مبالتتتطة عتتتل مالتتت ولية الناقتتتل البحتتتر  م ارنتتتة متتت  أاكتتتام قتتتانون الن تتتل العراقتتتي ال تتترقم 

والت تتتتادم ال تتتتان  متتتتل  1980لالتتتتنة  28وأاكتتتتام قتتتتانون التجتتتتارب البحتتتتر  الكتتتتويتي ال تتتترقم  1983لالتتتتنة 

ال تعل تتتة  برو التتتلالنا تتت ب ال اعتتتول، إ تتتا ة إلتتتى متتتا  تتتاء ب عابتتتدب  ستتت ا  التتتدعوى  تتتي ظتتتل أاكام تتتا

، ومتتتتا يتعلتتتتس بي تتتتو  شتتتتر  تحديتتتتد ال التتتت ولية 1924 8 25بالتتتتندات الشتتتتحل وال وقعتتتتة بتتتتتاريخ 

، ولتتتتم تتتتتن م إلي تتتتا الج  وريتتتتة 1969لالتتتتنة  21التتتتتي انضتتتت ت إلي تتتتا دولتتتتة الكويتتتتت بال تتتتانون ال تتتترقم 

بي تتتتات الع ليتتتتة وال ضتتتتائية  تتتتي ال حتتتتا م الكويتيتتتتة أثنتتتتاء العراقيتتتتة، بتتتت ا ومتتتتا ل التتتتناا متتتتل ختتتتأل التط

لغايتتتة ن ايتتتتة  1981ع لنتتتا   التتت ول ل كتتتت  مراقبتتتة و شتتت  البضتتتائ   تتتي الكويتتتت للاتتتترب متتتل عتتتام 

1983 . 
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 الفصل األول 
 

 والتسليم   التفريغ املبحث األول:  
 

 التفريغ

 

وصتتتتول ت  يتتتتدا عبتتتتارب عتتتتل تاريتتتتغ ا ولتتتتة الالتتتتاينة الراستتتتية علتتتتى رصتتتتي  ال ينتتتتاء  تتتتي مكتتتتان ال

 لتاللي  ا إلى ال رسل إليه. 

 

إن ع ليتتتة التاريتتتغ بتتتي ع ليتتتة ماديتتتة بحتتتتة تتتتتم بتتت نزال البضتتتاعة متتتل الالتتتاينة ور ع تتتا من تتتا وو تتتع ا 

واألصتتتل  بال كتتتان ال عتتتيل ل تتتا وبتتتي علتتتى بتتت ا الو تتته   تتتترتبي ات تتتا بع ليتتتة التالتتتليم أو ت تتتترن ب تتتا. 

ولتتت ل  يالتتتال الناقتتتل أو متتتل ي ثلتتته عتتتل التلتتت  أو ال تتتأك  تتت  علتتتى عتتتاتس الناقتتتل، يإن ا لتتتتزام بتتتالتاريغ 

التتتت   ي تتتتي  البضتتتتاعة أثنتتتتاء ع ليتتتتة التاريتتتتغ، إ  إن ذلتتتت    ي نتتتت  متتتتل ا تاتتتتا  علتتتتى أن يتتتتتولى 

ال رستتتل إليتتته أو ال رستتتل بتاريتتتغ البضتتتاعة  تتتي   تتتة الوصتتتول  اتتتي بتتت ا الحالتتتة   يالتتتال الناقتتتل عتتتل 

( 34لتاريتتتغ، وبتتت ا متتتا ن تتتت عليتتته أاكتتتام ال تتتادب )أ  بتتتأك أو تلتتت  يح تتتل للبضتتتاعة أثنتتتاء ع ليتتتة ا

 .19831لالنة  80مل قانون الن ل العراقي ال رقم  

 

متتتل ال عتتتتروف إن ع ليتتتة التاريتتتتغ ي  تتتد ل تتتتا عتتتتادب بتنزيتتتل البضتتتتاعة متتتل الالتتتتاينة باتتت  رصتتتت ا  تتتتي 

داختتتتل العنتتتتابر ثتتتتم إخرا  تتتتا متتتتل الالتتتتاينة بواستتتتطة را عات تتتتا أو بواستتتتطة را عتتتتات الرصتتتتي   تتتتي 

لتتتى ختتتارج الالتتتاينة، وأايانتتتا ت تتتوم را عتتتات الالتتتاينة بر تتت  البضتتتاعة متتتل داختتتل العنتتتابر إلتتتى ال ينتتتاء إ

 الالط  ثم تناول ا را عات الرصي  لتنزل ا إلى الرصي  أو إلى الشاانات مباشرب. 

 

منتتته، إنتتته علتتتى مالتتتتأ ر  483متتتل قتتتانون ال تتتوانل العتتتام الكتتتويتي و تتت ل  ال تتتادب  472وأو بتتتت ال تتتادب 

( ستتتتاعة علتتتتى 24ل إشتتتتعار متتتتدير ال ينتتتتاء خطيتتتتا ب وعتتتتد وصتتتتول البتتتتاخرب ب تتتتدب )البتتتتاخرب أو الو يتتتت

األقتتتتل قبتتتتل وصتتتتول البتتتتاخرب لغتتتترض اتيتتتتاذ اإل تتتتراءات الأ متتتتة متتتتل قبتتتتل ال ينتتتتاء لتاريتتتتغ ا ولتتتتة 

 الباخرب.

 

بتتت ا ويتتتتولى مأاتتتل ال رستتتى التأ تتتد متتتل  تتتون ا ولتتتة الالتتتاينة داختتتل العنتتتابر بتتتار ب و تتتابزب للتاريتتتغ 

 لومات الأ مة مل قبطان الالاينة ثم ال يام والتأ د مل األتي: ويالتح ل على ال ع

 

 
ب ل  43م   1 ي م  لم  ما  ال ترتبة عليه  ال  رو ات  الشيء عند وصول ود    بتاريغ  الناقل  يلتزم  إليه أو شير  خر   :  ال رسل 

 ب  تضى اتاا  أو قانون أو تعلي ات، وعندئ  يكون ب ا األخير مال و  عل األ رار التي ت   أثناء التاريغ. 

 
ساعة على   24: "على مالتأ ر الباخرب أو الو يل إشعار مدير ال يناء خطيا ب وعد وصول الباخرب قبل وصول ا ب دب  47م  2

 األقل". 

 
ساعة على   24تكل مدب اإلشعار ب وعد الباخرب  ا ية   ن ال يناء لل يجر  ترتي  تاريغ ا ولت ا قبل ان ضاء    : "إذا لم48م  3

 استأم اإلشعار بغض الن ر عل الوقت ال   وصلت  يه الباخرب".  
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متتتتل و تتتتود األعتتتتداد الكا يتتتتة متتتتل الع تتتتال داختتتتل العنتتتتابر وعلتتتتى الرصتتتتي  متتتت  تتتتتو ير ال عتتتتدات  .1

 وغيربا[.  الأ مة للتاريغ ]الاللنكات، الحبال، الشباك

 

ة )را عتتتتة متتتتل و تتتتود اآلليتتتتات الأ متتتتة لضتتتت ان ستتتتير ع ليتتتتة التاريتتتتغ بتتتتداخل عنتتتتابر الالتتتتاين .2

 الخ(. .. را عات شو ية –سيارات  –شو ية( وعلى الرصي  )را عات   ربائية 

 

 مراقبة ع لية تاريغ البضائ  مل الباخرب إلى الاليارات. .3

 

تو يتتتته الالتتتتيارات إلتتتتى ال التتتتتودعات واألقالتتتتام اليار يتتتتة االتتتت  تعيتتتتيل البتتتتاخرب بعتتتتد تزويتتتتدبا  .4

 بأرصدب اإلرسال. 

 

 ائ  رأسا مل الباخرب إلى أصحاب ا. اإلشراف على ع لية تالليم البض .2

 

 إعداد الت رير اليومي للتاريغ.  .3

 

 تزويد مراقبة ال ر أ بورقة انت اء الباخرب مل التاريغ والتح يل.  .4

 

متتتل ناتتتل قتتتانون ال تتتوانل العتتتام الكتتتويتي ال شتتتار إليتتته أشتتتارت إلتتتى عتتتدم تنزيتتتل  561بتتت ا وإن ال تتتادب 

ة ربان تتتتا واعتبتتتترت الربتتتتان أو ال التتتت  مالتتتت و  عتتتتل الح ولتتتتة متتتتل البتتتتاخرب إ  تحتتتتت إشتتتتراف ومراقبتتتت

 تتتل خالتتتارب أو تلتتت  يحتتتد  نتيجتتتة لتاريتتتغ البضتتتائ  متتتل  تتتو  ظ تتتر البتتتاخرب ب تتتورب غيتتتر مناستتتبة أو 

إب تتتال، بتتت ا وإن ن تتتام الع تتتل ب ينتتتاء الشتتتويخ يالتتتتند علتتتى ااتكتتتار ال  تتتاول الوااتتتد لتنايتتت   ا تتتة أع تتتال 

 ال ناولة.

 

 التسليم

 

إلتتتتى أصتتتتحاب ا، وإن ع ليتتتتة  يالتتتتل  ا  علتتتتى الناقتتتتل أو متتتتل ي ثلتتتته أن عنتتتتد وصتتتتول البضتتتتاعة يتو تتتت

 التالليم بي ع لية قانونية أ  إن ا ت وم على أساسيل:

 

 قيام الناقل أو مل ي ثله بو   البضاعة تحت ت رف صاا  الحس  ي استأم ا.  -1

 

واألصتتتل إن علتتتى  تتتل متتتل الناقتتتل ومتتتل   قبتتتول صتتتاا  الحتتتس متتتل استتتتأم البضتتتاعة متتتل الناقتتتل. -2

قتتتام باستتتتتأم البضتتتتائ   تتتتي االتتتتة بأ  تتتتا أو تلا تتتا أن يتتتتو ر ل ختتتتر وستتتتائل لغتتتترض  حتتتتر البضتتتتائ  

متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة  194والتح تتتتس متتتتل عتتتتدد الطتتتترود وبتتتت ا متتتتا  تتتتاءت بتتتته أاكتتتتام ال تتتتادب 

 .2الكويتي

 

ويتضتتتت  متتتتل ال تتتتادب ال تتتت  ورب بتتتتأن ال تتتتانون   ي تتتتيم تأ متتتتا  تتتتي ع تتتتد الن تتتتل بتتتتيل ع ليتتتتتي التالتتتتليم 

والتاريتتتغ ل تتتا بين تتتا متتتل اختتتتأف  تتتي ال  ومتتتات واآلثتتتار ال ترتبتتتة علي  تتتا ايتتتث   تتتا أستتتلانا بتتتان ع ليتتتة 

ومكان تتتا علتتتى مو تتت  متتتا انع تتتد عليتتته الشتتتر  بالتتتند الشتتتحل  ع ليتتتة قانونيتتتة يتحتتتدد  مان تتتاالتالتتتليم بتتتي 

 
ب أو تل  يحد   : "  يجو  تنزيل الح ولة مل الباخرب إ  تحت إشراف ومراقبة ربان ا أو  ابي مال ول عل  ل خالار56م   1

 نتيجة لتاريغ البضائ  مل  و  ظ ر الباخرب ب ورب غير مناسبة أو إب ال." 

 
: "على  ل مل الناقل ومل تاللم البضائ   ي االة إبأ  ا أو تلا ا أن ييالر لألخر وسائل  حر البضائ  والتح س مل  194م    2

 عدد الطرود." 
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اس ويكتتتون بتتت ا الشتتتر  ملزمتتتا أل را تتته،   تتتا يكتتتون ملزمتتتا لل رستتتل إليتتته إذا قبتتتل التعامتتتل علتتتى أستتت

وإذا متتتا خلتتتت وثي تتتة الشتتتحل متتتل ا تاتتتا  علتتتى شتتتر  ختتتا  بالتالتتتليم  تتتان ال ر تتت   تتتي  . ستتتند الشتتتحل

و تتتتي   يتتتت  األاتتتتوال  تتتت ن التالتتتتليم يكتتتتون بو تتتت    تحديتتتتدا إلتتتتى  بيعتتتتة الع تتتتد وم  تتتتود الطتتتتر يل.

الشتتتتيء تحتتتتت ت تتتترف ال رستتتتل إليتتتته وب تتتتا يتتتتت كل معتتتته  تتتتي ايا تتتتته وتناولتتتته بتتتتالحال والحراستتتتة 

نت تتتي  نتتت اك التزامتتتات الناقتتتل وينت تتتل إلتتتى عتتتاتس ال رستتتل إليتتته ايتتتث يكتتتون قتتتد أو تتتى وبت تتتام التالتتتليم ت

بالتزاماتتتتته التعاقديتتتتة و  يعتتتتود الناقتتتتل مالتتتت و  عتتتتل البضتتتتاعة التتتتتي تيتتتترج متتتتل ع دتتتتته وتتتتتدخل  تتتتي 

 ع دب صااب ا أو مل ي ثله. 

 

ددت العراقتتتتي واتتتت 1983لالتتتتنة  80متتتتل قتتتتانون الن تتتتل ال تتتترقم  1(131وقتتتتد  تتتتاءت أاكتتتتام ال تتتتادب )

إثبتتتات التالتتتليم وذلتتت  ب و تتت  محضتتتر مشتتتترك وتبتتتدأ مالتتت ولية الناقتتتل عنتتتد دختتتول الشتتتيء  تتتي ع دتتتته 

وتنت تتتتي بتالتتتتلي ه إلتتتتى ال رستتتتل إليتتتته  تتتتي محتتتتل الوصتتتتول أو و تتتتعه تحتتتتت ت تتتتر ه و  تتتتا لل تتتتانون أو 

 الع د أو عند تاللي ه على   ة ميولة. 

 

 
( متتتتل بتتتت ا ال تتتتادب و تتتت  ثانيتتتتا: ي  تتتتد بتتتتدخول الشتتتتيء ع تتتتدب الناقتتتتل ألغتتتتراض الا تتتترب )أو 

 الشيء تحت سيطرب أو رقابته. 
 

 ثالثا: يتم إثبات التالليم و س الا رب أو  مل ب ا ال ادب ب و   محضر مشترك".
 

 

الكتتتتتويتي أو بتتتتتت  1980لالتتتتتنة  28متتتتتل قتتتتتانون التجتتتتتارب البحريتتتتتة رقتتتتتم  2(185وان أاكتتتتتام ال تتتتتادب )

أو إذن التالتتتتليم وإذا لتتتتم يحضتتتتر صتتتتاا  علتتتتى الناقتتتتل تالتتتتليم البضتتتتائ  للحامتتتتل الشتتتترعي لالتتتتند الشتتتتحل 

الحتتتس  تتتي تالتتتليم البضتتتائ  أو ر ضتتت ا  تتتا  للناقتتتتل أن يطلتتت  متتتل قا تتتي األمتتتور الوقتيتتتة بال حك تتتتة 

 الكلية اإلذن له ب يداع ا عند أميل يعينه ال ا ي. 

 

متتتل قتتتانون الن تتتل العراقتتتي ألزمتتتت الناقتتتل بتالتتتليم الشتتتيء إلتتتى ال رستتتل إليتتته  3(35بين تتتا أاكتتتام ال تتتادب )

عتتتأ أو اك تتتا واعتبتتتترت التالتتتليم إلتتتى الج تتتتات ال يت تتتة أو إلتتتى الحتتتتارس تالتتتلي ا اك يتتتا، وأن ي تتتتوم  

ب خطتتتار ال رستتتل إليتتته بوصتتتول الشتتتيء وبال يعتتتاد التتت   يالتتتتطي  خألتتته الحضتتتور لتالتتتل ه إذا لتتتم يكتتتل 

 التالليم وا با  ي محله. 

 

ليم الاعلتتتي متتتل  انتتت  الناقتتتل إذن إن التالتتتليم ال رستتتوم قانونتتتا ب و تتت  ال تتتانون العراقتتتي بتتتو لتتتيل التالتتت

ويتضتتتت  متتتتل ذلتتتت  إن إ تتتتراءات  ،إلتتتتى ال رستتتتل إليتتتته   تتتتي وإن تتتتا التالتتتتليم إلتتتتى   تتتتات أختتتترى أيضتتتتا

 م ت ر ب ورب عامة ب راال ثأثة:التالل

 

 خطار المرسل إليه بوصول البضاعةأوال: أ

 
شيء  ي ع دته وتنت ي بتاللي ه إلى ال رسل إليه  ي محل الوصول أو و عه  : "أو : تبدأ مال ولية الناقل عند دخول ال131م    1

 تحت ت ر ه و  ا للع د أو ال انون أو عند تاللي ه على   ة ميولة."

 
 على الناقل تالليم البضائ  للحامل الشرعي لالند الشحل أو إذن التالليم.  -1: "185م  2

ض تالل  ا  ا  للناقل أن يطل  مل قا ي األمور الوقتية بال حك ة  وإذا لم يحضر صاا  الحس  ي تاللم البضائ  أو ر   -2

 الكلية اإلذن ل ى ب يداع ا عند أميل يعينه ال ا ي." 

 
الج ات    35م 3 إلى  التالليم  ويعتبر  ال تاس عليه.  ال حل  أو اك ا  ي  إليه  عأ  ال رسل  إلى  الشيء  بتالليم  الناقل  يلتزم  : "أو : 

 عينته ال حك ة تاللي ا اك يا.  ال يت ة أو إلى الحارس ال   

ثانيا: على الناقل أن ييطر ال رسل إليه بوصول الشيء وبال يعاد ال   تالتطي  خأله الحضور لتالل ه إذا لم يكل التالليم وا با 

  ي محله."
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ان ي تتتوم الناقتتتل ب خطتتتار ال رستتتل إليتتته بوصتتتول البضتتتاعة ويطلتتت  منتتته الحضتتتور  تتتي ال كتتتان والزمتتت

 ال عينيل لتاللم البضاعة. 

 

 ثانيا: جهة التسليم

بعتتتتد وصتتتتول البضتتتتاعة علتتتتى ال رستتتتل إليتتتته الحضتتتتور بعتتتتد إخطتتتتارا متتتتل قبتتتتل الناقتتتتل إلتتتتى ال كتتتتان 

والزمتتتان ال عينتتتيل لأستتتتأم وان ي تتتوم بت تتتديم الالتتتندات التتتتي ت يتتتد عائديتتتة البضتتتاعة لتتته وبعتتتد التأ تتتد 

 البضاعة إليه أو مل ينوو قانونا. مل قبل الناقل مل صحة البيانات ي وم بتالليم 

 

 ثالثا: فحي البضاعة

.  مت ا وخلوبتتتتا متتتتل األ تتتترار والنتتتتواقرإن لل رستتتتل إليتتتته الحتتتتس باحتتتتر البضتتتتاعة للتأ تتتتد متتتتل ستتتتأ

وستتتنتناول الحتتتديث عتتتل اإل تتتراءات الوا تتت  اتياذبتتتا متتتل قبتتتل ال رستتتل إليتتته أو متتتل ينتتتوو عنتتته  تتتي 

 ي مل ب ا الا ل. االة بأك البضاعة أو تلا ا  ي ال بحث الثان

 

ونتتتود أن نو تتت   تتتي مجتتتال التطبيتتتس الع لتتتي  تتتي الكويتتتت انتتته عنتتتدما يتتتتم تاريتتتغ ا ولتتتة الالتتتاينة يتتتتم 

ن تتتتل البضتتتتائ  إلتتتتى ال يتتتتا ن التتتتتي تعتتتتود إلتتتتى ال ينتتتتاء ومالتتتتل ة إلتتتتى و تتتتأء البتتتتواخر لحاتتتتل وختتتتزن 

خاصتتتة بيتتتزن البضتتتائ  التتتواردب علتتتى البتتتواخر الداخلتتتة تحتتتت و الت تتتا، وبنالتتت   تتتي ال يتتتا ن أقالتتتام 

 البضائ  ال تضررب وغير مالتل ة مل قبل أصحاب ا.

  

 ومل الجدير ب  ر بأن ش ادات الن ر واأل رار  ي الكويت ت در مل الج ات اآلتية:

 

 ال  سالة العامة لل وانل  1

 و يل الباخرب أو أصحاب ا  2

 

  ل:إن سلطات ال يناء ت وم ب صدار ش ادب ن ر أيضا، وب ا الش ادب تتض  - أوال

 

 عأمة اإلرسالية   -1

 العدد الناقر   -2

 تااصيل البضاعة   -3

 نو  التغلي    -4

 رقم ال التود    -5

 اسم ال التورد   -6

 اسم الباخرب   -7

 رقم منا يالت الباخرب وتارييه   -8

   ية البضاعة   -9

 رقم البيان الك ر ي وتارييه  -10

 تااصيل البضاعة الناق ة  -11

 سب  الن ر  -12

 

ا م الكويتيتتتتة وشتتتتر ات التتتتتأميل للر تتتتو  ب و ب تتتتا علتتتتى وبتتتت ا الشتتتت ادب رستتتت ية معت تتتتدب لتتتتدى ال حتتتت

 .ب  ستح ال قي ة البضاعة الناق ةو يل الباخر

 

بالنالتتتتبة للبضتتتتائ  الالتتتتال ة يتتتتتم إخرا  تتتتا رأستتتتا متتتتل أرصتتتتاة ال ينتتتتاء ويتتتتتم تن تتتتيم  شتتتت   - ثانيييييا

 بالطرود ال الل ة ويتض ل ب ا الكش  األتي:

 

 رقم الاليارب الناقلة   -1

 الناقلة اسم الالائس والشر ة   -2
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 مج و  الطرود واألعداد واألرقام    -3

 نو  الطرود   -4

 عأمة اإلرسالية   -5

 اسم ال التورد   -6

 ويتم توقي  الكش  ال   ور مل قبل  ات  ال يناء و ات  أميل الالاينة. 

 

أمتتتتا البضتتتتائ  ال يتلتتتتة )ال تضتتتتررب(  انتتتته يتتتتتم إيتتتتداع ا  تتتتي الجتتتتزء ال ي تتتتر متتتتل ميتتتتزن  - ثالثييييا

ال تضتتتتررب لحتتتتيل إصتتتتدار شتتتت ادب برصتتتتيد تالتتتتليم البضتتتتائ  ال يتلتتتتة، عل تتتتا و يتتتتل البتتتتاخرب للبضتتتتائ  

 بان لكل و يل باخرب ميزن خا  له  ي ال يناء. 
 

 إن ب ا الش ادب تتض ل األتي:
 

 اسم الباخرب   -2

 رقم الالال   -3

 عدد الطرود    -4

 رقم ال نا يالت للباخرب وتارييه    -5

 األرقام والطرود    -6

 اسم الج ة ال التوردب   -7
 

الشتتت ادب متتتل قبتتتل  اتتتت  و يتتتل البتتتاخرب ) اتتتت  أمتتتيل الالتتتاينة( و  تتتة استتتتأم البضتتتاعة،  وتوقتتت  بتتت ا

و تتتي بعتتتض األايتتتان ي تتتوم و يتتتل البتتتاخرب بتتت عأم أمتتتيل ال التتتتود   تتتي ال ينتتتاء بأنتتته قتتتد قتتتام بتالتتتليم 

منتتته  البضتتتاعة إلتتتى صتتتاا  البضتتتاعة أو متتتل ي ثلتتته متتت  ذ تتتر  ا تتتة التااصتتتيل  تتتي الشتتت ادب ال تتتادرب

 ت التالية:وتتض ل ال علوما

 

 رقم ال التود  ورقم ال نط ة   -1

 اسم ال التورد   -2

 اسم الباخرب ورقم الرالة    -3

 رقم ال نا يالت للباخرب   -4

 تاريخ وصول الباخرب   -5

 رقم البيان الك ر ي وتارييه   -6

 ميناء الشحل   -7

 رقم مالتند الشحل   -8

   ية البضاعة   -9

 عدد الطرود ال الل ة  -10

 نو  الطرود  -11

 تااصيل البضاعة  -12

 اإلرسالية عأمة  -13

 شرم للبضاعة ال الل ة إن  انت متضررب  -14

 

 ،ي تتتتوم و يتتتتل البتتتتاخرب ب صتتتتدار  شتتتت  بالبضتتتتائ  ال يتلتتتتة ستتتتواء  انتتتتت ناق تتتتة أو متضتتتتررب –رابعييييا 

أو إصتتتدار  تتتتاو مو تتته إلتتتى )متتتل ي  تتته األمتتتر( يتضتتت ل و تتتود ن تتتر أو  تتترر للبضتتتاعة ويعتبتتتر 

 . ر والضرر الحاصل للبضاعةمل و يل الباخرب ب ال وليته عل الن  اً ب ا الكتاو إقرار

 

إن بتتت ا الشتتت ادات تعتبتتتر إقتتترار ومعت تتتدب لتتتدى ال حتتتا م الكويتيتتتة وشتتتر ات التتتتاميل، ومتتت  ذلتتت  وعنتتتد 

ا تتتول منا عتتتة بتتتيل  تتتل متتتل ال التتتتورد أو متتتل ي ثلتتته وأمتتتيل الالتتتاينة وعتتتدم قناعتتتة ال التتتتورد بتثبيتتتت 
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 1طاعته اللجتتتوء إلتتتى ال ضتتتاء،واقتتت  اتتتال البضتتتائ  ب و تتت  رصتتتيد تالتتتليم البضتتتائ  ال يتلتتتة  انتتته باستتتت

 ب ا ما سنتكلم عنه  ي ال بحث الثاني  ي تحال ال رسل إليه للبضاعة. 

 

 حتفظ املرسل إليه    -  املبحث الثاني 
متتتل ال  تتتترر إن ال تتتتأك الكلتتتتي ال عاتتتتى متتتتل التتتتتحال   يتح تتتتس إ  بانعتتتتدام و تتتتود البضتتتتاعة ال شتتتتحونة 

يل بتتت ل  وقتتتو  التالتتتليم التتت   ينبعتتتث بتتته التتتتزام برمت تتتا لتتتدى تاريتتتغ البتتتاخرب ب ينتتتاء الوصتتتول  يالتتتتح

 ال رسل إليه بال يام بالتحال. 

 

أمتتتتا إذا لحتتتتس البضتتتتاعة بتتتتأك  زئتتتتي أو تلتتتت   تتتت ن ال رستتتتل إليتتتته   يالتتتتتطي  التحلتتتتل متتتتل التزامتتتته 

بتتتالتحال اعتبتتتارا متتتل الوقتتتت التتت   يتتتتم  يتتته التالتتتليم إليتتته، و  ييليتتته متتتل بتتت ا ا لتتتتزام مجتتترد امتناعتتته 

ء متتتل البضتتتاعة بحجتتتة تلاتتته أو ميالاتتتته لل واصتتتاات بتتتل يب تتتى ا لتتتتزام بتتتالتحال علتتتى عتتتل تالتتتليم  تتتز

 عات ه وب راعاب الوقت ال   سل ت  يه باقي البضاعة إليه. 

 

متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة الكتتتتويتي أو بتتتتت علتتتتى متتتتل تالتتتتلم البضتتتتاعة  2(198إن أاكتتتتام ال تتتتادب )

متتتل ينتتتوو عنتتته  تتتي مينتتتاء التاريتتتغ قبتتتل التالتتتلم و انتتتت  تتتي االتتتة بتتتأك أو تلتتت  بتتتأن ييطتتتر الناقتتتل أو 

أو خألتتته ب تتتأك البضتتتائ  أو تلا تتتا وإ  ا تتتترض إن تتتا ستتتل ت إليتتته بحالت تتتا ال تتت  ورب  تتتي ستتتند الشتتتحل 

وإذا  تتتتان ال تتتتأك أو التلتتتت  غيتتتتر ظتتتتابر و تتتت  ت تتتتديم األخطتتتتار  . اتتتتتى ي تتتتدم التتتتدليل علتتتتى العكتتتتل

إ  انتتتته   يلتتتزم بت تتتتديم األخطتتتتار إذا أ ريتتتتت  ختتتأل ثأثتتتتة أيتتتتام متتتل تتتتتاريخ التالتتتتليم الاعلتتتي للبضتتتتائ ،

 أو مل ي ثله ومل تاللم البضائ .معاينة البضائ  وقت التالليم بحضور الناقل 

 

العراقتتتتي  1983لالتتتتنة  80متتتتل قتتتتانون الن تتتتل رقتتتتم  3(69و تتتتاءت بتتتت ا ال تتتتادب مطاب تتتتة ألاكتتتتام ال تتتتادب )

إذا و تتتدا بالكتتتا أو تالاتتتا  يءايتتتث أو بتتتت علتتتى ال رستتتل إليتتته أن ي تتتوم بتثبيتتتت تحا تتته علتتتى االتتتة الشتتت

علتتتتى أن ي تتتتوم ب شتتتتعار الناقتتتل بتتتت ل   تابتتتتة ختتتتأل )ثأثتتتتيل يومتتتا( متتتتل تتتتتاريخ تالتتتتل ه الاعلتتتتي  زئيتتتا 

نتتتته قتتتتد تالتتتتلم أواعتبتتتتر عتتتتدم قيتتتتام ال رستتتتل إليتتتته ب تتتت ا التتتتتحال ختتتتأل الاتتتتترب ال تتتت  ورب قرينتتتتة علتتتتى 

 البضاعة بحالة  يدب ومطاب ة للبيانات ال   ورب  ي سند الشحل. 

  

إن الاتتتتر  بتتتتيل ال تتتتادتيل أعتتتتأا بتتتتو الاتتتتترب الزمنيتتتتة التتتتتي يجتتتت  ت تتتتديم األخطتتتتار )األشتتتتعار( متتتتل 

 ال رسل إليه أو مل ينوو عنه للناقل. 

 

وإن تالتتتليم الشتتتيء دون تحاتتتل يالتتت ي الحتتتس  تتتي الر تتتو  علتتتى الناقتتتل متتتا لتتتم ي تتتم ال رستتتل إليتتته ب خطتتتار 

 عة تالاة أو بالكة. الناقل خأل الاترب ال حددب قانونا  ي االة و ود البضا

 

 
 1983  3 19ال ادر بتأريخ  2تجار   لي  82 56قرار ال حك ة الكلية الكويتية للدعوى   1

 
ة بأك البضائ  أو تلا ا يج  على مل تالل  ا أن ييطر  تابة الناقل أو مل ينوو عنه  ي ميناء التاريغ  ي اال  -1:  198م  2

لتاللم أو خأله ب أك البضائ  أو تلا ا على العكل. أما إذا  ان ال أك أو التل  غير ظابر  يج  ت ديم األخطار ال   ور خأل  

  ي سند الشحل اتى ي وم الدليل ثأثة أيام مل تاريخ التالليم الاعلي للبضائ . وإ  ا ترض إن ا سل ت إليه بحالت ا ال   ورب  

 
: أو : على ال رسل تثبيت تحا ه على االه الشيء إذا و دا تالاا أو بالكا  زئيا وإشعار الناقل ب ل   تابة خأل ثأثيل 69م    3

ه قد تاللم الشيء بحالة  يدب ومطاب ة للبيانات ال   ورب  ي  يوما مل تأريخ تالل ه الاعلي، ويعتبر عدم قيامه ب ل  قرينه على ان

 وثي ة الن ل. 

 

 ثانيا: تنتاي الحا ة إلى تثبيت التحال  تابة إذا تم  حر الشيء ومعاينته وقت تاللي ه ب شار ة الطر يل".  
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وعنتتتتد ا تتتتول منا عتتتتة بتتتتيل  تتتتل متتتتل ال التتتتتورد وو يتتتتل الالتتتتاينة وعتتتتدم قناعتتتتة صتتتتاا  البضتتتتاعة 

بواقتتت  اتتتال البضتتتاعة التتتتي تثبتتتت ب و تتت  الشتتت ادب التتتتي ت تتتدر عتتتل و يتتتل الالتتتاينة  تتت ن لل التتتتورد 

ف الحتتتتس بتثبيتتتتت الحالتتتتة الرابنتتتتة للبضتتتتاعة بواستتتتطة الكشتتتت  ال ضتتتتائي ويتتتتتم تنايتتتت ا بحضتتتتور األ تتتترا

وعتتتتدم الحضتتتتور  تتتتان الكشتتتت  يتتتتتم وتالتتتتتعيل ال حك تتتتة ال يت تتتتة لألمتتتتور  غالتبليتتتتال عنيتتتتة وعنتتتتد 

ونتتتتتادرا متتتتتا يلجتتتتتأ  . ال التتتتتتعجلة بيبتتتتتراء ميت تتتتتيل لتثبيتتتتتت الحالتتتتتة الرابنتتتتتة للبضتتتتتائ  ال تضتتتتتررب

إ تتتتراءات الكشتتتت  بتتتت ا  ويلتتتتة وتالتتتتتغر  وقتتتتتا  تتتتويأ إ تتتتا ة  ألنال التتتتورد إلتتتتى الكشتتتت  ال ضتتتتائي 

  لتتته إن ستتتلطات ال تتتوانل الكويتيتتتة تحتتتث م ثلتتتي ال التتتتورديل العتتتراقييل علتتتى إلتتتى ذلتتت  وم تتتا ي ستتت

العراقيتتتتة بالتتتترعة م تتتتا يعيتتتتس  تتتتي بعتتتتض األايتتتتان التنايتتتت  ال بكتتتتر إل تتتتراء الكشتتتت   إختتتتراج البضتتتتائ 

 ال التعجل. 

 

لتتتت ا  تتتتان م ثلتتتتي ال التتتتتورديل بنتتتتاك ياضتتتتلون اللجتتتتوء لتثبيتتتتت االتتتتة البضتتتتاعة إلتتتتى  اشتتتتايل ل ي تتتتة 

ل و يتتتل الالتتتاينة وال التتتتورد أو متتتل ي ثلتتته وان الت تتتارير التتتتي ت تتتدم متتتل قبتتتل بتتت ا لويتتتد  وباتاتتتا  بتتتي

 1.ال ي ات الدولية تكون معت دب لدى ال حا م الكويتية وشر ات التاميل لكون ا   ات محايدب

 

وإن متتتا استتتتت ر عليتتتته ال ضتتتاء الكتتتتويتي ين تتتترف إلتتتى  تتتترورب ت تتتتديم ا اتجتتتاج إلتتتتى و يتتتتل الالتتتتاينة 

وبغيتتتتة إثبتتتتات ت تتتتديم ا اتجتتتتاج  . وإشتتتتعارا بو تتتتود األ تتتترار والنتتتتواقر  ي تتتتا اتتتال استتتتتأم البضتتتتاعة

بكيايتتتتة ي كتتتتل بواستتتتطت ا إثبتتتتات ذلتتتت    رستتتتال ا اتجتتتتاج بالبريتتتتد ال التتتتجل  ا اتجتتتتاجيجتتتت  أن يتتتتتم 

 . ال ضتتتت ون ببطاقتتتتة علتتتتم وخبتتتتر بالوصتتتتول أو بواستتتتطة تلكتتتتل أو برقيتتتتة أو عتتتتل  ريتتتتس  اتتتتت  العتتتتدل

   على و يل الالاينة سيكون م يربا الرد. وبيأ ه   ن الدعوى التي ستر 

 

إليتتتته الحتتتس بتتتتأن ي تتتتوم باحتتتتر ل رستتتتل لمتتتل قتتتتانون الن تتتتل العراقتتتتي بتتتأن  2(68أشتتتتارت ال تتتتادب )قتتتد و

الشتتتيء قبتتتل استتتتأمه  تتت ذا متتتا امتنتتت  الناقتتتل عتتتل ذلتتت   تتتا  لل رستتتل إليتتته أن يتتتر ض تالتتتل ه البضتتتاعة 

يجتتتتو  أن ي تتتتوم بتثبيتتتتت تحا تتتته عنتتتتد واتيتتتتاذ اإل تتتتراءات الكايلتتتتة للحاتتتتاظ علتتتتى ا وقتتتته،   تتتتا إنتتتته 

 استأمه ل رسالية على متل سند الشحل.

 
  82 3959للدعوى ال رق ة    1984 6 2الدائرب التجارية الثالثة ال ادر  ي    84 830قرار محك ة ا ست ناف العليا الكويتية     1

 .  9 7تجار   لي 

 
 : "لل رسل إليه  ل   حر الشيء قبل تالل ه   ذا امتن  الناقل عل ت كينه مل ذل   ا  له ر ض تالل ه". 68م  2
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 الفصل الثاني 
 

 مسؤولية الناقل البحري   –املبحث األول  
 

الكتتتتويتي أاكتتتتام قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة  مالتتتت ولية الناقتتتتل البحتتتتر  و تتتتسنتنتتتتاول  تتتتي بتتتت ا ال بحتتتتث 

 عراقي  ال 1983لالنة  80قانون الن ل رقم  و 1980لالنة  28ال رقم  

 

التتتتاينة م تتتتثأ للناقتتتتل متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة الكتتتتويتي اعتبتتتترت و يتتتتل ال 138إن أاكتتتتام ال تتتتادب 

 البحر  وتنر:

 
"يعتبتتتتر و يتتتتل الالتتتتاينة م تتتتثأ للناقتتتتل البحتتتتر   تتتتي التتتتدعاوى الناشتتتت ة عتتتتل أع تتتتال الن تتتتل 

 " .البحر  والتي ت ام منه أو عليه  ي الج ة التي ي   ب ا م ر الو يل
 

ال شتتتر  متتتل إيتتتراد بتتت ا التتتنر بتتتو الع تتتل علتتتى تبالتتتيي إ تتتراءات الت ا تتتي والتيالتتتير علتتتى  وإن غايتتتة

أصتتتحاو الشتتتأن  تتتي البضتتتاعة  تتتي م ا تتتاب خ تتتوم م متتتل النتتتاقليل األ انتتت  وعتتتدم تح تتتيل م مشتتت ة 

 اتياذ إ راءات التداعي قبل م  ي مو ن م باليارج   ا تتطل  ال واعد العامة. 

 

أب تتتت الناقتتتل للشتتتل مالتتت و  عتتتل  1(1983ن الن تتتل العراقتتتي لالتتتنة )متتتل قتتتانو 136بين تتتا أاكتتتام ال تتتادب 

الن تتل بكاملتته عنتتتد إستتناد تنايتت  الن تتتل  لتته أو بعضتته إلتتتى ناقتتل أختتر ي تتتوم بتته  عتتأ ستتتواء  تتان ذلتت  بتتت ذن 

من تتتو  عليتتته  تتتي ستتتند الن تتتل أو بدونتتته،   تتتا اعتبتتترت ال التتت ولية بالتضتتتامل عنتتتد ثبتتتوت مالتتت ولية 

 وأعطت الحس لكل مل الناقل والناقل الاعلي أن ير   على اآلخر.   الناقل أو الناقل الاعلي معا.

 

( متتتتل ناتتتتل ال تتتتانون أعطتتتتت الحتتتتس للناقتتتتل استتتتتثناء متتتتل أاكتتتتام الا تتتترب )أو ( متتتتل 137إ  إن ال تتتتادب )

( انتتتته إذا نتتتتر ع تتتتد الن تتتتل البحتتتتر  صتتتترااة علتتتتى قيتتتتام شتتتتير مالتتتت ى غيتتتتر الناقتتتتل 136ال تتتتادب )

ر   تتتي ذلتتت  الع تتتد عتتتدم مالتتت وليته عتتتل أ  بتتتأك أو تلتتت  أو بتنايتتت   تتتزء محتتتدد متتتل الن تتتل أن يشتتتت

تتتتأخير  تتتي تالتتتليم نتتتاتج عتتتل اتتتاد  وقتتت  عنتتتد و تتتود الشتتتل  تتتي ع تتتدب الناقتتتل الاعلتتتي أثنتتتاء تنايتتت ا لتتت ل  

الجتتتزء متتتل الن تتتل، واثبتتتات  تتتون ال تتتأك أو التلتتت  التتتتأخير ي تتت  عتتت ء إثباتتتته علتتتى الناقتتتل إ  إن بتتت ا 

الناقتتتل أو استتتتبعادبا إذا تعتتت ر إقامتتتة التتتدعوى علتتتى  مالتتت ولية الشتتتر    يكتتتون لتتته أ  اثتتتر  تتتي تحديتتتد

 الناقل الاعلي أمام محك ة ميت ة. 

 
 عأ سواء : أو : يب ى ناقل الشيء مال و  عل الن ل بكامله عند إسناد تناي  الن ل  له أو بعضه إلى ناقل أخر ي وم به  136م 1 

 ان ذل  ب ذن من و  عليه  ي ع د الن ل أو بدونه ويكون الناقل   ل  مال و  عل  ل خطأ ب ا  يه اإلب ال ال   ي   مل 

 الناقل الاعلي وتابعيه   ل نطا  ع ل م عند قيام م بتناي  الن ل. 

 

ن على الناقل الاعلي بالنالبة للن ل ال   ي وم بتناي ا ثانيا: تالر  األاكام ال تعل ة ب ال ولية الناقل البحر  الواردب  ي ب ا ال انو

 وعلى تابعيه. 

 

ثالثا:  ل اتاا  يرت  على الناقل التزامات   يار  ا ب ا ال انون أو يتض ل تنا   عل الح و  ال  ررب ب  تضاا   اثر له على 

 الناقل الاعلي إ  إذا وا س عليه  تابة. 

 

 ل والناقل الاعلي معا تكون مال وليت ا بالتضامل  رابعا: عند ثبوت مال ولية الناق

 

 خامالا: يجو  لكل مل الناقل والناقل الاعلي أن ير   على األخر.
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( متتتتل ال تتتتتانون الكتتتتويتي اعتبتتتترت "و يتتتتل الالتتتتتاينة مالتتتت و  أمتتتتام ال ج تتتتتز 137ان أاكتتتتام ال تتتتادب )

مالتتتت ولية الو يتتتتل بتتتتأ ر و  يالتتتتأل قبتتتتل الشتتتتاال أو ال رستتتتل إليتتتته إ   تتتتي االتتتتة خط تتتته الشي تتتتي" 

و يتتتل الالتتتاينة باستتتتأم البضتتتاعة قبتتتل بتتتدء الرالتتتة ب  تتتد شتتتحن ا وتالتتتلي  ا ألصتتتحاو الشتتتأن ي تتتوم و

  ي ا عند وصول الالاينة. 

 

ن مالتتت  الالتتتاينة بتتتو ال التتت ول عتتتل ا لتزامتتتات الع ديتتتة التتتتي يبرم تتتا الربتتتان متتتل ا تتتل أمتتتل ال  تتترر 

التتت     يعلتتتم بتتتتأ ير الالتتتاينة أو الرستتتالة البحريتتتة ويب تتتى بتتتو ال التتت ول واتتتدا قبتتتل الغيتتتر االتتتل النيتتتة 

الالتتتاينة أو لتتتم يكتتتل ب  تتتدورا أن يعلتتتم بتتت ل  ستتتواء أ تتتان بتتتو ال ج تتتز للالتتتاينة أم  تتتان قتتتد أ ربتتتا للغيتتتر 

( متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة الكتتتتويتي بأن تتتتا عر تتتتت ع تتتتد 175بتتتت ا وأشتتتتارت ال تتتتادب ) . لتج يزبتتتتا

 الن ل البحر   األتي: 

 
لالتتتتاينة أو مج زبتتتتا أو مالتتتتتأ ربا بن تتتتل ع تتتتد يتع تتتتد ب  تضتتتتاا الناقتتتتل ستتتتواء  تتتتان مالتتتت  ا" 

 ." البضائ   ي الالاينة إلى ميناء معيل م ابل أ ر
 

 ( التي عر ت ع د الن ل البحر  بأنه: 129وي ابل ب ا ال ادب  ي ال انون العراقي ال ادب )

 

 ." اتاا  يلتزم الناقل ب  تضاا بن ل شير أو شل بالاينة، أو ما شا ل ا" 

 

تضتتتاا بن تتتل شتتتير أو شتتتل بالتتتاينة، أو متتتا شتتتا ل ا، بحتتترا متتتل مكتتتان اتاتتتا  يلتتتتزم الناقتتتل ب  " 

 ." إلى أخر ل اء أ ر

 

 ولدى الر و  إلى أاكام ال ادتيل أعأا  ي ال انونيل نأال بناك بعض الارو  وبي:

 

 أو : قانون التجارب البحرية الكويتي اعتبر الناقل ]مال  الالاينة أو مج زبا أو مالتأ ربا[. 

 

إلتتتى الناقتتتل دون أن يحتتتدد ال تتتاة لتتته   تتتا  1983لالتتتنة  80 تتتانون العراقتتتي ال تتترقم الأشتتتار  تتتي اتتتيل 

 بو الحال  ي ال انون الكويتي. 

 

  وبتتتو البضتتتائ  بين تتتا ال تتتانون العراقتتتي أ تتتاف إلتتتى أاتتتدد ال تتتانون الكتتتويتي الشتتتيء ال ن تتتول  ثانيييييا:

 ن ل الشيء ن ل الشير بالاينة أو ما شا ل ا. 

 

الكتتتويتي بتتتو إقامتتتة التتتدعوى علتتتى و يتتتل الالتتتاينة باعتبتتتارا م تتتثأ للناقتتتل إن متتتا استتتت ر عليتتته ال ضتتتاء 

ن ال عتبتتتر  تتتي البيتتتو  أ( متتتل ال تتتانون الكتتتويتي، ايتتتث 138البحتتتر  وبتتت ا متتتا قررتتتته أاكتتتام ال تتتادب )

البحريتتتة والن تتتل البحتتتر  وأاكام تتتا ب تتتاة عامتتتة بتتتو استتتم الالتتتاينة   استتتم أصتتتحاب ا لتتت ل   انتتته ي كتتتل 

ل باعتبتتتتارا )و تتتتيأ وم تتتتثأ ألصتتتتحاو الالتتتتاينة( و أن تتتتا ر عتتتتت  تتتتد إقامتتتتة التتتتدعوى علتتتتى الو يتتتت

 األصيل. 

 

متتتل قتتتانون الن تتتل العراقتتتي  1(5يأاتتتل نتتتر ال تتتادب )) ن الناقتتتل يتتترتبي بع تتتد الناقتتتلاومتتتل ال عتتتروف 

، وقتتتتد يب تتتتى ال رستتتتل بتتتتو صتتتتاا  الحتتتتس  تتتتي تالتتتتليم البضتتتتاعة  تتتتي   تتتتة ( تتتتي تعرياتتتته لع تتتتد الن تتتتل

شتتتتير  ختتتتر بتتتتو ال رستتتتل إليتتتته، ويحتتتتس  نتتتت اك لكتتتتل متتتتل  الوصتتتتول، أو يكتتتتون صتتتتاا  بتتتت ا الحتتتتس

ال رستتتل وال رستتتل إليتتته الحتتتس  تتتي إقامتتتة التتتدعوى علتتتى الناقتتتل، واألخيتتتر يتحتتتدد ب و تتت  صتتتاته  تتتي 

 سند الشحل، و ي   ي  األاوال يجو  أن يكون الناقل بو الو يل  ي الن ل نيابة عنه. 

 

 
 : "ع د الن ل يلتزم الناقل ب  تضاا بن ل شي ي أو شل مل مكان إلى أخر ل اء ا ر معيل."5م  (15)  1

 



 

 

 
- 78 - 

قتتتل  اتتتي بتتت ا الحالتتتة اخيتتتر نيابتتتة عتتتل النمتتتل قتتتانون الن تتتل العراقتتتي م ا تتتاب األ 1(84وأ تتتا ت ال تتتادب )

ن التتتدعوى تو تتته أصتتتأ  تتتد الناقتتتل  تتتي االتتتة ايكتتتون الحكتتتم ال تتتادر نا تتت ا بحتتتس الناقتتتل واتتتدا ايتتتث 

متتتل ناتتتل ال تتتانون قتتتد  2(83معر تتتته وبعكالتتته ت تتتام التتتدعوى  تتتد الو يتتتل  تتتي الن تتتل بتتت ا وان ال تتتادب )

التتتتي ي تتتوم ب تتتا ال طتتتا  ا شتتتترا ي عر تتتت "الو التتتة  تتتي الن تتتل" وإن تتتا اعتبتتترت األع تتتال واليتتتدمات 

 أو أية   ة أخرى  ي مجال الن ل نيابة عل الناقل ب ثابة الو الة  ي الن ل. 

 

( متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة الكتتتتويتي اتتتتددت إثبتتتتات ع تتتتد 176ومتتتتل ال أاتتتتل إن أاكتتتتام ال تتتتادب )

 الن ل وذل  بالند الشحل  اآلتي: 

 

 يثبت ع د الن ل البحر  بالند الشحل.  -1

 

كتتتت  ستتتند الشتتتتحل باللغتتتة العربيتتتة ب تتتتورب وا تتتحة ويجتتتو  أن تضتتتتاف إلي تتتا اللغتتتات الدوليتتتتة وي -2

  ي التعامل.

 

ويجتتت  أن يكتتتون ستتتند الشتتتحل م رختتتا وموقعتتتا متتتل الناقتتتل أو متتتل ينتتتوو عنتتته، ويتتت  ر  تتتي الالتتتند  -3

استتتتم  تتتتل متتتتل الناقتتتتل والشتتتتاال وال رستتتتل إليتتتته ومتتتتو ل  تتتتل متتتتن م وصتتتتاات البضتتتتائ    تتتتا دون تتتتا 

ه الي تتتتو  عتتتتدد الطتتتترود وو ن البضتتتتائ  أو اج  تتتتا أو   يت تتتتا علتتتتى االتتتت  الشتتتتاال وعلتتتتى و تتتت

الوصتتتتول واستتتتم الالتتتتاينة وا ولت تتتتا واألاتتتتوال وعأمتتتتات البضتتتتائ  واالت تتتتا ال تتتتابرب ومينتتتتاء ال يتتتتام 

و نالتتتتيت ا وم تتتتدار أ تتتترب الن تتتتل و يايتتتتة االتتتتاب ا إذا  انتتتتت مالتتتتتح ة  تتتتي مينتتتتاء الوصتتتتول، ومكتتتتان 

 لتي اررت منه. إصدار الالند وتارييه وعدد ال ور ا

 

ويجتتتت  أن تكتتتتون العأمتتتتات التتتتتي يضتتتتع ا الشتتتتاال علتتتتى البضتتتتائ   ا يتتتتة لتعيين تتتتا وان تو تتتت   -4

 بحيث تب ى قراءت ا م كنة اتى ن اية الرالة. 

 

اإليجتتتتاو وال بتتتتول )ا تاتتتتا (  متتتتل قتتتتانون الن تتتتل العراقتتتتي ا تاتتتتت بت ابتتتتل 3(6بين تتتتا أاكتتتتام ال تتتتادب )

وإن تتتا يجتتتو  إثبتتتات الع تتتد بكا تتتة الطتتتر  قانونتتتا واعتبتتترت تالتتتلم   نع تتتاد الع تتتد   تتتا لتتتم تشتتتتر  الكتابتتتة

 . الناقل الشيء محل الن ل قبو  منه ل يجاو ال ادر مل ال رسل

 

 مل نال ال انون اامل وثي ة الن ل ال يول قانونا بتاللم الشيء.  4(72وأعطت ال ادب )

 

يانتتتات األساستتتية التتتتي يجتتت  أن ( متتتل قتتتانون الن تتتل العراقتتتي واتتتددت الب73وقتتتد  تتتاءت أاكتتتام ال تتتادب )

 يتض ن ا سند الشحل. 

 

 

 إذا اررت وثي ة الن ل،  يج  أن تتض ل البيانات األساسية اآلتية:  أوال:

 

 مكان وتاريخ إصدار الوثي ة.  -أ 

 
 كون الحكم ال ادر نا  ا بحس الناقل وادا.": "يجو  م ا اب الو يل  ي الن ل نيابة عل الناقل وي84م  1

 
 اا بان ي وم بالت ر ات ال انونية وما يتعلس ب ا باسم الناقل ولحالابه."ضأو : الو الة  ي الن ل ع د يلتزم الو يل ب  ت 82م    2

 
 أو : يتم ع د الن ل ب جرد ا تاا  ويجو  إثباته بج ي  الطر   6م    3

 لشيء محل الن ل قبو  منه ل يجاو ال ادر مل ال رسل."ثالثا: يعتبر تاللم الناقل ا

 
: وثي ة الن ل مالتند يثبت ع د الن ل ويعتبر قرينه على تاللم الناقل للشيء محل الن ل بالحالة التي ذ رت  يه، ويعطي 72م     4

 اامله ال يول قانونا الحس بتاللم الشيء. 
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 اسم الناقل وال رسل وال رسل إليه والو يل بالع ولة بالن ل إن و د عناوين م.  -و

 مكان ال يام ومكان الوصول.  -ج

ء واالتتتتتته ال تتتتتابرب و بيعتتتتتته العامتتتتتة وخطورتتتتتته والعأمتتتتتات وعتتتتتدد الطتتتتترود أو وصتتتتت  الشتتتتتي -د

 ال ط  والك ية والو ن. 

 أية بيانات أخرى ي تضي ا الن ل ال تي ر.  -بت

 

يجتتتو  أن تشتتت ل وثي تتتة الن تتتل علتتتى أيتتتة بيانتتتات أختتترى غيتتتر البيانتتتات األساستتتية ال تتت  ورب  تتتي  ثانييييا:

 الي و : الا رب )أو ( مل ب ا ال ادب، وعلى و ه

 

 عدد النالخ األصلية للوثي ة.  -أ 

 واسطة الن ل وعأمات ا ال  يزب.  -و

 ال يعاد ال عيل ل باشرب الن ل.  -ج

 قي ة الشيء محل ع د الن ل.  -د

 أ رب الن ل وما إذا  انت مد وعة سلاا أو وا بة الد    ي مكان الوصول.  -بت

 ال  رو ات اإل ا ية والج ة التي تتح ل ا.  -و

 مل ينوو عنه.  توقي  الناقل أو - 

 

عتتتدم ذ تتتر ااتتتد البيانتتتات التتتواردب  تتتي الا تتترب )أو ( متتتل بتتت ا ال تتتادب   يا تتتد الوثي تتتة اجيت تتتا  تتتي  ثالثيييا:

 اإلثبات و  ييل ذل  بح و  اامل ا االل النية  ي تعويض الضرر ال   لحس به بالببه. 

 

و ألمتتتترا أو متتتتل ناتتتتل ال تتتتانون أن تحتتتترر وثي تتتتة الن تتتتل باستتتتم شتتتتير أ 1(74  تتتتا أ تتتتا ت ال تتتتادب )

 للحامل. 

 

( متتتتتل ال تتتتتانون 178(، )177(، )176وان أاكتتتتتام بتتتتتاتيل ال تتتتتادتيل  تتتتتاءت مطاب تتتتتة ألاكتتتتتام ال تتتتتواد )

 البحر  الكويتي. 

 

أو بتتتتت أن يشتتتتتت ل ستتتتتند  1983لالتتتتتنة  80( متتتتتل قتتتتانون الن تتتتتل العراقتتتتتي ال تتتترقم 144إ  إن ال تتتتادب )

( متتتل ناتتتل ال تتتانون 73أو ( متتتل ال تتتادب )الشتتتحل باإل تتتا ة إلتتتى البيانتتتات التتتواردب ذ ربتتتا  تتتي الا تتترب )

 إلى البيانات التالية: 

 

 تاريخ دخول الشيء  ي ع دب الناقل  ي ميناء الشحل.  أوال:

 

 عدد النالخ األصلية مل سند الشحل إذا و دت أ ثر مل نالية أصلية.  ثانيا:

 

 توقي  الناقل أو مل ينوو عنه.   ثالثا:

 

 رسل إليه أو ما يشير إلى استح اق ا عليه. أ رب الن ل ال التح ة على ال  رابعا:

 

 الشيء ال   تم ا تاا  على شحنه على سط  الالاينة أو  وا  شحنه ب  ا الكياية.  خامسا:

 

 التاريخ أو ال دب ال حددب لتالليم الشيء  ي ميناء التاريغ إذا اتاس على ذل  صرااة.  سادسا:

 

 
و ألمرا أو للحامل وتتداول الوثي ة  ب ا ل واعد اوالة الحس إذا  انت : يجو  أن تحرر وثي ة الن ل باسم شير معيل أ74م     1

 اس يه، وبالت  ير إذا  انت لألمر، وبال ناولة أو الت  ير إذا  انت لحامل ا." 
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 . أ  اتاا  يزيد مل ادود مال ولية الناقل سابعا:

 

بتتت ا وان وثي تتتة الن تتتتل اجتتتة  تتتي إثبتتتتات البيانتتتات التتتواردب  ي تتتتا وعلتتتى متتتل يتتتتدعي متتتا ييتتتال  بتتتت ا 

( متتتل ال تتتانون 75متتتا  تتتاءت بتتته أاكتتتام ال تتتادتيل )بتتتو البيانتتتات إثبتتتات ذلتتت  بتتتالطر  ال  تتتررب قانونتتتا و

 ( مل ال انون الكويتي. 183العراقي و )

 

اادبتتتتا الحاتتتتاظ علتتتتى البضتتتتاعة أو )الشتتتتيء( ومتتتتل ال  تتتترر قانونتتتتا إن الناقتتتتل ملتتتتزم بتح يتتتتس غايتتتتة م

والعنايتتتة ب تتتا وتالتتتلي  ا لج تتتة الوصتتتول لتتت و  الشتتتأن علتتتى الحالتتتة التتتتي تالتتتل  ا والثابتتتتة بالتتتند الشتتتحل 

 ( مل ال انون الكويتي والتي تنر:186وإشارات ب ل  م )

 
"علتتتتى الناقتتتتل أن ي تتتتوم بشتتتتحل البضتتتتائ  وتج يع تتتتا ورصتتتت ا ون ل تتتتا واا  تتتتا والعنايتتتتة ب تتتتا 

  " غ ا ب ا يلزم ل ل  مل عناية ودقة.وتاري
 

 ل ا  ان اخل ب  ا ا لتزام  ان مال و  عل بأك البضاعة بأ ا  ليا أو  زئيا. 

 

بتتت ل العنايتتتة واعاتتتي الناقتتتل بقتتتانون الن تتتل العراقتتتي قتتتد  عتتتل التتتتزام الناقتتتل بحتتترا التزامتتتا أن  تتتي اتتتيل 

وقتتتد  تتتاءت أاكتتتام ال تتتادب   1.(46)متتتل ال التتت ولية إ تتتا ة إلتتتى اإلعاتتتاء ال ن تتتو  عليتتته  تتتي ال تتتادب 

( متتتتل ال تتتتانون البحتتتتر  الكتتتتويتي لتحتتتتدد الحتتتتا ت التتتتتي ي كتتتتل للناقتتتتل أن يناتتتتي مالتتتت وليته عتتتتل 192)

 تتتان ناشتتت ا عتتتل ااتتتد األستتتباو ال شتتتار إلي تتتا  تتتي  ابتتتأك البضتتتائ  أو تلا تتتا أو التتتتأخير  تتتي تالتتتلي  ا وإذ

نت تتتا متتت  الحتتتا ت التتتتي ي كتتتل للناقتتتل ال تتتادب ال تتت  ورب، واذ ربتتتا بنتتتا لأ تتتأ  علي تتتا ولغتتترض م ار

أن يناتتتتي مالتتتت وليته عتتتتل بتتتتأك الشتتتتيء أو تلاتتتته أو التتتتتأخير  تتتتي تالتتتتلي ه و تتتتس أاكتتتتام قتتتتانون الن تتتتل 

 العراقي.  

 

: "  يالتتتال الناقتتتل عتتتل بتتتأك البضتتتائ  أو تلا تتتا أو التتتتأخير  تتتي تالتتتلي  ا إذا  تتتان ذلتتت  192م 

 ناش ا مل ااد األسباو اآلتية:

 

اإلب تتتال التتت   ي تتت   تتتي ال أاتتتة أو  تتتي إدارب الالتتتاينة متتتل الربتتتان أو الاعتتتل أو اليطتتتأ أو  -1

 البحارب أو ال رشد أو ااد تابعي الناقل. 

 الحريس ما لم يحد  باعل الناقل أو خطته.  -2

 ميا ر البحر أو ال ياا ال أاية األخرى أو أخطاربا أو اوادث ا.  -3

 ال ضاء وال در.   -4

 أع ال األعداء العاميل  -5

 راا صادر مل اكومة أو سلطة أو شغ  أو اجر قضائي.  ل إي اف أو إ  -7

 قيود الحجر ال حي  -8

  ل  عل أو امتنا  مل  ان  الشاال أو مال  البضائ  أو و يله أو م ثله. -9

 تتتل إ تتتراو عتتتل الع تتتل أو توقتتت  عنتتته أو إغتتتأ  أو عتتتائس عتتتارض إذا  تتتان متتتل شتتتان  -10

 ب ا األ عال من  است رار الع ل  ليا أو  زئيا. 

   طرابات األبلية. الاتل أو ا -11

 إن اذ أو محاولة إن اذ األروام أو األموال  ي البحر  -12

أ  انحتتتتراف  تتتتي البحتتتتر إلن تتتتاذ أو محاولتتتتة إن تتتتاذ األروام أو األمتتتتوال  تتتتي البحتتتتر أو أ   -13

 انحراف  خر يبررا سب  مع ول. 

 
: أو : يض ل الناقل سأمة الشيء أثناء تناي ا ع د الن ل ويكون مال و  عل األ رار التي ت بيه، و  يجو  له أن  46م     1

ي مال وليته عل بأك الشيء أو تلاه أو التأخير  ي تاللي ه إ  ب ثبات ال وب أو العي  ال اتي  ي الشيء أو خطا ال رسل أو  ينا 

 ال رسل إليه. 

ثانيا: يبطل  ل شر  ي ضي ب عااء الناقل مل ال ال ولية عل بأك الشيء  ليا أو  زئيا أو تلاه، و  ل  يبطل  ل شر  ي ضي 

  ا ال ال ولية إذا نشأت عل أ عال تابعية. ب عااء الناقل مل ب 



 

 

 
- 81 - 

العجتتتز  تتتي الحجتتتم أو التتتو ن أو أ  بتتتأك أو تلتتت   ختتتر نتتتاتج عيتتت  خاتتتي  تتتي البضتتتائ    -14

 عت ا الياصة أو عل عي  ذاتي  ي ا. أو عل  بي

 عدم  تابة التغلي . -15

 عدم  ااءب أو عدم إت ان العأمات.  -16

 العيوو الياية التي   يكشا ا الاحر العاد .  -17

أ  ستتتتب   ختتتتر غيتتتتر ناشتتتتل عتتتتل  عتتتتل الناقتتتتل أو و أئتتتته أو تابعيتتتتة أو أخطتتتتائ م، وعلتتتتى  -18

  أو أخطتتتائ م  تتتي أاتتتدا  متتتل يت التتت  ب تتت ا التتتد   إثبتتتات انتتته   شتتتان لاعتتتل بتتت  ء األشتتتيا

 " ال أك أو التل .

 

( متتتل ناتتتل ال تتتانون بطتتتأن  تتتل شتتتر   تتتي ستتتند الشتتتحل أو أيتتتة وثي تتتة أختتترى 195واعتبتتترت ال تتتادب )

م اثلتتتة يكتتتون متتتل شتتتانه إعاتتتاء الناقتتتل متتتل ال التتت ولية متتتل بتتتأك البضتتتائ  أو تلا تتتا أو التتتتأخير  تتتي 

تزامتتتات ال ن تتتو  علي تتتا  تتتي ع تتتد ن تتتل وصتتتول ا الناشتتتل عتتتل اليطتتتأ أو اإلب تتتال أو الت  تتتير  تتتي ال

 البضائ  أو يتض ل تياي  ب ا ال ال ولية. 

 

واعتبتتترت  تتتل شتتتر  يتضتتت ل التنتتتا ل إلتتتى الناقتتتل عتتتل الح تتتو  الناشتتت ة عتتتل التتتتاميل علتتتى البضتتتائ  

 و ل شر   خر ي اثله  ي اكم شرو  اإلعااء مل ال ال ولية. 

 

 بروكسل معاهدة    –املبحث الثاني  
 

 بروكسلمعاهدة 

 

معابتتتتدب دوليتتتتة خاصتتتتة بتوايتتتتد بعتتتتض ال واعتتتتد ال تعل تتتتة بالتتتتندات الشتتتتحل البحتتتتر  ووقعتتتتت  بتتتتي

 . 1924 8 25 ي  برو اللب

 

ول تتتتا  تتتتان ل تتتت ا ال عابتتتتدب  ائتتتتدب تعتتتتود إلتتتتى متتتتل يتتتتن م إلي تتتتا ولكون تتتتا ت تتتتدف إلتتتتى تو تتتتي  عأقتتتتة 

أصتتتتتحاو البتتتتتواخر بال التتتتتتورديل أو ال  تتتتتدريل وتحديتتتتتد ال التتتتت وليات التتتتتتي ت تتتتت  علتتتتتى أصتتتتتحاو 

ى البضتتتتائ  واخر وتبتتتتيل الشتتتترو  التتتتتي يجتتتت  أن تحتوي تتتتا بتتتتوالر الشتتتتحل و يايتتتتة ال حا  تتتتة علتتتتالبتتتت

 قررت اإلشارب إلي ا لألسباو ال   ورب:عند التح يل والتاري  

 

 سريان المعاهدة -أ

 

 أصتتتبحت بتتت ل  قانونتتتا متتتل  1969لالتتتنة  21انضتتت ت دولتتتة الكويتتتت إلتتتى بتتت ا ال عابتتتدب بال تتتانون رقتتتم 

 تتتتان أاكتتتتام ال عابتتتتدب تجتتتتر  مجتتتترى التشتتتتريعات ويلتتتتتزم ال ا تتتتي بأع تتتتال لتتتت ا   قتتتتوانيل الدولتتتتة.

ال واعتتتد التتتتتي وردت ب تتتا علتتتتى التتتروابي التتتتتي ت تتتت   تتتي النطتتتتا  التتت   تالتتتتر   يتتته دون غيربتتتتا متتتتل 

 الن و  ال انونية. 

 

إن أاكتتتتتام ال عابتتتتتدب تالتتتتتر  علتتتتتى العأقتتتتتة ال انونيتتتتتة ال ترتبتتتتتة علتتتتتى الن تتتتتل البحتتتتتر  بتتتتتيل الناقتتتتتل 

ن ستتتتند الشتتتتحل ينت يتتتتان ألاتتتتدى تلتتتت  التتتتدول وان يكتتتتون الن تتتتل بتتتتيل مينتتتتاءيل تتتتتابعيل والشتتتتاال إذا  تتتتا

 لدولتيل ميتلاتيل. 

 

إن ال تتتادب األولتتتى متتتل بتتت ا ال عابتتتدب ت ضتتتي بتتتان الناقتتتل يشتتت ل مالتتت  الالتتتاينة أو مالتتتتأ ربا ال تتترتبي 

و  تتتتا متتتت  الشتتتتاال بع تتتتد الن تتتتل وماتتتتادا إن الناقتتتتل التتتت   يتح تتتتل مالتتتت ولية بتتتتأك البضتتتتاعة أو تلا تتتتا 

 ألاكام ال عابدب ال   ورب بو ال   يرتبي م  الشاال بع د ن ل. 
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 التزامات الناقل طبقا للمعاهدة -و

 

إن الناقتتتتل البحتتتتر  يلتتتتتزم بتالتتتتليم البضتتتتاعة ال شتتتتحونة  برو التتتتلمتتتتل ال  تتتترر  ب تتتتا ألاكتتتتام معابتتتتدب 

ول ع تتتا ويكتتتون مالتتت   ب تتتا للبيتتتان التتتوارد  تتتي ستتتند الشتتتحلإلتتتى ال رستتتل إليتتته  تتتي مينتتتاء الوصتتتول 

يكتشتتتت  عنتتتتد الوصتتتتول علتتتتى أستتتتاس إن الضتتتترر ماتتتتترض وقوعتتتته  تتتتي  ي تتتتيب ا متتتتل بتتتتأك أو تلتتتت 

 تتتتترب الن تتتتل البحتتتتر  الواقعتتتتة بتتتتيل شتتتتحل البضتتتتاعة وبتتتتيل تاريغ تتتتا إ  إذا اثبتتتتت الناقتتتتل إن ال تتتتأك أو 

 التل  قد اد  أثناء الع ليات الالاب ة على الشحل أو الأا ة للتاريغ. 

 

 شروط انطباقها -ج

 

ال  تتترر انتتته ياتتتترض ا تتتول الضتتترر أثنتتتاء الرالتتتة البحريتتتة ألن تتتا ال رالتتتة الرئيالتتتية  تتتي ع تتتد متتتل 

الن تتتل  تتت ذا متتتا أراد الناقتتتل ا اتجتتتاج بشتتترو  عتتتدم ال التتت ولية ال ن تتتو  علي تتتا  تتتي قتتتانون التجتتتارب 

والتتتتي لتتتم تأختتت  ب تتتا ال عابتتتدب،  عليتتتة إثبتتتات إن الضتتترر وقتتت   تتتي الع ليتتتات الالتتتاب ة علتتتى الشتتتحل أو 

 تتتتة للتاريتتتتغ، و  يجتتتتو  تح يتتتتل غيتتتترا متتتتل أ تتتتراف العأقتتتتة عتتتت ء إثبتتتتات ذلتتتت   ن  تتتتي بتتتت ا الأا

تياياتتتتا ل التتتت ولية الناقتتتتل ال ن تتتتو  علي تتتتا  تتتتي ال عابتتتتدب وبتتتتو األمتتتتر ال ن تتتتي عنتتتته صتتتترااة  تتتتي 

  1( مل ال عابدب.3الا رب الثامنة مل ال ادب )

 

 بيانات سند الشحن  -د

 

  ا ال عابدب. ( مل ب3تنر الا رب الثالثة مل ال ادب )

 

عتتتد استتتتأم البضتتتائ  وأختتت با  تتتي ع دتتتته أن يالتتتلم للشتتتاال ب، "علتتتى الناقتتتل أو الربتتتان أو و يتتتل الناقتتتل

 البيانات اآلتية:بناء على  لبه، سند شحل يتض ل م  بياناته 

 

العأمتتتات الرئيالتتتية الأ متتتة للتح تتتس متتتل نتتتو  البضتتتائ  وذلتتت   ب تتتا ل تتتا ي دمتتته الشتتتاال بالكتابتتتة  -أ 

مو تتتتوعة بأيتتتتة  أوي شتتتتحل بتتتت ا البضتتتتائ  علتتتتى ان تكتتتتون بتتتت ا العأمتتتتات مطبوعتتتتة قبتتتتل البتتتتدء  تتتت

األغلاتتتة ال عبتتتأب  ي تتتا البضتتتائ ، بحيتتتث  أو ري تتتة أختتترى علتتتى البضتتتائ  غيتتتر ال غلاتتتة علتتتى ال تتتناديس 

 ت ل قراءت ا ميالورب اتى ن اية الالارب. 

نتتتات التتتتي ي تتتدم ا التتتو ن، علتتتى االتتت  األاتتتوال،  ب تتتا للبيا أوالك يتتتة  أوال طتتت   أوعتتتدد الطتتترود  -و

 الشاال  تابة. 

 " االة البضائ  وشكل ا ال ابر. - ت

 

يتتتدون  ي تتتا  أوو يتتتل الناقتتتل ملزمتتتا بتتتان يثبتتتت  تتتي ستتتندات الشتتتحل  أوالربتتتان  أولناقتتتل اومتتت  ذلتتت   لتتتيل 

د  يح لتتته علتتتى الشتتت   تتتي عتتتدم مطاب ت تتتا  تتتتتتتوا ر لديتتته ستتتب   إذاو نتتتا  أو  يتتتة  أوعتتتددا  أوعأمتتتات 

 عندما   يتوا ر لديه الوسائل الكا ية للتح س من ا.  أو عأ  يهإلللبضائ  ال الل ة 

 

 ون ت الا رب الرابعة مل نال ال ادب: 

 

" يعتبتتتتتر ستتتتتند الشتتتتتحل ال حتتتتترر ب تتتتت ا الكيايتتتتتة قرينتتتتتة علتتتتتى ان ناقتتتتتل البضتتتتتاعة تالتتتتتل  ا بالكيايتتتتتة 

 ذل " .  لم ي م الدليل على خأف ( أ، و، ت مل ب ا ال ادب ما3ال وصو ة ب ا  ب ا للا رب )

 
  الا رب الثامنة:  ل شر  وتعاقد أو اتاا   ي ع د ن ل يتض ل إعااء الناقل أو الالاينة مل ال ال وليات عل ال أك أو التل   3م   1

ادب أو يتض ل تياي   بالبضائ  الناش ة مل اإلب ال واليطأ أو الت  ير  ي الوا بات أو ا لتزامات ال ن و  علي ا  ي ب ا ال 

ب ا ال ال ولية على و ه ميال  ما بو من و  عليه  ي ب ا ال عابدب يعتبر با أ مطل ا، و  يترت  عليه اثر ما. ويعتبر  ل  

 شر  يتض ل التنا ل إلى الناقل مل الح و  الناش ة عل التاميل أو أ  شر   خر م اثل له ب ثابة إعااء للناقل مل ال ال ولية. 
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 حفظ المرسل إليه طبقا للمعاهدةت -هي

 

التلتتتت   أولتتتتم يح تتتتل أخطتتتتار  تتتتتابي بتتتتال أك  إذاأشتتتتارت الا تتتترب الالادستتتتة متتتتل ال تتتتادب الثالثتتتتة انتتتته 

 تتتي وقتتتت تالتتتليم البضتتتاعة  أوو يلتتته  تتتي مينتتتاء التاريتتتغ قبتتتل  أوالتلتتت  للناقتتتل  أوبتتت ا ال تتتأك  ةوب ابيتتت

لتتتتم يالتتتتلم البضتتتتاعة بالكيايتتتتة ال وصتتتتو ة ب تتتتا  تتتتي ستتتتند  علتتتتى ان الناقتتتتل إليتتتتهقرينتتتته ل تتتتال  ال رستتتتل 

 تتتي بتتت ا الحالتتتة تحديتتتد م تتتدار التلتتت  وقي تتتته بأيتتتة وستتتيلة  إليتتتهالشتتتحل، وبالتتتتالي  انتتته يجتتتو  لل رستتتل 

يتتتتر ملتتتتتزم  تتتتي ذلتتتت  بتتتتدليل معتتتتيل، و  بت تتتتديم شتتتت ادب بتتتتالن ض متتتتل إدارب غ ،متتتتل وستتتتائل اإلثبتتتتات

 الك ارك. 

 

 ؤولية شروط حتديد املس   -  املبحث الثالث 
 

 نتناول  ي ب ا ال بحث شرو  تحديد ال ال ولية ب و  :

 

  1980لالنة  28أاكام قانون التجارب البحرية الكويتي رقم  -1

 العراقي.   1983لالنة  80أاكام قانون الن ل رقم  -2

 . برو اللأاكام معابدب  -3

 

وخ وصتتتتتا  1924 8 25ال وقعتتتتتة بتتتتتتاريخ  برو التتتتتلان األصتتتتتل ال تتتتتانوني ع تتتتتأ بأاكتتتتتام معابتتتتتدب 

اتتتال متتتل األاتتتوال  أ الالتتتاينة  تتتي  أوانتتته   يلتتتزم الناقتتتل  4ل3البنتتتد خامالتتتا با رتتتته  –ل تتتادب الرابعتتتة ا

التلتتت  الأاتتتتس بالبضتتتائ  ب بلتتتتغ   يزيتتتد عتتتتل مائتتتة  نيتتتته إستتتترليني عتتتتل  أوبتتتالتعويض عتتتل ال تتتتأك 

متتتا يعتتتادل بتتت ا ال ي تتتة بن تتتد بع لتتتة أختتترى متتتا لتتتم يكتتتل الشتتتاال قتتتد بتتتيل  تتتنل  أوواتتتدب  أو تتتل  تتترد 

 لبضاعة وقي ت ا قبل الشحل وان ب ا البيان قد دون  ي مالتند الشحل.ا

 

وقتتتد رأى ال شتتتر  الكتتتويتي عتتتدم مأئ تتتة التعتتتويض ال شتتتار إليتتته أعتتتأا   تتتد ابتتتد  تحا تتته عليتتته  تتتي 

وايتتتث استتتت ر ال ضتتتاء علتتتى انتتته  تتتي مجتتتال تطبيتتتس التتتنر  1969لالتتتنة  21قتتتانون ا نضتتت ام ال تتترقم 

تتتتته الكويتتتتت عنتتتتد انضتتتت ام ا ل تتتت ا ال عابتتتتدب بر تتتت  الحتتتتد األق تتتتى أعتتتتأا وأع تتتتا  للتتتتتحال التتتت   أبد

دينتتتتتار  تتتتتويتي وانتتتتته ي تنتتتتت  ان يجتتتتتر  ا تاتتتتتا  علتتتتتى ت تتتتتدير  250 - إلتتتتتىللتعتتتتتويض ال بتتتتتيل  يتتتتته 

أيتتتة وثي تتتة أختتترى متتتل وثتتتائس الن تتتل  أوالتعتتتويض ب بلتتتغ ي تتتل عتتتل ذلتتت ،  تتت ذا تتتتم ا تاتتتا  بالتتتند الشتتتحل 

ذلتتت  ال تتتدر، وب تتتا ان  إلتتتىينتتتار  تتتويتي تعتتتيل  يادتتتته د 250 -علتتتى ت تتتدير التعتتتويض ب بلتتتغ اقتتتل متتتل 

بتتتترام إبتتتت ا التتتتتحال يتاتتتتس متتتت  قواعتتتتد ال تتتتانون التتتتدولي العتتتتام التتتتتي تجيتتتتز للتتتتدول التتتتتي تشتتتتترك  تتتتي 

ال عابتتتدات الدوليتتتة الج اعيتتتة ان تبتتتد  عتتتدم ارتبا  تتتا بتتتبعض أاكام تتتا بطريتتتس التتتتحال علي تتتا، ومتتتل 

بتتتر تشتتتريعا ستتتاريا علتتتى العأقتتتات ومرتبطتتتا ب تتتا اتي تتتته ثتتتم  تتتأن التعتتتديل بالزيتتتادب الثابتتتت بالوثي تتتة تعت

ذلتتت   إلتتتىا عتتتتراض عليتتته واستتتتنادا  أوالتتتدول التابعتتتة ل تتتا متتتل مواقتتت  بشتتتان التتتتحال ال تتت  ور ب بولتتته 

( علتتتتى تحيتتتتد 193ب ادتتتتته ) 1980لالتتتتنة  28  تتتتد نتتتتر قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة الكتتتتويتي ال تتتترقم 

 - 750علتتتتى  أودينتتتتار  تتتتويتي  250 0ضتتتترر بتتتتت مت أومالتتتت ولية الناقتتتتل عتتتتل قي تتتتة  تتتتل  تتتترد ما تتتتود 

التحديتتتديل  أ للبضتتتائ   اإل  تتتاليدينتتتار )ستتتبع ائة وخ التتتون  لالتتتا( عتتتل  تتتل  يلتتتو غتتترام متتتل التتتو ن 

با رت تتتا الرابعتتتة متتتل ناتتتل ال تتتادب ان يكتتتون بنتتتاك اتاتتتا  ختتتا  بتتتيل الشتتتاال  أ تتتا ت  تتتا  . ا بتتتر

يتلتتت  عتتتل الحتتتد ال ن تتتو  عليتتته ل التتت ولية الناقتتتل ي أق تتتىمتتتل ينتتتوو عنتتته تعيتتتيل اتتتد  أووالناقتتتل 

  ي ب ا ال ادب بشر  ان   ي ل عنه. 

 

غيربتتتتتا متتتتتل  أوالواتتتتتدات ال شتتتتتحونة  تتتتتي صتتتتتناديس  أو  عتتتتتت الطتتتتترود  إذا  تتتتتا ان تتتتتا اعتبتتتتترت 

الواتتتدات التتتتي تشتتت ل ا الحاويتتتة اعتبتتتر  تتتل من تتتا  أوالحاويتتتات وذ تتتر  تتتي ستتتند الشتتتحل عتتتدد الطتتترود 
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الحتتتد األعلتتتى لل التتت ولية و تتتي غيتتتر بتتت ا الحالتتتة تعتبتتتر  واتتتدب مالتتتت لة  ي تتتا يتعلتتتس بتعيتتتيل أو تتتردا 

 وادب واادب.  أوالحاوية ب ا ااتوته  ردا 

 

ن األصتتتتل عنتتتتد االتتتتاو التعتتتتويض الوا تتتت   ومتتتتل ختتتتأل بتتتت ا الن تتتتو  والتطبي تتتتات ال ضتتتتائية  تتتت

ستتتبع ائة وخ التتتون  لالتتتا لكتتتل  أودينتتتار  تتتويتي عتتتل  تتتل  تتترد  250 -استتتتياا ا بتتتو التعتتتويض ب بلتتتغ 

 تتتان الشتتتاال قتتتد اثبتتتت  تتتي بيانتتته قي تتتة البضتتتاعة ونوعيت تتتا  إذاا   اإل  تتتاليالتتتو ن   يلتتتو غتتترام متتتل

الواتتتدب  أوقبتتتل الشتتتحل واثبتتتت الناقتتتل بتتت ا البيانتتتات  تتتي ستتتند الشتتتحل  عنتتتد ذلتتت  تر تتت  قي تتتة الطتتترد 

 املتتتة   تتتا بتتتو مثبتتتت  تتتي ستتتند الشتتتحل ]ومتتتل ال عتتتروف ان قي تتتة البضتتتاعة تتتت  ر   تتتي  تتتي قائ تتتة 

 ر ال ي ة  ي سند الشحل[. ال ج ز ونادرا ما ت  

 

وايتتتث    تتتدل  يتتته ان   تتتد الطتتترد بتتتو ب ثابتتتة بأ تتته بأ تتتا  ليتتتا  تتت ذا لتتتم يالتتتلم الناقتتتل البضتتتاعة التتتتي 

 ال رسل إليه اعتبر مال و  عن ا باعتبار أن ا بلكت بأ ا  ليا.  إلىتالل  ا  ي ميناء الشحل 

 

 تتتتترت مجتتتتترى التشتتتتتريعات  التتتتلبرو وب تتتتا ان ال ضتتتتتاء الكتتتتتويتي استتتتت ر علتتتتتى ان أاكتتتتتام معابتتتتتدب 

بتحديتتتد اتتتد أق تتتى للتعتتتويض والتتت   استتتتثناا قتتتانون  5 4الداخليتتتة  ي تتتا عتتتدا الحكتتتم ال  تتترر  تتتي ال تتتادب 

ن صتتتتاة ال تتتتانون تنحالتتتتر عنتتتته  بتتتتالتحال التتتت   أوردا بشتتتتأنه،  تتتت 1969لالتتتتنة  21ا نضتتتت ام ال تتتترقم 

 100 -بتتتتت  أ لتتتتى م تضتتتتاا النتتتتزول ع أوو  تشتتتت له، وبالتتتتتالي   ي تتتت  ا لتتتتتزام بال تتتتدر ال حتتتتدد  يتتتته 

متتتل قتتتانون  193دينتتتار  تتتويتي ومتتتا ن تتتت بتتته أاكتتتام ال تتتادب  250 - نيتتته إستتتترليني وإن تتتا األختتت  بتتتت 

 النا   ال اعول.  1980لالنة  28التجارب البحرية الكويتي ال رقم  
 

بتتت ا ومتتت  ذلتتت   تتتان أاكتتتام  برو التتتلمعابتتتدب  إلتتتىن الج  وريتتتة العراقيتتتة لتتتم تتتتن م  وم تتتا  تتتاء أعتتتأا  تتت

واتتتتددت مالتتتت ولية الناقتتتتل  1(150العراقتتتتي قتتتتد  تتتتاءت بال تتتتادب ) 1983لالتتتتنة  80نون الن تتتتل ال تتتترقم قتتتتا

التتتتتأخير  تتتتي تالتتتتلي ه  تتتتي الن تتتتل بتتتتيل العتتتترا  واليتتتتارج ايتتتتث تكتتتتون  أوتلاتتتته  أوعتتتتل بتتتتأك الشتتتتيء 

دينتتتار  350 -بتتتت  أودينتتتار لكتتتل  يلتتتو غتتترام وااتتتد  1 250مالتتت ولية الناقتتتل عتتتل ن تتتل الشتتتيء بحتتترا بتتتت 

 وتحال  و س األسل التالية: أ ثر أي  ا أخرىوادب شحل  أية  أورد الوااد  عراقي للط

 

واتتتدب شتتتحل مالتتتت لة  أومتتتا شتتتا ل ا، يعتبتتتر  تتتل متتتا يحاتتتل  يتتته  تتتردا  أوعنتتتد استتتتيدام ااويتتتة،  1

 تم تعدادبا  ي وثي ة الن ل، وبيأ ه تعتبر الحاوية ب ا  ي ا  ردا وااد.   إذا

 ل ا، تكتتتتون الطتتتترود وواتتتتدات الشتتتتحل ال حاوظتتتتة  ي تتتتا متتتتا شتتتتا أوعنتتتتد ت تتتتديم الناقتتتتل ااويتتتتة،  2

 وادات مالت لة وان لم تعدد  ي وثي ة الن ل. 

 

 ا  انه لم يعي للناقل الحس بالت ال  بتحديد ال ال ولية  ي االتيل:

 

 الت ري  ب ي ة الشيء  ي سند الشحل.  -1

 .مل تابعيه أوخطأ  اليم منه  أوثبوت صدور غش  -2

 

ا  بتتتتيل الناقتتتتل وال رستتتتل علتتتتى تعيتتتتيل اتتتتدود مالتتتت وليته ي كتتتتل ان تتجتتتتاو  وأ تتتتا  ال تتتتانون ا تاتتتت

 الحدود ال ن و  علي ا أعأا.

 
الشيء  أو :  150م    1 الناقل عل بأك  و  ا    أو: يكون تحديد مال ولية  واليارج  العرا   بيل  الن ل  التأخير  ي تاللي ه  ي  تلاه 

 للجدول ال لحس ب  ا ال انون. 

 

 :  اآلتيتيلثانيا:   يجو  للناقل الت ال  بتحديد ال ال ولية  ي الحالتيل  

 الت ري  ب ي ة الشيء  ي سند الث ل. -أ 

 تابعيه.   أوخطأ  اليم منه  أوثبوت صدور غش  -و
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 التقادت املانع من مساع الدعوى   -  الفصل الثالث 
 

 وفق القانون الكويتي   التقادت املانع من مساع الدعوى   –  املبحث األول 
 

لالتتتتنة  28لبحريتتتتة الكتتتتويتي ال تتتترقم انون التجتتتتارب اقتتتتو تتتتس أاكتتتتام نتنتتتتاول  تتتتي بتتتت ا ال بحتتتتث الت تتتتادم 

1980  

 

ل رستتتتل إليتتتته ان يطالتتتت  لمتتتتل ال عتتتتروف ان بنتتتتاك متتتتدب قانونيتتتتة يحتتتتددبا ال تتتتانون يحتتتتس ب و ب تتتتا 

بتعويضتتته عتتتل األ تتترار والنتتتواقر خأل تتتا للناقتتتل،   تتتا يحتتتس للناقتتتل أيضتتتا بعتتتدا ان ير تتت  بالت تتتادم 

 تتتتدب تيتلتتتت  بتتتتاختأف ن تلتتتت  الوبالتتتت و  اتتتتس ال رستتتتل إليتتتته بر تتتت  التتتتدعوى عليتتتته، ا  ان بتتتتدء ستتتتريا

 . صور ال ال ولية

 

الاتتتترب الزمنيتتتة للت تتتتادم   1(201 اتتتي قتتتانون التجتتتتارب البحريتتتة الكتتتويتي النا تتتت  ال اعتتتول اتتتددت ال تتتتادب )

تتتتاريخ التتت    تتتان يجتتت  ان يتتتتم  يتتته التالتتتليم ا  المتتتل  أووبتتتي ستتتنة وااتتتدب متتتل تتتتاريخ تالتتتليم البضتتتائ  

غتتترض قطتتت  الت تتتادم لل تتتدب ال شتتتار إلي تتتا أعتتتأا، وذلتتت  عتتتل ل إلي تتتاانتتته بنتتتاك أاتتتوال ي كتتتل اللجتتتوء 

وين طتتتت  ستتتتريان الت تتتتادم ب تتتتا بواستتتتطة  تتتتتاو مالتتتتجل  .  ريتتتتس ال طالبتتتتة الوديتتتتة غيتتتتر ال ضتتتتائية

عتتتل  ريتتتس نتتتدو خبيتتتر لت تتتدير  أومااو تتتات تجتتتر  بتتتيل الطتتتر يل  أيتتتة أوم تتتحوو بعلتتتم الوصتتتول 

ي ستتتنة وااتتتدب( اعتبتتتارا متتتل تتتتاريخ استتتتأم األ تتترار عندئتتت  تبتتتدأ متتتدب  ديتتتدب ب تتتدر ال تتتدب الالتتتاب ة )وبتتت

أ تتتراء مطالبتتتة وديتتتة  إلتتتىمتتتل ي ثلتتته ايتتتث يلجتتتأ ال رستتتل إليتتته  أو تتتتاو ال طالبتتتة متتتل قبتتتل الناقتتتل 

ويكتتتون ذلتتت  بعتتتد ال را عتتتة الشي تتتية ل  تتتر  . التتتن ر أومالتتتببي الضتتترر  إلتتتىب و تتت   تتتتاو مو تتته 

ظتتتت  ال التتتت ول لديتتتته ب بتتتتول و يتتتتل البتتتتاخرب وقيامتتتته بتالتتتتلي ه  تتتتتاو ال طالبتتتتة واختتتت  توقيتتتت  ال و

متتتل ي ثلتتته  أوذلتتت  ي تتتوم ال رستتتل إليتتته  إلتتتىوإ تتتا ة  . ال طالبتتتة، وين طتتت  الت تتتادم بتلتتت  ال طالبتتتة الوديتتتة

ب رستتتتال  تتتتتاو ال طالبتتتتة لو يتتتتل الالتتتتاينة بواستتتتطة البريتتتتد ب و تتتت   تتتتتاو مالتتتتجل م تتتتحوو بعلتتتتم 

 الوصول لغرض تطبيس بنود ال انون وتثبيته. 

 

بتتتل و يتتتل البتتتاخرب وتثبيتتتت توقيتتت  وختتتتم ال التتتتلم علتتتى الطالتتت  يعتبتتتر ان قبتتتول  لتتت  التعتتتويض متتتل ق

ويتضتتتت ل اعترا تتتتا خال تتتتا وصتتتتريحا  ،التتتتن ر أوإقتتتترار غيتتتتر قضتتتتائي متتتتل قبتتتتل مالتتتتببي الضتتتترر 

وأخبتتتارا صتتتادقا ب و تتتود اتتتس،   تتتو ب تتت ا ي طتتت  الت تتتادم  تتتي تلتتت  الح تتتو    تتتا ي طتتت  ت تتتادم التتتدعوى 

ن التجتتتتارب ال تتتتديم الكتتتتويتي والتتتتتي ي ابل تتتتا ال تتتتادب متتتتل قتتتتانو 1 371التتتتتي تح ي تتتتا ع تتتتأ بتتتتنر ال تتتتادب 

 . 1980لالنة  67مل ال انون ال دني الكويتي الجديد ال رقم   1 449

 

وإذا ان طعتتتت ال تتتدب ال  تتتررب لعتتتدم ستتت ا  التتتدعوى بتتتدأت متتتدب  ديتتتدب متتتل وقتتتت انت تتتاء األثتتتر ال ترتتتت  

 ن طتتتت  بتتتتاإلقرار خ تتتتل وتكتتتتون ال تتتتدب الجديتتتتدب التتتتتي تحتتتتل محتتتتل الت تتتتادم ال . علتتتتى ستتتتب  ا ن طتتتتا 

 تتتان التتتديل م تتتا يت تتتادم لالتتتنة وااتتتدب وان طتتت  ت ادمتتته بتتت قرار ال تتتديل  انتتتت  إذاعشتتترب ستتتنة، متتتل انتتته 

متتتل قتتتانون التجتتتارب الكتتتويتي ال تتتديم وي ابل تتتا  3 372نر م بتتتمتتتدب الت تتتادم الجديتتتد خ تتتل عشتتترب ع تتتأ 

 
مل التاريخ ال    ان    أوسنة مل تاريخ تالليم البضائ     ب ضيتن ضي الدعاو  الناش ة عل ع د الن ل البحر     -1:  201م     1

 يج  ان يتم  يه التالليم. 

 بح ه  ي ا سترداد.   و ي االة استرداد ما د   بغير و ه اس تبدأ ب ا ال دب مل اليوم ال   يعلم  يه مل د   غير ال التحس -2

بيل    -3 تجر   التي  التالوية  ب ااو ات  ين ط   الوصول   ا  بعلم  م حوو  مالجل  بكتاو  بال طالبة  الت ادم  سريان  وين ط  

 األسباو ال  ررب قانونا.  إلىبندو خبير لت دير األ رار وذل  باإل ا ة  أوالطر يل 
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ي أ ثتتتر األايتتتان ي تتتوم بتتت ا وانتتته  تتت  متتتل ال تتتانون ال تتتدني الجديتتتد ال شتتتار إليتتته. 2 450نتتتر ال تتتادب 

و يتتتل البتتتاخرب بت ديتتتد  تتتترب الت تتتادم ل تتتدب تزيتتتد عتتتل ستتتتة أشتتت ر، وان انت تتتت بتتت ا ال تتتدب  تتتي كل ا تاتتتا  

 و ي  أ الحالتيل يج  ان تكون ال وا  ة  تابية.  .  على ذل 

 

نتتتاد  الح ايتتتة  أومتتت  و يتتتل البتتتاخرب  إليتتتهتالتتتوية بتتتيل ال رستتتل  إلتتتىو تتتي االتتتة ا ستتتتحالة للوصتتتول 

 إقامة الدعوى وقبل تح س الت ادم ال   ان ط  بال طالبة الودية.   إلىوء  اللج

 

 تتتتراء التالتتتتويات الوديتتتتة إ إلتتتتىبتتتت ا ومتتتتل الجتتتتدير بالتتتت  ر ان و تتتتأء البتتتتواخر  تتتتي الكويتتتتت ي يلتتتتون 

ال حتتتتا م  إلتتتتىعتتتتل  ريتتتتس نتتتتواد  الح ايتتتتة والتعتتتتويض دون اللجتتتتوء  أوستتتتواء عتتتتل  تتتتري  م مباشتتتترب 

 م ومكتتتتانت م  تتتتي الالتتتتو  التجتتتتار  البحتتتتر ، بتتتت ا وان و تتتتود وذلتتتت  لضتتتت ان الحاتتتتاظ علتتتتى ستتتت عت

م ثلتتتي الح ايتتتتة والتعتتتتويض  تتتتي دولتتتتة الكويتتتتت ا التتت  مو تتتتو  الر تتتتو  وديتتتتا مرونتتتتة  تتتتي  تتتت ان 

وبتتتت ا النتتتتواد  تبتتتتد  استتتتتجابة  ديتتتتة وميل تتتتة  تتتتي  . ا تتتتو  ال التتتتتورديل العتتتتراقييل والكتتتتويتييل

أعتتتتأا يتوقتتتت  علتتتتى متتتتدى مرونتتتتة االتتتتم ال طالبتتتتة وديتتتتا، ولكتتتتل متتتتل الضتتتترور  ال تتتتول ان متتتتا ورد 

 الو أء البحرييل  ي الكويت. 
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 التقادت املانع من مساع الدعوى وفق القانون العراقي   –  املبحث الثاني 
 

 العراقي 1983لالنة  80و س أاكام قانون الن ل رقم نتناول  ي ب ا ال بحث الت ادم 

 

 متتتل تتتتاريخ تالتتتلم ال رستتتل إليتتته ،يلوبتتتي ستتتنت ،قتتتد اتتتددت الاتتتترب الزمنيتتتة للت تتتادم 1(87ن أاكتتتام م )إ

وتحا تتتته علتتتتى االتتتتته  تابتتتتة، وي  تتتتد بتتتت ل  التالتتتتليم ،التلتتتت   أو تتتتي اتتتتالتي ال تتتتأك الجزئتتتتي للشتتتتيء 

 ال رسل إليه.  إلىالاعلي للبضاعة 

 

 تتتان ال تتتأك الكلتتتي للشتتتيء  إذامتتتل ناتتتل ال تتتانون ناتتتل الاتتتترب الزمنيتتتة أعتتتأا  2(88واتتتددت ال تتتادب )

ل متتتل تتتتاريخ ان ضتتتاء ال وعتتتد ال عتتتيل للتالتتتليم، وعنتتتد عتتتدم تعيينتتته   تتتل التتتتأخير  تتتي تالتتتلي ه ولكتتت أو

تتتتاريخ ان ضتتتاء ال وعتتتد التتت    تتتان ي كتتتل وصتتتول الشتتتيء  يتتته متتتل قبتتتل ناقتتتل معتتتتاد لتتتو و تتتد  تتتي 

 إليتتتهلتتتم ييطتتتر ال رستتتل  أولتتتم يالتتتل ه الناقتتتل  إذاال تتتروف ذات تتتا،   تتتا اعتبتتتر الشتتتيء  تتتي اكتتتم ال التتت  

 ان ضاء ال وعد ال   ور أعأا.  ( يوما مل تاريخ45بالحضور خأل )

 

 تتتي دعتتتاوى ر تتتو  نتتتاقلي الشتتتيء  أمتتتاعلتتتى الناقتتتل للشتتتيء(  إليتتتهبتتت ا  تتتي االتتتة الر تتتو  )ال رستتتل 

متتتل تتتتاريخ  أوال طالبتتتة بتتتالتعويض رستتت يا ( يومتتتا متتتل تتتتاريخ 90ال تعتتتاقبيل علتتتى بعضتتت م  تت تتتادم بتتتت )

  ي قانون الن ل العراقي. 3(90الو اء م )

 

الحك تتتتي واعتبتتتتر ال تتتتانون تالتتتتليم  أو انونيتتتتة للت تتتتادم متتتتل تتتتتاريخ التالتتتتليم الاعلتتتتي   تتتتا تالتتتتر  ال تتتتدب ال

الحتتتتارس ال ضتتتتائي  إلتتتتى أوالالتتتلطات الك ر يتتتتة  إلتتتتىستتتتلم  إذاال رستتتتل إليتتتته واقعتتتا اك تتتتا  إلتتتتىالشتتتيء 

 ( مل نال ال انون. 89ال   عينته ال حك ة وب ا ما ن ت به أاكام ال ادب )
 

يحتتتتدد الاتتتتترب الزمنيتتتتة  ة علتتتتى ت ديتتتتد متتتتدب الت تتتتادم ا  انتتتته لتتتتم( ا تاتتتتا   تابتتتت93وأ تتتتا ت ال تتتتادب )

 إلتتتتىو تتتتي االتتتتة استتتتتحالة الوصتتتتول  4لت ديتتتتدبا بعتتتتد ان ضتتتتائ ا وإن تتتتا تر  تتتتا لأل تتتتراف ال تياصتتتت ة

إقامتتتتة التتتتدعوى وقبتتتل تح تتتتس الت تتتتادم ال تتتتان  متتتتل ستتتت ا  التتتتدعوى  إلتتتتىتالتتتوية  تتتتي كل عندئتتتت  اللجتتتتوء 

  ي  ترب ت ديد الت ادم.  أو  ل الاترب األصلية ال حددب بال انون 
 

 المصادر

 

 . 1980لالنة  28قانون التجارب البحرية الكويتي رقم  -1
 

 العراقي.   1983لالنة  80قانون الن ل رقم  -2
 

 قانون ال وانل العام الكويتي.  -3

 

 
الشيء وتحا ه على االته  إليهي للشيء بالنتيل مل تاريخ تاللم ال رسل ال أك الجزئ  أو: تت ادم الدعوى  ي االتي التل  87م  1

  تابة.
التأخير  ي تاللي ه مل تاريخ انت اء ال وعد ال عيل للتالليم، وعند عدم    أو: تت ادم بالنتيل دعوى ال أك الكلي للشيل  أو :  88م   2

 ناقل معتاد لو و د  ي ال روف ذات ا.  تعيينه م ل تاريخ ان ضاء ال وعد ال   ي كل وصول الشيء  يه مل قبل 

 

( يوما مل تاريخ 45بالحضور لتالل ه خأل )  إليهلم ييطر ال رسل    أولم يالل ه الناقل    إذاثانيا: يعتبر الشيء  ي اكم ال ال   

 مل ب ا ال ادب.  أو ان ضاء ال وعد ال   ور  ي الا رب 
على  90م    3 ال تعاقبيل  الشيء  ناقلي  ر و   دعوى  تت ادم  تاريخ :  يوما  ي  بتالعيل  ال انون  ب ا  ألاكام  و  ا  البعض  بعض م 

 مل تاريخ الو اء به.  أوال طالبة بالتعويض رس يا 
 : يجو  ا تاا   تابة على تحديد مدب الت ادم ال ن و  علي ا  ي ب ا الا ل.93م    4
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 . برو اللمعابدب  إلىبشأن ا نض ام  1969لالنة  21قانون رقم  -4

 

ال تعل تتتتة بالتتتتندات الشتتتتحل البحتتتتر  ال وقعتتتتة  ال عابتتتتدب الدوليتتتتة الياصتتتتة بتوايتتتتد بعتتتتض ال واعتتتتد -5

 . 1924 8 25 ي  برو الل ي 

 

 قرارات ال حا م الكويتية.  -6

 

 . 1983لغاية ن اية عام  1981عام  ملالتطبي ات الع لية لنا  ي الكويت للاترب  -7
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 :يف التأمني البحري ومسؤولية الناقل
ي بتتتتني القتتتتانون العراقتتتتي واألردنتتتتي واليمنتتتت ةدراستتتتة مقارنتتتتة مبستتتتط

 1978وقواعد هامبور  
 

 

 .2003، 43و  42الي نية، العددان  التحكيمنشرت ب ا الدراسة  ي مجلة 

 

 

 مقدمة 
 

علي تتتتا والتتتتتي  األ تتتتواءمالتتتت ولية الناقتتتتل البحتتتتر  متتتتل ال وا تتتتي  ال   تتتتة التتتتتي تحتتتتتاج إلتتتتى تالتتتتليي 

 ورغتتتتم ال حتتتتاو ت  تتتتي رعت تتتتا متتتت ت رات ومعابتتتتدات دوليتتتتة لكون تتتتا ت تتتتل م تتتتال  دول متعتتتتددب. 

 أو وذلتتتت  عتتتتل  ريتتتتس ال عابتتتتدات الدوليتتتتة ،علتتتتى ال التتتتتوى التتتتدولي األاكتتتتام أو اإل تتتتراءاتتوايتتتتد 

 .ب خر أوقوانيل الن ل  ي ميتل  الدول تتبايل بشكل  أاكاما  انه    الت  ،الثنائية بيل الدول

 

اقت تتتتادية وتجاريتتتتة بامتتتتة وانتتتته  أب يتتتتةالن تتتتل البحتتتتر  ايتتتتث أصتتتتب  ذا  أب يتتتتةو  يياتتتتى علتتتتى ااتتتتد 

وبتتتالن ر ل تتتا ل طتتتا  الن تتتل متتتل دور  عتتتال  . ربي التتتدول بعضتتت ا بتتتبعض وي تتترو ال التتتا ات الشاستتتعةيتتت

 تتتتي ع ليتتتتة التن يتتتتة، و  ستتتتي ا لل طتتتتر العراقتتتتي م تتتتال  مشتتتتتر ة متتتت    يتتتت  التتتتدول، ويت تتتتت  ب وقتتتت  

عبربتتتتا، و تتتتدنا متتتتل ال ناستتتت  ان  واألشتتتتياء األشتتتتيا  غرا تتتتي مت يتتتتز يجعلتتتته ال تتتتة وصتتتتل ينت تتتتل 

 تتتل العراقتتتي ال تتترقم قتتتانون الن أاكتتتامطة عتتتل مالتتت ولية الناقتتتل البحتتتر  م ارنتتتة متتت  ن تتتدم دارستتتة مبالتتت

( متتتتت  تعديأتتتتتته 1972لالتتتتتنة  12ال تتتتترقم ) األردنتتتتتي( وقتتتتتانون التجتتتتتارب البحريتتتتتة 1983لالتتتتتنة  80)

ال تتتتانون رقتتتتم  وأاكتتتتام( 1983لالتتتتنة  35رقتتتتم  وقتتتتانون 1978لالتتتتنة  4بال تتتتانونيل )قتتتتانون م قتتتتت رقتتتتم 

إلتتتى  إ تتتا ةالنا تتت ب ال اعتتتول،  األاكتتتامال تتتان  متتتل ستتت ا  التتتدعوى  تتتي ظتتتل  ( والت تتتادم1994لالتتتنة  5)

ومتتتا يتعلتتتس بشتتتر  تحديتتتد  (1978متتتا  تتتاء باتااقيتتتة بتتتامبورج الياصتتتة بن تتتل البضتتتائ  بحتتترا )لالتتتنة 

 األردنيتتتتتةومتتتتتا ل التتتتناا متتتتتل ختتتتأل التطبي تتتتتات الع ليتتتتتة وال ضتتتتائية لنتتتتتا  تتتتي ال حتتتتتا م ، ال التتتت ولية

شتتتتتر ة التتتتتتأميل الو نيتتتتتة العراقيتتتتتة داختتتتتل وختتتتتارج العتتتتترا   والعراقيتتتتتة وختتتتتدمتنا الطويلتتتتتة  تتتتتي

  ي الي ل الالعيد.  وأخيراوالكويتية  األردنيةوالشر ات 
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 األول الفصل  
 

 التفريغ والتسليم   –  األول املبحث  
 

 : التفريغأوال
 

التاريتتتغ عبتتتارب عتتتل تاريتتتغ ا ولتتتة الالتتتاينة الراستتتية علتتتى رصتتتي  ال ينتتتاء  تتتي مكتتتان الوصتتتول ت  يتتتدا 

 .إليها إلى ال رسل  لتاللي  

 

البضتتتاعة متتتل الالتتتاينة ور ع تتتا من تتتا وو تتتع ا  بتتت نزالان ع ليتتتة التاريتتتغ بتتتي ع ليتتتة ماديتتتة بحتتتتة تتتتتم 

 ت ترن ب ا. أووبي على ب ا الو ه   ترتبي ات ا بع لية التالليم  بال كان ال عيل ل ا. 

 

متتتل ي ثلتتته عتتتل التلتتت   أوان ا لتتتتزام بتتتالتاريغ ي تتت  علتتتى عتتتاتس الناقتتتل، ولتتت ل  يالتتتأل الناقتتتل  واألصتتتل

ع ليتتتتة التاريتتتتغ، ا  ان ذلتتتت    ي نتتتت  متتتتل ا تاتتتتا  علتتتتى ان  أثنتتتتاءوال تتتتأك التتتت   ي تتتتي  البضتتتتاعة 

بتتت ا الحالتتتة   يالتتتأل  ي، و تتت. ال رستتتل بتاريتتتغ البضتتتاعة  تتتي   تتتة الوصتتتول أو إليتتتهيتتتتولى ال رستتتل 

 أاكتتتام تتتت عليتتته ع ليتتتة التاريتتتغ، وبتتت ا متتتا ن أثنتتتاءتلتتت  يح تتتل للبضتتتاعة  أوالناقتتتل عتتتل أ  بتتتأك 

 .( مل قانون الن ل العراقي34ال ادب )

 

متتتل ال عتتتروف ان ع ليتتتة التاريتتتغ ي  تتتد ل تتتا عتتتادب تنزيتتتل البضتتتاعة متتتل الالتتتاينة باتتت  رصتتت ا  تتتي داختتتل 

بواستتتطة را عتتتات الرصتتتي   تتتي ال ينتتتاء إلتتتى  أومتتتل الالتتتاينة بواستتتطة را عات تتتا  إخرا  تتتاالعنتتتابر ثتتتم 

التتتاينة بر تتت  البضتتتاعة متتتل داختتتل العنتتتابر إلتتتى الالتتتط  ثتتتم ت تتتوم را عتتتات ال وأايانتتتاختتتارج الالتتتاينة، 

 إلى الشاانات مباشرب.  أوتتناول ا را عات الرصي  لتنزل ا إلى الرصي   

 

( انتتتته علتتتتى و يتتتتل الالتتتتاينة وقبتتتتل وصتتتتول 1957لالتتتتنة  3ال تتتتادب الثانيتتتتة متتتتل ن تتتتام رقتتتتم ) وأو بتتتتت

ي تتتتوم بتالتتتتليم  أناينة ( ستتتتاعة قبتتتتل وصتتتتول الالتتتت48الالتتتتاينة إلتتتتى مينتتتتاء الع بتتتتة ب تتتتدب   ت تتتتل عتتتتل )

ال نا يالتتتت متتت  ملح اتتتته لكتتتل متتتل مينتتتاء الع بتتتة والج تتتارك وذلتتت  لت كتتتيل موظتتت  الالتتتلطة ال يتتتتر 

الأ متتتتة  اإل تتتتراءات تتتت ل منط تتتتة ال ينتتتتاء، أ  لغتتتترض اتيتتتتاذ  أما ن تتتتامتتتتل تو يتتتت  البضتتتتائ  علتتتتى 

 مل قبل ال يناء لتاريغ ا ولة الالاينة.

 

ال ينتتتتاء التأ تتتتد متتتتل  تتتتون ا ولتتتتة الالتتتتاينة داختتتتل أ  ان ذلتتتت  يتطلتتتت  متتتتل الج تتتتات ال يت تتتتة  تتتتي 

ثتتتم ومتتتل ويالتح تتتل علتتتى ال علومتتتات الأ متتتة متتتل قبطتتتان الالتتتاينة  ،العنتتتابر بتتتار ب و تتتابزب للتاريتتتغ

 :اآلتيال يام والتأ د مل 

 

الكا يتتتتة متتتتل الع تتتتال داختتتتل العنتتتتابر وعلتتتتى الرصتتتتي  ومتتتت  تتتتتو ير ال عتتتتدات  األعتتتتدادو تتتتود  .1

 وغيربا(.  ال، الشباكالأ مة للتاريغ )الاللنكات، الحب

الأ متتتتة لضتتتت ان ستتتتير ع ليتتتتة التاريتتتتغ بتتتتداخل عنتتتتابر الالتتتتاينة و تتتت ل  علتتتتى  اآلليتتتتاتو تتتتود  .2

 الرصي .

 إلى الاليارات مباشرب. أومراقبة ع لية تاريغ البضائ   ي الالاينة إلى الرصي   .3

 بأرصتتتتدبتو يتتتته الالتتتتيارات إلتتتتى ال التتتتتودعات  تتتتي ال ينتتتتاء االتتتت  تعيتتتتيل الالتتتتاينة بعتتتتد تأويتتتتدبا  .4

 .إلرسالا
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 .أصحاب اعلى ع لية تاللم البضائ  رأسا مل الالاينة إلى   اإلشراف .5

 الت رير اليومي للتاريغ.  إعداد .6

 ت ديم  شو ات بالبضائ  ال ارغة مل الالاينة  ي ن اية تاريغ الالاينة والتح يل. .7

 

لالتتتتنة  3ال تتتترقم  األردنتتتتيالبضتتتائ   وإختتتتراج( متتتتل ن تتتام تاريتتتتغ وتيتتتتزيل 7، 6  تتتا اتتتتددت ال ادتتتتتان )

ت تتتتوم شتتتتر ة البتتتتواخر بتكليتتتت  شتتتتر ة التاريتتتتغ بتاريتتتتغ الالتتتتاينة متتتتل البضتتتتائ  وبحضتتتتور  أن، 1957

ي تتتتتوم موظتتتتت  الج تتتتتارك بو تتتتت  الطتتتتترود  أنمنتتتتتدوبيل عتتتتتل الج تتتتتارك و تتتتت ل ترتيبتتتتتات، وبتتتتتي 

و تتتي ن ايتتتة الع تتتل اليتتتومي   علتتتى ظ تتتر البتتتاخرب. أمتتتيلال شتتتتبه بالعبتتتث ب تتتا  تتتي مكتتتان  أوال كالتتتورب 

د الطتتتود وتااصتتتيل ا وعأمات تتتا التجاريتتتة وتالتتتلم نالتتتية عنتتته لكتتتل متتتل يتتتن م محضتتتر يتتت  ر  يتتته عتتتد

الج تتتتارك، وبعتتتتد انت تتتتاء تاريتتتتغ البتتتتاخرب  ليتتتتا ي تتتتوم موظاتتتتو  وإداربستتتتلطة ال ينتتتتاء وو يتتتتل البتتتتاخرب 

ستتتلطة ال ينتتتاء التتت يل استتتتل وا البضتتتائ  بت تتتديم  شتتتو ات ب تتتا إلتتتى متتتدير ال التتتتودعات لغتتترض معر تتتة 

بعتتتد ذلتتت  تعطتتتي ستتتلطة ال ينتتتاء شتتت ادب بتتتالواق  إلتتتى ربتتتان البتتتاخرب الطتتترود الناق تتتة وال عطوبتتتة ثتتتم 

 وترسل نالية من ا إلى رئيل   رك الع بة. األصولمن  ة اال  

 

ومراقبتتتتة الج تتتتارك  إشتتتترافتحتتتتت  إ وبتتتت ا يتتتتدل علتتتتى انتتتته   يالتتتت   بتنزيتتتتل الح ولتتتتة متتتتل الالتتتتاينة 

وقتتتتانون التجتتتتارب  أعتتتتأام الن تتتتا أن إ  . متتتتل ينتتتتوو عنتتتته وو يتتتتل شتتتتر ة التاريتتتتغ أووربتتتتان الالتتتتاينة 

التلتتتت  التتتت   يحتتتد  نتيجتتتتة لتاريتتتتغ  أولتتتم يحتتتتددا مالتتتت ولية أ    تتتة عتتتتل اليالتتتارب  األردنتتتتيالبحريتتتة 

( منتتته اعتبتتتر 34 تتتي ال تتتادب ) أستتتلاناالبضتتتائ  متتتل  تتتو  ظ تتتر الالتتتاينة،  تتتي اتتتيل ال تتتانون العراقتتتي   تتتا 

  ختتترشتتتير  أو إليتتتهال رستتتل التاريتتتغ متتتا لتتتم ي تتتم بتتت ل   أثنتتتاءالتتتتي ت تتت   األ تتترارالناقتتتل مالتتت و  عتتتل 

انتتتته   يالتتتت    أشتتتتارت( متتتتل ناتتتتل الن تتتتام 16ال تتتتادب ) أنتعلي تتتتات،   تتتتا  أوقتتتتانون  أوب  تضتتتى اتاتتتتا  

موظتتت  الج تتتارك ال يتتتتر وموظتتت   إشتتترافتحتتتت  إ البضتتتاعة التتتتي تتتتم التيلتتتير علي تتتا  بتتت خراج

 با ستأم.  إشعارا اإلخراج إذنيوق  ال التلم على ظ ر  أنسلطة ال يناء على 

 

تع تتتتد إلتتتتى ال  تتتتاول البحتتتتر  ع ليتتتتات الشتتتتحل  أن أ تتتتا ( 1994لالتتتتنة  15ال تتتتانون الي نتتتتي رقتتتتم ) إن

مالتتتتتعينا بتتتت ل  بع تتتتال متي  تتتتيل بتتتتم  إليتتتتهللبضتتتتاعة علتتتتى الالتتتتاينة ت  يتتتتدا لتالتتتتلي  ا إلتتتتى ال رستتتتل 

الضتتتتخ والالتتتتح  تبعتتتتا لطبيعتتتتة البضتتتتاعة  وأنابيتتتت خاصتتتتة  تتتتالروا    و  ت وبتتتتأدوات ،ع تتتتال ال تتتتوانل

  وغيربا. يم مر بات خاصة  ال واعيل وال نادل والبرا واستيدامه

 

التاريتتتتغ  تالتتتتلم البضتتتتاعة وال حا  تتتتة  أوبع ليتتتتات أختتتترى مت تتتتلة بالشتتتتحل  إليتتتتهيع تتتتد  أن أ تتتتا   تتتتا 

يكلتتت  ب تتتا باتاتتتا   تتتتابي صتتتري  متتتل و يتتتل  أنوبشتتتر   إليتتتهعلي تتتا اتتتتى يتتتتم تالتتتلي  ا إلتتتى ال رستتتل 

او الشتتتأن  تتتي تالتتتلم البضتتتاعة عنتتتد الوصتتتول، وان و يتتتل الشتتتحنة التتت   ينتتتوو عتتتل أصتتتح أوالالتتتاينة 

( متتتتل ال تتتتانون عتتتتل 173ال تتتتادب ) ألاكتتتتامالتتتتتي يتو بتتتتا  ب تتتتا  األع تتتتالال  تتتتاول البحتتتتر  يالتتتتأل عتتتتل 

تحديتتتد ال التتت ولية ال ن تتتو  علي تتتا  تتتي ال تتتادب  أاكتتتامخط تتته وخطتتتأ تابعيتتته،   تتتا انتتته تالتتتر  عليتتته 

( متتتتتل ال تتتتتانون البحتتتتتر  176، 175، 174، 173ال تتتتتواد ) أاكتتتتتام(، وبتتتتت ا متتتتتا ن تتتتتت عليتتتتته 249)

 الي ني. 

 

 ثانيا: التسليم
 

، وان ع ليتتتتة أصتتتتحاب ايالتتتتل  ا إلتتتتى  أنمتتتتل ي ثلتتتته  أوعنتتتتد وصتتتتول البضتتتتاعة يتو تتتت  علتتتتى الناقتتتتل 

 :أساسيلت وم على  أن االتالليم بي ع لية قانونية أ  

 

 مل ي ثله بو   البضاعة تحت ت رف صاا  الحس  ي استأم ا.  أوقيام الناقل  -1
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علتتتى  تتتل متتتل الناقتتتل ومتتتل قتتتام  أن واألصتتتلقبتتتول صتتتاا  الحتتتس استتتتأم البضتتتاعة متتتل الناقتتتل،  -2

وستتتتائل لغتتتترض  حتتتتر البضتتتتائ   ل ختتتتريتتتتو ر  أنتلا تتتتا  أوباستتتتتأم البضتتتتائ   تتتتي االتتتتة بأ  تتتتا 

 والتح س مل عدد الطرود.

 

ا انع تتتد ن ع ليتتتة التالتتتليم بتتتي ع ليتتتة قانونيتتتة يتحتتتدد  مان تتتا ومكان تتتا علتتتى مو تتت  متتت تتت  أستتتلانا  تتتا و

 إذا إليتتته،   تتتا يكتتتون ملزمتتتا لل رستتتل أل را تتتهعليتتته الشتتتر  بالتتتند الشتتتحل ويكتتتون بتتت ا الشتتتر  ملزمتتتا 

متتتا خلتتتت وثي تتتة الشتتتحل متتتل ا تاتتتا  علتتتى شتتتر  ختتتا   وإذاستتتند الشتتتحل،  أستتتاسقبتتتل التعامتتتل علتتتى 

 بالتالليم  ان ال ر    ي تحديدا إلى  بيعة الع د وم  ود الطر يل.

 

وب تتتا يتتتت كل  إليتتتهلتالتتتليم يكتتتون بو تتت  الشتتتيء تحتتتت ت تتترف ال رستتتل  تتتان ا األاتتتوالو تتتي   يتتت  

التزامتتتات الناقتتتل وتنت تتتل   نتتت اكوبت تتتام التالتتتليم تنت تتتي  معتتته متتتل ايا تتتته وتناولتتته بتتتالحال والحراستتتة. 

بالتزاماتتتته التعاقديتتتة و  يعتتتود الناقتتتل مالتتت و  عتتتل  أو تتتى، ايتتتث يكتتتون قتتتد إليتتتهإلتتتى عتتتاتس ال رستتتل 

 مل ي ثله.   أوه وتدخل  ي ع دب صااب ا البضاعة التي تيرج مل ع دت

 

التالتتتتليم وذلتتتت   إثبتتتتات( متتتتل قتتتتانون الن تتتتل العراقتتتتي، واتتتتددت االتتتتة 131ال تتتتادب ) أاكتتتتاموقتتتتد  تتتتاءت 

وتبتتتدأ مالتتت ولية الناقتتتل عنتتتد دختتتول الشتتتيء  تتتي ع دتتتته وتنت تتتي بتالتتتلي ه   ب و تتت  محضتتتر مشتتتترك.

عنتتتتد  أوالع تتتتد  أوانون و تتتتعه تحتتتتت ت تتتتر ه و  تتتتا لل تتتت أو تتتتي محتتتتل الوصتتتتول  إليتتتتهإلتتتتى ال رستتتتل 

 األردنتتتتي( متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة 204ال تتتتادب ) أاكتتتتامأو بتتتتت و . تالتتتتلي ه إلتتتتى   تتتتة ميولتتتتة

الربتتتان تالتتتليم البضتتتائ  للشتتتير ال عتتتيل   تتتي  تتتي وثي تتتة الشتتتحل وبتتتي التتتتي تكتتتون  أوعلتتتى الناقتتتل 

ي تتتتة الشتتتتحل يالتتتتلم البضتتتتاعة لحامتتتتل وثي تتتتة الشتتتتحل ال   تتتترب والتتتتتي بتتتتي وث أوغيتتتتر قابلتتتتة للتتتتتداول، 

 يكون م رخا. أنقابلة للتداول بت  يربا ال   يج   ألن الحامل ا  أو ألمر

 

 أن للربتتتتان  إليتتتتهر تتتتض تالتتتتل  ا متتتتل  انتتتتت مرستتتتلة  وإذالتتتتم يحضتتتتر ااتتتتد لتالتتتتلم البضتتتتائ ،  وإذابتتتت ا 

وبتتتو متتتا ن تتتت  ،الالتتتاينة أ تتترببعضتتت ا لغايتتتة مبلتتتغ  أويطالتتت  الالتتتلطة ال ضتتتائية ببيتتت   امتتتل البضتتتاعة 

( متتتتل قتتتتانون الن تتتتل 35ال تتتتادب ) أاكتتتتام، بين تتتتا أعتتتتأا( متتتتل ناتتتتل ال تتتتانون 180ال تتتتادب ) مأاكتتتتاعليتتتته 

اك تتتا واعتبتتترت التالتتتليم إلتتتى  أو عتتتأ  إليتتتهبتالتتتليم الشتتتيء ال رستتتل أن ي تتتوم الناقتتتل  ألزمتتتتالعراقتتتي 

بوصتتتول الشتتتيء  إليتتتهال رستتتل  ب خطتتتارإلتتتى الحتتتارس تالتتتلي ا اك يتتتا وان ي تتتوم  أوالج تتتات ال يت تتتة 

 لم يكل التالليم وا با  ي محله.   إذا   يالتطي  خأله الحضور لتالل ه وال يعاد ال

 

التالتتتليم ال رستتتوم قانونتتتا ب و تتت  ال تتتانون العراقتتتي بتتتو لتتتيل التالتتتليم الاعلتتتي متتتل  انتتت  الناقتتتل  إن إذا

 إ تتتراءاتويتضتتت  متتتل ذلتتت  ان  . أيضتتتاالتالتتتليم إلتتتى الج تتتات األختتترى  وإن تتتا  تتتي  إليتتتهإلتتتى ال رستتتل 

 عامة ب راال ثأ :التاللم ت ر ب ورب 

 

 بوصول البضاعة إليهالمرسل   إخطار: أوال

بوصتتتول البضتتتاعة ويطلتتت  منتتته الحضتتتور  تتتي ال كتتتان والزمتتتان  إليتتتهال رستتتل  ب خطتتتاري تتتوم الناقتتتل 

 ال عينيل لتاللم البضاعة.

 

 ثانيا: جهة التسلم

متتتتل قبتتتتل الناقتتتتل إلتتتتى ال كتتتتان  إخطتتتتاراالحضتتتتور بعتتتتد  إليتتتتهبعتتتتد وصتتتتول البضتتتتاعة علتتتتى ال رستتتتل 

 ،والزمتتتان ال عينتتتيل لأستتتتأم وان ي تتتوم بت تتتديم الالتتتندات التتتتي ت يتتتد عائديتتتة البضتتتاعة لتتته وبعتتتد التأ تتتد

 مل ينوو عنه قانونا.  أو إليهمل صحة البيانات ي وم بتالليم البضاعة  ،مل قبل الناقل

 

 ثالثا: فحي البضاعة

 والنتتتتواقر.  راراأل تتتتالحتتتتس باحتتتتر البضتتتتاعة للتأ تتتتد متتتتل ستتتتأمت ا وخلوبتتتتا متتتتل  إليتتتتهلل رستتتتل  إن

متتتل ينتتتوو عنتتته  تتتي  أو إليتتتهالوا تتت  اتياذبتتتا متتتل قبتتتل ال رستتتل  اإل تتتراءاتوستتتنتناول الحتتتديث عتتتل 

 تلا ا  ي ال بحث الثاني مل ب ا الا ل. أواالة بأك البضاعة 
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انتتته عنتتتدما يتتتتم تاريتتتغ ا ولتتتة الالتتتاينة يتتتتم  األردننو تتت   تتتي مجتتتال التطبيتتتس الع لتتتي  تتتي  أنونتتتود 

بتتتتاخرب إلتتتتى رصتتتتي  ال ينتتتتاء ثتتتتم ن ل تتتتا إلتتتتى ال التتتتتودعات والالتتتتااات ال كشتتتتو ة ن تتتتل البضتتتتائ  متتتتل ال

 التي تعود إلى ال يناء.

 

تحتتتتت  أمتتتتيلتو تتتت   تتتتي مكتتتتان    ن تتتتاال شتتتتتبه بالعبتتتتث ب تتتتا  أوبي تتتتو  البضتتتتائ  ال عطوبتتتتة  أمتتتتا

معتتتتايل الج تتتتارك ومتتتتأمور مالتتتتتود  ستتتتلطة ال ينتتتتاء، وبتتتت ا متتتتا ن تتتتت عليتتتته ال تتتتادب الالتتتتابعة  إشتتتتراف

 ( مل نال الن ام. 8البضاعة و  ل  ال ادب ) وإخراجر مل ن ام تاريغ وتيزيل سالاة ال  

 

ت تتتتدر متتتتل ستتتتلطة ال ينتتتتاء  تتتتي الع بتتتتة  األردن تتتتي  واأل تتتترارشتتتت ادات التتتتن ر  أنوالجتتتتدير بالتتتت  ر 

وتالتتت ى )محضتتتر البتتتاخرب( وبتتتو محضتتتر عتتتام للبتتتاخرب يتتتتم تحريتتترا متتتل بي تتتة مكونتتتة متتتل منتتتدوو 

خرب والتتتتتا ر ومتتتتدقس ال حا تتتتر وي تتتتد  متتتتل متتتتدير عتتتتام م سالتتتتة ال ينتتتتاء والج تتتتارك وو يتتتتل البتتتتا

 ال وانل. ويتض ل ب ا ال حضر: 

 

 .اإلرساليةعأمة  .1

 اسم الباخرب وتاريخ وصول ا. .2

 اسم و يل الباخرب  ي ميناء التاريغ. .3

 الك يات ال ارغة. .4

 االة البضاعة عند استأم ا مل ايث الو ن. .5

 رود.االة البضاعة عند استأم ا مل ايث عدد الط .6

االتتتتة البضتتتتاعة عنتتتتد استتتتتتأم ا متتتتل ايتتتتث الطتتتترود الالتتتتتلي ة وال شتتتتبوبة والتتتتن ر والت تتتتتز   .7

 والتال .

 تاريخ ابتداء التح يل وتاريخ ا نت اء منه. .8

 

 وي  د بالطرود ال شبوبة الطرود التي يتض  ان ا متضررب.

 

 :األتي  ا يدرج  ي ال حضر الا رات الرئيالية لل حضر العام 

 

 وبة ولكل سند شحل.الطرود ال شب -أ

أ  النتتتاقر متتتل البتتتاخرب إلتتتى ظ تتتر الشتتتاانة  البتتتوالر التتتتي تح تتتل تح تتتيأ مباشتتتراتثبيتتتت أرقتتتام  -و

 .واأل رارمباشرب، وي  ر  بيعة التالليم مل ايث النواقر 

 والنواقر.  األ رارإلى اجم  اإلشاربسندات الشحل   ي دون   أرقاماللجان  تدرج  - ت 

 أن إلتتتتتى اإلشتتتتتاربو بتتتتتد متتتتتل  . ميتتتتتا ن وستتتتتااات ال ينتتتتتاء إلتتتتتى اإلرستتتتتالياتايتتتتتث تاتتتتترغ 

وديعتتتتة بتتتتل ان  أن تتتتا أستتتتاس  تعتبتتتتر مالتتتتتل ة متتتتل قبتتتتل ستتتتلطات ال ينتتتتاء علتتتتى  اإلرستتتتاليات

مالتتت ولية الناقتتتل ت تتتتد لحتتتيل تح يل تتتتا علتتتى ظ تتتر الشتتتاانات ومتتتتل لح تتتة التح يتتتل يتتتتم تثبيتتتتت 

ا ستتتتت أك( وبحضتتتتور والنتتتتواقر  تتتتي ظ تتتتر ال عاملتتتتة الج ر يتتتتة )بيتتتتان الو تتتت   تتتتي  األ تتتترار

ال يتتتزن  تتتي ال ينتتتاء ثتتتم ي تتتوم الو يتتتل البحتتتر   أمتتتيلالو يتتتل البحتتتر  وم ثتتتل ال التتتتورد وم ثتتتل 

ال يتتتزن( ويالتتتلم  أمتتتيلملحتتتس ال حضتتتر ويوقتتت  عليتتته ثتتتم يالتح تتتل توقيتتت  م ثتتتل ال ينتتتاء ) ب عتتتداد

لي تتتتب  ب ثابتتتتة ال حضتتتتر  األصتتتتولوتوقيعتتتته وت تتتتدي ه االتتتت   إلصتتتتداراإلتتتتى ستتتتلطات ال ينتتتتاء 

ولتتته ناتتتل قوتتتته ال انونيتتتة، بتتت ا وان ملحتتتس ال حضتتتر يعتبتتتر  تتتزءا   يتجتتتزأ متتتل ال حضتتتر العتتتام 

 العام.  

 الحاويات واالت ا الرابنة. وأرقاممالتندات الشحل  أرقاماستأم الحاويات  تدرج  -د

 الطرود الناق ة عل ال يد  ي  ر رقم سند الشحل وعدد الطرود الناق ة. -بت

وعتتتدد الطتتترود ال ارغتتتة وغيتتتر التتتواردب  تتتي منا يالتتتت  أرقتتتاميتتت  ر  الطتتترود الزائتتتدب عتتتل ال يتتتد  -و

 الباخرب.
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ويتتتتم توقيتتت  ال حضتتتر العتتتام متتتل قبتتتل    تتترد. أختتترثتتتم يتتت  ر  تتتي ن ايتتتة ال حضتتتر العتتتام تتتتاريخ استتتتأم 

و يتتتتل البتتتتاخرب ومتتتتأمور الج تتتتارك ومتتتتأمور ال ينتتتتاء ودائتتتترب الع ليتتتتات ومتتتتدير عتتتتام م سالتتتتة ال تتتتوانل 

 .أسلانالن ائية   ا لي ب  ب اته ال انونية ا

 

ي تتتوم بتالتتتليم البضتتتائ  عنتتتد  أنعلتتتى الربتتتان  أنإلتتتى  أشتتتار  تتتد  بالنالتتتبة لل تتتانون البحتتتر  الي نتتتي أمتتتا

متتتتل ينتتتتوو عنتتتته  تتتتي تالتتتتل  ا لتكتتتتون تحتتتتت ت تتتترف  أووصتتتتول ا للحامتتتتل الشتتتترعي لالتتتتند الشتتتتحل 

لشتتتحل   تتتا يحتتتس لكتتتل متتتل لتتته اتتتس  تتتي استتتتأم البضتتتائ  ب  تضتتتى ستتتند ا  صتتتاا  الحتتتس  تتتي استتتتأم ا.

يتتتتم التتتنر علتتتى ذلتتت   تتتي ستتتند  أنباستتتتأم   يتتتات معينتتتة من تتتا بشتتتر   أذنتتتايطلتتت  متتتل الناقتتتل  أن

تكتتتتون  أنلحاملتتتته، ويجتتتت   أو ألمتتتترا أواذونتتتتات التالتتتتليم باستتتتم شتتتتير معتتتتيل   نتتتت اكالشتتتتحل وت تتتتدر 

( متتتتل ال تتتتانون 232، 231ال تتتتادتيل ) أاكتتتتامبتتتت ا متتتتا ن تتتتت عليتتتته  . اإلذنموقعتتتتة متتتتل الناقتتتتل و التتتت  

اضتتتتر وامتنتتتت  عتتتتل  أولتتتتم يحضتتتتر صتتتتاا  الحتتتتس  تتتتي استتتتتأم البضتتتتائ   وإذا . لي نتتتتيالبحتتتتر  ا

( متتتل ناتتتل ال تتتانون للناقتتتل 233ال تتتادب ) أاكتتتام أ تتتا تالناقتتتل   تتتد  أ تتترب أداءامتنتتت  عتتتل  أواستتتتأم ا 

بعضتتتت ا  ستتتتتيااء ال بتتتتتالغ  أوالبضتتتتائ   ل تتتتا  ب يتتتتدا لتتتته  اإلذنيطلتتتت  متتتتل ال حك تتتتة ال يت تتتتة  أن

الن تتتل وغيربتتتا متتتل ال بتتتالغ التتتتي  أ تتتربمتيتتتا  علتتتى ث تتتل البضتتتائ   ستتتتيااء ال تتت  ورب ويكتتتون لتتته ا

 تالتحس له بالب  الن ل.

 

يلتتتتزم بشتتتحل البضتتتائ   تتتي الالتتتاينة وتاريغ تتتا متتتا لتتتم يتاتتتس علتتتى غيتتتر ذلتتت ، ويلتتتتزم  أنوعلتتتى الناقتتتل 

بتتت ا متتتا ن تتتت عليتتته وبتتتر  البضتتتائ  بالالتتتاينة ون ل تتتا وتالتتتلي  ا عنتتتد وصتتتول ا وال حا  تتتة علي تتتا، 

 ( مل نال ال انون. 246 ادب )ال

 

 إليهحتفظ املرسل  - املبحث الثاني
 

بانعتتتتدام و تتتتود البضتتتتاعة ال شتتتتحونة  إ متتتل ال  تتتترر ان ال تتتتأك الكلتتتتي ال عاتتتتي متتتتل التتتتتحال   يتح تتتتس 

برمت تتتا لتتتدى تاريتتتغ الالتتتاينة ب ينتتتاء الوصتتتول  يالتتتتحيل بتتت ل  وقتتتو  التالتتتليم التتت   ينبعتتتث بتتته التتتتزام 

 التحال.بال يام ب إليهال رسل  

 

  يالتتتتتطي  التحلتتتتل متتتتل التزامتتتته  إليتتتتهتلتتتت   تتتتان ال رستتتتل  أولحتتتتس البضتتتتاعة بتتتتأك  زئتتتتي  إذا أمتتتتا

، و  ييليتتته متتتل بتتت ا ا لتتتتزام مجتتترد امتناعتتته إليتتتهبتتتالتحال اعتبتتتارا متتتل الوقتتتت التتت   يتتتتم  يتتته التالتتتليم 

عات تتته ميالاتتتته لل واصتتتاات بتتتل يب تتتى ا لتتتتزام علتتتى  أوعتتتل تالتتتلم  تتتزء متتتل البضتتتاعة بحجتتتة تلاتتته 

( متتتتل قتتتتانون 218ال تتتتادب ) أو بتتتتتلتتتت ا  . إليتتتتهالتتتت   ستتتتل ت  يتتتته بتتتتاقي البضتتتتاعة وب راعتتتتاب الوقتتتتت 

ييطتتتتر  أنتضتتترر  أوعلتتتى متتتتل تالتتتلم البضتتتتاعة و انتتتت  تتتتي االتتتة بتتتتأك  األردنتتتتيالتجتتتارب البحريتتتة 

 إليتتتتها تتتتترض ان تتتا ستتتتل ت  وإ تلا تتتتا خطيتتتا  تتتتي مينتتتاء التاريتتتتغ  أوو يلتتتته ب تتتأك البضتتتتاعة  أوالناقتتتل 

 .لت ا ال   ورب  ي سند الشحلبحا

 

بعتتتد التالتتتليم يشتتتعربم  أيتتتامختتتأل ثأثتتتة  اإلخطتتتارالتلتتت  غيتتتر ظتتتابر و تتت  ت تتتديم  أو تتتان ال تتتأك  وإذا

نالتتتية متتتل  وإرستتتالخالتتتارب متتت  ا اتاتتتاظ بح تتته بال طالبتتتة بتتتالتعويض  أوتلتتت   أو يتتته بو تتتود ن تتتر 

ر  وعتتتدم قيامتتته بتتت ل  يعنتتتي ميالاتتتة صتتتاا  البضتتتاعة ل تتت ا الشتتتإذ أن الكتتتتاو إلتتتى شتتتر ة التتتتأميل، 

  تتتتا يتتتت د  ذلتتتت  إلتتتتى ستتتت و  اتتتتس  . استتتتتأمه البضتتتتاعة ستتتتال ة وبحالت تتتتا ال تتتت  ورب بالتتتتند الشتتتتحل

تعتتتتويض ويعاي تتتتا متتتتل أ  التتتتتزام استتتتتنادا لشتتتترو   بتتتتأ صتتتتاا  البضتتتتاعة ب طالبتتتتة شتتتتر ة التتتتتأميل 

 .وثي ة التأميل

 

ومتتتل ال عتتتروف وال  تتترر   يطلتتت   شتتتاا و ابيتتتا عتتتل االتتتة البضتتتاعة لتتتدى تالتتتل  ا. أنويحتتتس للناقتتتل 

ن تتتتر يلحتتتتس بالبضتتتتاعة ختتتتأل الرالتتتتة البحريتتتتة  أوو  أ تتتترار أليتتتتةالناقتتتتل  تتتتامل  أن   تتتتا وقضتتتتاء 

( متتتل 213ال تتتادب ) إليتتته أشتتتارت، وبتتتو متتتا إليتتتهوالتتتى اتتتيل تالتتتلي  ا  تتتي مينتتتاء الوصتتتول إلتتتى ال رستتتل 

 نال ال انون.
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طتتتي ال ن تتتو  عليتتته  تتتي ال تتتادب بنتتتا انتتته   اا تتتة بعتتتد ذلتتت  لتو يتتته التتتتحال الي أ  تتتد  تتتأننيلتتت ا 

( متتتتل ذات ال تتتتانون،  ال تتتتا اقتتتتر الناقتتتتل م تتتتثأ بو يتتتتل الالتتتتاينة  تتتتي ملحتتتتس محضتتتتر تالتتتتليم 218)

الضتتتترر،  ن التتتتتحال ال تتتت  ور ي تتتتوم عتتتتادب عنتتتتد اختتتتتأف  ري تتتتي ع تتتتد الن تتتتل  أوالبضتتتتاعة بتتتتالن ر و 

  مانه وم دارا.  أواول ا ول الضرر  عأ 

 

علتتتى  أو بتتتت( متتتل قتتتانون الن تتتل العراقتتتي، ايتتتث 69ال تتتادب ) اكتتتامألوقتتتد  تتتاءت بتتت ا ال تتتادب مطاب تتتة 

 أنبالكتتتا  زئيتتتا، وعلتتتى  أوو تتتدا تالاتتتا  إذاي تتتوم بتثبيتتتت تحا تتته علتتتى االتتتة الشتتتيء  أن إليتتتهال رستتتل 

الناقتتتتل بتتتت ل  ختتتتأل )ثأثتتتتيل يومتتتتا( متتتتل تتتتتاريخ تالتتتتل ه الاعلتتتتي، واعتبتتتتر عتتتتدم قيتتتتام  ب شتتتتعاري تتتتوم 

تتتترب ال تتت  ورب قرينتتتة علتتتى انتتته قتتتد تالتتتلم البضتتتاعة بحالتتتة  يتتتدب ب تتت ا التتتتحال ختتتأل الا إليتتتهال رستتتل 

 ومطاب ة للبيانات ال   ورب  ي سند الشحل.

 

ي تتتوم  أنتلا تتتا  أو( متتتل ال تتتانون البحتتتر  الي نتتتي، انتتته  تتتي االتتتة بتتتأك البضتتتاعة 255ال تتتادب ) أو بتتتت

  يتجتتتتاو   التلتتتت   تتتتي ميعتتتتاد أوالناقتتتتل  تابتتتتة بتتتتال أك  ب خطتتتتارمالتتتتتلم البضتتتتاعة  أو إليتتتتهال رستتتتل 

ستتتتل ت بحالت تتتتا ال بينتتتتة  تتتتي ستتتتند  أن تتتتاا تتتتترض  وإ يتتتتومي الع تتتتل التتتتتالييل ليتتتتوم تالتتتتليم البضتتتتاعة 

 الشحل.

 

يومتتتتا( التاليتتتتة لتالتتتتليم  15)ختتتتأل  اإلخطتتتتاريتتتتر ظتتتتابر  تتتتا  ت تتتتديم التلتتتت  غ أو تتتتان ال تتتتأك  إذا أمتتتتا

 البضاعة.

 

معاينتتتتة للبضتتتتاعة  أ ريتتتتت اإذ اإلخطتتتتارانتتتته يلتتتتزم ت تتتتديم  أعتتتتأا( متتتتل ال تتتتادب 2الا تتتترب ) وأشتتتتارت

 مل تاللم البضاعة.  أونائبه  أواالت ا وقت التالليم بحضور الناقل  وأثبتت

 

وبتتتت ا متتتتا ن  تتتتد انتتتته   اا تتتتة لتو يتتتته تحاتتتتل خطتتتتي  ال تتتتا اقتتتتر الناقتتتتل م تتتتثأ بو يتتتتل الالتتتتاينة  تتتتي 

 الضرر. أوبالن ر و   خرأ  مالتند   أومحضر التالليم 

 

 إخطتتتاربتو يتتته  إليتتتهلتتتم ي تتتم ال رستتتل  إذا( من تتتا انتتته 1 19 تتتادب )بال أشتتتارتاتااقيتتتة بتتتامبورج   تتتد  أمتتتا

التلتتتت  وب ابيتتتتته إلتتتتى الناقتتتتل  تتتتي تتتتتاريخ   يتجتتتتاو  يتتتتوم الع تتتتل التتتت   يلتتتتي  أو تتتتتابي عتتتتل ال تتتتأك 

الناقتتتل ستتتلم الالتتتل   أناعتبتتتر بتتت ا التالتتتليم قرينتتتة  ا يتتتة علتتتى  إليتتتهمباشتتترب تالتتتليم البضتتتائ  إلتتتى ال رستتتل 

ستتتل ت  أن تتتالتتتم تكتتتل بتتت ا الوثي تتتة قتتتد صتتتدرت اعتبتتترت  وإذاوثي تتتة الشتتتحل بالكيايتتتة ال وصتتتو ة ب تتتا  تتتي 

 بحالة سلي ة.

 

( متتتتل ال تتتتادب 1الا تتتترب ) أاكتتتتامالتلتتتت  غيتتتتر ظتتتتابر تالتتتتر  بال تتتتدر ناالتتتته  أو تتتتان ال تتتتأك  إذا أمتتتتا

مت تتتلة تلتتتي مباشتتترب يتتتوم تالتتتليم البضتتتائ   يومتتتا( 15)الكتتتتابي ختتتأل  اإلخطتتتارلتتتم يو تتته  إذاال تتت  ورب 

معاينتتتة مشتتتتر ة وبتتتو متتتا ن تتتت عليتتته  إ تتتراء تتتي االتتتة  اإلخطتتتار  تتتا   يلتتتزم   .يتتتهإلإلتتتى ال رستتتل 

 :أعأا( مل ال ادب ال   ورب 3الا رب ) أاكام

 
 حتتتتر لحالتتتتة  أوب تتتتورب مشتتتتتر ة متتتتل الطتتتتر يل ع ليتتتتة معاينتتتتة  أ ريتتتتت انتتتتت قتتتتد  إذا" 

ع تتتا  الكتتتتابي اإلخطتتتارانتاتتتت الحا تتتة إلتتتى تو يتتته  إليتتتهالبضتتتائ  وقتتتت تالتتتلي  ا إلتتتى ال رستتتل 
 ." تل  أوالاحر ال   وريل مل بأك  أوال عاينة  أثناءيتم التح س منه 

 

متتتتل  اإلخطتتتاربتتتو الاتتتتترب الزمنيتتتة التتتتتي يجتتت  ت تتتتديم  أعتتتتأا األربتتت الاتتتتر  بتتتيل ال تتتتواد  أنويأاتتتل 

 :أدناامل ينوو عنه للناقل   ا بو مو    أو إليهال رسل  

 

 اً( مل تاريخ تالل ه الاعلي.يوم 30( مل ال انون العراقي: خأل )69ال ادب ) -

 أيام( بعد التالليم. 3: خأل )األردني( مل ال انون 218ال ادب ) -

 ( مل ال انون الي ني:   يتجاو  )يوميل( مل الع ل التالييل ليوم تالليم البضاعة.255ال ادب ) -
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 . إليهال رسل   ( مل اتااقية بامبورج:   يتجاو  يوم الع ل التالي لتالليم الالل  إلى19ال ادب ) -

 

 إليتتتهتالتتتليم الشتتتيء دون تحاتتتل يالتتت ي الحتتتس  تتتي الر تتتو  علتتتى الناقتتتل متتتا لتتتم ي تتتم ال رستتتل  أنايتتتث 

 بالكة. أوالناقل خأل الاترب ال حددب قانونا  ي االة و ود البضاعة تالاة  ب خطار

 

الحتتتتس بتتتتان ي تتتتوم باحتتتتر  إليتتتته( متتتتل ال تتتتانون العراقتتتتي بتتتتان لل رستتتتل 68ال تتتتادب ) أشتتتتارتبتتتت ا وقتتتتد 

يتتتر ض تالتتتل ه البضتتتاعة  أن إليتتتهمتتتا امتنتتت  الناقتتتل عتتتل ذلتتت   تتتا  لل رستتتل   تتت ذاالشتتتيء قبتتتل استتتتأمه 

ي تتتتوم بتثبيتتتتت تحا تتتته عنتتتتد  أنالكايلتتتتة للحاتتتتاظ علتتتتى ا وقتتتته،   تتتتا انتتتته يجتتتتو   اإل تتتتراءاتواتيتتتتاذ 

( لالتتتتنة 15لبحتتتتر  الي نتتتي رقتتتم )و تتتت ل   تتتي ال تتتانون ا . علتتتى متتتتتل ستتتند الشتتتحل اإلرستتتاليةاستتتتأمه 

و يتتتتل الالتتتتاينة  أومتتتتل الربتتتتان  إليتتتتهانتتتته يعتبتتتتر متتتتل قبيتتتتل ا اتجتتتتاج ا تتتتول ال رستتتتل  ارأشتتتت، 1994

الضتتتترر وبتتتتو ااتجتتتتاج يعتبتتتتر صتتتتادرا منتتتت  استتتتتأم البضتتتتاعة  تتتتأ اا تتتتة  أوبتتتتالعجز  إقتتتترارعلتتتتى 

العجتتتز  أوالتالتتتليم التتتتي تو تتت  الضتتترر  أوامتتترااتجتتتاج، عليتتته  تتتان  إرستتتالاين تتت  إلتتتى  إليتتتهلل رستتتل 

 ( مل نال ال انون. 250ال ادب ) أاكامالتحال ال   ن ت عليه  أوبي ب ثابة ا اتجاج 

 

مرتبطتتتتا  اإلخطتتتتار علتتتتت  أعتتتتأاال تتتتواد  أاكتتتتام  يتتتت   أن أيضتتتتاومتتتتل ال أاتتتتل ووا تتتت  التنبيتتتته 

  يكتتتون بنتتتاك أ  تالتتتليم ومتتتل  إذاك  تتتا   يع تتتل  تتتي االتتتة اليالتتتارب الكليتتتة للبضتتتائ   أن إ بالتالتتتليم 

ر تتتت  دعتتتتوى  إ  إليتتتتهال رستتتتل  أمتتتتام ا الحالتتتتة و  يكتتتتون  تتتتي بتتتت اإلخطتتتتارثتتتتم   اا تتتتة لتو يتتتته 

 بالت ادم ال ن و  عليه  ي ال وانيل ال حددب ل ل .  إ ال ال ولية على الناقل و  تال ي دعواا 

 

بتتت ا وعنتتتد ا تتتول منا عتتتة بتتتيل  تتتل متتتل ال التتتتورد وو يتتتل الالتتتاينة وعتتتدم قناعتتتة صتتتاا  البضتتتاعة 

دب التتتتي ت تتتدر عتتتل و يتتتل الالتتتاينة  تتتان لل التتتتورد بواقتتت  اتتتال البضتتتاعة التتتتي تثبتتتت ب و تتت  الشتتت ا

 األ تتتترافالحتتتتس بتثبيتتتتت الحالتتتتة الرابنتتتتة للبضتتتتاعة بواستتتتطة الكشتتتت  ال ضتتتتائي ويتتتتتم تنايتتتت ا بحضتتتتور 

 لألمتتتتوروعتتتتدم الحضتتتتور  تتتتان الكشتتتت  يتتتتتم وتالتتتتتعيل ال حك تتتتة ال يت تتتتة  غالتبليتتتتال عنيتتتتة، وعنتتتتد 

ال تضتتتتررب وت تتتتديم ت ريتتتتر ما تتتتل  ال التتتتتعجلة بيبتتتتراء ميت تتتتيل لتثبيتتتتت الحالتتتتة الرابنتتتتة للبضتتتتائ 

 ب ل .

 

 إ تتتراءيجيتتتز  1972( لالتتتنة 12ال تتترقم ) األردنتتتيبين تتتا لتتتم نجتتتد أ  نتتتر  تتتي قتتتانون التجتتتارب البحريتتتة 

والنتتتتواقر قضتتتتائيا  األ تتتترارولتحديتتتتد  اإلرستتتتالية شتتتت  محك تتتتة مالتتتتتعجل لغتتتترض تثبيتتتتت االتتتتة 

و  نتتتتدر  متتتتا  ئر. التتتتن ر لتكتتتتون رادعتتتتا ل نتتتت  وت ليتتتتل اليالتتتتا أوللر تتتتو  علتتتتى مالتتتتببي الضتتتترر 

 .الالب   ي ذل 

 

 وبي: األردن ي  اإلرساليةلتثبيت االة  إتباع االتي ي كل  اإل راءاتبناك بعض  أن إ 

 

الطلتتت  متتتتل متتتتدير   تتتترك الع بتتتتة تتتتتألي  لجنتتتة مكونتتتتة متتتتل م ثلتتتتي الج تتتتارك وال ينتتتتاء والو يتتتتل  .1

 ة التتتتتأميل إلتتتتى م ثتتتتل عتتتتل شتتتتر باإل تتتتا ةال تتتتحي،  أوالبحتتتتر  وال التتتتتورد والحجتتتتر الزراعتتتتي 

الحبتتتتتوو  إلرستتتتتالياتالحاصتتتتتلة  األ تتتتترارو تتتتتد، وان م تتتتتام بتتتتت ا اللجنتتتتتة الكشتتتتت  علتتتتتى  أن

 والطحيل واللحوم والالكر والبيض.

ا ستتتتتعانة بتتتتال يتبر العائتتتتد إلتتتتى الج تتتتارك إلرستتتتال العينتتتتات ال تضتتتتررب وتحليل تتتتا  ي اويتتتتا لبيتتتتان  .2

 سب  الضرر.

الانيتتتتة،  األ  تتتتزب تتتتي  األ تتتتراراء لتحديتتتتد الانيتتتتيل العائتتتتديل إلتتتتى دائتتتترب ال ينتتتت بأاتتتتدا ستتتتتعانة  .3

والكشتتتت  التتتت   يجتتتتر  متتتتل قبتتتتل  أل يتبتتتتر وتعت تتتتد قتتتترارات اللجنتتتتة و تتتت ل  نتتتتتائج التحليتتتتل 

 تتتي   يتتت   ألنتتته تتتي مأاتتتس ال حا تتتر  أوالانيتتتيل، وتتتتدرج النتتتتائج  تتتي محضتتتر استتتتأم البتتتاخرب 

إلتتتتى  باإل تتتتا ة تاإل تتتتراءايكتتتتون الو يتتتتل البحتتتتر  متوا تتتتدا  تتتتي   يتتتت   أعتتتتأاالع ليتتتتات ال بينتتتتة 

 األخرى.  األ راف
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ال تضتتتتررب  اتالتتتتاو  اإلرستتتتالياتيشتتتتترك م ثتتتتل متتتتل نتتتتاد  الح ايتتتتة والتعتتتتويض بالكشتتتت  علتتتتى  .4

ال تضتتتتررب  تتتتررا  التتتتي ا لغتتتترض تحديتتتتد  ول رستتتتالياتذلتتتت ،  أمكتتتتل إنقي تتتتة الضتتتترر والتتتتن ر 

 وبيان   يت ا وسبب ا.  األ رار

 

وغالبتتتا   لتحليل تتتا. األردنإلتتتى ختتتارج  اوإرستتتال   تتتا ي كتتتل اختتت  ن تتتاذج متتتل العينتتتات ال تضتتتررب 

 إ تتتتراءاتمتتتتا يتتتتتم الح تتتتول علتتتتى  تتتت انات ماليتتتتة متتتتل نتتتتاد  الح ايتتتتة والتعتتتتويض بعتتتتد انت تتتتاء 

 الكش .  

 

التتتتي تح تتتل للبضتتتائ  ال ح ولتتتة علتتتى ستتتال  األ تتترارولتتتيل بنتتتاك أيتتتة معوقتتتات  تتتي متتتا ييتتتر 

متتتتل الضتتتترور   عاملتتتتة  تتتت ل خطتتتتو  مأايتتتتة منت  تتتتة ولكتتتتل بالنالتتتتبة للالتتتتال ال التتتتتأ رب  انتتتته

وابتتتتداء الح تتتول علتتتى  تتتت انات ماليتتتة متتتل نتتتواد  الح ايتتتتة والتعتتتويض وقبتتتل مغتتتادرب الالتتتتاينة 

م ثتتتتل نتتتتاد  الح ايتتتتة والتعتتتتويض بالكشتتتت   ب شتتتتراك ،أستتتتلانا  تتتتا  ،ويكتتتتون ذلتتتت  . مينتتتتاء التاريتتتتغ

 أمكتتتتل إنالناق تتتتة و تتتتي داختتتتل العنتتتتابر وتحديتتتتد قي تتتتة الضتتتترر  أوعلتتتتى البضتتتتائ  ال تضتتتتررب و 

ى بعتتتد ذلتتت  الح تتتول علتتتى ستتتند الكاالتتتة التتت   يعتبتتتر الالتتتند ال تتتانوني التتت   ي كتتتل تنايتتت  ذلتتت  ليتالتتتن

 تتتي االتتتة عتتتدم و تتتود  أمتتتا . أصتتتحاو الالتتتاينة أوالحكتتتم ب و بتتته  تتتد نتتتاد  الح ايتتتة والتعتتتويض 

نتتتتواد  الح ايتتتتة والتعتتتتويض عتتتتل التتتتد    يب تتتتى اجتتتتز  أوستتتتند الكاالتتتتة وامتنتتتتا  أصتتتتحاو الالتتتتاينة 

 و دت الالاينة مرب ثانية إلى ال يناء. إناي  الحكم الوايد لتن األمرالالاينة 

 

مباشتتترب  أوا اتجتتتاج )التتتتحال( إلتتتى  تتتابتل الالتتتاينة عتتتل  ريتتتس الو يتتتل البحتتتر  ت تتتديم لتتت ا ي كتتتل 

و تتتي  تتتأ الحتتتالتيل  . نالتتتية متتتل ا اتجتتتاج إلتتتى الو يتتتل البحتتتر  إعطتتتاءإلتتتى  تتتابتل الالتتتاينة متتت  

لو يتتتتل البحتتتتر  اعترا تتتتا باستتتتتأم نالتتتتية ا أواختتتت  نالتتتتية موقعتتتتة وميتومتتتتة متتتتل قبتتتتل الكتتتتابتل 

وغالبتتتا متتتا ي تتتوم  اتتتت  الالتتتاينة بتتتالرد علتتتى بتتت ا التحا تتتات مبينتتتا  ونتتته غيتتتر مالتتت ول  . ا اتجتتتاج

إلتتتتى  أو األرصتتتتاةتاريتتتتغ البضتتتتاعة متتتتل الالتتتتاينة إلتتتتى  أثنتتتتاءالنتتتتواقر لحتتتتدوث ا  أو األ تتتترارعتتتل 

  ستتتب   تتتان،   تتتا انتتته عتتتدم ذ تتتر أ أوالعلتتتة  تتتي التغليتتت   ونتتته غيتتتر مأئتتتم لطبيعتتتة البضتتتاعة 

بعتتتض التتتو أء البحتتترييل ي ومتتتون بعتتتتدم استتتتأم ا اتجتتتاج لكتتتون الالتتتال العائتتتدب ل تتتتم  أنيأاتتتل 

 تع ل   ل خطو  مأاية منت  ة.

 

تشتتتتير إلتتتتى  األردنتتتتي(   تتتترب )أ( متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة 218وبتتتتالرغم متتتتل  تتتتون ال تتتتادب )

  يعتبتتتتر ستتتتند  األردنالتجتتتتار  الالتتتتائد  تتتتي العتتتترف  أن إ و يلتتتته،  أوتو يتتتته التتتتتحال إلتتتتى الناقتتتتل 

 األ تتتترارا اتجتتتتاج مالتتتتتندا  تتتتروريا متتتتل ال التتتتتندات ل طالبتتتتة الو يتتتتل البحتتتتر  وديتتتتا عتتتتل 

واتتتتتى  تتتتي االتتتتة الر تتتتو  علتتتتى الناقتتتتل البحتتتتر  قضتتتتائيا  . والنتتتتواقر الحاصتتتتلة  تتتتي البضتتتتائ 

ر تتتتو  علتتتتى لل واألولملحتتتتس الالتتتتاينة بتتتتو ال التتتتتند الرئيالتتتتي  أويكتتتتون محضتتتتر استتتتتأم الالتتتتاينة 

 أثنتتتتاءوالنتتتتواقر اتتتتدثت  األ تتتترارالناقتتتتل ايتتتتث ي تتتتر الو يتتتتل البحتتتتر   تتتتي بتتتت ا ال التتتتتند بكتتتتون 

 . األدلةبو سيد  واإلقرار ،الرالة البحرية مل ميناء الشحل إلى ميناء التاريغ

 

( ايتتتث 218  215لتتت ا   بتتتد متتتل الر تتتو  قلتتتيأ إلتتتى التتتوراء وقبتتتل التعتتتديل علتتتى نتتتر ال تتتادتيل )

، بتتتتاللوائ  األردنعتتتتل  ريتتتتس و يلتتتته البحتتتتر   تتتتي  األ نبتتتتيتبليتتتتغ الناقتتتتل  نباإلمكتتتتالتتتتم يكتتتتل 

 األردنيتتتتة تتتتان التبليتتتتغ يتتتتتم مباشتتتترب وختتتتارج ال  لكتتتتة  وإن تتتتاال ضتتتتائية،  واإلخطتتتتارات واإلنتتتت ارات

دبلوماستتتية عتتتل  ريتتتس و ارتتتتي العتتتدل  وبتتت  راءاتالناقتتتل البحتتتر   إقامتتتةال اشتتت ية و تتتي محتتتل 

الطويلتتتتة  تتتتي االتتتتة الح تتتتول  اإل تتتتراءاتوتتبتتتت  ناتتتتل  . يلواليار يتتتتة والالتتتتاارات لكتتتتأ البلتتتتد

 إذاو ي تتتا  ال تتترار بعتتتد ا تالتتتابه الدر تتتة ال طعيتتتةعلتتتى قتتترار اكتتتم غيتتتابي و تتت ل   تتتي االتتتة تنايتتت  

 اإل تتتتراءاتو تتتتي  تتتتوء بتتتت ا  . بتتتتيل التتتتدولتيل األ نبيتتتتة األاكتتتتام تتتتان يو تتتتد اتاتتتتا  علتتتتى تنايتتتت  

التتتتدعاوى علتتتتى النتتتتاقليل  إقامتتتتة أستتتتلووى لتتتتم تعت تتتتد علتتتت األردنيتتتتةال ع تتتتدب  تتتتان شتتتتر ات التتتتتأميل 

 تتتي  واألناتتت  األ تتتدى ألنتتتهالتالتتتويات الوديتتتة مع تتتم  أستتتلوو انتتتت تعت تتتد علتتتى  وإن تتتاالبحتتترييل 

، والتتت   تتتتم أعتتتأاولكتتتل بعتتتد التعتتتديل التتت   ا تتتل علتتتى ال تتتادتيل  . ظتتتل بتتت ا الثغتتترب  تتتي ال تتتانون

تبليتتتتغ  باإلمكتتتتان  أصتتتتب ،لشتتتتر ات التتتتتأميل و  تتتتات معنيتتتتة أختتتترى األردنيتتتتةبج تتتتود الج عيتتتتة 
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ايتتتتث  األ نبتتتتيبالتتتتدعاوى ال  امتتتتة علتتتتى الناقتتتتل البحتتتتر   األردنالو يتتتتل البحتتتتر  ال و تتتتود  تتتتي 

اليتتتتي ال أاتتتتي معتتتتا  تتتتي  ئحتتتتة التتتتدعوى  تتتتي   تتتترب  وأصتتتتحاويتتتتتم درج استتتتم الو يتتتتل البحتتتتر  

مالتتتتتغل  أوالناقتتتتل  أوالتتتتدعوى تكتتتتون متتتتل قبتتتتل ال التتتت  للالتتتتاينة  إقامتتتتة أن)ال تتتتدعى علتتتتي م( ايتتتتث 

 إلى الو يل البحر   ي ميناء الوصول.  إ ا ةنة الالاي

 

 ( بعد التعديل ب يغت  ا الجديدب:218-215نر ال ادتيل ) أدنااوندرج 

 
 (:215المادة )

 
 تتتتي أيتتتتة وثي تتتتة  أو تتتتي وثي تتتتة شتتتتحل  أدرجيعتبتتتتر ملغيتتتتا و  ماعتتتتول لتتتته  تتتتل شتتتتر   -أ

 انتتتت غايتتتته ال باشتتترب  تتتي خار  تتتا و أوال اشتتت ية  األردنيتتتةللن تتتل البحتتتر  تنشتتتأ  تتتي ال  لكتتتة 
 أوبتتت ا ال تتتانون  أوالناقتتتل متتتل التبعتتتة التتتتي يل ي تتتا عليتتته ال تتتانون العتتتام  إبتتتراءغيتتتر ال باشتتترب  أو

ميالاتتتتة  أوبتتتت ا ال تتتتانون  أو اإل تتتتراءتحويتتتتل عتتتت ء الثبتتتتات ع تتتتل تعينتتتته ال تتتتوانيل ال رعيتتتتة 
ئ   تتتل شتتتر  يتتتترك للناقتتتل مناعتتتة التتتتاميل عتتتل البضتتتا إبتتتراءقواعتتتد ا خت تتتا ، يعتتتد شتتتر  

 مل النو  نااله.   خرأ  شر   أو
 
اتاتتتتا  ينتتتتز   أويعتبتتتتر بتتتتا أ  تتتتل شتتتتر    ختتتتربتتتتالرغم م تتتتا ورد  تتتتي أ  قتتتتانون  -و

الن تتتل  أو تتتي الن تتتر  تتتي اليأ تتتات الناشتتت ة عتتتل وثتتتائس الشتتتحل  األردنيتتتةاخت تتتا  ال حتتتا م 
 البحر .

 
 (:218المادة )

 
و يلتتتتتته  وأيو تتتتتته للناقتتتتتتل  أنتضتتتتتتررت  علتتتتتتى مالتتتتتتتل  ا  أوبلكتتتتتتت البضتتتتتتائ   إذا -أ 

 ياتتتترض انتتته تالتتتلم  وإ تحا تتتات خطيتتتة  تتتي مر تتتأ التاريتتتغ و تتتي وقتتتت التالتتتلم علتتتى ابعتتتد اتتتد 
بأ تتتتا و تتتتررا غيتتتتر  األمتتتتر تتتتان  إذا أمتتتتاالبضتتتتائ    تتتتا بتتتتي مبينتتتتة  تتتتي وثي تتتتة الشتتتتحل، 

( بعتتتتد التالتتتتلم، أيتتتتام تتتترى ب  لتتتتة )ثأثتتتتة  إذابتتتت ا التحا تتتتات قانونيتتتتا  إبتتتتأغظتتتتابريل  يكتتتتون 
يطلتتت   شتتتاا و ابيتتتا  أنويحتتتس دائ تتتا للناقتتتل   تتتي عتتتداد بتتت ا ال  لتتتة. التعطيتتتل  أيتتتامو  تتتتدخل 

 عل االة البضائ  لدى تالل  ا.
 
 تتتتي وثتتتتائس الشتتتتحل يجتتتتو  تبليتتتتغ  أدرج أو  ختتتتربتتتتالرغم م تتتتا ورد  تتتتي أ  تشتتتتري   -و

بتتتت ا ال تتتتانون إلتتتتى  أاكتتتتامال ضتتتتائية  تتتتي التتتتدعاوى التتتتتي ت تتتتام علتتتتى الناقتتتتل ب  تضتتتتى  األورا 
ال اشتتت ية ويعتبتتتر التبليتتتغ التتت   يجتتتر  علتتتى بتتت ا الو تتته  ألردنيتتتةاو يتتتل الالتتتاينة  تتتي ال  لكتتتة 

التتتتي  األخطتتتاءعتتتل  إ يكتتتون و يتتتل الالتتتاينة مالتتت و   تتتي تلتتت  التتتدعوى  أ تبليغتتتا للناقتتتل علتتتى 
 العاملون لديه. واألشيا ارتكب ا موظاوا 

 

 األردنيتتتتتة( والتتتتتت محل تتتتتا )ال  لكتتتتتة األردن( ايتتتتتث شتتتتتطبت  ل تتتتة )215بكتتتت ا عتتتتتدلت ال تتتتتادب )

 .إلي ا أعأاالا رب )و(  وإ ا ة ي خار  ا( واعتبار ما ورد  ي ا   رب )أ(  أوش ية ال ا

 

 . إلي ا أعأاالا رب )و(  وإ ا ة( باعتبار ما ورد  ي ا   رب )أ( 218وبك ا عدلت ال ادب )
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 الفصل الثاني  
 

 : مسؤولية الناقل البحرياألولالمبحث  

 . 1978بنقل البضائع بحرا لسنة اصة  المبحث الثاني: اتفاقية هامبورج الخ

 المبحث الثالث: شروط تحديد المسؤولية.

 

 مسؤولية الناقل البحري – األولاملبحث 
 

 :أحكام مسؤولية الناقل البحري وفقنتناول في هذا المبحث 

 

 .1972( لالنة 12ال رقم ) األردنيقانون التجارب البحرية  -

 .1983( لالنة 80قانون الن ل العراقي رقم ) -

 .1994( لالنة 15ال انون البحر  الي ني رقم ) -

 . 1978بن ل البضائ  بحرا لالنة  اتااقية بامبورج الياصة -

 

( لالتتتتنة 12ال تتتترقم ) األردنتتتتية ( متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتت218الا تتتترب )و( متتتتل ال تتتتادب ) أاكتتتتام إن

الن تتتتل  ع تتتتالأاعتبتتتترت و يتتتتل الالتتتتاينة م تتتتثأ للناقتتتتل البحتتتتر   تتتتي التتتتدعاوى الناشتتتت ة عتتتتل  1972

يكتتتون و يتتتل الالتتتاينة مالتتت و   تتتي تلتتت   إ ال ضتتتائية علتتتى  لتتتألورا البحتتتر   تتتي متتتا ييتتتر التبليتتتغ 

 العاملون لديه. واألشيا التي ارتكب ا موظاوا  األخطاءعل  إ الدعاوى  

 

الت ا تتتي والتيالتتتير علتتتى  إ تتتراءاتبتتت ا التتتنر بتتتو الع تتتل علتتتى تبالتتتيي  إيتتترادغايتتتة ال شتتتر  متتتل  إن

وعتتتدم  األ انتتت البضتتتاعة متتتل ال تتتوا نيل  تتتي م ا تتتاب خ تتتوم م متتتل النتتتاقليل  أصتتتحاو الشتتتأن  تتتي

 التداعي قبل م مل مو ن م باليارج   ا تتطل  ال واعد العامة. إ راءاتتح يل م مش ة اتياذ 

 

( متتتتل ال تتتتانون البحتتتتر  الي نتتتتي و يتتتتل الالتتتتاينة نائبتتتتا عتتتتل 169، 168بتتتت ا وقتتتتد اعتبتتتترت ال ادتتتتتان )

منتتته  تتتي الج  وريتتتة الي نيتتتة،   تتتا يعتتتد متتتو ل و يتتتل الالتتتاينة  أو تتتام عليتتته ال ج تتتز  تتتي التتتدعاوى التتتتي ت

يكتتتون و يتتتتل  أ ال ضتتتائية وغيتتتتر ال ضتتتائية، وعلتتتى  بتتتاألورا  تتتي التتتي ل مو نتتتا لل ج تتتز يعلتتتتل  يتتته 

عتتتل خط تتته الشي تتتي وخطتتتأ  تابعيتتته و  يالتتتأل قبتتتل الشتتتاال  إ الالتتتاينة مالتتت و   تتتي تلتتت  التتتدعاوى 

التتتتتي يتتتتتولى  أولتتتت  البضتتتتائ  التتتتتي يتالتتتتل  ا لشتتتتحن ا  تتتتي الالتتتتاينة ت أوعتتتتل بتتتتأك  إليتتتتهال رستتتتل  أو

 .ألصحاب اتاريغ ا من ا لتاللي  ا 

 

 وال انون الي ني  ي ب ا الحالة. األردنيويأال تطابس ال انون 

 

الناقتتتل للشتتتيء مالتتت و  عتتتل الن تتتل بكاملتتته  أب تتتت( متتتل قتتتانون الن تتتل العراقتتتي 136ال تتتادب ) أاكتتتامبين تتتا 

من تتتو   بتتت ذني تتتوم بتتته  عتتتأ ستتتواء  تتتان ذلتتت    ختتتربعضتتته إلتتتى ناقتتتل  أولن تتتل  لتتته تنايتتت  ا إستتتنادعنتتتد 

الناقتتتل  أو  تتتا اعتبتتترت ال التتت ولية بالتضتتتامل عنتتتد ثبتتتوت مالتتت ولية الناقتتتل   بدونتتته. أو تتتي ستتتند الن تتتل 

ال تتتتادب  أن إ ، اآلختتتترير تتتت  علتتتتى  أنالحتتتتس لكتتتتل متتتتل الناقتتتتل والناقتتتتل الاعلتتتتي  وأعطتتتتتالاعلتتتتي معتتتتا، 

 إذا( انتتته 136( متتتل ال تتتادب )أو الا تتترب ) أاكتتتامالحتتتس استتتتثناء متتتل  أعطتتتتانون ( متتتل ناتتتل ال تتت137)

نتتتر ع تتتد الن تتتل البحتتتر  صتتترااة علتتتى قيتتتام شتتتير مالتتت ى غيتتتر الناقتتتل بتنايتتت   تتتزء محتتتدد متتتل 

تتتتأخير  تتتي التالتتتليم نتتتاتج  أوتلتتت   أويشتتتتر   تتتي ذلتتت  الع تتتد عتتتدم مالتتت وليته عتتتل أ  بتتتأك  أنالن تتتل 

تنايتتت ا ذلتتت  الجتتتزء متتتل الن تتتل  أثنتتتاءي ع تتتدب الناقتتتل الاعلتتتي عتتتل اتتتاد  وقتتت  عنتتتد و تتتود الشتتتيء  تتت

بتتتت ا الشتتتتر     أن إ   علتتتتى الناقتتتتل. إثباتتتتتهالتتتتتأخير ي تتتت  عتتتت ء  أوالتلتتتت   أوواثبتتتتات  تتتتون ال تتتتأك 
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التتتتدعوى علتتتتى الناقتتتتل  إقامتتتتةتعتتتت ر  إذااستتتتتبعادبا  أويكتتتتون لتتتته أ  اثتتتتر  تتتتي تحديتتتتد مالتتتت ولية الناقتتتتل 

 محك ة ميت ة. أمامالاعلي  

 

م تتتتدما للع ليتتتتات الأ متتتتة  اإلعتتتتدادن ظتتتتروف ال أاتتتتة البحريتتتتة  تتتتي الوقتتتتت الحا تتتتر استتتتتعدت بتتت ا وا

بعتتتتد  ألصتتتتحاب التالتتتتلي  ا  أولتنايتتتت  ع تتتتد الن تتتتل  تالتتتتليم البضتتتتائ  لشتتتتحن ا  تتتتي الالتتتتاينة عنتتتتد ال يتتتتام 

الن تتتتل ال التتتتتح ة لل ج تتتتز التتتتتي تتتتتنر علي تتتتا  أ تتتتربتاريغ تتتتا متتتتل الالتتتتاينة عنتتتتد الوصتتتتول وبتح تتتتيل 

( اتتتتتتتى   تطتتتتتول  تتتتتتترب ب تتتتتتاء الالتتتتتاينة  تتتتتتي ال ينتتتتتاء  يتعطتتتتتتل استتتتتتتغأل ا 166، 165ال ادتتتتتتان )

وتتضتتتاع  رستتتوم ال تتتوانل،    تتترت الحا تتتة إلتتتى و تتتود و يتتتل بحتتتر  لل ج تتتز التتت   ترستتتو عليتتته 

 باإل تتتتا ة أصتتتتحاب االالتتتتاينة لل يتتتتام باستتتتتأم البضتتتتائ  واراستتتتت ا وال حا  تتتتة علي تتتتا وتالتتتتلي  ا إلتتتتى 

 .األ ورإلى تح يل 

 

( متتتل ال تتتانون البحتتتر  الي نتتتي انتتته متتتل يلتتتتزم باستتتتأم البضتتتاعة نيابتتتة 170ت ال تتتادب )بتتت ا وقتتتد ن تتت

بعضتتتت ا يعتبتتتتر  أو انتتتتت مالتتتتتح ة  ل تتتتا  إذاالن تتتتل  أ تتتتربعتتتتل أصتتتتحاو الشتتتتأن عنتتتتد الوصتتتتول ود تتتت  

( لالتتتتنة 15( متتتتل ال تتتتانون البحتتتتر  الي نتتتتي رقتتتتم )168ال تتتتادب ) أاكتتتتامو تتتتيأ للشتتتتحنة وتالتتتتر  عليتتتته 

 اناة ال  ر. 1994

 

اعتبتتتترت و يتتتتل  األردنتتتتي( متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة 218الا تتتترب )و(  تتتتي ال تتتتادب ) أاكتتتتام إن

العتتتتاملون لديتتتته و  يالتتتتأل  واألشتتتتيا التتتتتي يرتكب تتتتا موظاتتتتوا  األخطتتتتاءالالتتتتاينة مالتتتت و    تتتتي عتتتتل 

و يتتتتل الالتتتتاينة ي تتتتوم باستتتتتأم  إن، ايتتتتث أعتتتتأا تتتتي الحتتتتا ت  إ  إليتتتتهال رستتتتل  أوقبتتتتل الشتتتتاال 

 الشأن  ي ا عند وصول الباخرب  ي ميناء الوصول.  ألصحاوا البضاعة وتاللي  

 

مالتتت  الالتتتاينة بتتتو ال التتت ول عتتتل ا لتزامتتتات الع ديتتتة التتتتي يبرم تتتا الربتتتان متتتل ا تتتل  أنمتتتل ال  تتترر 

التتتت     يعلتتتتم  -االتتتتل النيتتتتة -الرستتتتالة البحريتتتتة ويب تتتتى بتتتتو ال التتتت ول واتتتتدا قبتتتتل الغيتتتتر أوالالتتتتاينة 

 تتتتان قتتتتد  أمبتتتتو ال ج تتتتز للالتتتتاينة  أ تتتتانيعلتتتتم بتتتت ل  ستتتتواء  أنا لتتتتم يكتتتتل ب  تتتتدور أوبتتتتتأخير الالتتتتاينة 

 للغير لتج يزبا.  أ ربا

 

متتتت  ر الالتتتتاينة مالتتتت ول  أناعتبتتتترت  األردنتتتتي( متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتتة 180بتتتت ا وان ال تتتتادب )

 :عل  ل ما يلحس بالبضائ  مل بأك ون ر

 
 تتتول متتتدب ب ائ تتتا متتت  ر الالتتتاينة مالتتت ول عتتتل  تتتل متتتا يلحتتتس البضتتتائ  متتتل بتتتأك وعيتتت   إن" 

 ."  ي ع دته ما لم يثبت ال وب ال ابرب
 

 : اآلتي( مل نال ال انون ايث عر ت ع د الن ل البحر  177ال ادب ) أشارت  ا 

 
ان يوصتتتل إلتتتى مكتتتان معتتتيل  أ تتتربع تتتد الن تتتل البحتتتر  بتتتو ع تتتد يتع تتتد  يتتته الناقتتتل ل تتتاء  إن" 

 ."  ي بعض ا أوار  ي  ل مدب الال ين ل ا بطريس البحر أنبضائ  على  أو أمتعة
 

 ( التي عر ت ع د الن ل البحر :129وي ابل ب ا ال ادب  ي قانون الن ل العراقي ال ادب )

 
متتتا  أوشتتتيء بالتتتاينة،  أوع تتتد الن تتتل البحتتتر  بتتتو اتاتتتا  يلتتتتزم الناقتتتل ب  تضتتتاا بن تتتل شتتتير " 

 ." ل اء ا ر  خرشا ل ا بحرا مل مكان إلى 
 

 ( التي عر ت ع د الن ل البحر : 214لي ني ال ادب )وي ابل ب ا ال ادب  ي ال انون البحر  ا

 
 تتتتي البحتتتتر  أشتتتتيا  أو"ع تتتتد الن تتتتل البحتتتتر  ع تتتتد يلتتتتتزم ب  تضتتتتاا الناقتتتتل بن تتتتل البضتتتتائ  

 " .معينة أ ربم ابل 
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،  تتتتي ال تتتتوانيل الثأثتتتتة، نأاتتتتل تطتتتتابس ال تتتتانونيل أعتتتتأاال تتتتواد التتتتثأ   أاكتتتتامولتتتتدى الر تتتتو  إلتتتتى 

ال تتتتتانون  أاكتتتتتام( بين تتتتتا واألشتتتتتيا الشتتتتتيء ال ن تتتتتول )البضتتتتتائ   العراقتتتتتي والي نتتتتتي اللتتتتت يل اتتتتتددا

( 6البضتتتتائ ( بيتتتتأف اتااقيتتتتة بتتتتامبورج الا تتتترب ) أو األمتعتتتتةاتتتتددت الشتتتتيء ال ن تتتتول   تتتتي ) األردنتتتتي

 ( التي عر ت الن ل البحر :1مل ال ادب )

 

 ." أ ربل اء   خرع د يتع د الناقل ب و به بان ين ل بضائ  بطريس البحر مل ميناء إلى " 

 

وقتتتتد شتتتت ل م تتتتطل  البضتتتتائ  الحيوانتتتتات الحيتتتتة  تتتتي   أ  اتتتتددت الشتتتتيء ال ن تتتتول )البضتتتتائ (   تتتتي.

والبضتتتتائ  وال تتتتواد متتتتل أ   واألشتتتتياء األمتتتتوالالبضتتتتائ  تشتتتت ل  أنومتتتتل ال عتتتتروف   بتتتت ا ا تااقيتتتتة.

 نو   انت والحيوانات الحية. 

 

 الدعوى قبل  ل مل: إقامةبو  األردنيوان ما است ر عليه ال ضاء 

 

 .األردنأصحاو الالاينة وي ثل ا و يل الالاينة  ي  -1

 و يل الالاينة باعتبارا م ثأ عل الناقل البحر . -2

مج تتتتتز الالتتتتاينة والتتتت يل ي تتتتتثل م و يتتتتل الالتتتتاينة  تتتتتي  أوال التتتت  و  أوالناقتتتتل و  أوالشتتتتاال و  أوو  -3

 .األردن

 

التتتتتأ ر الالتتتتاينة م تتتتثأ التتتتدعوى قبتتتل  تتتتل متتتتل مالتتت  وم إقامتتتتةال ضتتتتاء الي نتتتتي استتتت ر علتتتتى  أن  تتتا 

ب تتتاة عامتتتة بتتتو  وأاكام تتتاال عتبتتتر  تتتي البيتتتو  البحريتتتة والن تتتل البحتتتر   أنبالو يتتتل البحتتتر  ايتتتث 

التتتتدعوى علتتتتى الو يتتتتل باعتبتتتتارا "و تتتتيأ  إقامتتتتةلتتتت ل   انتتتته ي كتتتتل  أصتتتتحاب ااستتتتم الالتتتتاينة   استتتتم 

 .األصيلالالاينة" و أن ا ر عت  د  ألصحاووم ثأ 

 

( متتتتل قتتتتانون الن تتتتل 5نتتتتر ال تتتتادب )  تتتتي ويأاتتتتل . رتبي بع تتتتد الن تتتتلالناقتتتتل يتتتت أنومتتتتل ال عتتتتروف 

قتتتد يب تتتى بتتتو صتتتاا  الحتتتس  تتتي تالتتتليم البضتتتاعة  تتتي ان ال رستتتل العراقتتتي  تتتي تعرياتتته لع تتتد الن تتتل، 

لكتتتل متتتل   نتتت اك، ويكتتتون إليتتتهبتتتو ال رستتتل   ختتتريكتتتون صتتتاا  بتتت ا الحتتتس شي تتتا  أو  تتتة الوصتتتول، 

يتحتتتدد ب و تتت  صتتتاته  تتتي  واألخيتتترعلتتتى الناقتتتل،  التتتدعوى إقامتتتةالحتتتس  تتتي  إليتتتهال رستتتل وال رستتتل 

 يكون الناقل بو الو يل  ي الن ل نيابة عنه. أنيجو   األاوال  ي   يسند الشحل، و 

 

نيابتتتة عتتتل الناقتتتل  اتتتي بتتت ا الحالتتتة يكتتتون  األخيتتتر( متتتل ناتتتل ال تتتانون، م ا تتتاب 84ال تتتادب ) وأ تتتا ت

 تتتد الناقتتتل  تتتي االتتتة معر تتتته  أصتتتأ تتته التتتدعوى تو أنالحكتتتم ال تتتادر نا تتت ا بحتتتس الناقتتتل واتتتدا ايتتتث 

 وبعكاله،  ت ام الدعوى  د الو يل  ي الن ل. 

 

 :( مل نال ال انون عر ت )الو الة  ي الن ل(83ب ا وان ال ادب )

 
الو التتتة  تتتي الن تتتل ع تتتد يلتتتتزم الو يتتتل ب  تضتتتاا بتتتان ي تتتوم بالت تتتر ات ال انونيتتتة ومتتتا يتعلتتتس " 

 ." ب ا باسم الناقل ولحالابه
 

أيتتتة   تتتة أختتترى  تتتي مجتتتال  أوواليتتتدمات التتتتي ي تتتوم ب تتتا ال طتتتا  الحكتتتومي  األع تتتال   تتتا اعتبتتترت

 الن ل نيابة عل الناقل ب ثابة الو الة  ي الن ل. 

 

و يتتتتل الالتتتتاينة بتتتتو وو يتتتتل لل ج تتتتز ايتتتتث يتتتترتبي متتتت  مج تتتتز  أنوقتتتتد استتتتت ر الا تتتته وال ضتتتتاء علتتتتى 

ة )تجاريتتتتة(  ن الو يتتتتل البحتتتتر  مالتتتتتأ ربا( بع تتتتد و التتتتة بتتتتا ر و التتتتة عاديتتتت أوالالتتتتاينة )أ  مالك تتتتا 

يتعامتتتل باستتتم ال ج تتتز ولحالتتتابه ولتتتيل باستتت ه الشي تتتي   تتتا بتتتو الحتتتال  تتتي الو التتتة بالع ولتتتة وبتتتو 

 :(168ال ادب ) أاكامما اخ  به ال انون البحر ، ايث ن ت 
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 ." ة قبل ال ج ز بوصاه و يأ بأ ريالأل و يل الالاين" 

 

( لالتتتتنة 6ل تتتتانون ال عتتتتدل رقتتتتم )وا 1991 ةنلالتتتت( 32تجتتتتار  الي نتتتتي رقتتتتم )  تتتتا عتتتترف ال تتتتانون ال

 ( الو الة بالع ولة بالن ل:190ب ادته ال رق ة ) 1998

 
باستتتم مو لتتته متتت   أوالو التتتة بالع ولتتتة للن تتتل ع تتتد يلتتتتزم ب و بتتته الو يتتتل بتتتان يتعاقتتتد باستتت ه " 

بضتتتاعة إلتتتى   تتتة معينتتتة وبتتتأن ي تتتوم عنتتتد ا قتضتتتاء بالع ليتتتات  أوناقتتتل علتتتى ن تتتل شتتتير 
تتتتولى الو يتتتل  وإذا   تتت ا الن تتتل، وذلتتت   تتتي م ابتتتل ع ولتتتة يت ا تتتابا متتتل الو يتتتل.ال رتبطتتتة ب

 ." ع د الن ل ما لم يتاس على غير ذل  أاكامبالع ولة الن ل بوسائله الياصة سرت عليه 
 

( 87الو يتتتتل الع ولتتتتة  تتتتي ال تتتتادب ) 1962( لالتتتتنة 12ال تتتترقم ) األردنتتتتيب وقتتتتد عتتتترف قتتتتانون التجتتتتار

 :اآلتي

 
يع تتتد باستتت ه اليتتتا  ولكتتتل لحالتتتاو مو لتتته بيعتتتا وشتتتتراء  أنى ناالتتته بتتتو التتت   يأختتت  علتتت" 

 ." وغيرب ا مل الع ليات التجارية م ابل ع ولة
 

 ( مل نال ال انون:98ال ادب ) أ ا ت  ا 

 
لحالتتتتاو مو لتتتته م ابتتتتل ا تتتتر وباستتتت ه اليتتتتا   إعادت تتتتا أوالبضتتتتائ   ب رستتتتالان متتتتل يلتتتتزم " 

ر بن تتتل البضتتتاعة للن تتتو  التتتتي يعتتتد ب ثابتتتة و يتتتل بالع ولتتتة ولكنتتته ييضتتت   تتتي متتتا ييتتتت
 ." لن لييض  ل ا ملتزم ا

 

 أاكتتتامتتتتولى الن تتتل بوستتتائله الياصتتتة ستتترت عليتتته  وإذاع تتتد الن تتتل  إبتتترامبتتتو  األساستتتيالتزامتتته  أنأ  

 الو يل بالع ولة بو  امل بحكم ال انون تناي  ع د الن ل. أنع د الن ل م ا ماادا 

 

ع تتتد  إثبتتتاتقتتتد اتتتددت  األردنتتتيون التجتتتارب البحريتتتة ( متتتل قتتتان198ال تتتادب ) أاكتتتام أنومتتتل ال أاتتتل 

الن تتتتل البحتتتتر  بالبينتتتتة اليطيتتتتة ويطلتتتتس علتتتتى بتتتت ا ال يطتتتتو  استتتتم وثي تتتتة الشتتتتحل تبعتتتتا لنتتتتو  الن تتتتل 

تتضتتتت ل وثي تتتتة الشتتتتحل للبضتتتتائ  البيانتتتتات  أن( متتتتل ناتتتتل ال تتتتانون 200واشتتتتتر ت ال تتتتادب ) . البحتتتتر 
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 الالاينة ومحل الالار وال كان ال   ود. أ ربشرو  الن ل مل  -د

 تاريخ تالليم الوثي ة. -بت

 ربان.عدد النالخ التي ن   ا ال -و

 و يله والواسس. أومال  الالاينة  أوالربان  إمضاء - 

 

تكتتتتون العأمتتتتات  ا يتتتتة لتعريتتتت  البضتتتتائ  وان تو تتتت  بطري تتتتة تجعل تتتتا دائ تتتتا ستتتت لة  أنبتتتت ا ويجتتتت  

 ال راءب اتى ن اية الالارب. 

 

 على: أعأا( مل نال ال انون 201ون ت ال ادب )

 
 إ الالتتتابس بيان تتتا   ت تتتل   متتتوراأل تتتل نالتتتية متتتل نالتتتخ وثي تتتة الشتتتحل خلتتتت متتتل ذ تتتر  إن" 

 ." بالش ادب اإلثبات إت امة تجيز   بدأ ثبوت بالكتاب
 

و  ييتتتتل ذلتتتت  بح تتتتو  اامل تتتتا االتتتتل النيتتتتة  تتتتي تعتتتتويض  اإلثبتتتتاتأ    يا تتتتد الوثي تتتتة اجيت تتتتا  تتتتي 

الضتتترر التتت   لحتتتس بتتته بالتتتببه وان وثي تتتة الشتتتحل التتتتي تعطتتتى بال تتتيغة ال ن تتتو  علي تتتا تثبتتتت متتتا 

 عا ل تاللم الناقل للبضائ    ا بو مبيل  ي الوثي ة.لم ي دم دليل م
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 إن أيضتتتتاع تتتتد الن تتتتل بالتتتند الشتتتتحل،   تتتتا يتضتتت  متتتتل ذلتتتت   إثبتتتتاتال تتتانون ال تتتت  ور قتتتتد اتتتدد  إنأ  

وثي تتتة الن تتتل مالتتتتند يثبتتتت ع تتتد الن تتتل ويعتبتتتر قرينتتتة علتتتى تالتتتليم الناقتتتل الشتتتيء محتتتل الن تتتل بالحالتتتة 

 ا الحس بتالليم الشيء.التي ذ رت  يه ويعطي اامله ال يول قانون

 

 إمتتتاتحتتترر وثي تتتة الشتتتحل  أن األردنتتتي( متتتل قتتتانون التجتتتارب البحريتتتة 204ال تتتادب ) أاكتتتام أ تتتا توقتتتد 

 لحامل ا: أو ألمر أولشير معيل 

 

للشتتتير  إ يالتتتلم البضتتتاعة  أنالوثي تتتة لشتتتير معتتتيل: تكتتتون غيتتتر قابلتتتة للتتتتداول ولتتتيل للربتتتان  -1

 ال عيل  ي ا.

 أنيكتتتتون م رختتتتا ولتتتتيل للربتتتتان  أنقابلتتتتة للتتتتتداول بت  يربتتتتا التتتت   يجتتتت   : تكتتتتونألمتتتترالوثي تتتتة  -2

 لحامل وثي ة الشحل ال   رب ولو على بياض. إ ياللم البضاعة 

 أل يالتتتتلم البضتتتتاعة  أنالوثي تتتتة لحامل تتتتا: تكتتتتون قابلتتتتة للتتتتتداول ب جتتتترد تالتتتتلي  ا وعلتتتتى الربتتتتان  -3

 شير يت دم ومعه وثي ة الشحل ب ا.

 

وال بتتتتول )ا تاتتتتا (  اإليجتتتتاو( متتتتل قتتتتانون الن تتتتل العراقتتتتي، ا تاتتتتت بت ابتتتتل 6)ال تتتتادب  أاكتتتتامبين تتتتا 

الع تتتد بكا تتتة الطتتتر  قانونتتتا واعتبتتترت تالتتتلم  إثبتتتاتيجتتتو   وإن تتتا نع تتتاد الع تتتد   تتتا لتتتم تشتتتتر  الكتابتتتة 

 ال ادر مل ال رسل.  ل يجاوالناقل الشيء محل الن ل قبو  منه 

 

 وثي ة الن ل ال يول قانونا بتالليم الشيء.( مل نال ال انون اامل 72ال ادب ) وأعطت

 

 أنالتتتتتي يجتتتت   األساستتتية( متتتل ناتتتتل ال تتتانون ايتتتتث اتتتددت البيانتتتتات 73ال تتتتادب ) أاكتتتاموقتتتد  تتتتاءت 

 يتض ن ا سند الشحل:

 

 :اآلتية األساسيةتتض ل البيانات  أناررت وثي ة الن ل،  يج    إذا: أوال

 

 الوثي ة. إصدارمكان وتاريخ  -أ

 و د وعناوين م. إنوالو يل بالع ولة بالن ل  إليهال رسل  اسم الناقل و -و

 مكان ال يام ومكان الوصول. -ج

 أووصتتتتت  الشتتتتتيء واالتتتتتته ال تتتتتابرب و بيعتتتتتته العامتتتتتة وخطورتتتتتته والعأمتتتتتات وعتتتتتدد الطتتتتترود  -د

 ال ط  والك ية والو ن.

 أية بيانات أخرى ي تضي ا الن ل ال تي ر. -بت

 

ال تتت  ورب  تتتي الا تتترب  األساستتتيةأيتتتة بيانتتتات أختتترى غيتتتر البيانتتتات  تشتتت ل وثي تتتة الن تتتل أنيجتتتو  ثانييييا: 

 ( مل ب ا ال ادب وعلى و ه الي و :أو )

 

 .األصليةعدد النالخ  -أ

 واسطة الن ل وعأمات ا ال  يزب. -و

 ال يعاد ال عيل ل باشرب الن ل.  -ج

 قي ة الشيء محل ع د الن ل. -د

 وا بة الد    ي مكان الوصول. أو انت مد وعة سلاا  إذاالن ل وما   أ رب -بت

 والج ة التي تتح ل ا. اإل ا يةال  رو ات  -و

 مل ينوو عنه.  أوتوقي  الناقل  - 

 

( متتتل بتتت ا ال تتتادب   يا تتتد الوثي تتتة اجيت تتتا  تتتي أو عتتتدم ذ تتتر ااتتتد البيانتتتات التتتواردب  تتتي الا تتترب ) ثالثيييا:

 ر ال   لحس به بالببه.و  ييل ذل  بح و  اامل ا االل النية  ي تعويض الضر اإلثبات
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 ألمتتترا أوتحتتترر وثي تتتة الن تتتل باستتتم شتتتير  أن( متتتل قتتتانون الن تتتل العراقتتتي 74ال تتتادب ) أ تتتا ت  تتتا 

( متتتتتل قتتتتتانون التجتتتتتارب 204ال تتتتتادب ) ألاكتتتتتامبتتتتت ا ال تتتتتادب  تتتتتاءت مطاب تتتتتة  أاكتتتتتامللحامتتتتتل. وان  أو

 .األردنيالبحرية 

 

ع تتتتد  إلثبتتتتات أدابستتتتند الشتتتتحل بتتتتو  ( متتتتل اتااقيتتتتة بتتتتامبورج، اعتبتتتترت14ال تتتتادب ) أاكتتتتامبتتتت ا وان 

( متتتل ناتتتل ا تااقيتتتة علتتتى 15  تتتا ن تتتت ال تتتادب ) . الن تتتل البحتتتر  ثتتتم م تتتثأ للبضتتتائ  وي تتتوم م ام تتتا

البنتتتتد الرابتتتت  متتتتل ال بحتتتتث  البيانتتتتات الوا تتتت  ذ ربتتتتا  تتتتي ستتتتند الشتتتتحل وستتتتيتم بيتتتتان ذلتتتت   تتتتي

 الا ل الثاني )اتااقية بامبورج(.الثاني 

 

ع تتتد الن تتتل البحتتتر  بالبينتتتة اليطيتتتة  إثبتتتات تتتانون البحتتتر  الي نتتتي اتتتددت ( متتتل ال215ال تتتادب ) أاكتتتام

يتتت  ر  تتتي ستتتند الشتتتحل علتتتى  أن( متتتل ناتتتل ال تتتانون، 218واشتتتتر ت ال تتتادب ) . وبتتتو ستتتند الشتتتحل إ 

 و ه الي و :

 

 وعنوان  ل من م. إليهاسم  ل مل الناقل والشاال وال رسل   -أ

 أو بيعت تتتتا وعتتتتدد الطتتتترود وو ن تتتتا  ختتتتراألصتتتتاات البضتتتتاعة   تتتتا دون تتتتا الشتتتتاال وعلتتتتى  -و

 األوعيتتتتةاج  تتتتا والعأمتتتتات ال  يتتتتزب ال و تتتتوعة علي تتتتا واالت تتتتا ال تتتتابرب ب تتتتا  تتتتي ذلتتتت  االتتتتة 

 ال و وعة  ي ا.

 .إ رائهبعد  أوالشحل  إ راءصدر الالند وقت   إذااسم الالاينة  -ج

 اسم الربان. -د

 ميناء الشحل وميناء التاريغ. -بت

 الجزء ال التحس من ا. أومالتح ة بكامل ا عند الوصول   انت  إذاالن ل   أ رب -و

 وعدد النالخ التي اررت منه. إصداراالالند وتاريخ  إصدارمكان  - 

  ان يجر  ب  ا الكياية. إذاا ول الن ل على سط  الالاينة  -م

 

تكتتتتون العأمتتتتات ال و تتتتوعة علتتتتى  أن( متتتتل ناتتتتل ال تتتتانون الالتتتتابس، 219ال تتتتادب ) وأو بتتتتتبتتتت ا 

 تعيين ا وان تو    ي مكان بار  بحيث تب ى قراءت ا م كنة اتى ن اية الرالة.  البضائ   اف

 

 أويتتتتتم تحريتتتتر ستتتتند الشتتتتحل باستتتتم شتتتتير  أن، أيضتتتتا( متتتتل ناتتتتل ال تتتتانون 222ال تتتتادب ) وأ تتتتا ت

قتتتتابأ للتتتتتداول بتتتتالت  ير وب جتتتترد توقيتتتت   لألمتتتترلحاملتتتته، ويكتتتتون ستتتتند الشتتتتحل ال حتتتترر  أو ألمتتتترا

ستتتند الشتتتحل ال حتتترر لحاملتتته  إاالتتتةبتتتر ب ثابتتتة ت  يتتتر ناقتتتل لل لكيتتتة ويتتتتم ااملتتته علتتتى ظ تتتر الالتتتند اعت

 تداوله. أو

 

 تداوله.  أو( النر  ي سند الشحل على ا ر اوالته 4ال ادب ناال ا بالا رب ) أ ا ت  ا 

  

 ( مل نال ال انون، والتي تنر:223ال ادب ) وأشارت

 
 تتتان الالتتتند  إن إليتتتهال حتتتال  وأانتتته يكتتتون اتتتامأ شتتترعيا لالتتتند الشتتتحل ال بتتتيل استتت ه  يتتته " 

 تتتان  إن األخيتتتر إليتتتهم  تتترا علتتتى بيتتتاض وال   تتتر  أو تتتان الالتتتند لحاملتتته  إناستتت يا وااملتتته 
 ." إليهوذ ر  يه اسم ال   ر  لألمرالالند  

 

البيانتتتتات التتتتتي يشتتتتت ل علي تتتتا  إثبتتتتات( اعتبتتتترت ستتتتند الشتتتتحل اجتتتتة  تتتتي 229ال تتتتادب ) أاكتتتتام أن  تتتتا 

وبالنالتتتبة إلتتتى الغيتتتر، واعتبتتتر ستتتند الشتتتحل دلتتتيأ علتتتى تالتتتليم  وذلتتت   تتتي متتتا بتتتيل الناقتتتل والشتتتاال

ول تتتا  تتتتان الثابتتتتت عنتتتد وصتتتتول البضتتتتاعة متضتتتتررب،  . للبضتتتتاعة بالحالتتتة ال بينتتتتة  يتتتته إليتتتتهال رستتتل 

 تتتان متتت دى ذلتتت  ات تتتا ان الضتتترر اتتتد   تتتي ال تتتدب بتتتيل تالتتتلم ال رستتتل للبضتتتاعة  تتتي مينتتتاء الشتتتحل 

( 233ال تتتادب ) ألاكتتتام ب تتتا  إيتتتداع ا أواء التاريتتتغ وبتتتيل قيامتتته بتالتتتلي  ا إلتتتى صتتتاا  الحتتتس  تتتي مينتتت

متتتتل ناتتتتل ال تتتتانون وبالتتتتتالي يكونتتتتون  تتتتامنيل للضتتتترر ومالتتتت وليل عتتتتل تعتتتتويض ال تضتتتترر  ب تتتتا 
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التتتتتزام الناقتتتتل البحتتتتر  بتتتتو  أن، ايتتتتث أيضتتتتا( متتتتل ناتتتتل ال تتتتانون الالتتتتابس 1 243ال تتتتادب ) ألاكتتتتام

 تتتي مينتتتاء التاريتتتغ بالحالتتتة التتتتي  يتتتهإلالتتتتزام بتح يتتتس نتيجتتتة بتتتي ن تتتل البضتتتاعة وتالتتتلي  ا لل رستتتل 

 استل  ا ب ا  ي ميناء الشحل.

 

 أناثبتتتتت  إذا( متتتتل قتتتتانون الن تتتتل البحتتتتر  الي نتتتتي الناقتتتتل متتتتل مالتتتت وليته 247، 245ال ادتتتتتان ) وأعاتتتتت

متتتل تابعيتتته  يتتته عتتتل  ألاتتتد أولنائبتتته  أو  يتتتد لتتته  أ نبتتتيتلا تتتا ير تتت  إلتتتى ستتتب   أوبتتتأك البضتتتاعة 

 أناثبتتتت  إذامن ولتتتة علتتتى ستتتط  الالتتتاينة  أن تتتالتتتتي تتتت  ر  تتتي ستتتند الشتتتحل تلتتت  البضتتتائ  ا أوال تتتأك 

 التل  ناشل عل ال يا ر الياصة ب  ا النو  مل الن ل. أوال أك  

 

إلتتتتى البيانتتتتات  باإل تتتتا ةيشتتتتت ل ستتتتند الشتتتتحل  أن( متتتتل قتتتتانون الن تتتتل العراقتتتتي، 144ال تتتتادب ) وأو بتتتتت

 نال ال انون على البيانات التالية:( مل 73( مل ال ادب )أو الوارد ذ ربا  ي الا رب )

 

 تاريخ دخول الشيء  ي عدب الناقل  ي ميناء الشحل. :أوال

 .أصليةو دت أ ثر مل نالية  إذامل سند الشحل  األصليةعدد النالخ   ثانيا:

 مل ينوو عنه. أوتوقي  الناقل   ثالثا:

  ا عليه.ما يشير إلى استح اق  أو إليهالن ل ال التح ة على ال رسل  أ رب رابعا:

  وا  شحنه ب  ا الكياية. أوالشيء ال   تم ا تاا  على شحنه على سط  الالاينة  خامسا:

 اتاس على ذل  صرااة. إذاال دب ال حددب لتالليم الشيء  ي ميناء التاريغ  أوالتاريخ  سادسا:

 أ  اتاا  يزيد مل ادود مال ولية الناقل. سابعا:

 

البيانتتتات التتتواردب  ي تتتا وعلتتتى متتتل يتتتدعي متتتا ييتتتال  بتتت ا  إثبتتتاتوثي تتتة الن تتتل اجتتتة  تتتي " بتتت ا وان 

( متتتل ال تتتانون 75ال تتتادب ) أاكتتتاموبتتتو متتتا  تتتاءت بتتته  " ذلتتت  بتتتالطر  ال  تتتررب قانونتتتا إثبتتتاتالبيانتتتات 

 العراقي.

 

)الشتتتتيء(  أوالناقتتتتل ملتتتتزم بتح يتتتتس غايتتتتة ماادبتتتتا الحاتتتتاظ علتتتتى البضتتتتاعة  إنومتتتتل ال  تتتترر قانونتتتتا 

صتتتتول لتتتت و  الشتتتتأن علتتتتى الحالتتتتة التتتتتي تالتتتتل  ا والثابتتتتتة بالتتتتند والعنايتتتتة ب تتتتا وتالتتتتلي  ا بج تتتتة الو

 الشحل.

 

 :األردني( مل قانون التجارب البحرية 178ل ل  ال ادب ) وأشارت

 
تكتتتتون مالتتتتتعدب لن تتتتل البضتتتتائ   تتتتي الوقتتتتت ال عتتتتيل و تتتتي مكتتتتان التح يتتتتل  أنعلتتتتى الالتتتتاينة " 

ز الالتتتتاينة متتتتل يأختتتت  البضتتتتاعة علتتتتى نا تتتتة مج تتتت أنالعتتتتاد  وعلتتتتى الربتتتتان  أوال تاتتتتس عليتتتته 
 ." يوصل ا  ي ال يناء ال   ود إلى ال التلم تحت الروا   أنتحت الروا   وعليه 

 

لتتت ا  تتتان اختتتل ب تتت ا ا لتتتتزام  تتتان متتت  ر الالتتتاينة مالتتت و  عتتتل  تتتل متتتا يلحتتتس بالبضتتتائ  متتتل بتتتأك 

ال تتتادب  أاكتتتاموعيتتت   تتتول متتتدب ب ائ تتتا  تتتي ع دتتتته متتتا لتتتم يثبتتتت ال تتتوب ال تتتابرب، وبتتت ا متتتا  تتتاءت بتتته 

قتتتانون الن تتتل العراقتتتي  عتتتل أن  تتتي اتتتيل   ناتتتة التتت  ر.  األردنتتتي( متتتل قتتتانون التجتتتارب البحريتتتة 180)

ال ن تتتتو   اإلعاتتتتاءالناقتتتتل متتتتل ال التتتت ولية إلتتتتى  وأعاتتتتىالتتتتتزام الناقتتتتل بحتتتترا التزامتتتتا ببتتتت ل العنايتتتتة 

 (.48، 47، 46عليه  ي ال واد )

 

 1972( لالتتتتنة 12ال تتتترقم ) نتتتتياألردة ( متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب البحريتتتت213ال تتتتادب ) أاكتتتتاموقتتتتد  تتتتاءت 

 تتتي  وإ تتتراربايناتتتي مالتتت وليته عتتتل بتتتأك البضتتتائ  وتعيب تتتا  أنلتحتتتدد الحتتتا ت التتتتي ي كتتتل الناقتتتل 

، ولغتتتترض أعتتتتأا تتتتي ال تتتتادب ال تتتت  ورب  إلي تتتتاال شتتتتار  األستتتتباو انتتتتت ناتجتتتتة عتتتتل ااتتتتد  إذاتالتتتتلي  ا 

التتتتأخير  أوتلاتتته  أوشتتتيء يناتتتي مالتتت وليته عتتتل بتتتأك ال أنم ارنت تتتا متتت  الحتتتا ت التتتتي ي كتتتل للناقتتتل 

( 245ال تتتتادب ) أاكتتتتام(  تتتتي ال تتتتانون العراقتتتتي، وو تتتتس 48، 47، 46ال تتتتواد ) أاكتتتتام تتتتي تالتتتتلي ه و تتتتس 

 مل ال انون البحر  الي ني.
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قتتتل االحتتتا ت التتتتي تنتاتتتي  ي تتتا مالتتت ولية الن األردنتتتيمتتتل ال تتتانون البحتتتر   أعتتتأا( 213بينتتتت ال تتتادب )

 البحر  وبي:

 
ال تتتأك  أنمتتتا لتتتم يثبتتتت  وأ تتترارلحتتتس البضتتتاعة متتتل بتتتأك وتعيتتت  يضتتت ل الناقتتتل  تتتل متتتا ي" 

 ناتجة ع ا يأتي:  األ راروب ا التعي  وب ا 
 
 لغيربم مل الع ال. أوللالواقيل  أوال أايل  أوعل خطأ  ي ال أاة يعزى للربان  -1
 عل العيوو الياية التي  ي الالاينة. -2
 ابرب.قوب ق أوالتي تشكل اادثا عر يا  األ عالعل  -3
 أومتتتا يعتتتترض الع تتتل  ليتتتا  أوالع تتتل  أبتتتواو إي تتتادمتتتا ي ابتتتل بتتته متتتل  أو األ تتترارعتتتل  -4

، عتتتائس )قتتتوب قتتتابرب،  عتتتل عتتتدو، اجتتتز قضتتتائي أوأ  ستتتب   تتتان متتتل وقتتت   أو زئيتتتا 
 (.الخ.. اجز صحي  أواجز اكومي، 

عتتتتل  أوتعلي  تتتتا )ت ريك تتتتا(  أوعيتتتت   تتتتي ازم تتتتا  أوعتتتتل عيتتتت   تتتتي البضتتتتاعة ختتتتا   -5
الالتتتتار ب تتتتدر الحجتتتتم والتتتتو ن اللتتتت يل تجيزب تتتتا العتتتتادب  تتتتي ال را تتتتل  أثنتتتتاءالن  تتتتان 
 ال   ودب.

 أناتتتتتد   إذا أوب حاولتتتتتة ترمتتتتتي إلتتتتتى ذلتتتتت   أوبحتتتتتر   وإستتتتتعافعتتتتتل ال يتتتتتام ب التتتتتاعدب  -6
 " تابت ساينة وبي ت وم ب  ا الع ل.

 

عتتتتل  نا  تتتتة را  تتتتطرا أواليالتتتتائر  أنيثبتتتتت  أن أعتتتتأاولكتتتتل للشتتتتاال  تتتتي  تتتتل الحتتتتا ت ال التتتتتثناب 

 مل ب ا ال ادب.  األولىلم يالتاد ب  ء مل الا رب   إذا أع اله أوخطأ الناقل 

 

بتتت ا ال تتتادب ب تتتورب عامتتتة  علتتتت التتتتزام الناقتتتل التزامتتتا بتح يتتتس الغايتتتة  أاكتتتام أنويتضتتت  متتتل ذلتتت  

 إعاتتتاءيتتتت كل متتتل  إنالشتتتيء ستتتال ا متتتل   يتتت  الو تتتوا دون  إي تتتالالتتتتي يتعتتتيل ب و ب تتتا علتتتى الناقتتتل 

لنتتتتا مابيتتتتة  أيضتتتتاومتتتتل بنتتتتا يتضتتتت   . أعتتتتأا إلي تتتتا تتتتي الحتتتتا ت ال شتتتتار  إ ال التتتت ولية ناالتتتته متتتتل 

 إذابتتتد  بتتت ل العنايتتتة،  تتتأ أوا لتتتتزام علتتتى الناقتتتل وب تتترف الن تتتر عتتتل  ونتتته التزامتتتا بتح يتتتس الغايتتتة 

يب تتتى الناقتتتل تحتتتت  أنلتتتيل متتتل ال ع تتتول  إذيكتتتون بنالتتت  وقتتتت معتتتيل لبتتتدء ال التتت ولية وانت ائ تتتا،  أن

يكتتتتتون  تتتتت ل متتتتتدب معينتتتتتة  أنشتتتتتر ات التتتتتتأميل دون  أو طالبتتتتتة متتتتتل  انتتتتت  ال التتتتتتورد را تتتتتة ال

 انتتتتت مالتتتت وليته م منتتتتة لتتتتدى شتتتتر ات  إذاومحتتتتدودب علتتتتى علتتتتم با لتزامتتتتات ال ترتبتتتتة عليتتتته خاصتتتتة 

التلتتتتت   أووعليتتتتته  تتتتتان ال طالبتتتتتة للناقتتتتتل ب ي تتتتتة ال تتتتتأك  . نتتتتتواد  الح ايتتتتتة والتعتتتتتويض أوالتتتتتتأميل 

ال تتتانون وستتتيأتي ذ تتترا  تتتي متتترور الزمتتتان )الت تتتادم(  تتتي الا تتتل  اكتتتامأتتتتتم و تتتس  أنللبضتتتائ  يجتتت  

 الثالث.

 

و يلتتته وينت تتتي بتالتتتلي ه إلتتتى  أوبتتتدء ستتتريان ال التتت ولية يكتتتون متتتل وقتتتت تالتتتليم الشتتتيء إلتتتى الناقتتتل  إن

ال التتتت ولية عتتتتل  تتتتل متتتتا يلحتتتتس بالبضتتتتائ  متتتتل بتتتتأك  أنال تتتتانون، أ   أاكتتتتامال كتتتتان ال عتتتتيل و تتتتس 

متتتأمور  ال يتتتا ن وبعتتتد  إلتتتى تتتا  تتتي ع تتتدب الناقتتتل ولغايتتتة تالتتتليم البضتتتائ  وعيتتت  تكتتتون  تتتول متتتدب ب ائ

بعتتتتد تح يتتتتل بتتتت ا البضتتتتائ  متتتتل ال ينتتتتاء إلتتتتى  إ تثبيتتتتت االت تتتتا و  تنت تتتتي مالتتتت ولية الناقتتتتل البحتتتتر  

  رد من ا على الشاانات م  ا بلغت مدب تيزين ا.  خرالشاانات أ  لغاية تح يل 

 

مالتتتت ولية الناقتتتتل البحتتتتر  ايتتتتث اعتبتتتترت الناقتتتتل مالتتتت و   أو تتتتحت( 213ان ال تتتتادب ) تتتت أستتتتلانا  تتتتا 

نتتتواقر  تتتي البضتتتائ  التتتتي  تتتي ع دتتتته و  تنت تتتي بتتت ا ال التتت ولية  أو أ تتترارمالتتت ولية تامتتتة عتتتل أيتتتة 

إلتتتتى ال يتتتتا ن  أو األرصتتتتاةمتتتتل ال تتتتواعيل )الجنائتتتت ( إلتتتتى  أوب جتتتترد تاريتتتتغ البضتتتتاعة متتتتل الالتتتتاينة 

تالتتتتليم البضتتتتائ  إلتتتتى متتتتأمور  ال يتتتتا ن ماتتتترو ب لحتتتتيل تالتتتتت ر  تتتتي ال ينتتتتاء ولكتتتتل بتتتت ا ال التتتت ولية 

االتتتت  بتتتتوالر الشتتتتحل وبعتتتتد تثبيتتتتت االت تتتتا، و تتتتي بتتتت ا الحالتتتتة تكتتتتون البضتتتتائ  تحتتتتت اتتتتو ب 

 أستتتابي إلتتتى  أايانتتتامالتتت ولية الناقتتتل البحتتتر  قتتتد ت تتتتد  أنإلتتتى  اإلشتتتاربو  بتتتد متتتل  . ومالتتت ولية الوديتتت 

 أوالشتتتتاانات  أوإلتتتتى ال يتتتا ن  أو األرصتتتاةوشتتت ور عديتتتدب وبعتتتتد تاريتتتغ البضتتتتاعة متتتل الالتتتاينة إلتتتتى 

 ال التتت اات، خاصتتتتة  تتتي اتتتتا ت تتتترا م البضتتتتائ  داختتتل اتتتتدود ال ينتتتاء والتتتتتأخر  تتتي شتتتتحل البضتتتتائ . 

وامتتتتداد ال التتت ولية ل تتت ا الاتتتترب متتتل التتتزمل يشتتت ل بضتتتائ  معينتتتة من تتتا ال كيالتتتات وربطتتتات الحديتتتد 

بعتتتد تح يتتتل  اإلرستتتالياتبتتت ا  والبضتتتائ  التتتتي   ي كتتتل عتتتدبا وتنت تتتي مالتتت ولية الناقتتتل البحتتتر  ل ثتتتل

لجنتتتتة مكونتتتة متتتل م ثتتتتل الو يتتتل البحتتتر  وم ثتتتتل عتتتل دائتتتترب  وب شتتترافبتتت ا البضتتتائ  متتتتل ال ينتتتاء 
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والنتتتواقر عنتتتد التح يتتتل  األ تتترارال ينتتتاء وعتتتل ال التتتتورد ايتتتث يتتتتم تثبيتتتت االتتتة البضتتتاعة وتحديتتتد 

نتتتتواقر قتتتتد تااق تتتتت وال األ تتتراروغالبتتتتا متتتتا تكتتتتون  . وعلتتتى ال عاملتتتتة الج ر يتتتتة الياصتتتتة بالبضتتتاعة

ولكتتتل بتتتتالرغم متتتل ذلتتت  تكتتتون بتتت ا ال التتت ولية بتتتي مالتتتت ولية  . خزن تتتا داختتتل اتتتدود ال ينتتتاء أثنتتتاء

البضتتتائ  التتتتي تاتتترغ متتتل الالتتتال والتتتتي تو تتت  تحتتتت بنتتتد اللجتتتان ل تتتعوبة  أنالناقتتتل البحتتتر ، ايتتتث 

تب تتتتى علتتتتى مالتتتت ولية وعتتتتاتس متتتتالكي الالتتتتال    ن تتتتا أ تتتترارب تتتتا  أوستتتتوء و تتتتعيت ا  أو ردبتتتتا 

 تتترد من تتتا علتتتى الشتتتاانات م  تتتا بلغتتتت متتتدب تيزين تتتا و  مالتتت ولية   ختتتر أئ تتتا ولغايتتتة تح يتتتل وو

 النواقر التي ت  ر ب ا.  أو باأل رارعلى م سالة ال وانل 

 

 ون ه: 1989 1 10 ي  235 10 2م سالة ال وانل  ي الع بة بكتاب ا  أ دتهوب ا ما 

 
 الالادب .......... ال حترم ال حترميل" 
 

 البضائ  ال يزنة تحت بند اللجان ال و و  
 

م، ير تتتتتى العلتتتتتم بتتتتتان البضتتتتتائ  التتتتتتي 1988 12 28 م بتتتتتتاريخ 812لكتتتتتتابكم رقتتتتتم  إشتتتتتارب
 أوستتتوء و تتتعيت ا  أوتاتتترغ متتتل البتتتواخر والتتتتي تو تتت  تحتتتت بنتتتد اللجتتتان ل تتتعوبة  ردبتتتا 

تب تتتتى علتتتتى مالتتتت ولية وعتتتتاتس متتتتالكي البتتتتاخرب وو أئ تتتتا ولغايتتتتة تح يتتتتل    ن تتتتا أ تتتترارب تتتتا 
 تتتترد من تتتتا علتتتتى الشتتتتاانات م  تتتتا بلغتتتتت متتتتدب تيزين تتتتا، و  مالتتتت ولية علتتتتى م سالتتتتة   ختتتتر

 والنواقر التي ت  ر ب ا".  باأل رارال وانل  
 

 تتتي  أدرجاعتبتتترت بطتتتأن  تتتل شتتتر   األردنتتتي  أ( متتتل قتتتانون التجتتتارب البحريتتتة 215ال تتتادب ) أن  تتتا 

اقتتتل متتتل التبعتتتة التتتتي يل ي تتتا عليتتته الن إعاتتتاءأيتتتة وثي تتتة للن تتتل البحتتتر  يكتتتون متتتل شتتتأنه  أووثي تتتة الشتتتحل 

 ال انون العام. 

 

 : األتي و  ( مل ال انون العراقي  48، 47، 46، 2 45نر ال واد ) أما

 
 (:45/2المادة )"

 تتتان قتتتد نشتتتأ عتتتل عيتتت   إذاتلاتتته  أويناتتتي مالتتت وليته عتتتل بتتتأك الشتتتيء  أن  يجتتتو  للناقتتتل 
 .ذل   ي ازمه ويبطل  ل اتاا  على خأف  أو  خر ي تغلي  شيء 

 
 (:46المادة )

 األ تتترارتنايتتت ا ع تتتد الن تتتل ويكتتتون مالتتت و  عتتتل  أثنتتتاء: يضتتت ل الناقتتتل ستتتأمة الشتتتيء أو 
التتتتأخير  تتتي  أوتلاتتته  أويناتتتي مالتتت وليته عتتتل بتتتأك الشتتتيء  أنالتتتتي ت تتتيبه، و  يجتتتو  لتتته 

ال رستتتتل  أوخطتتتتأ ال رستتتتل  أوالعيتتتت  التتتت اتي  تتتتي الشتتتتيء  أوال تتتتوب ال تتتتابرب  ب ثبتتتتات إ تالتتتتلي ه 
 .ليهإ
 

 أوالناقتتتتل متتتتل مالتتتت وليته عتتتتل بتتتتأك الشتتتتيء  ليتتتتا  ب عاتتتتاءثانيتتتتا: يبطتتتتل  تتتتل شتتتتر  ي ضتتتتي 
 إذاالناقتتتتل متتتتل بتتتت ا ال التتتت ولية  ب عاتتتتاءتلاتتتته، و تتتت ل  يبطتتتتل  تتتتل شتتتتر  ي ضتتتتي  أو زئيتتتتا 

 .تابعيه أ عالنشأت عل 
 

 (:47المادة )
 ل ا متتتتا شتتتتا أو  يالتتتأل الناقتتتتل عتتتتل التتتتن ر التتتت   ي  تتتتر  تتتي الشتتتتيء ال ن تتتتول  تتتتي ااويتتتتة، 

ستتتال ة اليتتتتم  إليتتتهستتتل  ا الناقتتتل إلتتتى ال رستتتل  إذامج تتتزب متتتل قبتتتل ال رستتتل وميتومتتتة بيت تتته 
 " ال   ور.

 

 :  و (1994لالنة  15( مل ال انون البحر  الي ني رقم )245نر ال ادب ) أما

 
( متتتل بتتت ا 243( متتتل ال تتتادب )1"يعاتتتى الناقتتتل متتتل ال التتت ولية ال ن تتتو  علي تتتا  تتتي الا تتترب )

 أولنائبتتته  أو  يتتتد لتتته  أ نبتتتيتلا تتتا ير تتت  إلتتتى ستتتب   أوبتتتأك البضتتتاعة  أنت ثبتتت إذاال تتتانون 
 " مل تابعيه  يه. ألاد

 

 (:10، 5، 4اتااقية بامبورج   د  اءت ب ا ال واد ال رق ة ) أاكاممال ولية الناقل و س  أما
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 : من حيث مدة المسؤولية:أوال

 

ل البضتتتتائ  ب و تتتت  اتااقيتتتتة بتتتتامبورج ( بتتتتان مالتتتت ولية الناقتتتتل عتتتت4( متتتتل ال تتتتادب )1الا تتتترب ) أشتتتتارت

الن تتتل و تتتي مينتتتاء  وأثنتتتاءتشتتت ل ال تتتدب التتتتي تكتتتون  ي تتتا البضتتتائ   تتتي ع تتتدب الناقتتتل  تتتي مينتتتاء الشتتتحل 

 التاريغ.

 

ايتتتث اعتبتتترت البضتتتائ   تتتي  أعتتتأا( 1الا تتترب ) ألغتتتراض( متتتل ناتتتل ال تتتادب 2الا تتترب ) أشتتتارت  تتتا 

 ع دب الناقل:

 

 يه البضائ  مل: اعتبارا مل الوقت ال   يتل ى   -أ

 

 شير ينوو عنه. أوالشاال  -1

اللتتتتوائ  الالتتتتارية  تتتتي مينتتتتاء الشتتتتحل تالتتتتليم  أوتو تتتت  ال تتتتوانيل   ختتتتر تتتترف ثالتتتتث  أوستتتتلطة  -2

 البضائ  له لغرض الشحل.

 

 واتى الوقت ال   ي وم  يه بتالليم البضائ  وذل : -و

 

 .إليهبتاللي  ا إلى ال رسل  -1

العتتتترف ال تبتتتت   تتتتي التجتتتتارب  أوال تتتتانون  أوو  تتتتا للع تتتتد  إليتتتتهبو تتتتع ا تحتتتتت ت تتتترف ال رستتتتل  -2

البضتتتتائ  متتتتل  إليتتتتهال عنيتتتتة ب ينتتتتاء التاريتتتتغ، وذلتتتت   تتتتي الحتتتتا ت التتتتتي   يتالتتتتلم  ي تتتتا ال رستتتتل 

 الناقل.

اللتتتوائ  الالتتتارية  تتتي مينتتتاء التاريتتتغ  أوتو تتت  ال تتتوانيل   ختتتر تتترف ثالتتتث  أوبتالتتتلي  ا إلتتتى ستتتلطة  -3

 تالليم البضائ  له.

 

يأختتت  الناقتتتل البضتتتائ   تتتي ع دتتتته  انتتته ي تتتب   أنل اتااقيتتتة بتتتامبورج  انتتته ب جتتترد وعليتتته و تتتي ظتتت

 التاريغ بال نادل. أومال و  عل ع ليات الشحل 

 

 المسؤولية للناقل: أساسثانيا:  

 

 ال ال ولية: أساس( مل ا تااقية 5( مل ال ادب )1اددت الا رب )

 
تلا تتتتا و تتتت ل  الناتجتتتتة عتتتتل  وأيالتتتتأل الناقتتتتل عتتتتل اليالتتتتارب الناتجتتتتة عتتتتل بتتتتأك البضتتتتائ  " 

 أثنتتتتاءالتتتتتأخير  أوالتلتتتت   أووقتتتت  الحتتتتاد  التتتت   تالتتتتب   تتتتي ال تتتتأك  إذاالتتتتتأخير  تتتتي التالتتتتليم 
( متتتا لتتتم يثبتتتت الناقتتتل انتتته قتتتد 4و تتتود البضتتتائ   تتتي ع دتتتته علتتتى الو تتته ال بتتتيل  تتتي ال تتتادب )

ر و تتتأ ا   يتتت  متتتا  تتتان متتتل ال ع تتتول تطلتتت  اتيتتتاذا متتتل تتتتدابي أومالتتتتيدموا  أواتيتتت  بتتتو 
 ." لتجن  الحاد  وتبعاته

 

 الخالصة

 

وقتتتد ظ تتتر بتتت ا  اإلب تتتال أومالتتت ولية الناقتتتل  تتتي ظتتتل اتااقيتتتة بتتتامبورج م سالتتتة علتتتى مبتتتدأ اليطتتتأ  إن

وا تتتحا متتتل ال لحتتتس الثتتتاني لأتااقيتتتة وبتتتو الا تتتم ال شتتتترك التتت   اعت تتتدا وتبنتتتاا ال تتت ت ر والتتت    تتتاء 

 أوا تااقيتتتتة ت تتتتوم علتتتتى مبتتتتدأ اليطتتتتأ متتتتل ال ا تتتتوم ع ومتتتتا ان مالتتتت ولية الناقتتتتل ب و تتتت  بتتتت ا " بتتتته 

 أاكتتتتتامان  إ علتتتتتى الناقتتتتتل  اإلثبتتتتتاتال اتتتتتترض، ومتتتتت دى ذلتتتتت ،   اعتتتتتدب، ان ي تتتتت  عتتتتت ء  اإلب تتتتتال

 " ا تااقية تعدل ب ا ال اعدب  ي ما يتعلس ببعض الحا ت.

 

 ثالثا: مسؤولية الناقل والناقل الفعلي:
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قتتتتتل ي تتتتتل مالتتتتت و  عتتتتتل الن تتتتتل بكاملتتتتته ان النا أشتتتتتارت( متتتتتل اتااقيتتتتتة بتتتتتامبورج، 1 10ان ال تتتتتادب )

ويكتتتون مالتتت و   تتتي متتتا يتعلتتتس بالن تتتل التتت   ي تتتوم بتنايتتت ا الناقتتتل الاعلتتتي ع تتتا يأتيتتته الناقتتتل الاعلتتتي 

 ت  ير. أوومالتيدموا وو أ ا  ي نطا  وظائا م مل  عل 

 

وعنتتتد وقتتتو  مالتتت ولية علتتتى الناقتتتل والناقتتتل الاعلتتتي معتتتا و تتتي اتتتدودبا تكتتتون مالتتت وليت  ا بالتكا تتتل 

لتضتتتامل، ايتتتث ستتتيكون الناقتتتل بتتتو الشتتتير الوايتتتد ال التتت ول عتتتل  تتتل ع ليتتتة الن تتتل اتتتتى ولتتتو وا

بعضتتته إلتتتى ناقتتتل  أو تتتان بنتتتاك شتتتر   تتتي ستتتند الشتتتحل يعطيتتته ترخي تتتا بتتتان يع تتتد بتنايتتت  الن تتتل  لتتته 

أ  ان ل تتتاا  الحتتتس  تتتي البضتتتائ  ان ير تتت  علتتتى الناقتتتل بتتتالتعويض ع تتتا ي تتتي  البضتتتائ     علتتتي.

( متتتتل 1متتتتل نتتتتر الا تتتترب ) األخيتتتتران الجتتتتزء  إ رر نتتتتاتج عتتتتل التتتتتأخير،  تتتت أوتلتتتت   أومتتتتل بتتتتأك 

( عتتتاد وقيتتتد مالتتت ولية الناقتتتل  تتتي متتتا يتعلتتتس بالن تتتل التتت   ي تتتوم بتتته الناقتتتل الاعلتتتي  اشتتتتر  10ال تتتادب )

ت  تتتتير متتتتل الناقتتتتل الاعلتتتتي  أول التتتت وليته عتتتتل بتتتت ا الن تتتتل ان يكتتتتون الضتتتترر قتتتتد نشتتتتأ عتتتتل  عتتتتل 

 تتتان متتتا وقتتت  متتتل الناقتتتل الاعلتتتي وتابعيتتته  إذاأ   ،نطتتتا  وظتتتائا مومالتتتتيدميه وو أئتتته وقتتت  متتتن م  تتتي 

ييتتترج عتتتل نطتتتا  وظتتتائا م  تتتان مالتتت ولية الناقتتتل تنتاتتتي عتتتل الجتتتزء متتتل الن تتتل التتت   ع تتتد بتتته إلتتتى 

 تتتتي  اإلثبتتتتاتالر تتتتو  علتتتتى الناقتتتتل الاعلتتتتي، وان عتتتت ء  إ الناقتتتتل الاعلتتتتي و  يب تتتتى ل تتتتاا  الشتتتتحنة 

 أوان ي تتتتيم التتتتدليل علتتتتى ان الاعتتتتل  ،كتتتتي يناتتتتي مالتتتت وليتهل ،بتتتت ا الحالتتتتة ي تتتت  علتتتتى الناقتتتتل وعليتتتته

وبتتتت ا العتتت ء لتتتتيل .  الت  تتتير التتت   وقتتتت  متتتل الناقتتتل الاعلتتتتي وتابعيتتته  تتتان ختتتتارج نطتتتا  وظتتتائا م

 . األاوالس أ  ي  ل 

 

( متتتل 2بتتت ا ا تااقيتتتة وتنطبتتتس علتتتى الناقتتتل الاعلتتتي التتت   ي تتتوم بتتتو بتنايتتت ا الا تتترب ) أاكتتتاموتالتتتر  

 (.10ال ادب )

 

 1978لسنة  أحكات اتفاقية هامبور  – حث الثانياملب
 

 1978لبضتتتتائ  بحتتتترا لالتتتتنة اتااقيتتتتة بتتتتامبورج الياصتتتتة بن تتتتل االتعريتتتت  بنتنتتتتاول  تتتتي بتتتت ا ال بحتتتتث 

 . ب ا لأتااقية إليهتحال ال رسل  ، وبيانات سند الشحلوسريان ا، و

 

 اتفاقية هامبورج -1

 

ل تتتة بالن تتتل البحتتتر  للبضتتتائ ، وان ال ا تتتوم بتتتي معابتتتدب دوليتتتة ت تتتوم علتتتى تحديتتتد بعتتتض ال واعتتتد ال تع

ال اتتتتترض،  اإلب تتتتال أوع ومتتتتا ان مالتتتت ولية الناقتتتتل ب و تتتت  بتتتت ا ا تااقيتتتتة ت تتتتوم علتتتتى مبتتتتدأ اليطتتتتأ 

ا تااقيتتتة تحتتتدد بتتت ا ال اعتتتدب  أاكتتتامان  إ علتتتى الناقتتتل  اإلثبتتتاتومتتت دى ذلتتت    اعتتتدب ان ي تتت  عتتت ء 

  ي ما يتعلس ببعض الحا ت.

 

، وذلتتتت  بعتتتتد ت تتتتديس  امبيتتتتا 1992 11 1ايتتتتز الناتتتتاذ التتتتدولي اعتبتتتتارا متتتتل وقتتتتد دخلتتتتت ا تااقيتتتتة 

( متتتتل بتتتت ا 30ال تتتتادب ) أاكتتتتام، وذلتتتت  استتتتتنادا إلتتتتى 1992 10 7وبتتتتي الدولتتتتة العشتتتترون علي تتتتا  تتتتي 

 ا تااقية.

 

التتتتتي وردت با تااقيتتتتة الدوليتتتتة الياصتتتتة بتوايتتتتد بعتتتتض  األاكتتتتامان بتتتت ا ا تااقيتتتتة قتتتتد التتتتت محتتتتل 

 تتتتي  برو التتتتل( التتتتتي وقعتتتتت  تتتتي 1924لعتتتتام  برو التتتتلوال التتتت اب )اتااقيتتتتة قواعتتتتد ستتتتندات الشتتتتحل 

 لألستتتتباووذلتتتت   1968 2 23 تتتتي  برو التتتتلالتتتت   وقتتتت   تتتتي )والبروتو تتتتول ال عتتتتدل( ل تتتتا و 1924

 التالية:

 

اتااقيتتتة  أاكتتتامالبتتتالغ  تتتي صتتتياغة بعتتتض  األثتتتربالتتتب  التطتتتور التكنولتتتو ي للن تتتل البحتتتر  و تتتان لتتته  -1

 .1978ل البضائ  بطريس البحر لعام ال تحدب الياصة بن  األمم
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ومتتتل بتتت ا ا نت تتتادات الشتتترو   1924لعتتتام  برو التتتل تتتت إلتتتى اتااقيتتتة بالتتتب  ا نت تتتادات التتتتي و  -2

 .التي  انت ترد  ي سند الشحل ب دد مال ولية الناقل

 

 بيانات سند الشحن  -2

 

الناقتتتتل  أوالناقتتتل انتتتته متتتتى انت لتتتتت الالتتتل  إلتتتى ع تتتتدب  ا تااقيتتتة( متتتل 15، 14ال تتتتادتيل ) أاكتتتامتتتتنر 

ستتتند الشتتتحل إلتتتى الشتتتاال وعلتتتى ان يتضتتت ل  ب صتتتدارالاعلتتتي، ي تتتوم الناقتتتل بنتتتاء علتتتى  لتتت  الشتتتاال 

 :اآلتيةالبيانات 

 

الطبيعتتتة العامتتتة للبضتتتائ ، والعأمتتتات الرئيالتتتية الأ متتتة للتح تتتس متتتل نتتتو  الالتتتل   عتتتدد الطتتترود   -أ

   يت ا. أوال ط ، وو ن الالل    أو

 لالل .الحالة ال ابرب ل  -و

 اسم الناقل وال حل الرئيالي لع له.  -ج

 اسم الشاال.  -د

  ي االة تعييل الشاال له. إليهاسم ال رسل    -بت

مينتتتاء الشتتتحل ال ن تتتو  عليتتته  تتتي ع تتتد الن تتتل البحتتتر  والتتتتاريخ التتت   انت لتتتت  يتتته الالتتتل  إلتتتى   -و

 ايا ب الناقل  ي ميناء الشحل.

 الن ل.ميناء التاريغ ال ن و  عليه  ي ع د   - 

 .أصليةو دت أ ثر مل نالية  إذامل سند الشحل  األصليةعدد النالخ   -م

 سند الشحل. إصدارمكان   - 

 . باس هتوقي  شير أخر يت رف  أوتوقي  الناقل   - 

الن تتتل  أ تتتربأختتترى تتتتدل علتتتى ان  إشتتتارب أو، إليتتتهالن تتتل بال تتتدر ال التتتتحس د عتتته ال رستتتل  أ تتترب  -ك

 مالتح ة الد   منه.

 (:23( مل ال ادب )3 ي الا رب ) إليهن ال شار البيا  -ل

أ  وثي تتتة أختتترى تثبتتتت ع تتتد الن تتتل البحتتتر  تعتتتيل تضتتت ينه بيانتتتا  أو"متتتتى صتتتدر ستتتند الشتتتحل 

بتتت ا ا تااقيتتتة التتتتي تبطتتتل أ  شتتتر  ينتتتت ر من تتتا ب تتتا يضتتتر  ألاكتتتاميتتت  ر  يتتته ان الن تتتل ييضتتت  

 " .ال رسل أوب  لحة الشاال 

  ان الحال   ل . إذا  شحن ا على سط  الالاينة يجو أوبيان ان الالل  ستشحل   -م

 أ تتترافاتاتتتس علتتتى ذلتتت  صتتترااة بتتتيل  إذا تتتترب تالتتتليم الالتتتل   تتتي مينتتتاء التاريتتتغ،  أوتتتتاريخ   -ن

 الع د.

 (:6( مل ال ادب )4أ   يادب مل ادود ال ال ولية اتاس علي ا ب  تضى الا رب )  -س

 ولية تتجتتتتاو  الحتتتتدود ال ن تتتتو  يجتتتتو  با تاتتتتا  بتتتتيل الناقتتتتل والشتتتتاال تعيتتتتيل اتتتتدود لل التتتت" 

 ." (1علي ا  ي الا رب )

 

 طبقا لالتفاقية إليهتحفظ المرسل  -3

 

 إليتتتهلتتتم ي تتتم ال رستتتل  إذاالتتتتأخير انتتته  أوالتلتتت   أو( اإلخطتتتار عتتتل ال تتتأك 19ال تتتادب ) أاكتتتام أشتتتارت

  التلتتت  للناقتتتتل  تتتتي تتتتتاريخ  أوالتلتتتت ، وب ابيتتتة بتتتت ا ال تتتتأك  أوبتو يتتته إخطتتتتار  تتتتتابي عتتتل ال تتتتأك 

اعتبتتتر ان بتتت ا التالتتتليم قرينتتتة  ا يتتتة علتتتى  إليتتتهيتجتتتاو  يتتتوم الع تتتل التتتتالي لتالتتتليم الالتتتل  إلتتتى ال رستتتل 

لتتتم تكتتتل بتتت ا الوثي تتتة قتتتد صتتتدرت،   تتت ذاان الناقتتتل ستتتلم الالتتتل  بالكيايتتتة ال وصتتتو ة ب تتتا  تتتي وثي تتتة الن تتتل، 

 اعتبرت ان ا سل ت بحالة سلي ة.

 

لتتتم  إذا( متتتل بتتت ا ال تتتادب 1الا تتترب ) أاكتتتام، تالتتتر  التلتتت  غيتتتر ظتتتابر أووانتتته  تتتي االتتتة  تتتون ال تتتأك 

 . إليهيوما( متوالية تالية ليوم تالليم الالل  إلى ال رسل  15يو ه اإلخطار الكتابي  ي مدب )
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تاتيشتتت ا ب تتتورب مشتتتتر ة متتتل  انتتت   أو إليتتته تتترت معاينتتتة الالتتتل  وقتتتت تالتتتلي  ا إلتتتى ال رستتتل  وإذا

 أوال عاينتتتتة  أثنتتتتاءكتتتتتابي ع تتتتا يتتتتتم التح تتتتس منتتتته الطتتتتر يل، انتاتتتتت الحا تتتتة إلتتتتى تو يتتتته اإلخطتتتتار ال

 تل . أوالتاتيش ال   وريل مل بأك 

 

 الخالصة

 

ي تتتتيم مجتتتترد قرينتتتتة ظتتتتابرب  وإن تتتتاان عتتتتدم تو يتتتته اإلخطتتتتار   ينشتتتتىء د عتتتتا بعتتتتدم قبتتتتول ال التتتت ولية 

بالت تتتتتادم  إ بتتتتتي   تالتتتتت ي  إذالناقتتتتتل الاعلتتتتتي متتتتت  ب تتتتتاء التتتتتدعوى  أوبالتتتتتيطة  تتتتتي صتتتتتال  الناقتتتتتل 

( متتتل ا تااقيتتتة التتتتي نشتتتير ل تتتا  تتتي مو تتتو  الت تتتادم وقتتتد  رقتتتت 20  عليتتته  تتتي ال تتتادب )ال ن تتتو

 بيل االتيل:

 

التلتتتت  ظتتتتابرا أ  ي كتتتتل تبينتتتته دون اا تتتتة إلتتتتى  حتتتتر البضتتتتاعة  أو تتتتان ال تتتتأك  إذااالتتتتة متتتتا   -1

 .إليهمل ال رسل 

 تتتتلة ليتتتتوم يومتتتتا( مت 15التلتتتت  غيتتتتر ال تتتتابر  تتتتا  ت تتتتديم اإلخطتتتتار ختتتتأل ) أواالتتتتة ال تتتتأك   -2

 تالليم البضائ .

 

 شروط حتديد املسؤولية – املبحث الثالث
 

 :أاكام شرو  تحديد ال ال ولية و سنتناول  ي ب ا ال بحث 

 

 .1978اتااقية بامبورج لالنة  -1

 .1972لالنة  12رقم  األردنيقانون التجارب البحرية  -2

 .1983لالنة  80قانون الن ل العراقي رقم   -3

 .1994( لالنة 15الي ني رقم ) ال انون البحر  -4

 .1978اتااقية بامبورج لالنة  -5

 

 أو( انتتته يلتتتزم الناقتتتل 1 6ال تتتادب ) أشتتتارتاتااقيتتتة بتتتامبورج ايتتتث  بأاكتتتامال تتتانوني ع تتتأ  األصتتتلان 

التتتتتأخير الأاتتتتس بالبضتتتتائ   أوالتلتتتت   أوبتتتتالتعويض عتتتتل ال تتتتأك  األاتتتتوالالالتتتتاينة  تتتتي أ  اتتتتال متتتتل 

 2.5لتتتت  أوأيتتتة واتتتدب أختتترى متتتل واتتتدات الشتتتحل  أوية عتتتل  تتتل  تتترد واتتتدب االتتتاب 835ب بلتتتغ يعتتتادل 

 .أعلى أي  االتالاة  أوللبضائ  ال الكة  اإل  اليوادب االابية عل  يلو  رام مل الو ن 

 

 األعلتتتتىوعلتتتتى أ  اتتتتال  تتتتان مج تتتتو  التعويضتتتتات التتتتتي يتح ل تتتتا الناقتتتتل   يجتتتتو  ان تتجتتتتاو  الحتتتتد 

 للتعويض.

 

متتتل معتتتايير مو تتتوعية االتتتابية تحك يتتتة  أستتتاسديتتتد بتتت ا التعتتتويض علتتتى ان بتتت ا ا تااقيتتتة تناولتتتت تح

وميتتتزت  تتتي شتتتأن بتتت ا التحديتتتد التحك تتتي  بتتتيل االتتتة التعتتتويض ال ترتتتت  علتتتى متتتا يلحتتتس البضتتتائ  متتتل 

تلتتت  وبتتتيل االتتتة التعتتتويض عتتتل التتتتأخير  تتتي التالتتتليم، وان تحديتتتد التعتتتويض عتتتل الضتتترر  أوبتتتأك 

و انتتته يتحتتتدد ب بلتتتغ معتتتادل ل تتترتيل ون تتت    األولتتتىلا تتترب النتتتا م عتتتل التتتتأخير  تتتي التالتتتليم  تتتاء  تتتي ا

يتجتتتاو  ال بلتتتغ الكلتتتي  أ ال تاتتتس علي تتتا  تتتي ع تتتد ن تتتل البضتتتائ  التتتتي تعر تتتت للتتتتأخير علتتتى  لأل تتترب

 ال تاس علي ا  ي ع د ن ل البضائ  بالبحر.  لأل رب

 

ا   تتترر عتتتل تبعتتتا   ت تتت ،أستتتلانا  تتتا  ،متتتا ا ت تتت  أ ثتتتر متتتل تعتتتويض مالتتتتحس علتتتى الناقتتتل وإذابتتت ا 

تلتتت  البضتتتائ  متتت   تتترر نشتتتأ عتتتل التتتتأخير  تتتي التالتتتليم   تتتد قضتتتت الا تتترب )ج( متتتل ناتتتل  أوبتتتأك 

 األعلتتتتىيتجتتتتاو  الحتتتتد  أ يجتتتت   األ تتتترارال تتتتادب، بتتتتان مج تتتتو  متتتتا يحكتتتتم بتتتته متتتتل تعتتتتويض عتتتتل 

 للتعويض بغرض بأك البضاعة محل الن ل بأ ا  ليا.
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 : األتيللتعويض  األق ىإلى االاو الحد  أشارت( مل نال ال ادب، قد 2  ا ان الا رب )

 

واتتتتدب من تتتتا  أوواتتتتدات الشتتتتحل مج عتتتتة  تتتتي ااويتتتتات  تتتتان  تتتتل  تتتترد  أوعنتتتتدما تكتتتتون الطتتتترود  .1

 تعتبتتتتر  وإ دبا متتتت  ورا  تتتتي ستتتتند الشتتتتحل د تتتتان عتتتت إذاواتتتتدب شتتتتحل مالتتتتت لة  أويعتبتتتتر  تتتتردا 

 الحاوية وما تش له وادب شحل واادب.

تعتبتتتر واتتتدب شتتتحل مالتتتت لة تتتتدخل  تتتي    ن تتتاتلاتتتت  أو  انتتتت الحاويتتتة ذات تتتا قتتتد بلكتتتت إذا أمتتتا  .2

 م دمة منه.  أوللتعويض ما لم تكل م لو ة للناقل  األق ىاالاو الحد 

 

واتتتتدب شتتتتحل مالتتتتت لة  أويعتبتتتتر  تتتتردا  إذأ( يالتتتتود علي تتتتا  تتتتاب  الغ تتتتوض -2 6الا تتتترب ) أاكتتتتامان 

متتتتل  أداببتتتتأب  تتتتي مع أن تتتتاواتتتتدات الشتتتتحل األختتتترى ال عتتتتددب  تتتتي ستتتتند الشتتتتحل وال تتتت  ور  أوالطتتتترود 

 الن ل.   أدوات

 

( متتتتل بتتت ا ا تااقيتتتتة عالجتتتتت  يايتتتة تحويتتتتل الواتتتتدات الحالتتتابية إلتتتتى الع تتتتأت 4 26بتتت ا وان ال تتتتادب )

الو نيتتتة  تتتي التتتدول ال تعاقتتتدب ايتتتث قضتتتت ان يتتتتم التحويتتتل و  تتتا ل ي تتتة الع لتتتة الو نيتتتة  تتتي التتتتاريخ 

العبتتتترب بتتتتتاريخ صتتتتدور الحكتتتتم  التتتت   يتاتتتتس عليتتتته أصتتتتحاو الشتتتتأن، و تتتتي غيبتتتتة بتتتت ا التتتتتاريخ تكتتتتون

 بالتعويض.

 

( متتتل ناتتتل ا تااقيتتتة، لتتتم تعتتتي الحتتتس للناقتتتل  تتتي ا ستتتتاادب متتتل تحديتتتد ال التتت ولية 8ال تتتادب ) أاكتتتامان 

التتتتأخير  تتتي التالتتتليم قتتتد نتتتتج عتتتل  أوالتلتتت   أوثبتتتت ان ال تتتأك  إذا( 6ال ن تتتو  علي تتتا  تتتي ال تتتادب )

ارتكتتتت  عتتتتل  أوالتتتتتأخير  أوالتلتتتت   أوأك وت  تتتتير ارتكبتتتته ب  تتتتد التالتتتتب   تتتتي بتتتت ا ال تتتت أو عتتتتل 

 التأخير. أوالتل   أواست تارا وعل علم باات ال ادو  ب ا ال أك 

 

علتتتتى ال تتتتدعي التتتت   يريتتتتد ارمتتتتان الناقتتتتل متتتتل الت التتتت  بتحديتتتتد  اإلثبتتتتاتعتتتت ء  إل تتتتاءويعنتتتتي بتتتت ا 

 ( مل ال ادب الثامنة ش لت تابعي الناقل وو أءا.2ب ا وان الا رب )  التعويض.
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   بأنتتتتهالأا تتتتة بالبضتتتتائ   واأل تتتترار(، تبعتتتتة الناقتتتتل متتتتل  تتتتراء اليالتتتتائر 214ل تتتتد اتتتتددت ال تتتتادب )

واتتتدب مبلغتتتا يحتتتدد بن تتتام متتتا لتتتم ي تتترم  أوان تتعتتتدى عتتتل  تتتل  تتترد  األاتتتواليجتتتو  بحتتتال متتتل 

تح يل تتتا  تتتي الالتتتاينة ويتتتدرج بتتت ا الت تتتري   تتتي وثي تتتة الشتتتاال عتتتل نتتتو  بتتت ا البضتتتاعة وقي ت تتتا قبتتتل 

 وتنر ب ا ال ادب:  الشحل.

 
الأا تتتتة بالبضتتتتائ    يجتتتتو  بحتتتتال متتتتل  واأل تتتترار"ان تبعتتتتة الناقتتتتل متتتتل  تتتتراء اليالتتتتائر 

واتتتدب مبلغتتتا يحتتتدد بن تتتام ي تتتدر  ي تتتا بعتتتد نشتتتر بتتت ا  أوان تتعتتتدى عتتتل  تتتل  تتترد  األاتتتوال
البضتتتاعة وقي ت تتتا قبتتتل تح يل تتتا  تتتي الالتتتاينة،  ال تتتانون متتتا لتتتم ي تتترم الشتتتاال عتتتل نتتتو  بتتت ا

 األخيتتترويتتتدرج بتتت ا الت تتتري   تتتي وثي تتتة الشتتتحل ويعت تتتد بو تتته الناقتتتل متتتا لتتتم يثبتتتت بتتت ا 
 لتتته ان  إ رائتتته تتتان الناقتتتل ينكتتتر صتتتحة الت تتتري   تتتي وثي تتتة الشتتتحل  تتتي وقتتتت  إذاعكالتتته، 

ال ي تتتة  إثبتتتاتيتتتدرج  تتتي وثي تتتة الشتتتحل تحا تتتات معللتتتة ومتتتل شتتتأن بتتت ا التحا تتتات ان تل تتتي 
ال التتتتلم،  تتتتل شتتتر  يح تتتر  يتتته الناقتتتل تبعتتتته ب بلتتتتغ دون  أوالح ي يتتتة علتتتى عتتتاتس ال رستتتل 

التتت   ن تتتت عليتتته بتتت ا ال تتتادب يعتتتد ملغيتتتا، وي كتتتل إعتتتادب الن تتتر بتتتال بلغ ال ن تتتو  عليتتته 
 " .، بن ام ي در استنادا إلى ت لبات الن د الدوليةأعأا

 

و  تتتا لشتتترو  ستتتند الشتتتحل غيتتتر م كتتتل ألن ستتتندات بتحديتتتد مالتتت ولية الناقتتتل البحتتتر   األختتت بتتت ا وان 

ال تتتتادب  ألاكتتتتامخأ تتتتا  إرادت تتتتمالتتتتتي يلتتتتتزم  ي تتتتا عاقتتتتدوبا دون  اإلذعتتتتانالشتتتتحل بتتتتي متتتتل ع تتتتود 

 والتي تنر على: األردني( مل قانون التجارب البحرية 215)
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 تتتتي وثي تتتتة للن تتتتل  أو تتتتي وثي تتتتة شتتتتحل  أدرجيعتبتتتتر ملغيتتتتا و  ماعتتتتول لتتتته  تتتتل شتتتتر   -أ" 
 إبتتتراء تتتي خار  تتتا و انتتتت غايتتتته ال باشتتترب  أوال امشتتتية  األردنيتتتةنشتتتأ  تتتي ال  لكتتتة البحتتتر  ت

 اإلثبتتتاتتحويتتتل عتتت ء  أوبتتت ا ال تتتانون  أوالناقتتتل متتتل التبعتتتة التتتتي يل ي تتتا عليتتته ال تتتانون العتتتام 
ميالاتتتة قواعتتتد ا خت تتتا . يعتتتد  أوبتتت ا ال تتتانون  أو اإل تتتراءع تتتل تعنيتتته ال تتتوانيل ال رعيتتتة 

متتتل   ختتترأ  شتتتر   أورك للناقتتتل مناعتتتة التتتتأميل عتتتل البضتتتائ   تتتل شتتتر  يتتتت إبتتتراءشتتتر  
 النو  نااله.

 
اتاتتتتتا  ينتتتتتز   أويعتبتتتتتر بتتتتتا أ  تتتتتل شتتتتتر    ختتتتتربتتتتتالرغم م تتتتتا ورد  تتتتتي أ  قتتتتتانون  -و

الن تتتل  أول وثتتتائس الشتتتحل  تتتي الن تتتر  تتتي اليأ تتتات الناشتتت ة عتتت األردنيتتتةاخت تتتا  ال حتتتا م 
 ." البحر 

 

تر تتتت التحديتتتد  وإن تتتاتحتتتدد مالتتت ولية الناقتتتل البحتتتر   ( متتتل ناتتتل ال تتتانون لتتتم214ايتتتث ان ال تتتادب )

لتتت ا  تتتان ال تتتول بتتتان شتتتر  تحديتتتد ال التتت ولية   ييتتتال  الن تتتام العتتتام،   يعنتتتي ال بتتتول  . لن تتتام ختتتا 

اتاتتتتا  بتتتتان شتتتتر  تحديتتتتد ال التتتت ولية   ييتتتتال  الن تتتتام العتتتتام،   يعنتتتتي ال بتتتتول  أوان أ  شتتتتر   إذبتتتته 

  تتتتا ان  . (215قتتتتل متتتتل ال التتتت ولية يعتتتتد بتتتتا أ ستتتتندا لل تتتتادب )اتاتتتتا  يعاتتتتي النا أوان أ  شتتتتر   إذبتتتته 

  يالتتت   ا شتتتترا   تتتي ستتتند  وألنتتتهبتحديتتتد مالتتت ولية الناقتتتل البحتتتر  يضتتتر بالج تتتة ال التتتتوردب  األختتت 

ن تتتت علتتتى ان تبعتتتة الناقتتتل  أعتتتأاوب تتتا ان ال تتتادب  . الشتتتحل علتتتى تعتتتويض اقتتتل متتتل قي تتتة البضتتتاعة

ان تتعتتتتدى  األاتتتتوالاتتتتال متتتتل  بتتتتأ بالبضتتتتاعة   يجتتتتو  الأا تتتتة  األ تتتترار أومتتتتل  تتتتراء اليالتتتتائر 

وايتتتث انتتته لتتتم ي تتتدر  ،واتتتدب مبلغتتتا يحتتتدد بن تتتام ي تتتدر  ي تتتا بعتتتد نشتتتر بتتت ا ال تتتانون أوعتتتل  تتتل  تتترد 

واتتتدب متتتل البضتتتائ  ال شتتتحونة  أون تتتام يحتتتدد ال بلتتتغ الوا تتت   تتت انه متتتل قبتتتل الناقتتتل عتتتل  تتتل  تتترد 

ي تتتة الشتتتحل بتحديتتتد قي تتتة الضتتت ان ب بلتتتغ   بتتتالطريس البحتتتر ،  تتتان متتتا يحكتتتم الشتتتر  التتتوارد  تتتي وث

بتتتتاريخ وقتتتو  الضتتترر  األردنتتتيمتتتا يعتتتادل بتتت ا ال بلتتتغ بالتتتدينار  أويتجتتتاو  )ال ثبتتتت  تتتي ستتتند الشتتتحل( 

 انتتتت ال ي تتتة قتتتد تتتتم الت تتتري  ب تتتا  تتتي ستتتند الشتتتحل )ومتتتل ال عتتتروف ان قي تتتة البضتتتاعة تتتت  ر  إذا إ 

ي ال واعتتتد ال ن تتتو  علي تتتا  تتتي ال تتتانون  تتتي قائ تتتة ال ج تتتز ونتتتادرا متتتا تتتت  ر  تتتي ستتتند الشتتتحل( بتتت

( متتتتل ال تتتتانون ال تتتتدني تجيتتتتز لل تعاقتتتتديل ان يحتتتتددا قي تتتتة البضتتتتاعة م تتتتدما 364ال تتتتدني وان ال تتتتادب )

  ي ختتت   ،أعتتتأاواستتتتنادا إلتتتى  تتتل متتتا  تتتاء  ل ،لتتت  .  تتتي اتاتتتا   اتتتس أوبتتتالنر علي تتتا  تتتي الع تتتد 

 .األردنيةبه ال حا م  أخ تبتحديد مال ولية الناقل و  ا لشرو  سند الشحل، وبو ما 

 

الواتتتتدات التتتتتي تشتتتت ل ا الحاويتتتتة اعتبتتتتر  تتتتل من تتتتا  أو  عتتتتت الطتتتترود  إذاومتتتتل الجتتتتدير بالتتتت  ر انتتتته 

و تتتي غيتتتر بتتت ا الحالتتتة تعتبتتتر  لل التتت ولية.  األعلتتتىواتتتدب مالتتتت لة  تتتي متتتا يتعلتتتس بتعيتتتيل الحتتتد  أو تتتردا 

 وادب واادب. أوالحاوية ب ا ااتوته  ردا 

 

لتتتم يالتتتلم الناقتتتل البضتتتاعة التتتتي   تتت ذا ،  تتتد الطتتترد بتتتو ب ثابتتتة بأ تتته بأ تتتا  ليتتتا    تتتدل  يتتته انم تتتا و

 بلكت بأ ا  ليا. أن ااعتبر مال و  عن ا باعتبار  إليهتالل  ا  ي ميناء الشحل إلى ال رسل 

 

 1983لسنة  80النقل العراقي رقم قانون   أحكاموفق  -3

 

التتتتتأخير  تتتتي تالتتتتلي ه  أوتلاتتتته  أوأك الشتتتتيء ( اتتتتددت مالتتتت ولية الناقتتتتل عتتتتل بتتتت150ال تتتتادب ) أاكتتتتامان 

 25.1 تتتتي الن تتتتل بتتتتيل العتتتترا  وخار تتتته ايتتتتث تكتتتتون مالتتتت ولية الناقتتتتل عتتتتل ن تتتتل الشتتتتيء بحتتتترا بتتتتت )

أيتتتة واتتتدب شتتتحل أختتترى  أودينتتتارا( عراقيتتتا للطتتترد الوااتتتد  350دينتتتار( لكتتتل  يلتتتو  تتترام وااتتتد وبتتتت )

 التالية: األسلأ ثر وتحال  و س  أي  ا

 

 إذاواتتتدب شتتتحل مالتتتت لة  أومتتتا شتتتا ل ا، يعتبتتتر  تتتل متتتا يحاتتتل  ي تتتا  تتتردا  أوويتتتة، عنتتتد استتتتيدام اا  -1

 تم تعدادبا  ي وثي ة الن ل، وبيأ ه تعتبر الحاوية ب ا  ي ا  ردا واادا.

عنتتتد ت تتتديم الناقتتتل ااويتتتة، ومتتتا شتتتا ل ا تكتتتون الطتتترود وواتتتدات الشتتتحل ال حاوظتتتة  ي تتتا واتتتدات   -2

 .مالت لة وان لم تعدد  ي وثي ة الن ل

 

 انه لم يعي للناقل الحس بالت ال  بتحديد ال ال ولية  ي االتيل: إ 



 

 

 
- 114 - 

 الت ري  ب ي ة الشيء  ي سند الشحل. -

 مل تابعيه. أوخطأ  اليم منه  أوثبوت صدور غش  -

 

ي كتتتل ان تتجتتتاو  التتتتي ال تتتانون ا تاتتتا  بتتتيل الناقتتتل وال رستتتل علتتتى تعيتتتيل اتتتدود مالتتت وليته  وأ تتتا 

 .أاأعالحدود ال ن و  علي ا 

 

ن تتتتل الشتتتتيء  أ تتتترب  تتتتا اتتتتددت مالتتتت ولية الناقتتتتل عتتتتل التتتتتأخير ب بلتتتتغ يعتتتتادل مثلتتتتيل ون تتتت  مثتتتتل 

ال تعاقتتتد علتتتى ن ل تتتا  تتتي  األشتتتياءن تتتل  أ تتتور  يتجتتتاو  بتتت ا ال بلتتتغ مج تتتو  ن ال تتتتأخر   تتتي، علتتتى ا

 ذل  الع د.

 

 1994لسنة  15البحري اليمني رقم   القانون  أحكاموفق  -4

 

الأا تتتة بالبضتتتائ  عتتتل بتتتأك  واأل تتترارتبعتتتة الناقتتتل متتتل  تتتراء اليالتتتائر ( 249ل تتتد اتتتددت ال تتتادب )

واتتتدب شتتتحل  أوان يتعتتتدى عتتتل  تتتل  تتترد  األاتتتوالاتتتال متتتل  بتتتأ   يجتتتو   بأنتتتهتلا تتتا  أوالبضتتتائ  

لاير( عتتتتتل  تتتتتل  يلتتتتتو  تتتتترام متتتتتل التتتتتو ن  100ب تتتتتا   يتجتتتتتاو  ) أولاير(  30.000مبلغتتتتتا وقتتتتتدرا )

 .أعلىللبضاعة أ  الحديل  اإل  الي

 

الواتتتتدات ال شتتتتحونة  تتتتي  أو  عتتتتت الطتتتترود  إذا، انتتتته أعتتتتأا( متتتتل ال تتتتادب 2الا تتتترب ) أاكتتتتامب و تتتت  و

اعتبتتتر  تتتل من تتتا  ،الواتتتدات التتتتي تشتتت ل ا الحاويتتتة أووذ تتتر  تتتي ستتتند الشتتتحل عتتتدد الطتتترود  ،ااويتتتات

لل التتت ولية، و تتتي غيتتتر بتتت ا الحالتتتة تعتبتتتر  األعلتتتىواتتتدب مالتتتت لة  تتتي متتتا يتعلتتتس بتعيتتتيل الحتتتد  أو تتتردا 

م دمتتتتة منتتتته  أولتتتتم تكتتتتل الحاويتتتتة م لو تتتتة للناقتتتتل  وإذا . واتتتتدب وااتتتتدب أواويتتتتة ب تتتتا ااتوتتتتته  تتتتردا الح

واتتتتدب مالتتتتت لة، وايتتتتث ان   تتتتد الطتتتترد بتتتتو ب ثابتتتتة بتتتتأك  لتتتتي  أوتلاتتتتت اعتبتتتترت  تتتتردا  أووبلكتتتتت 

اعتبتتتر مالتتت و  عن تتتا  إليتتتهلتتتم يالتتتلم الناقتتتل البضتتتاعة التتتتي استتتتل  ا  تتتي مينتتتاء الشتتتحل إلتتتى ال رستتتل   تتت ذا

 بلكت بأ ا  ليا. أن اتبار باع

 

انتتتته   يجتتتتو  للناقتتتتل الت التتتت  بتحديتتتتد مالتتتت وليته عتتتتل بتتتتأك  أشتتتتارت( 1 257ال تتتتادب ) أاكتتتتامان 

متتتل  أوامتنتتتا  صتتتدر منتتته  أوثبتتتت ان الضتتترر نشتتتأ عتتتل  عتتتل  إذاتتتتأخير تالتتتلي  ا  أوتلا تتتا  أوالبضتتتائ  

ادراك ان  تتتتررا بعتتتتدم ا تتتتترا  م تتتتحوو بتتتت أوالضتتتترر  إاتتتتدا متتتتل ااتتتتد تابعيتتتته ب  تتتتد  أونائبتتتته 

 ي كل ان يحد .

 

( متتتل ناتتتل ال تتتانون، انتتته   يجتتتو  للناقتتتل الت التتت   تتتي موا  تتتة الشتتتاال 250ال تتتادب ) أاكتتتام وأشتتتارت

خاصتتتة  أب يتتتةبيانتتتا قبتتتل الشتتتحل عتتتل  بيعتتتة البضتتتاعة وقي ت تتتا ومتتتا يعلتتتس علتتتى ال حا  تتتة علي تتتا متتتل 

صتتتحة ال ي تتتة التتتتي عين تتتا وذ تتتر بتتت ا البيتتتان  تتتي ستتتند الشتتتحل ويعتتتد البيتتتان ال تتت  ور قرينتتتة علتتتى 

 الشاال للبضائ  إلى ان ي يم الناقل الدليل على ما ييالا ا. 

 

( متتتل ناتتتل ال تتتانون، انتتته ي تتت  بتتتا أ  تتتل اتاتتتا  قبتتتل وقتتتو  الحتتتاد  التتت   نشتتتأ 252اعتبتتترت ال تتتادب )

 التالية:  األمورعنه الضرر ويكون مو وعه ااد 

 

 تلا ا. أويعاي الناقل مل ال ال ولية عل بأك البضائ   -أ

 ال   يضعه ال انون على عاتس الناقل. اإلثباتيعدل ع ء  -و

( متتتتل 249( متتتتل ال تتتتادب )1تحديتتتتد مالتتتت ولية الناقتتتتل بأقتتتتل م تتتتا بتتتتو من تتتتو  عليتتتته  تتتتي الا تتتترب ) -ج

 ال انون البحر .

 م اثل.  خرأ  اتاا   أوالنزول للناقل عل الح و  الناش ة عل التأميل على البضائ   -د
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 الفصل الثالث 

 ع الدعوى ا التقادت املانع من مس 
 

 .1972( لالنة 12رقم ) األردنيقانون التجارب البحرية  أاكام: و س األولال بحث  -1

 .1983لالنة  80قانون الن ل العراقي رقم  أاكامال بحث الثاني: و س  -2

 .1994لالنة  15ال انون البحر  الي ني رقم   أاكامال بحث الثالث: و س  -3

 . 1978اتااقية بامبورج لالنة  أاكامب : و س ال بحث الرا -4

 ال بحث اليامل: خأصة ال وانيل.  -5

 

 األولاملبحث 
 12رقتتتم  األردنتتتيقتتتانون التجتتتارة البحريتتتة  أحكتتتاتوفتتتق التقتتتادت املتتتانع لستتتماع التتتدعوى 

 1972لسنة 
 

د قتتتت متتتتتأخران الت تتتادم قتتتتد شتتتتر  لح ايتتتتة الناقتتتتل  تتتتأ يطالتتتت  بالضتتترر الأاتتتتس بالبضتتتتاعة  تتتتي وقتتتتت 
قيامتتتة بتنايتتت  التزاماتتتته، لتتت ا   نتتتاك متتتدب قانونيتتتة يحتتتددبا ال تتتانون يحتتتس ب و ب تتتا  إثبتتتاتيتعتتت ر عليتتته 

بعتتتدا ان  أيضتتتا  تتتا يحتتتس للناقتتتل   والنتتتواقر خأل تتتا. األ تتتراران يطالتتت  الناقتتتل عتتتل  إليتتتهلل رستتتل 

تلتتتت  ان ستتتتريان تلتتتت  ال تتتتدب يي إ بر تتتت  التتتتدعوى عليتتتته،  إليتتتتهيتتتتد   بالت تتتتادم وبالتتتت و  اتتتتس ال رستتتتل 

 باختأف صور ال ال ولية. 

 

التتتدعوى قبتتتل الناقتتتل بالتتتب   إقامتتتة( اتتتددت ال تتتدب ال انونيتتتة التتتتي ي كتتتل 219ال تتتادب ) أاكتتتاملتتت ا  تتتان 

  رر،  ي البضاعة وبي بعد تالليم البضاعة بالنة واادب ايث ن ت:  أوبأك 

 
 تتترر،  تتتي  تتتل  أوالتتتدعوى علتتتى الناقتتتل بالتتتب  بتتتأك  إقامتتتة"يالتتت ي ب تتترور التتتزمل اتتتس 

لتتتم ي تتت  التالتتتليم  بغتتتد ستتتنة متتتل اليتتتوم الوا تتت   إذابعتتتد تالتتتليم البضتتتاعة بالتتتنة وااتتتدب،  الأاتتتو
 تاللي  ا  يه" 

 

 ( مل نال ال انون على: 221مل ال ادب ) األخيرب  ا ن ت الا رب 

 
"يالتتت ي بحكتتتم متتترور التتتزمل بعتتتد ستتتنة متتتل وصتتتول الالتتتاينة اتتتس  تتتل دعتتتوى ناشتتت ة عتتتل تالتتتليم 

 " بضائ .
 

لتتتم ي تتت   وإذابعتتتد ستتتنة متتتل تتتتاريخ استتتتأم البضتتتاعة  أ  متتتل ستتت ا  التتتدعوى يبتتتديتضتتت ل ان الت تتتادم ال تتتان

  بعد سنة مل اليوم الوا   تاللي  ا  ي ا. 

 

 تتتي  التتتتأخيرلالتتتريان الت تتتادم وذلتتت  لح تتتول   أستتتاسوبرأينتتتا ان تتتتاريخ وصتتتول الالتتتاينة   يتعتتتد بتتته 

 تتترد وبتتت ا   ختتترتاريتتتغ متتتل تتتتاريخ  يبتتتدأوعليتتته  تتتان الت تتتادم . ع ليتتتات الرستتتو وال باشتتترب بالناتتتاض 

  تتتان بنتتتاك إذا ي تتتا  إليتتتهالتتتتاريخ التتت   ي كتتتل ان يعلتتتم بتتته ال رستتتل  ألنتتتهي الن طتتتة التتتتي يعتتتول علي تتتا بتتت

وبتتتت ا ا تجتتتتاا متتتتأخوذ بتتتته متتتتل  انتتتت  ال حتتتتا م األردنيتتتتة باإل تتتتا ة إلتتتتى أختتتت با ب بتتتتدأ  .  تتتترر أم  

 تح س الضرر أو عدم تح  ه. 
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ي ال طالبتتتات الوديتتتة  يكتتتون متتترور التتتزمل )الت تتتادم( بعتتتد أمتتتا العتتترف التجتتتار  الالتتتائد  تتتي األردن  تتت

ستتتنة متتتل تتتتاريخ وصتتتول الالتتتاينة لل ينتتتاء ولتتتيل متتتل تتتتاريخ استتتتأم البضتتتاعة أو متتتل تتتتاريخ استتتتأم 

جتتترى  تتتي ال طالبتتتات الوديتتتة بتتتيل شتتتر ات التتتتاميل والتتتو أء البحتتترييل  تتتي يوبتتت ا متتتا  .  ختتتر  تتترد

 ة أساسا للت ادم. األردن ايث يعت د الو أء تاريخ وصول الالاين

 

إ  إن بنتتتاك أاتتتوا  ي كتتتل اللجتتتوء إلي تتتا لغتتترض قطتتت  الت تتتادم لل تتتدب ال شتتتار إلي تتتا أعتتتأا وذلتتت  عتتتل 

 ريتتتتس ال طالبتتتتة الوديتتتتة غيتتتتر ال ضتتتتائية متتتت  الطلتتتت  متتتتل و يتتتتل الالتتتتاينة وقبتتتتل انت تتتتاء  تتتتترب متتتترور 

ون اإليجتتتاو وال بتتتول التتتزمل ب تتتدب معينتتتة ت ديتتتد  تتتترب الت تتتادم ل تتتدب يتاتتتس علي تتتا الطر تتتان علتتتى أن يكتتت

خطيتتتا،  تتتي   يطعتتتل ب تتترور الزمتتتان متتتل قبتتتل و يتتتل الالتتتاينة عنتتتد إقامتتتة التتتدعوى  تتتي االتتتة عتتتدم 

أ   تتتتي االتتتتة ا ستتتتتحالة للوصتتتتول إلتتتتى تالتتتتوية متتتت  و يتتتتل الالتتتتاينة أو نتتتتواد   ،التوصتتتتل إلتتتتى تالتتتتوية

 الح اية والتعويض يتم اللجوء إلى إقامة الدعوى وقبل تح س الت ادم. 

 

إن قبتتتتول  لتتتت  التعتتتتويض ختتتتأل ال تتتتدب ال انونيتتتتة متتتتل قبتتتتل و يتتتتل الالتتتتاينة واستتتتتأمه واالتتتت  رأينتتتتا 

يعتبتتتر إقتتترارا غيتتتر قضتتتائي متتتل قبتتتل مالتتتببي الضتتترر أو التتتن ر ويتضتتت ل اعترا تتتا خال تتتا وصتتتريحا 

وانتتتته  تتتتي أ ثتتتتر  ،وإخبتتتتارا صتتتتادقا بو تتتتود اتتتتس، إ  إذا ر ضتتتتت ال طالبتتتتة متتتتل قبتتتتل مالتتتتببي الضتتتترر

 ديتتتد  تتتترب الت تتتادم ل تتتدب   تزيتتتد عتتتل ستتتتة أشتتت ر بعتتتد ت تتتديم  لتتت  متتتل األايتتتان ي تتتوم و يتتتل الالتتتاينة بت

 صاا  البضاعة أو مل ي ثله.

 

لتتتون إلتتتى إ تتتراء التالتتتويات الوديتتتة ستتتواء ي يبتتت ا ومتتتل الجتتتدير بالتتت  ر إن و تتتأء الالتتتاينة  تتتي األردن 

عتتتتل  تتتتري  م مباشتتتترب أو عتتتتل  ريتتتتس نتتتتواد  الح ايتتتتة والتعتتتتويض دون اللجتتتتوء إلتتتتى ال حتتتتا م وذلتتتت  

ان الحاتتتتاظ علتتتتى ستتتت عت م ومكتتتتانت م  تتتتي الالتتتتو  التجتتتتار  البحتتتتر  بتتتت ا وان و تتتتود م ثلتتتتي لضتتتت 

نتتتتواد  الح ايتتتتة والتعتتتتويض  تتتتي األردن ا التتتت  مو تتتتو  الر تتتتو  وديتتتتا مرونتتتتة  تتتتي  تتتت ان ا تتتتو  

التتتم ال طاب تتتة وديتتتا، ولكتتتل متتتل اوبتتت ا النتتتواد  تبتتتد  استتتتجابة  ديتتتة وميل تتتة  تتتي  . ال التتتتورديل

 أا يتوق  على مدى مرونة الو أء البحرييل  ي األردن. الضرور  ال ول بان ما ورد أع

 

 املبحث الثاني
لستتتنة  80وفتتتق أحكتتتات قتتتانون النقتتتل العراقتتتي رقتتتم التقتتتادت املتتتانع لستتتماع التتتدعوى 

1983  
 

متتتتل تتتتتاريخ تالتتتتلم ال رستتتتل  ،وبتتتتي ستتتتنتان ،( قتتتتد اتتتتددت الاتتتتترب الزمنيتتتتة للت تتتتادم87إن أاكتتتام ال تتتتادب )

وي  تتتد بتتت ل  التالتتتليم  ،ي للشتتتيء أو التلتتت  وتحا تتته علتتتى االتتتته  تابتتتةإليتتته  تتتي اتتتالتي ال تتتأك الجزئتتت

 ب  ا الشأن بو: 5ونر ال ادب  . الاعلي للبضاعة إلى ال رسل إليه

 
"تت تتتتادم التتتتدعوى  تتتتي اتتتتالتي التلتتتت  أو ال تتتتأك الجزئتتتتي للشتتتتيء بالتتتتنتيل متتتتل تتتتتاريخ تالتتتتليم 

 " .ال رسل إليه وتحا ه على االته  تابة
 

ال تتتتأك الكلتتتتي للشتتتتيء أو التتتتتأخير  تتتتي غتتتتي االتتتتة ناتتتتل ال تتتتانون الاتتتتترب ( متتتتل 88واتتتتددت ال تتتتادب )

تالتتتل ه ولكتتتل متتتل تتتتاريخ ان ضتتتاء ال وعتتتد ال عتتتيل للتالتتتليم وعنتتتد عتتتدم تعيينتتته   تتتل تتتتاريخ ان ضتتتاء 

ال وعتتتد التتت   ي كتتتل وصتتتول الشتتتيء  يتتته متتتل قبتتتل ناقتتتل معتتتتاد لتتتو و تتتد  تتتي ال تتتروف ذات تتتا،   تتتا 

 45 ه الناقتتتل أو لتتتم ييطتتتر ال رستتتل إليتتته بالحضتتتور ختتتأل )اعتبتتتر الشتتتيء  تتتي اكتتتم ال التتت  إذا لتتتم يالتتتل

 يوما( مل تاريخ ان ضاء ال وعد ال   ور أعأا. 

 

بتتتت ا  تتتتي االتتتتة ر تتتتو  ال رستتتتل إليتتتته علتتتتى الناقتتتتل للشتتتتيء أمتتتتا  تتتتي دعتتتتاوى ر تتتتو  نتتتتاقلي الشتتتتيء 

خ متتتل تتتتاريخ ال طالبتتتة بتتتالتعويض رستتت يا أو متتتل تتتتاري (يتتتوم 90ال تعتتتاقبيل علتتتى بعضتتت م  تت تتتادم بتتتت )

  تتتا تالتتتر  ال تتتدب ال انونيتتتة  . ( متتتل ناتتتل ال تتتانون الالتتتابس90الو تتتاء، بتتت ا متتتا ن تتتت عليتتته ال تتتادب )
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للت تتتادم متتتل تتتتاريخ التالتتتليم الاعلتتتي أو الحك تتتي واعتبتتتر ال تتتانون تالتتتليم الشتتتيء إلتتتى ال رستتتل إليتتته واقعتتتا 

ا متتتتا اك تتتتا إذا ستتتتلم إلتتتتى الالتتتتلطات الحكوميتتتتة أو إلتتتتى الحتتتتارس ال ضتتتتائي التتتت   عينتتتتته ال حك تتتتة وبتتتت 

 ( مل نال ال انون. 89ن ت عليه أاكام ال ادب )

 
"يالتتتر  الت تتتادم متتتل تتتتتاريخ التالتتتليم الاعلتتتي أو الحك تتتي ويعتبتتتتر تالتتتليم الشتتتيء إلتتتى ال رستتتتل 
إليتتتته واقعتتتتا اك تتتتا إذ ستتتتلم إلتتتتى الالتتتتلطات الج ر يتتتتة أو إلتتتتى الحتتتتارس ال ضتتتتائي التتتت   عينتتتتته 

  " ال حك ة.
 

ا   تابتتتتة علتتتتى ت ديتتتتد متتتتدب الت تتتتادم إ  انتتتته لتتتتم يحتتتتدد ( متتتتل ناتتتتل ال تتتتانون ا تاتتتت93وأ تتتتا ت ال تتتتادب )

و تتتتي االتتتتة استتتتتحالة  . الاتتتتترب الزمنيتتتتة لت ديتتتتدبا بعتتتتد ان ضتتتتائ ا وإن تتتتا تر  تتتتا لأل تتتتراف ال تياصتتتت ة

الوصتتتول إلتتتى تالتتتوية ي كتتتل عندئتتت  اللجتتتوء إلتتتى إقامتتتة التتتدعوى وقبتتتل تح تتتس الت تتتادم ال تتتان  متتتل ستتت ا  

ال تتتتادب ت ن تتتتوقتتتتد  انون أو  تتتتي  تتتتترب ت ديتتتتد الت تتتتادم، التتتتدعوى  تتتت ل الاتتتتترب األصتتتتلية ال حتتتتددب بال تتتت

"يجتتتتو  ا تاتتتتا   تابتتتتة علتتتتى ت ديتتتتد متتتتدب الت تتتتادم ال ن تتتتو  علي تتتتا  تتتتي بتتتت ا علتتتتى ذلتتتت : ( 93)

 " .الا ل

 

 املبحث الثالث
لستتتنة  15وفتتتق أحكتتتات القتتتانون البحتتتري اليمنتتتي رقتتتم  التقتتتادت املتتتانع لستتتماع التتتدعوى

1994 
 

(، اتتتددت ال تتتدب ال انونيتتتة التتتتي ي كتتتل إقامتتتة التتتدعوى قبتتتل 260دب )إن أاكتتتام الا تتترب الثانيتتتة متتتل ال تتتا

 ضتتتي ستتتنة متتتل تتتتاريخ تالتتتليم البضتتتائ  أو متتتل بالناقتتتل بالتتتب  بتتتأك أو  تتترر أو ن تتتر  تتتي البضتتتاعة 

 التاريخ ال    ان يج  أن يتم  يه التالليم. 

 

 تتتي ع ليتتتات  ه لالتتتريان الت تتتادم وذلتتت  لح تتتول التتتتأخيربتتت وبرأينتتتا إن تتتتاريخ تالتتتليم البضتتتائ    يعتتتتد

الناتتتاض والتالتتتليم، وعليتتته  تتتان الت تتتادم يبتتتدأ  تتتي تتتتاريخ تاريتتتغ  ختتتر  تتترد وبتتت ا الن طتتتة بتتتي ال عتتتول 

 علي ا ألنه التاريخ ال   ي كل أن يعلم به ال رسل إليه  ي ا إذا  ان بناك  رر أو ن ر أم  . 

 

 : ( مل نال ال ادب قط  سريان ال دب ب ادى الطر  التالية2  ا أ ا ت الا رب )

 

 علم الوصول. ببكتاو مالجل م حوو  -1

 بتالليم ال التندات ال تعل ة بال طالبة.  -2

 بندو خبير لت دير األ رار.  -3

 باإل ا ة إلى األسباو ال  ررب  ي ال انون ال دني.  -4

 

إ    ( إن قطتتتت  الت تتتتادم )ستتتتريان ال تتتتدب( يكتتتتون لالتتتتنة أختتتترى.3، 2، 1ويا تتتتم م تتتتا  تتتتاء  تتتتي الا تتتترات )

ن إقتتتتترار النائتتتتت  ال تتتتتانوني للناقتتتتتل البحتتتتتر  بالضتتتتترر وتتتتتتدويل أعلتتتتتى ر استتتتتت ال ضتتتتتاء الي نتتتتتي  ان

مأا اتتتته خلتتت  أمتتتر التالتتتليم ال تتتادر عنتتته ي طتتت  الت تتتادم إلتتتى ت تتتادم خ التتتي با ستتتتناد إلتتتى أاكتتتام 

وبتتتت ا متتتتا  . ( متتتتل ال تتتتانون ال تتتتدني الي نتتتتي وبال ديونيتتتتة التتتتتي عليتتتته453الا تتتترب الالادستتتتة متتتتل ال تتتتادب )

بتتتتت،  1420لالتتتتنة  52التتتتدائرب التجاريتتتتة  تتتتي ال ضتتتتية التجاريتتتتة رقتتتتم    تتتتاء ب تتتترار ال حك تتتتة العليتتتتا 

 أمتتتروال تتترارات األختتترى ال تتتادرب عن تتتا، أ  ب عنتتتى إن إثبتتتات الضتتترر متتتل الو يتتتل ال أاتتتي خلتتت  

صتتتتريحا، ايتتتتث اعتبتتتترت ال حك تتتتة ان  إقتتتترارامنتتتته بالضتتتترر ويحتتتتس للتتتتدائل  إقتتتتراراالتالتتتتليم يعتبتتتتر 

يونيتتتة ال ت ثلتتتة بتتتالعجز والضتتترر التتت   يلحتتتس دبالضتتترر وبال النائتتت  ال تتتانوني للناقتتتل البحتتتر   إقتتترار

ي طتتتت   اإلقتتتترارولكتتتتون بتتتت ا  إقتتتراراالتالتتتتليم  أمتتتتروال ثبتتتت علتتتتى ظ تتتتر  إليتتتتهبالشتتتحنة التتتتتي لل رستتتتل 

 وإن تتتاو  يالتتت ي بتتت ا الحتتتس بالت تتتادم الالتتتنو   . الت تتتادم وبالتتتتالي يجعتتتل الحتتتس ال  تتتر بتتته ثابتتتتا  تتتي ذمتتتته

قتتتد ن تتتل الحتتتس بنتتتا متتتل  ونتتته ا تتتا محتتتت أ ينطبتتتس عليتتته  ا عتتتترافبالت تتتادم الي التتتي وذلتتت  ألن بتتت ا 
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اتتتتس معتتتتترف بتتتته وثابتتتتت بال متتتتة ينطبتتتتس عليتتتته قتتتتانون  إلتتتتىعل تتتتة بع تتتتد الن تتتتل البحتتتتر  تالشتتتترو  ال 

 إقتتتتراراوايتتتتث ان ذلتتت  يعتتتتد  . التتتت    عتتتل الح تتتتو  التجاريتتتتة تالتتت ي ب ضتتتتي خ تتتل ستتتتنوات اإلثبتتتات

م لكونتتته قتتتد ورد ب تتت  مكتتتتوو وميتتتتوم عندئتتت  منتتته باأل تتترار والعجتتتز  انتتته بتتتأ شتتت  ي طتتت  الت تتتاد

 . أ راريالتحس صاا  البضاعة ب ا لحس بالشحنة مل 

 

تاالتتتتيرات  أوتتتتأويأت  إ  أمتتتتامان التتتدائرب التجاريتتتة بال حك تتتتة العليتتتا وب راربتتتتا بتتت ا قتتتد ستتتتدت البتتتاو 

ب ( متتتل ناتتتل ال تتتانون، التتتتي تضتتت نت األستتتباو ال  تتترر260خا  تتتة لتتتنر الا تتترب الثانيتتتة متتتل ال تتتادب )

 ( مل ال انون ال دني على انه: 453 ي ال انون ال دني ايث ن ت الا رب الالادسة مل ال ادب )

 
ال تتتديل بحتتتس التتتدائل  بتتت قرار" ين طتتت  ستتتريان ال تتتدب التتتتي يترتتتت  علي تتتا عتتتدم ستتت ا  التتتدعوى 

 " .صريحا  إقرارا
 

ستتتتتأمه واالتتتت  رأينتتتتا ان قبتتتتول  لتتتت  التعتتتتويض ختتتتأل ال تتتتدب ال انونيتتتتة متتتتل قبتتتتل و يتتتتل الالتتتتاينة وا

التتتن ر ويتضتتت ل اعترا تتتا خال تتتا وصتتتريحا  أوغيتتتر قضتتتائي متتتل قبتتتل مالتتتببي الضتتترر  إقتتتراريعتبتتتر 

 صادقا بو ود اس.  وإخبارا

 

 إليتتتته تتتتل و  تتتتت ل( متتتتل ال تتتتانون البحتتتتر  الحتتتتس 260( متتتتل ال تتتتادب )3الا تتتترب ) أعطتتتتتبتتتت ا وقتتتتد 

التتتتدعوى  متتتتةإقايومتتتتا( متتتتل تتتتتاريخ  90ال طالبتتتتة  تتتتي الر تتتتو  علتتتتى غيتتتترا متتتتل ال لتتتتتزميل ب ضتتتتي )

 ( مل ب ا ال ادب. 1 ي الا رب ) إلي امل تاريخ قيامه بالو اء ولو ان ضت ال دب ال شار  أوعليه 

 

 الخالصة

الو يتتتتل ال أاتتتتي ال تتتتري  وال تتتتا   تن طتتتت  متتتتدب الت تتتتادم ب و تتتت   أوانتتتته بح تتتتول اعتتتتتراف الربتتتتان 

متتتتل ا تتتتول  تتتتتداءابوتحالتتتت  متتتتدب الت تتتتادم  ،( متتتتل ال تتتتانون ال تتتتدني453( متتتتل ال تتتتادب )6الا تتتترب )

عتتتتتراف ااتتتتد  صتتتتدورا قتتتتد انشتتتتأ التزامتتتتا  ديتتتتدا علتتتتى عتتتتاتس الناقتتتتل ستتتتي ا وا باعتبتتتتار ا عتتتتتراف

( 453ادب )( متتتتل  ال تتتت3الا تتتترب ) أاكتتتتاماألستتتتباو ال  تتتتررب  تتتتي ال تتتتانون ال تتتتدني ب طتتتت  الت تتتتادم ب و تتتت  

 . 2002 ةلالن 14( مدني  ديد رقم  446ال ديم، وال ادب ) 1992لالنة  19مدني رقم 

 

 بحث الرابعامل
  1978اتفاقية هامبوج لسنة  أحكاتوفق التقادت املانع لسماع الدعوى 

 
 ( مل ب ا األتااقية ال دب ال انونية للت ادم  األتي:20اددت ال ادب )

 

 إ تتتتراءاتلتتتتم تتيتتتت   إذاتااقيتتتتة  دعتتتتوى تتعلتتتتس بن تتتتل البضتتتتائ  ب و تتتت  بتتتت ا ا أ تالتتتت ي بالت تتتتادم  -1

 يل. التحكيم خأل مدب سنت أوالت ا ي 

 تتتي اتتتا ت عتتتدم  أوبتالتتتليم  تتتزء من تتتا،  أوتبتتتدأ متتتدب الت تتتادم متتتل يتتتوم قيتتتام الناقتتتل بتالتتتليم البضتتتائ   -2

 يوم  ان ينبغي ان يالل  ا  يه.   خرتالليم البضائ  مل 

  يه مدب الت ادم  ي االاو ال دب.  تبدأ  يدخل اليوم ال     -3

 تتتي ا تتته مطالبتتتة ب تتتد متتتدب متتتدب الت تتتادم ان ي تتتوم الشتتتير التتت   ت تتتدم  أثنتتتاءوقتتتت  أ يجتتتو   تتتي  -4

 أو اتتتس  بتتت عأنت ديتتتد متتتدب الت تتتادم  إعتتتادبال طالتتت  ويجتتتو   إلتتتى تتتتابي يو تتته  بتتت عأنالت تتتادم 

  ا ة.  إعأنات

الشتتتتير التتتت   يح تتتتل مالتتتت ولية لتتتته ان ي تتتتيم دعتتتتوى تعتتتتويض اتتتتتى وان ان ضتتتتت متتتتدب الت تتتتادم  -5

ة ال التتت وم ب تتتا  تتتي التتتدعوى  تتتي اتتتدود ال  لتتت أقي تتتت إذاال ن تتتو  علي تتتا  تتتي الا تتترات الالتتتاب ة 

ت تتتل ال  لتتتة ال التتت وم ب تتتا عتتتل  أ ، علتتتى انتتته يجتتت  اإل تتتراءاتقتتتانون الدولتتتة التتتتي تتيتتت   ي تتتا 

يومتتتتا( تبتتتتدأ متتتتل اليتتتتوم التتتت   قتتتتام  يتتتته الشتتتتير التتتت   ي تتتتيم دعتتتتوى التعتتتتويض ال تتتت  ورب  90)

 الدعوى ال  امة عليه.  ب عأناليوم ال   ابلغ  يه  أوبتالوية ال طالبة 
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 املبحث اخلامس
 خالصة القوانني

 
 1972لالتتتتنة  12لبحريتتتتة األردنتتتتي رقتتتتم ( متتتتل قتتتتانون التجتتتتارب ا219اليأصتتتتة ان الاتتتتر  بتتتتيل ال تتتتادب )

( متتتتتل ال تتتتتانون 260وال تتتتتادب ) 1983لالتتتتتنة  80( متتتتتل قتتتتتانون الن تتتتتل العراقتتتتتي رقتتتتتم 88وال تتتتتادب )

رب بتتتتو الاتتتتت 1978( متتتتل قواعتتتتد بتتتتامبورج لالتتتتنة 20وال تتتتادب ) 1994لالتتتتنة  15البحتتتتر  الي نتتتتي رقتتتتم 

 :أدنااالن ر   ا بو مو    أوالزمنية التي تت ادم ب ا الدعاوى للر و  على مالببي الضرر  

 

 ( من القانون األردني:219المادة )

 سنة واادب مل اليوم الوا   تاللي  ا  يه.  أواددت سنة واادب بعد تالليم البضاعة 

 

 ( من القانون اليمني البحري:260المادة )

متتتل التتتتاريخ التتت    تتتان يجتتت  ان يتتتتم  يتتته  أومتتتل تتتتاريخ تالتتتليم البضتتتائ  اتتتددت ب ضتتتي ستتتنة وااتتتدب 

 التالليم.  

 

 ( من القانون العراقي: 88المادة )

اتتتددت بالتتتنتيل متتتل تتتتاريخ ان ضتتتاء ال وعتتتد ال عتتتيل للتالتتتليم وعنتتتد عتتتدم تعيينتتته   تتتل تتتتاريخ ان ضتتتاء 

 ال وعد ال    ان ي كل وصول الشيء  يه. 

 

 : 1978ج لسنة ( من اتفاقية هامبور20المادة )

 تتتي اتتتا ت عتتتدم تالتتتليم الالتتتل  متتتل  أو تتتزء من تتتا  أواتتتددت ستتتنتيل متتتل يتتتوم قيتتتام الناقتتتل بتالتتتليم الالتتتل  

( متتتتل ال تتتتانون العراقتتتتي وال تتتتادب 88اتا تتتتت ال تتتتادب ) أ  يتتتتوم  تتتتان ينبغتتتتي ان تالتتتتلم  يتتتته الالتتتتل .   ختتتتر

ب تتتتتت ال تتتتتادب بين تتتتتا تطا  علتتتتتى ان متتتتتدب الت تتتتتادم ستتتتتنتان. 1978( متتتتتل اتااقيتتتتتة بتتتتتامبورج لالتتتتتنة 20)

( متتتتل ال تتتتانون األردنتتتتي بتتتتان متتتتدب الت تتتتادم ستتتتنة 219( متتتتل ال تتتتانون البحتتتتر  الي نتتتتي وال تتتتادب )260)

 واادب. 

 

 


