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  : الباب األول

  حاالت إعفاء الناقل البحري واجلوي من املسؤولية

نظم القانون البحري والقانون اجلوي أسبابا لدفع مسؤولية الناقل البحري والناقل اجلوي فأجاز له بالرغم من 

كما وضعت بعض  ،الثة للمسؤولية يف مواجهته أن يتخلص من هذه املسؤولية يف أحوال معينةتوافر األركان الث

التشريعات حدودا عليا للتعويض املستحق يف حالة انعقاد مسؤولية الناقل وال خيتلف الوضع إذ أخذ القانون 

حيدث للبضاعة، ما مل يكن بفكرة الضمان أو التأمني فحمل الناقل باعتباره مؤمنا تبعة اهلالك أو التلف الذي 

راجعا إىل واحد من األسباب املعينة املذكورة يف القانون أما إذا كان أساس مسؤولية الناقل اجلوي هو فكرة 

ومن جهة أخرى يف األنظمة القانونية اليت تقوم  ،اخلطأ، فاألصل أن يكون له دفع املسؤولية بإثبات انتفاء اخلطأ

اض اخلطأ، فيعترب وقوع احلادث الذي أدى إىل الوفاة أو اإلصابة أو حدوث تلف فيها املسؤولية على أساس افتر

للبضاعة أو هالكها قرينة على خطأ الناقل أي عدم وفاءه بالتزامه، يكون الناقل أن يدفع مسؤوليته بإثبات 

السبب يف لمسؤولية بإثبات أن خطأه ليس هو ات أنه مل خيطئ كما يكون له دفع لعكس هذه القرينة أي بإثب

وقوع الضرر أما بالنسبة للناقل البحري فمسؤوليته مفترضة أي قائمة بقوة القانون وهذا تطبيقا ملا جاء يف نص 

من القانون البحري وال ميكن التخلص من املسؤولية إال وفق أحوال أو حاالت حمددة على سبيل  802املادة 

وهلذا نعاجل حاالت  1924ومعاهدة بروكسل لسنة  من القانون البحري 803احلصر منصوص عليها يف املادة 

 ).الفصل الثاين(وحاالت إعفاء الناقل اجلوي ) الفصل األول(إعفاء الناقل البحري 
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  :الفصل األول

  حاالت إعفاء الناقل البحري من املسؤولية

حنو، توفري قدر  يعي عامرعن اجتاه تش ،19241كل من القانون البحري ومعاهدة بروكسل لسنة أحكام  ربتع

خدمة الناقلني، إال أن األمر، ال يعين إهدار كل مظاهر احلماية الواجبة  يمن احلماية للشاحنني أي متلق

ملشروعات النقل البحري أي للناقلني البحريني، وإمنا هلذه األحكام منظور خاص لكيفية حتقيق التوازن بني 

اسب عن األضرار اليت تلحق م وبني مصاحل الناقلني مصاحل متلقي خدمة النقل يف احلصول على تعويض من

البحريني يف حتديد مسؤوليتهم حىت ال تكون قيم التعويضات املطلقة عائقا دون االستمرار يف مباشرة نشاط 

  .النقل البحري وتطوره

ي تقوم يف واالنطالقة األوىل يف سبيل حتقيق هذا التوازن تتمثل يف حتديد أساس مسؤولية الناقل البحري وه 

القانون اجلزائري على أساس خطأ مفترض وكذا يف معاهدة بروكسل، ويف كلتا احلالتني يعفى املضرور من 

  .إثبات عنصر اخلطأ أو اإلمهال الذي قد يصعب أو يستحيل إثباته يف كثري من الفروض

م الناقل البحري ع اجلزائري حدودا قصوى للتعويض الذي يلتزملقابل تضع معاهدة بروكسل واملشرو يف ا

بالتعويض يفترض ثبوت مسؤولية الناقل البحري فإن النظام القانوين هو الذي حيدد  االلتزامبأدائه، وإذا كان 

طرق دفع املسؤولية، وحرصا من املشرع على حصول املضرور على تعويض عن األضرار اليت تلحق به قد 

ن من شأنه استبعاد مسؤولية وبأي اتفاق يك االعتدادعدم بطرق دفع املسؤولية اليت يقررها مما يفضي إىل  اكتفى

  .الناقل البحري

باستبعاد  وضوعيةوعلى ضوء ذلك تتحدد لنا األحكام املوضوعية ملسؤولية الناقل البحري وتتمثل األحكام امل

ة ــأو ما يعرف بتحديد املسؤوليويف األحكام اخلاصة بالتعويض  )املبحث األول( املسؤولية عن جانب
                                                

الجریدة الرسمیة ( 1964مارس  2المؤرخ في  64/71مت الجزائر إلى ھذه المعاھدة بموجب المرسوم انض - 1
وصدر بروتوكول یدخل بعض التعدیالت على معاھدة  1931جوان  02دخلت حیز النفاذ ) 1964لسنة  8رقم 

  .1968فبرایر  23بروكسل الخاصة بسندات الشحن 
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عن جانب آخر ونبدأ بدراسة أحكام استبعاد املسؤولية ألن على ضوئها يتحدد مدى ثبوت ) املبحث الثاين(

  .مسؤولية الناقل البحري و ال جمال للحديث عن التعويض إال بعد ثبوا

  

  :املبحث األول 

  احلاالت القانونية إلعفاء الناقل البحري من املسؤولية

ا الناقل البحري للبضائع إلعفائه من املسؤولية عن حصول خسائر أو أضرار إن من أهم الدفوع اليت يتمسك 

من القانون  803الحقة بالبضاعة املنقولة إثارة حالة من حاالت اإلعفاء من املسؤولية املنصوص عليها يف املادة 

تعلقة بسندات اخلاصة بتوحيد بعض القواعد العامة امل لمن معاهدة بر وكس)  02( فقرة  4البحري واملادة 

املؤرخ يف    71/ 64اليت صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم رقم  1924أوت  25الشحن املوقعة يف  

اخلطأ يف جانب الناقل أو  إثباتعلى هذا الدفع ) أو املرسل إليه (ومن أهم ردود الشاحن  1964مارس  02

 2ال املثال 1حالة واردة على سبيل احلصر  12ي  احد تابعيه أو وكالئه وقد وردت يف القانون البحري اجلزائر

الدولية ،  لبروكس حالة يف معاهدة ) 17(و  1966حاالت يف القانون الفرنسي الصادر يف   09بينما جندها 

  :نصت على حالتني لإلعفاء فقط 1978لسنة ) بقواعد هامبورغ لألمم املتحدة(أما معاهدة هامبورغ املعروفة 

  اليت تصاحب هذا النوع من النقل فها أو التأخري يف التسليم بسبب املخاطرهالك البضائع أو تل

  .األضرار و اخلسائر إذا كانت ناشئة عن التدابري اليت اختذها الناقل إلنقاذ األرواح أو األموال

                                                
الخسائر أو األضرار الالحقة بالبضائع (محددة على سبیل الحصر استعمال المشرع األلفاظ التالیة  ما یفھم إنھا - 1

وھذه  " باستثناء الحاالت المدرجة في المادة التالیة) " .........   802(لك نص المادة وكذ  )ناشئة أو ناتجة مما یلي
  .األلفاظ تفید التعداد

ق م الواردة على سبیل المثال وذكر المشرع  بعض صور  /  127مادة عكس وسائل الدفع الواردة في ال - 2
  ................).كالقوة القاھرة أو الحادث الفجائي  أو خطا المضرور( للسبب األجنبي 

ق مصري التي أضافت في المذكرة اإلیضاحیة للنص التمھیدي سببین آخرین  165وھذه المادة موافقة لنص المادة 
من القانون المدني السوري  166وموافقة للمادة الالصق بالشيء والمرض  الذي یخامر المضرور العیب   -ھما 

  .من قانون المدني العراقي 211المدني اللیبي والمادة  168والمادة 
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 تتعلق اموعة األوىل: وميكن ترتيب حاالت اإلعفاء الواردة يف القانون البحري اجلزائري إىل ثالثة جمموعات 

) املطلب الثاين(ري وعيوب البضاعة واموعة الثانية تتعلق خبطأ الغ) املطلب األول (بالسفينة واملالحة البحرية 

وهناك حاالت أخرى خاصة تناوهلا الفقه وهي ) املطلب الثالث (واموعة الثالثة تتعلق باحلوادث االستثنائية 

اإلعفاء إىل غري الناقل ونوع الدعاوى اليت يتمسك ا الناقل  حاالت اتفاقية مث ندرس مدى امتداد حاالت 

  ) .املطلب الرابع (

  :املطلب األول 

  الدفوع املتعلقة بالسفينة واملالحة البحرية

قبل دفع مسؤولية الناقل يف اجلانب اخلاص أداة املالحة البحرية وهي السفينة واجب عليه أن يقوم جبملة من  

 obligation relaters ou mairie) أ(نون منها التزامات ختص السفينة االلتزامات فرضها القا

والتزامات خاصة  obligation relative ou voyage  )ب(والتزامات ختص الطريق املالحي 

 7780و773وهذا ما نصت عليه املادتان  obligation relative a la merchandiseبالبضاعة 

األوىل على أنه يقوم الناقل بالعناية التامة على حتميل ورص البضاعة من القانون البحري اجلزائري فتنص 

وصيانتها ونقلها وحراصتها وختص البضاعة بعناية عادية حسب االتفاق وحسب ميناء التحميل، وإذا اقتضت 

 .  عناية خاصة بالبضائع جيب أن يبلغ الشاحن عن ذلك وأن يبني ذلك كتابيا على البضائع إن أمكن

بعد وصول السفينة إىل مكان الوصول املتفق عليه يبدأ الناقل بفك وإنزال البضائع : "ادة الثانية على أنهوتنص امل

  . "املتعلقة بتحميل البضائع مع مراعاة أعراف ميناء التفريغ 773بنفس العناية حسب ما جاء باملادة 

من  38واملادة  1990الصادر يف سنة من قانون التجارة البحرية املصري  215وتقابل هاذين املادتني املادة 

املتعلقة بتوحيد أحكام  1924الفرنسي واملادة الثانية من معاهدة بروكسل الدولية لسنة  1966مرسوم 

سندات الشحن وهذه النصوص آمرة تضمنت االلتزامات القانونية اليت ميكن لعقد النقل البحري للبضائع أن 
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حذف يف العقد أحد االلتزامات املنصوص عليها، يكون القانون يضعها على عاتق الناقل ويف فرنسا عند 

  .1الفرنسي هو الواجب التطبيق

  :التزامات خاصة بالسفينة -أ

من القانون  13وهو االلتزام بإعداد السفينة وجعلها صاحلة للمالحة واملقصود ليس السفينة كما عرفتها املادة 

وإمنا كذلك بالنسبة للطاقم وربان السفينة الذين جيب أن  2البحري وهي عبارة عمارة حبرية أو آلية عائمة

من  770وقد نصت على هذا االلتزام املادة 3يكونوا مؤهلني للعمل يف البحار وفق املعاهدات واالتفاقيات

يتعني  على " 1990من قانون التجاري البحري املصري الصادر  24القانون البحري اجلزائري واملقابلة للمادة 

  .وضع السفينة يف حالة صاحلة للمالحة - :    بل بدء الرحلة، السهر على الصيانة الالزمة كما يليالناقل ق

  .تزويدها بالتسليح والتجهيز والتموين بشكل مناسب -

ترتيب وتنظيف ووضع مجيع أقسام السفينة اليت ستوضع فيها البضائع وجعلها حبالة جيدة الستقباهلا ونقلها 

نة كاملالحة يقصد ا الوجهة املالحية أي قدرا على جتنب املخاطر البحرية قدرة وصالحية السفي وحفظها

العناية "تنص على  770السفينة ومالئمتها واستعدادها لتلقي البضائع ونقلها بأمن، واملادة 

وهو نفس التعبري املستعمل يف املادة الثانية من معاهدة بروكسل   Diligeance raisonnable"الالزمة

من قانون التجارة  2148واملادة  1966من القانون الفرنسي لسنة  21وهذا خالفا لنص املادة  1924نة لس

  .Diligeanceاللذان يستعملون مصطلح العناية فقط  1990البحرية املصري لسنة 
                                                

1-  REME RODIERE: Droit Martitime, 12ed p270 "dans le cas ou l'une des conditions 
ou stipulations ci – dessous serait phohibée en partie par la legistation francais qui lui 
et opplicable; elle serrait; mais dans cette meulement considérée mon écrite ". 

ما بعاب على ھذه المادة أن المشرع الجزائري استخدم اسم التعمیم كل عمارة بحریة، فلو أن متشفى عائم أو  - 2
ا علیھا اسم سفینة، فلو اكتفى النص بعبارة كل عمارة بحریة دون بالمالحة البحریة ألطلقنمة قامت مدرسة عائ

إضافة عبارة آلیة عائمة ألمكن القول بأن اآللیات السالف ذكرھا تفتقد إلى وصف السفینة حتى و لو  تحقق شرط 
  .القیام بالمالحة البحریة

یر صالحة ألن أحد أفراد الطاقم أو البحارة ال یملك الشھادة التي تؤھلھ توجد أحكام قضائیة اعتبرت السفینة غ  3 -
التي قضى فیھا بأن السفینة لیست صالحة ألن أحد المھندسین من أفراد الطاقم لم یكن  Robertaلذلك منھا قضیة 

  .مؤھال حسب ما تقتضي لھ اللوائح
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خرى أنه حيق للناقل االختيار بني تبديل سفينة بسفينة أ"من القانون البحري اجلزائري  771وتضيف املادة 

  .1"بنفس صنف الدرجة وصاحلة بالنقل املتفق عليه بدون تأخري

  : االلتزامات اخلاصة بالطريق املالحي - ب

ومدة النقل هي املدة املعروفة حسب العادة واستنادا إىل بعد املسافة بني ميناء القيام وميناء الوصول وخط السري 

 2عن السري إال لسبب معقول كإنقاذ األرواحجيب أن يكون مباشرا أو مستقيما فليس للناقل االحنراف 

  . واألموال

بالطريق  من القانون البحري اجلزائري جيب أن تنقل البضائع يف مدة مناسبة  775وهذا ما نصت عليه املادة 

املبلغ أو املتفق عليه ويف حالة عدم حتديده فالطريق العادي وال يعد خمالفة لعقد النقل الربي أي تغيري للطريق 

نقاذ حياة األشخاص أو األموال يف البحر أو حماولة كذلك غري أن سندات الشحن تسمح للناقل بالوقوف إل

باإلضافة إىل إمكانية االحنراف وميكن للناقل كذلك مسافنة ، 3عند بعض املوانئ اليت جرت العادة أن يقف ا

واملسافنة نص عليها " باملسافنة"سمى البضاعة أي أنه ميكن إفراغ البضاعة وشحنها على سفينة أخرى وهو ما ي

يف حالة توقف الرحلة لسبب ما جيب على "من القانون البحري اجلزائري،  776املشرع اجلزائري يف املادة 

  ..."الناقل حتت طائلة التعويض عمل ما يلزم لتأمني مسافنة البضائع ونقلها حىت ميناء الوصول املقرر

  

  

  

                                                
  ).االسم، الموطن، الحمولة، الدرجة(ا تكون السفینة صالحة إذا روعیت تجدیدھا داخل ذمة صاحبھ -  1
  .تلزم المعاھدات الدولیة مثل معاھدة إنقاذ األرواح في البحار جمیع  السفن بھذا  - 2

3-  Le capitaine disent les connaissement, poura centrer dans tous les ports ,rades ou 
ruehieres en sortir sans prendre de piolote, touche et sejourner en tous ports et lieus 
faire toutes escoles  directes ou retrograde le tout en de chors ou non de sionitiemérair 
et pour quel que cause que se soit….  
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  :االلتزامات اخلاصة بالبضاعة -ج

ختص االلتزامات اليت تكون على عاتق الناقل باستالم البضاعة من الشاحن ويبدأ بتطبيق نطاق النقل الربي 

للبضائع وكذا مسؤولية الناقل مث شحن البضاعة، رص البضاعة وتستيفها، وبعد نقل البضاعة حبرا جتري العملية 

  .إليه أو ممثله القانوينالعكسية يف فك البضاعة وتفريغها وأخريا تسلينها إىل املرسل 

استالم الناقل البضاعة ال يعين إبرام العقد فالتعرف القانوين سابق غري أن تنفيذ عقد  :الناقل البضاعة استالم -

النقل ال يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إىل الناقل ويكون يف الزمان واملكان احملددين يف مضمون العقد وإذا مل 

  .إىل عرف امليناء فيلجأ اتفاقيكن هناك 

رفع الباعة عن رصيف امليناء إىل ظهر السفينة مهما كانت الوسيلة املستعملة سواء كانت  :شحن البضاعة -

رافعات الرصيف أو السفينة أو األنابيب أو املصاعد وال ميكن للناقل شحن البضاعة على سطح السفينة إال 

شحن  1924ي يف حني مل تنجز اتفاقية بروكسل لسنة من القانون البحر 774بالشروط احملددة يف املادة 

  .البضاعة على السطح

اليت حتملها، والتفريغ  الصنادل إنزال البضاعة على الرصيف أو على إثبااعملية مادية ميكن : تفريغ البضاعة

  .يقوم به الناقل بوسائل السفينة اخلاصة

قل يف اية تنفيذ عقد النقل وتسليم البضاعة إىل صاحب هي العملية القانونية اليت يقوم  ا النا :التسليم -

مسؤولية الناقل البحري وقد تتم عملية التسليم عند انتهاء التفريغ احلق فيما ينتهي عقد النقل وبالتايل تنتهي 

  .مباشرة إذا وجد شرط يف العقد يقضي بذلك مثل التسليم حتت الرافد

  .1ليت تلحق بالبضائع منذ تكفله ا حىت تسليمها إىل املرسل إليهفالناقل مسؤوال عن اخلسائر أو األضرار ا

                                                
خسائر أو یعد الناقل مسؤوال عن ال" 98/05من القانون البحري الجزائري معدلة بالقانون  802تنص المادة  - 1

األضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكفلھ بھا حتى تسلیمھا إلى المرسل إلیھ أو إلى ممثلھ القانوني باستثناء الحاالت 
  ".المدرجة في المادة التالیة
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إذا التزم الناقل ذه االلتزامات يكون قد التزم بتقدمي  سفينة صاحلة للمالحة والتزم بالعناية الالزمة لذلك ألن 

املالحة على وجه  السفينة أداة املالحة البحرية وهي كل منشأة عائمة تقوم باملالحة البحرية أو ختصص ملثل هذه

االعتياد وتكون مهيأة ملخاطر البحر وحامسة فيه وبذلك يستطيع أن يدفع مسؤوليته باألسباب اليت ختص السفينة  

  ).2فرع(و األسباب اليت ختص املالحة البحرية ) 1فرع(

  :الفرع األول

  املتعلقة بالسفينة عالدفو

، إما أثناء الرحلة إذا بذل الناقل االهتمام )أوال(الرحلة  جيب أن تكون السفينة صاحلة للمالحة البحرية قبل بدء

الكايف وبالرغم من ذلك تسبب عطل يف السفينة بسب  العيب اخلفي الذي  ال يظهر بالرغم من بذل العناية 

  .فان الناقل هنا تنتفي مسؤوليته أي يصبح غري مسؤول  )  ثانيا(الالزمة 

  عدم صالحية السفينة للمالحة:  أوال

يف املادة  1966املادة الرابعة والقانون الفرنسي لسنة  يف1924ت عليها معاهدة بروكسل الدولية لسنة نص

منه والصالحية يقصد ا الصالحية التجارية ب تكون السفينة صاحلة ملواجهة البحار وممونة وجمهزة وهلا  27

 تشترط اإلعفاء من املسؤولية بشرط بذل طاقم مؤهل وفق اللوائح واألنظمة الدولية وطبقا ملعاهدة بروكسل اليت

  .اهلمة الكافية جلعلها كذلك قبل السفر أو عند البدء فيه

وال يسأْل الناقل بعد ذلك عن األضرار اليت  1و التزام الناقل بتقدمي سفينة صاحلة للمالحة إلتزام ببذل عناية

بتنفيذ االلتزام الذي نصت عليه املعاهدة ، تلحق البضاعة نتيجة عدم صالحية السفينة للمالحة، مادام قد قام 

الناقل عن اهلالك أو التلف الناشئ أو الناتج عن حالة عدم  لال ويسأ"وهلذا جاءت املعاهدة لتؤكد ذلك بقوهلا 

صالحية السفينة للمالحة إال إذا كان عدم الصالحية عائدا إىل عدم بذل الناقل اهلمة الكافية جلعل السفينة يف 
                                                

تعھد المدین ببذل جھد وعنایة للوصول إلى الغرض سواء تحقق : االلتزام ببذل عنایة أو االلتزام بوسیلة - 1
أما النتیجة فھي خارجة عن االلتزام بحد ذاتھ وھذا االلتزام ھو التزاما عاما باتخاذ الحیطة والحذر  الغرض أم ال،

   ) 23ص .  1987سنة(علي فیاللي، النظریة العامة للعقد ، الجزائر دار ھومة : أنظر   -في تنفیذ التزامھ   
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للسفر أو ضمان جتهيزها و تطقيمها  أو متوينها على وجه مرضي وإعداد الغرف الباردة ومجيع  حالة صاحلة

، نستنتج من ذلك انه إذا قام الناقل يبذل اهلمة الكافية و اليقظة املعقولة جلعل السفينة صاحلة "األقسام األخرى

ة املعقولة فانه ال يسأل عن األضرار للمالحة مث اتضح بعد ذلك أا غري صاحلة نتيجة عيوب مل تظهرها اليقظ

إىل بذل اهلمة الكافية وال تعترب شهادات شركات اإلشراف دليال  داليت تترتب على هذه العيوب واليت ال تعو

   1قاطعا على الصالحية املالحية وإمنا جمرد قرينة قابلة لإلثبات العكس وتقدير ذلك متروك لقاضي املوضوع

بذل العناية الالزمة، وبذل العناية الالزمة يكون مشروطا قبل السفر وعند بدء ومن هنا جيب على الناقل 

 .الرحلة

مسمار (ومثال ذلك لو حدث أن تلفت كمية من القمح نتيجة وصول ماء البحر إليها عن طريق التسرب من 

حن الشحنة ، أقام الناقل الدليل على القيام بعمليات تفتيش وفحص السفينة يف احلوض اجلاف قبل ش) صدئ

وكان املسمار املعيب يقع يف منطقة معرضة بشكل خاص لسرعة تلف الطالء قضي بأن حالة املسمار عند 

، إال أن عدم الصالحية مل ينشأ عن عجز أو 2التفتيش أظهرت أن السفينة  كانت غري صاحلة عند بداية الرحلة

  .ل عن التلف الذي أصاب الشحنةتقصري يف بذل العناية الالزمة من جانب الناقل ومن مثة ال يسأ

) ج.ب.ق( 770جند أنه يأخذ ببذل عناية وليس بتحقيق غاية استنادا إىل املادة ) ج.ب.ق(وبالرجوع إىل 

يتعني على الناقل قبل بدء الرحلة بذل العناية الالزمة وذلك بوضع السفينة يف حالة صاحلة للمالحة وتزويدها "

مناسب وتنظيف وترتيب ووضع مجيع أقسام السفينة اليت ستوضع فيها بالتسليح والتجهيز والتموين بشكل 

، ومعيار العناية الالزمة هو معيار الرجل "البضائع وجعلها يف حالة جيدة إلستقباهلا ونقلها وحفظها

                                                
   227، ص 1989دریة منشأة المعارف ، اإلسكن2النقل الدولي البحري للبضائع ط: احمد محمود حسني   - 1
  .229احمد محمود حسني، المرجع نفسھ ، ص - 2
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،ويكفي الناقل أنه قام ببذل العناية الالزمة للتخلص من املسؤولية ويعفى نفسه استنادا إىل نص املادة 1العادي

  .  ويدفع بعدم الصالحية املالحية للسفينة ويكون بكافة طرق اإلثبات) ج.ب.أ ق 803(

    .عيب خفي بالسفينة:ثانيا

يسأل مالك أو جمهز السفينة عن األضرار الالحقة بالبضاعة إثر عيب خفي بالسفينة إال إذا أثبت أن الضرر ناتج 

املكونة للسفن العصرية أعفي الناقل من كل اعتبارا لتعقد األجهزة  1936عن سبب أجنيب لكن قانون 

، ويقتضي أمهية أثر العيب اخلفي للسفينة 2مسؤولية عن األضرار الالحقة بالبضاعة جراء العيب اخلفي للسفينة

  ) ب(ونطاق تطبيقه ) أ(املعفى من املسؤولية ضرورة حتديد مفهومه 

  :مفهوم العيب اخلفي -أ

من معاهدة بروكسل ميكن القول بأن العيب الذي يقوم سببا لإلعفاء من ) 5-2(بالنظر إىل املادة الرابعة فقرة 

املسؤولية وهو الذي يتصل بالسفينة ذاا دون اللوازم األخرى، ولكن الفقه أعرض عن هذا التفسري الضيق 

مبلحقاا لنطاق تطبيق العيب اخلفي للسفينة واجته إىل إعفاء الناقل كلما كان العيب خفي متصال بالسفينة أو 

ومن األمثلة املتصلة ، 3سواء تلك اليت على متنها أو املقامة برا شريطة أن تكون مرصودة خلدمة السفينة والبضاعة

بالسفينة جند الراديو والسالمل والبوصلة أما التوابع هي اليت ال تربط ماديا السفينة ولكن فرضتها متطلبات 

  .4ن آالت الشحن والتفريغاملالحة ومنها الزوارق والرافعات وغريها م

  

  

                                                
أن یبذل في المحافظة على الشيء العنایة التي یبذلھا في المحافظة على مالھ بشرط أن ) م.ق( 544تنص المادة  - 1

  .من عنایة الرجل المعتاد ال یكون اھتمامھ بھا أدنى
2- G.MARAIS: les transports de marchandises par mer et la jurisprudence 1.g.d.j. paris 
1948;p15. 
3 S.MELLOULI: la responsabilité du transporteur maritime de marchandises "thèse, 
cerp- tunis 1993 p21 
4 S.MELLOULI: op.cit.; p237. 
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  : نطاق تطبيق العيب اخلفي - ب

اليت ال " العيوب اخلفية"ويبدو لنا أن هذا االجتاه الفقهي يتفق مع اتفاقية بروكسل اليت استخدمت عبارة 

 230تكشفها اليقضة املعقولة دون متييز بني السفينة وملحقات املالحة األخرى أما يف اجلزائر فقد نصت املادة 

أنه جيب أن جيري التفتيش الدوري كل سنة أو كل سنتني حسب صالحية " القانون البحري اجلزائري من

كما ميكن للسفينة أن ختضع " شهادة السالمة وذلك للتحقيق من أن السفينة تستجيب ملتطلبات األمن النظامية

السفينة تطبق كذلك  لتفتيش عام أو جزء حسب احلالة عندما ينتج حادث أو يالحظ عيب ما خيل بسالمة

  .من القانون البحري 231املادة 

ولكي يعفى الناقل جيب عليه أن يثبت أنه قام ببذل العناية الالزمة يف فحص السفينة وأنه مل يلحظ عيب فيها 

وهو يف هذا أفضل من القانون الفرنسي الذي كان يقضي باإلعفاء يف حالة العيب اخلفي وفقط وكان القضاء 

  1بضرورة إعمال هذه العناية ولكن هذه العناية اليوم أصبحت واجبا قانونيا هو  الذي يرى

وهناك من رجح أن احلكمة من وراء هذا السبب إىل اعتبارات العدالة إذ ليس من العدل أن يأخذ الناقل بعيب 

وممونة متوينا جيهله يف السفينة خصوصا وأن السفن اليوم عالية التكنولوجيا وكثرية التطور والتقنيات وجمهزة 

كافيا وتشرف عليها شركات عاملية معتمدة من طرف السلطة املينائية اجلزائرية وهي اليت تعطي هلا الدرجة 

والتصنيف واحلمولة الالزمة وختضع لفحص دوري سنوي أو قبل ذلك التاريخ ا ذا تعرضت حلادث وإذا مل 

ويبدو أن هذا الرأي سليم  2أن هذا العيب خفياتستطع هذه الشركات اكتشاف هذا العيب أو اخلطأ فهذا دليل 

يف اعتقادنا يف جزء منه فقط، الشركات العاملية املعتمدة يف اجلزائر ال متنح الدرجة للسفينة إال إذا وجدا قادرة 

على مواجهة البحار ولكن السؤال املطروح إذا أخطأت هذه الشركات العاملية يف منح الدرجة السفينة من هو 

هل الناقل أم الشركة؟ والسبب يف ذلك أن درجة احتمال تعرض السفينة من الدرجة األوىل لألخطار  املسؤول
                                                

1-  RENE RODIERE; Emmanuel du pantavice – Droit maritime dolloz- delta- 
12édition- 1997 p310 paragraphe 338 

   .228، ص1976-1975القانون البحري، مطبعة كرم، دمشق : ھشام فرعون  - 2
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البحرية املؤمن ضدها أثناء الرحلة البحرية أقل بكثري من درجة احتمال تعرض السفينة من الدرجة الثانية هلذه 

على مواجهة البحار أو باألحرى األخطار  األخطار نظرا ملا تتمتع به السفينة األوىل من قوة فنية جتعلها قادرة

  .البحرية

وملا كان الغري الذي يتعامل مع مالك السفينة يعول على درجة السفينة يف مناقشة وقبول شروط العقد فإنه قد 

يضار لو أخطأت شركة التصنيف يف منح الدرجة األوىل لسفينة من الدرجة الثانية؟ أال تكون الشركة خبطئها 

ا اطمئن إليه الغري، وتعامل مع مالك السفينة على  أساسه؟ فهل جيوز للغري يف هذه احلالة قد خلفت مظهر

الرجوع على شركة التصنيف على أساس املسؤولية العقدية؟ لقد جرى العمل البحري على أن تدرج شركات 

ائها يف تقدير الدرجة التصنيف يف العقود املربمة بينها وبني مالك السفينة شرطا يعفيها من املسؤولية عن أخط

ومن مثة جرى القضاء على قصر مسؤولية شركات التصنيف جتاه مالك السفينة على األخطاء اجلسيمة املرتكبة 

نتيجة الغش إعماال مببدأ جواز اإلعفاء من املسؤولية العقدية، ولكن ما آثر هذا الشرط بالنسبة للمسؤولية 

العقد الذي أبرم بني الشركة ومالك السفينة؟ فإن شرط اإلعفاء ال التقصريية؟ حينما يكون املضرور أجنبيا عن 

يعفيها من مسؤوليتها جتاهه إن استطاع إثبات خطئها ألن القواعد العامة تفضي بعدم جواز اإلعفاء من 

  .املسؤولية التقصريية

املدين الفرنسي، من القانون ) 1386/11(وسائل دفع املسؤولية سوف تنصب على احلاالت اليت ذكرا املادة 

  :بفقراا اخلمس، وهذه احلاالت هي

فيمكن للمهين أن يتخلص من املسؤولية عن الضرر الذي حيدثه املنتج املعيب، : عدم طرح املنتج للتداول -1

من )  1386/5(إذا أقام الدليل على أن املنتج مل يكن مطروحا للتداول، ويقصد بالطرح للتداول حسب املادة 

ين الفرنسي، التخلي إراديا عن حيازة الشيء، إذ ميكن للمهين أن يثبت أنه مل يطرح املنتج للتداول، القانون املد

  .كأن يكون الغري استوىل على الشيء وطرحه للتداول رغما عنه أو من دون رضاه
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  :أن يكون العيب غري موجود حلظة طرح املنتج للتداول، أو أن هذا العيب قد نشأ فيما بعد -2

طيع املهين التخلص من املسؤولية إذا أثبت أن العيب مل يكن موجودا حلظة طرح املنتج للتداول، وإمنا حيث يست

وجد فيما بعد، هذا وأن وضع عبء إثبات عدم وجود العيب على عاتق املهين حيقق مصلحة املستهلك، الذي 

قررة بصدد ضمان العيوب اخلفية، كان يصعب عليه إقامة الدليل على وجود العيب قبل التسليم وفقا للقواعد امل

لعدم قدرته يف أغلب األحيان على إثبات العيب الفتقاره إىل أي معلومات بشأن املنتج، إضافة على عدم قدرته 

على  حتمل مصاريف اخلربة مرتفعة التكلفة، لذا كان يف إلقاء عبء اإلثبات على عاتق املهين نتيجة كونه هو 

  .1األجدر واألعلم مبنتجه

, هو ما ال ميكن كشفه ببذل فحص دقيق فإذا كان ميكنه كذلك  فمعىن ذلك انه ليس حفيا  2لعيب اخلفيوا

  . أي أن الناقل مل يبذل اهلمة املعقولة يف سبيل كشفه

يسهل للناقل اكتشافها سواء كانت هذه العيوب  العيب اخلفي بأنه األضرار الناشئة  اليت ال 3وعرف آخرون

  .باآلالت اليت تستعمل على ظهر السفينة وهلا صلة بالبضائع حفية بالسفينة أو

وهلذا يلزم الناقل بان يعد السفينة قبل بدء السفر إعدادا حسنا لتكون صاحلة للمالحة وهلذا يصبح الناقل غري 

مسؤول عن طروء عدم صالحيتها أثناء السفر كذلك فالناقل الٌ يسأل عن العيوب اخلفية يف السفينة وهي 

  .ب اليت ال تكشفها اليقظة املعقولة حىت ولو كان هذا العيب موجود عند بدء السفر العيو

وعلى الناقل عبء إثبات أنه قام بالتزامه جبعل السفينة صاحلة للمالحة عند بدء السفر أو أن العيب كان خفيا 

, ئة سفينة صاحلة للمالحة أن هذا العيب يتعارض مع التزام الناقل بتهي 4تكشفه اليقظة املعقولة ويرى البعض ال

                                                
من القانون المدني العراقي، والمادة ) 210(، وأنظر كذلك المادة 350حسین عامر، المصدر السابق، ص  1-

  .من القانون المدني المصري) 216(
 .403، ص)دون تاریخ(،1990لسنة 8قانون التجارة البحریة رقم : ید الشواربيعبد الحم - 2
القانون البحري والجوي، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة :علي البارودي، محمد فرید العریني  وآخرون  - 3

 .  382، ص 2001
  .134، ص1999، سنة 2القانون البحري ط: عادل علي المقدادي  - 4
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فمثل هذا االلتزام يفرض على الناقل تفادي أي عيوب فيها وإذا ما وجدت هذه العيوب وكانت سببا يف هالك 

البضاعة أو تلفها فمن العدل أن يتحمل الناقل هذه األضرار ال أََََنْ يتخذ من العيب  اخلفي للسفينة ، حجة يبعد 

حسب هذا الرأي  أن هذه احلالة ميكن استبعادها  من احلاالت املعفية فيها املسؤولية عن نفسه وعليه 

  .للمسؤولية 

ويقصد بالعيوب اخلفية سائر العيوب اليت تكون يف السفينة واليت  تعفى الناقل من املسؤولية عن اهلالك أو التلف 

ميكن  لعيوب اليت الالناشئ عن عدم صالحية السفينة للمالحة والعيوب اخلفية معناها أنه تشمل سائر ا

إكتشافها ببذل اإلهتمام الكايف واملربر املوضوعي، لذلك أن أداة املالحة حتتوي على آالت وأجهزة يصعب 

على الناقل كشف ما يلحقها من عيوب خفية ، مث أن السفينة تكون طيلة مدة إستغالهلا حتت رقابة اجلهات 

هذه اهليئات املتخصصة فمن باب أويل خيفى العيب على  اإلدارية وشركات اإلشراف فإذا  خفي العيب على

  . 1الناقل وتابعيه

الصادرة من  2ويقع على الناقل عبء إثبات أنه قام ذا الفحص ويعتمد الناقلون على الشهادات والوثائق

  .هيئات اإلشراف ويعتربها القضاء قرينة بسيطة ال قاطعة كما قلنا سابقا 

من قانون ) H(فقرة ح  ) 27(واملادة ) د.2(الفقرة ) 4(ى هذا الشرط املادة أما معاهدة بروكسل فنصت عل

أنه ال يكفي أن يثبت الناقل وجود ) باريس(شرط  قضى  به القضاء الفرنسي فقد جاء يف قرار حملكمة  1966

زمة أي اهلمة العيب اخلفي للسفينة للتخلص من املسؤولية وإمنا البد، من أن يثبت الناقل انه بذل العناية الال

                                                
سنة  2مرخوه، حاالت إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة  مجلة الحقوق السنة الثامنة،العدد  یعقوب یوسف - 1

  . 190ص  1984
الشھادة  ولھذا ال تعتبر دلیال  ھذه  الوثائق وثیقة المعاینة وان كان االجتھاد یذھب إلى أنھ یمكن إثبات عكس - 2

  قاطعا في اإلثبات 
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الكافية كما يقول إتفاق بروكسل ألن العيب اخلفي ال يربئ الناقل من املسؤولية إال إذا كان ال ميكن كشفه 

  .1ببذل العناية الالزمة

  : الفرع الثاين

  الدفوع املتعلقة  باملالحة البحرية

خاص أو األموال يف البحر أو وإنقاذ حياة األش) ثانيا(وخماطر وحوادث البحر) أوال(هناك األخطاء املالحية 

  ) .  ثالثا( حماولة ذلك 

  األخطاء املالحية: أوال 

على أن الناقل يعفى من املسؤولية إذا كان الضرر أو التلف الالحق  1936من قانون  04نصت املادة 

يف قيما يتعلق بالبضاعة ناتج عن األخطاء املالحية للربان أو البحارة أو املرشدين ويالحظ أن صياغة هذه املادة 

من اتفاقية بروكسل اليت استخدمت عبارة أخطاء يف املالحة أو يف ) أ-)4ذه النقطة ختتلف عن صياغة املادة 

وأساس تشريعه كسب لإلعفاء من املسؤولية ) أ(إدارة السفينة األمر الذي يتطلب حتديد مفهوم اخلطأ املالحي 

  ).ج(مث الفرق بينه وبني اخلطأ التجاري ) ب(

  :مفهوم اخلطأ املالحي -أ

قدمت اتفاقية بروكسل عناصر لضبط اخلطأ املالحي فهو اخلطأ املتعلق باملالحة أو بتسيري السفينة، وقد أثري 

قد  1936يتعلق مبا إذا كان املشرع الفرنسي لسنة  1936إشكال يف ضل الفقه الفرنسي يف ضل قانون  

املعىن الضيق دون أن يشمل اخلطأ يف إدارة السفينة، أم أن اخلطأ قصد حصر اخلطأ املالحي يف اخلطأ يف املالحة ب

  .املالحي يعطي كل من اخلطأ يف املالحة واخلطأ يف إدارة السفينة

                                                
    510ص  1962، 5نطاكي،موسوعة الحقوق التجاریة ،ج نھاد السیباعي مع رزق اهللا أ  - 1
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ويعلل هذا االجتاه الثاين ، 2أخذ باالجتاه األول فإن أغلب الفقهاء أخذ باالجتاه الثاين، 1فإذا كان بعض الفقهاء

مصطلح اخلطأ املالحي عوضا عن اخلطأ يف املالحة ويف إدارة السفينة ألنه مألوف رأيه بأن املشرع آثر استخدام 

من احملاكم الفرنسية كما أنه مضمن يف بعض سندات الشحن واملهم أن فقه القضاء الفرنسي قد شاطر هذا 

 هو العملو) 2(نة واخلطأ يف إدارة السفي) 1(االجتاه الثاين رأيه القائل بأن اخلطأ املالحي هو اخلطأ يف املالحة

   .الفين فقط

  :اخلطأ يف املالحة -1

ميكن تعريف اخلطأ يف املالحة بأنه اخلطأ الفين يف قيادة أو سري أو حركة السفينة أي اخلطأ الذي يأتيه الناقل يف 

  ومن أمثلة األخطاء املالحية، ارتطام السفينة بالرصيف حني اإلرساء، 3قيادة السفينة ومباشرة املالحة

ويرى العميد ، 4صادم، وعدم احترام قواعد املالحة كأن ال يشغل الربان الصفارات يف وقت الضبابوالت

أن األخطاء املالحية هي اليت ترتكب يف اختيار الطريق أو يف تصور وتنفيذ األعمال املختلفة املوجهة ) روديري(

دم مراعاة أخبار الرصد اجلوي فهذه إىل السفينة كاختيار إرساء سيء أو القراءة غري الصحيحة للخريطة أو ع

  .األخطاء املالحية باملعىن الضيق تعفي الناقل عن املسؤولية ونفس الشيء بالنسبة لألخطاء يف إدارة السفينة

  

  

  

  

                                                
1-  C. CHAIBAN: causes légale d'exonérations du transporteur maritime L.G.D ; paris 
n°172p76. . 
2- G.MARAIS: les transports de marchandises par mer et la jurisprudence 1.g.d.j. paris 
1945;et gripert; article précite ;D.M.F 1949 teme II n° 1805 P694.  
3- S.MELLOULI: op.cit.; P263 n°846. 
4 - S.MELLOULI: ibid.; P263. 
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  :اخلطأ يف إدارة السفينة -2

ألنه يستهدف ،  إدارة السفينة بأا العمل الفين الذي مل خيص سري وقيادا فإن له هدفا مالحيا  1يعرف البعض

مصلحة السفينة ذاا وميكن من إدارة السفينة يعد مالحيا األمر الذي ميلي البحث عن معيار يستند إليه للتمييز 

  .بني ما إذا كان اخلطأ يتعلق بإدارة السفينة املالحية أم يف إدارا التجارية

أو املالحية هلذا اخلطأ أو ذاك  ومع أن هذا اإلشكال من اختصاص القضاء الذي عليه منح الصيغة التجارية

،  فإن الفقه قدم معيارا يتمثل يف هدف العمل 2وترتيب النتائج املتفرعة عن ذلك فيما يتعلق مبسؤولية الناقل

وانطالقا من هذا املعيار الذي يكون مصدر عمل مالحي يهم السفينة الذي يعفي الناقل من ، 3موضوع التكييف

ب أن خيص السفينة وعلى هذا األساس توظف تلك العملية بأا خطأ يف إدارة املسؤولية هو اهلدف األول جي

  .السفينة

  :أساس إعفاء األخطاء املالحية من السفينة - ب

تشكل األخطاء املالحية كسب لإلعفاء من املسؤولية خطوة للناقل البحري على غريه من الناقلني، مما جيعل 

لفقهاء إقرار األخطاء املالحية كسب إلعفاء الناقل من املسؤولية أساس هذا اإلعفاء ثابت األمهية، ويربر ا

باعتبارات واقعية وموضوعية يف ذات الوقت مؤداها أن الربان وطاقم السفينة مدعوون لقيام بأعمال يف ظروف 

منتهى الصعوبة ومليئة باملخاطر، وهي أعمال جيب تنفيذها يف أقصر اآلجال ويصعب يف الغالب توقع نتائجها 

وبالتايل ال جيوز إقرار مسؤولية الناقل عن نتائج هذه األفعال خاصة وأنه يف املالحة البحرية قد ، 4حني تنفيذها

                                                
1 - le maniement du mavir est donc un acte technique qui, sans interésser la marche et 
la conduit du mavire a cependant un but mautique, puis qu'il vise l'interet lui- meme et 
perment d'ausser sa marche proprement dite S.MELLOULI: op.cit.; P246 
2 - R.CHRIST: thèse précitée ; p90. 
3- le critére de la faute mautique en matiére de maniement du mavre de réside dans le 
but de l'acte incrimime S.MELLOULI: op.cit.; P268.  
4- R.CHRIST:de la responsabilité du transporteur maritime d'apés les lois francais et 
allemande des 2 avril 1936 et 10 aout 1937; faculté de droit de l'université de paris 
1943;p86.   
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بل أن البعض  منهم ربط استمرارية التجارة البحرية بعدم حتميل اهز ،  1يؤدي أبسط اخلطأ إىل أجسم التبعات

  .2أو الناقل نتائج أخطاء الربان أو الطاقم املالحية

إال أن هذه املربرات على وجاهتها ليست حامسة ألن التقدم التكنولوجي أشرك الناقل يف إدارة السفينة، كما أنه 

حد من جسامة املخاطر، ولذلك قيل أن الناقل أو الربان هو السيد على السفينة هذه كلها تضعف الرابطة 

  .3التبعية بني الناقل والربان

  .بنا التعرف على األشخاص املساعدين على املالحة البحريةقبل التطرق هلذه األخطاء جيدر 

  تعيني الربان وعزله: أوال

فهو عامل من عمال عالقته به حتكمه قواعد قانون عقد النقل البحري على أن , اهز هو الذي يعني الربان  -

ف باختالف نوع املالحة ونوع اهز يلزم باختياره للربان مبراعاة أن تتوافر فيه املؤهالت املطلوبة اليت ختتل

السفينة ومحولتها فاهز يتوىل تعيني الربان وعزهلم بنفس الطريقة واملالحظ أن حق اهز يف عزل الربان من 

النظام العام ال جيوز اإلتفاق على خالفه أي ال جيوز حرمانه منه ومرجع ذلك ما يتمتع به الربان من صالحيات 

4هز بصفة دائمة ميكن التخلص منه مىت فقد ثقته فيهواسعة ميارسها بعيدا عن ا .  

  :مهمة الربان الفنية  :ثانيا

عرف ـم وفق الــسري منظط ــق خــالقيام إىل ميناء الوصول وفإدارة الرحلة البحرية من ميناء -

  ).  اهز هو الذي يرمسه (

                                                
1- S.MELLOULI: op.cit.; P270. 
2- Y.KESKIM: la responsabilité de l'armateur et du transporteur maritime; étude turc; 
thése lousmme 1961;p104.  
3-HASSANIA CHERKAOUI: : la responsabilité international des transporteur 
maritime et aérien; edition soche press 1987;p138/139. 

  . 148 - 146، ص   1962دروس في القانون البحري : مصطفى الجمال - 4
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حيتها للمالحة عن طريق احلصول من جيب على الربان يف بداية الرحلة بالتأكد من سالمة السفينة وصال -

إدارة التفتيش على ترخيص املالحة وشهادة السالمة قبل سري السفينة يف البحر على  الربان محل على ظهر 

السفينة عدد معني ، من األوراق أو املستندات بعضها إلثبات حالتها املدنية وبعضها يتعلق بنظام املالحة 

   )يلشهادة التسج(والتجارة البحرية 

  .دفتر مالحي  –

  .شهادة صحية   –

  . نسخة من التفتيش البحري  -

  .ترخيص املالحة البحرية الذي يثبت صالحية السفينة للمالحة  –

  . مسك دفتر يسمى يومية السفينة –

  .عند الوصول جيب االستعانة مبرشد إذا كان القانون إجباريا ينص على ذلك   -

  ) .ير البحريالتقر(إعداد تقرير عن رحلته  -

إدارة , واملالحظ أن املشرع البحري تناول رجال البحر يف الباب الثاين املعنون برجال البحر من الفصل األول  

:  ماذا يعين برجل البحر أو البحار  384تعريف وأحكام خاصة نص يف املادة : رجال البحر من القسم  األول 

  .جال البحر كل شخص يعمل يف خدمة السفينة ومقيد يف سجل ر

  كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل السفينة و يستخدم رجال البحر هلذا الغرض :  ويعين اهز 

  : هو قائد السفينة ورئيس طاقم السفينة أما املقصود بالسلطة اإلدارية البحرية ما يأيت : ويعين ربان السفينة 

   الوزارة املكلفة بالبحرية التجارية: على املستوى املركزي - 

  الدائرة البحرية واحملطة البحرية الرئيسية واحملطة البحرية : على املستوى احمللي -

  .السلطات القنصلية أ الدبلوماسية اجلزائرية : يف اخلارج  -
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  : الفرق بني اخلطأ املالحي واخلطأ التجاري:ثالثا

ن اآلخرون عن الناقل ، فإذا كان اخلطأ هناك جمموعة من األخطاء اليت يرتكبها الربان أو املرشد أو املندوبو      

  )ب(، أما إذا كان اخلطأ يتعلق بالبضائع أعترب اخلطأ خطأ جتاري  ) أ(يتعلق بالسفينة أعترب اخلطأ مالحي 

كلما كان اخلطأ أو الغرض من العمل هو احملافظة على سالمة السفينة وصيانتها واستقرارها :  اخلطأ املالحي -أ

بالسفينة كأن املشرع البحري يعفي الناقل قانونا عن األخطاء املالحية للتابعني البحريني  كان خطأ مالحيا خاص

يف هذه  1وقد كان الناقل حيرص على هذا اإلعفاء بشرط اإلمهال الذي يضمنه سند الشحن فأصبح شرط اإلمهال

  .ن احلدود إعفاء قانونيا للناقل من املسؤولية دون حاجة إىل نص إتفاقي يف سند الشح

  :بعض صور األخطاء املالحية  -

 .                                             خطا فين يف قيادة السفينة  -

 ).سوء تشغيل اآلالت احملركة للسفينة (خمالفة الَربان للوائح والتعليمات الدولية اخلاصة بتفادي التصادم  -

 .  إقالع السفينة من امليناء رغم سوء أحوال اجلو

  ).حبري لبناين 215(أخطاء املرشد بالنسبة للدخول أو اخلروج من امليناء وهذا وفقا لنص املادة 

ال يسأل الناقل أو السفينة عن اهلالك أو :" بقوهلا  2من معاهدة بروكسل) 2(فقرة 4وهذا ما جاء يف املادة 

لناقل املالحية يف إدارة السفينة التلف الناتج عن أعمال أو خطا الربان أو البحار أو املرشد أو مستخدمي ا

  ".أجازت إعفائه من األخطاء املالحية دون التجارية

                                                
وانتقل إلى غیرھا من دول أوربا وبمقتضاه یعفى  1865ھو شرط نشأ في إنجلترا حوالي سنة : شرط اإلھمال  - 1

الناقل من المسؤولیة عما یصیب البضاعة بخطأ الربان أو  الطاقم وقد أنتقد ھذا الشرط في فرنسا بوصفھ مخالف 
یة سارعت إلى القضاء بصحتھ على أساس أن المتبوع یسأل قبل الغیر عن للنظام العام ولكن محكمة النقض الفرنس

  .أخطاء تابعیھ مسؤولیة تعد من النظام العام ألن القانون یفترض خطأ المتبوع تابعھ أو توجیھھ
من الدستور  132وھي بھذا تسمو على القانون الداخلي تطبیقا ألحكام المادة  1964 ةمت إلیھا الجزائر سنانض - 2

1996  
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أن جواز إعفاء الناقل عن أخطائه املالحية أمرا تقتضيه طبيعة تنفيذ عقد النقل ذلك ألن :  1وقد أقر  البعض

على الربان من الناحية الناقل ال يتدخل فعال يف مالحة السفينة وسريها كما ليس له حق اإلشراف والرقابة 

ويعترب إعفاء الناقل عن األخطاء املالحية شامال، من األخطاء اليت ,الفنية نظرا للسلطات اليت يتمتع ا الربان 

تقع من الربان أو البحارة أو املرشد وغريهم من التابعني البحريني كما جيوز اإلعفاء سواء كان اخلطأ جسيما أو 

  . بسيطا

ال تعفي الناقل يف هذه ) أخطاء الربان( ترب األخطاء اجلسيمة اليت يرتكبوها رجال الطاقميع: 2لكن رأي آخر

أما بالنسبة للمشرع البحري فالناقل يعفى من املسؤولية , احلالة بل اعتربها أخطاءا جسيمة ترقى إىل مرتبة الغش

 أي األخطاء املتعلقة بالناحية املالحية إذا كانت األخطاء  املالحية اليت إرتكبها الربان أو البحارة أو املندوبني

  .للناقل  3دون األخطاء التجارية  والشخصية

هي خمتلف األعمال املتعلقة بالبضاعة كسوء الرص  أو التستيف أو عدم احملافظة على : اخلطأ التجاري  - ب

   4قل مسؤوال عنهالبضاعة أثناء النقل فال تدخل يف نطاق اإلعفاء املنصوص عليه يف القانون ويبقى النا

بأنه حفظ  البضاعة أثناء عمليات شحنها أو رصها أو تفريغها وهذه األخطاء , اخلطأ التجاري 5ويعرف آخرون

وال جيوز له أن يعفي نفسه منها ولعله مل يعد هنا حاجة إىل اإلسهاب يف تربير هذا , يسال الناقل عنها قانونا 

  . املالحية للتابعني البحريني اإلعفاء القانوين للناقل عن نتائج األخطاء

                                                
  . 441-440المرجع السابق ،ص ص : سمیحة القیلوبي - 1
  .222المرجع السابق  ،ص:أحمد محمود حسني  - 2
والمتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75یعدل ویتمم األمر رقم 10-05من قانون  124نص المادة  - 3

  .القانون المدني معدل ومتمم 
  )بب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویضكل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ ویس=(

مكرر تعتبر التعسف  124مكرر وأصبحت المادة  124إلى المادة  صعادھاوإ 41إضافة إلى نقل أو تحویل المادة 
  .في استعمال الحق یشكل خطأ 

، )دون تاریخ(لنشر أساسیات القانون التجاري والقانون البحري، بیروت، دار الجامعیة ل: مصطفى كمال طھ - 4
  . 514ص 

 .  387، 386المرجع السابق ،ص ص :على البارودي وآخرون - 5
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ويفهم من هاذين التعريفني أن اخلطأ يكون جتاريا إذا كان العمل  األساسي هو عدم احملافظة على البضاعة يسال 

 ؟اخلطأ التجاري مع اخلطأ املالحي عنه الناقل وال ميكن إشتراط اإلعفاء من املسؤولية لكن ما مصري إذا اشترك

  :جييب 

بأنه إذا اشترك اخلطأ التجاري مع املالحي ال يعفى الناقل من املسؤولية وال يتمتع الناقل  1قهالبعض من الف -

 .ذا اإلعفاء أيضا إذا عاد عليه نفع شخصي من وراء هذا اخلطأ 

تلفت شحنة نتيجة تكثيف خبار املاء على سقف العنرب بسبب عدم سالمة التهوية أثناء الرحلة : ومثال ذلك 

ة أن اإلمهال الذي وقع يف طريقة وية الشحنة ال يعترب خطأً يف املالحة أو يف إدارة السفينة يف قالت احملكم

فعدم تغطية العنابر بطريقة مناسبة ليس إمهاال  19242من معاهدة بروكسل ) أ . 4/2( مفهوم عبارات املادة 

ررو معاهدة بروكسل الدولية يف النص وقد استعمل حم  3يف إدارة السفينة وإمنا هو إمهال يف العناية بالشحنة

 In the navigation or in the manas oement) 4باللغة  االجنليزية للتعبري عن اخلطأ املالحي

of the ship) 

على انه إذا وقع اخلطأ يف اجلزء املتعلق بسري السفينة  5وللتفرقة بني اخلطأ املالحي واخلطأ التجاري امجع الفقه

حي، وإذا وقع يف اجلزء اخلاص بالبضاعة أعترب اخلطأ جتاري ويف اجتهادات احملكمة العليا يف وأمنها فاخلطأ مال

عن اخلسائر واألضرار الالحقة بالبضائع ) الناقل (يعطي املسؤولية الكاملة للناقل وذلك انه مسؤول 6اجلزائر 

                                                
  .222مرجع سابق، ص: أحمد محمود حسني  - 1
الجریدة الرسمیة (  1964مارس  2المؤرخ في  71 -64انضمت الجزائر إلى ھذه المعاھدة بموجب المرسوم  - 2

وصدر بروتوكول یدخل بعض التعدیالت على معاھدة 1931جوان  2ودخلت حیز النفاذ )  64لسنة  8رقم 
  .1968فبرایر  23بروكسل الخاصة بستدات الشحن في 

  .  222مرجع سابق ، ص:احمد محمود جسین  - 3
4- RENE RODIERE :droit maritime : 12 ed   p284. 
5- LAMY TRANSPORTE : tome II – 1997 p 526.  

 168786ملف رقم   1998/ 05/ 26یا الفرقة التجاریة والبحریة المؤرخ في قرار صادر عن المحكمة العل - 6
منشورا  باالجتھاد القضائي للفرقة التجاریة والبحریة، عدد خاص   إلى مسالة مسؤولیة الناقل البحري عن 

لیة الناقل والخسائر واألضرار الالحقة بالبضائع أثناء عملیة التفریغ للبضائع لكون عقد النقل البحري یحدد مسؤ
القانون :نقولة لغایة تسلیمھا إلى المرسل إلیھ أو ممثلھ القانوني أنظر سخري بوبكر البحري عن البضائع الم

 . 181،ص  2005البحري مدعم باالجتھادات القضائي للمحكمة العلیا 
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ل البحري عن البضائع املنقولة إىل غاية أثناء عملية التفريغ للبضائع لكون عقد النقل البحري حيدد مسؤولية الناق

  .مل ينص على خالف  ذلك يف وثيقة الشحن  تسليمها إىل املرسل إليه أو ممثله القانوين مع إبداء قبوله هلا ما

يعفى الناقل من املسؤولية املذكورة يف املادة :" بنصها ) أ،ب(فقرة  803وبالنظر يف اعتقادنا إىل نص املادة 

  :نت اخلسائر واألضرار الالحقة بالبضائع ناشئة أو ناجتة مما يلي السابقة إذا كا

  ...."" .حالة عدم الصالحية املالحية للسفينة "" –أ 

  ...."".األخطاء املالحية اليت يرتكبها الربان  - ب

اخلطأ  من هاذين الفقرتني يتضح أن املشرع اجلزائري إجته إىل أن الناقل ال يسأل يف هاتني احلالتني ويسمى هذا

ق، ب،ج جتعل الناقل مسؤوال عن  802باخلطأ املالحي ،لكن اخلطأ  التجاري يسأل الناقل عنه ألن  املادة 

  .كل اخلسائر واألضرار اليت تلحق البضائع  ألن اخلطأ التجاري يرتبط بالبضاعة 

  . خماطر وحوادث البحر:ثانيا 

أو غري جمهزة جتهيزا كافيا فال تعترب خماطر البحر سببا إذا كانت السفينة مل تتحمل خماطر البحر لكوا ضعيفة 

وال يكفي جمرد وقوع هذا اخلطر بل جيب على الناقل أن يثبت أن له وصف القوة القاهرة وال , معفيا للناقل

، فيتوجب 1يفيد الناقل هذا السبب إذا أثبت الشاحن أن السفينة تعرضت له بسب خطأ سابق عليه من الناقل

  ).ثانيا(مث نورد تطبيقات له ) أوال(م عن املقصود مبخاطر وحوادث البحر علينا الكال

  املقصود مبخاطر  وحوادث البحر: أوال 

ال يترتب على الناقل وال على السفينة أية مسؤولية عن اخلسارة أو الضرر املسبب أو الناتج عن املخاطر، أو  

الزوابع، : ه أخرى صاحلة للمالحة ومثال خماطر البحراألخطار أو احلوادث اليت حتصل يف البحر أو يف أية ميا

الضباب، الرياح وهذه املخاطر بذاا سببا إلعفاء الناقل من املسؤولية بل جيب أن حتمل طابعا استثنائيا غري 

                                                
  404مرجع سابق ،ص :عبد الحمید الشواربي - 1

  743،ص 1969نون البحري، دار النھضة العربیة القا:ر في نفس المعنى على جمال الدین عوضانظ
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عادي وغري متوقع، وذلك ألن السفينة جيب أن تكون قادرة متاما على القيام بالرحلة املقررة ومواجهة التغريات 

وية العادية املتوقعة على اخلط الذي تسري فيه فيجب على الناقل أن يثبت أنه قام ببذل املهمة الكافية جلعلها اجل

وهو الذي حيدد ، 1صاحلة للمالحة وكذلك ميكن إثبات ذلك بالقرائن ومن بني هذه الطرق دفتر يومية السفينة

  .ذاتية السفينة داخل اتمع الدويل

  .2سؤولية بسبب خماطر البحر أن تكون تلك القوة هي السبب الوحيد يف وقوع الضررويشترط لإلعفاء من امل

من معاهدة بروكسل املقصود باألخطار وهي ) 2(فقرة 4كوييت املأخوذة من املادة ) 03بند192(تفسر املادة

فن ما تتعرض له السفينة أثناء رحلتها البحرية وما جتاه من هبوب عواصف شديدة وصخور وحطام الس

  .الغارقة وهياج البحر غري العادي مما قد يعوق السفينة أثناء رحلتها

وهذه املخاطر بذاا ليست سببا إلعفاء الناقل من املسؤولية إمنا يبقى هلا الطابع غري العادي وغري املتوقع مبعىن أن 

تحيل دفعها وتفادي نتائجها تبلغ مدى من الشدة جيعلها من قبيل القوة القاهرة اليت ال ميكن توقعها أو اليت يس

ويلزم إلعفاء الناقل يف مثل هذه احلاالت أن يثبت أن الضرر الذي أصاب البضائع راجع ملخاطر البحر وحوادثه 

واليت تتوافر فيها مقومات القوة القاهرة وال يعفى الناقل من املسؤولية إال إذا اثبت  3أو املياه األخرى املالحية

اطر البحر والضرر الذي أصاب البضاعة أما إذا كان الضرر ناشئ عن سبب آخر غري العالقة السببية  بني خم

  .ذلك فال حمل للتخلص من املسؤولية

                                                
یجب أن تدون في ھذا الدفتر یومیا جمیع الحوادث المتعلقة بالمالحة والحوادث الطارئة : دفتر یومیة السفینة - 1

على متن السفینة سواء تعلقت بالسفینة أو الطاقم أو البضاعة أو المسافرین كما یتضمن سردا لجمیع القرارات التي 
بشأن ھذه الحوادث ویجب ذكر الحالة الجویة للبحر والمالحظات الیومیة الخاصة بالطرق التي سلكتھا  اتخذت

أعوان مراقبة (السفینة وسرعتھا ویلتزم الربان بتقدیم دفتر السفینة عند الطلب إلى السلطة اإلداریة البحریة 
  ).الشواطئ لإلطالع عبیھا

  .735م، ص1995التشریع العدد السادس دیسمبر مجلة القضاء و 1990سنة  235طعن رقم  - 2
  .25، ص2006لبنان،  -وتعدیالتھا، بیروت في نفس المعنى بسام عاطف المھتار، معاھدة بروكسل -

  .المیاه النھریة التي تسیر فیھا السفن البحریة: یقصد بالمیاه المالحیة األخرى   - 3
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حبق أن رداءة الطقس ال تعد يف حد ذاا عن قبيل القوة :" إىل أنه1وذهبت حمكمة االستئناف العليا  بالكويت 

  " .رحالت البحرية حبيث ميكن تفاديهاالقاهرة و إمنا هي من الوسائل املتوقعة عادة يف ال

مل يتناول هذا السبب على حدا وإمنا أدجمه مع األخطاء املالحية اليت ال  1966واملشرع الفرنسي يف قانون 

تعود إىل خطا الناقل أي األخطاء املالحية اليت يرتكبها الربان أو املرشد أو املندوبون البحريون اآلخرون عن 

  .القانون الفرنسي) 27(الة يف نص املادة الناقل، أدمج هذه احل

،  2بإثبات الفعل حىت يعفى الناقل من املسؤولية املفترضة 1924بينما تكتفي معاهدة بروكسل الدولية لسنة 

  .3يضيف القانون الفرنسي وجوب أن تكون غري متوقع وال ميكن دفعها أي جيب توافر عناصر القوة القاهرة 

  :حر تطبيقات خماطر الب:ثانيا 

لقد اختلفت اآلراء الفقهية والقضائية حول خماطر البحر أهو من األسباب املعفية للمسؤولية أم من األسباب 

 .املنعقدة للمسؤولية 

يعترب خماطر البحر تشكل سببا لإلعفاء ولو مل تتوافر فيها عناصر القوة القاهرة كما يفهم :  4فهناك رأي فقهي

فالعاصفة اليت ب على السفينة وهي يف البحر فتعرضها إلهتزازات   ةالتيني يف التشريعات املبنية على أصول

 بغض النظر عن توقعها أو إمكان رد أثارها  ,ينشأ عنها تلف  البضاعة تعترب بذاا سببا لإلعفاء 

ية شدد من شروط إعفاء الناقل يف خماطر البحر إلتقاء اإلسراف يف إبراء الناقل من املسؤول: رأي القضاء 

بسبب خماطر ضئيلة ميكن توقعها األمر يدور حول العناية اليت ينبغي أن يبذهلا الناقل إلعداد السفينة ملواجهة 

                                                
منشور بمجلة القضاء والقانون  1967نوفمبر  14ادر في الحكم الص: محكمة اإلستئناف العلیا في الكویت  - 1

 . 179المرجع السابق ص :السنة األولى العدد الثاني مشار إلیھ في یعقوب یوسف مرخوة 
حیث تمخض عن التطور االقتصادي  الكبیر وظھور  اآلالت  19یعود اصل المسؤولیة المفترضة إلى ق  -2

نظریة تقوم على أساس المعیار الموضوعي بدل المعیار الشخصي الذي –المیكانیكیة وشتى وسائل النقل األخرى 
فالناقل وھو یتعامل مع البضائع , كان قائما آنذاك وینظر فیھ إلى الشخص المدین والخطأ المرتكب من قبلھ 

تھا بتحریكھا من مكان إلى مكان آخر سواء بنفسھ او من  ینوب عنھ مستعمال آالت جرافات تؤدي غالبا إلى أصاب
  بخسائر وإضرار مما یستلزم التعویض عنھا 

3 - M REMOND RENOUID: Droit maritime  -1988- p334 
  .180مرجع سابق ، ص: یعقوب یوسف مرخوة - 4
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املخاطر العادية اليت تتعرض هلا املالحة يف املياه اليت ترتادها فإذا كان الناقل بذل القدر املعقول من العناية ومع 

 .لإلعفاء بغض النظر عن ضخامته أو ظروف وقوعه فهو خطر مسبب) حدوث ضرر( ,ذلك نشأ عن خطر

وهذا الرأي األخري اقرب للصواب والتأييد يف اعتقادنا ألن القانون البحري اجلزائري أخذ نصوصه عن معاهدة 

والذي يترك للقضاء سلطة تقديرية واسعة ليقرر مدى العناية الكافية اليت بذلت يف جتهيز  1924بروكسل 

فإن الناقل ال يضمن ما ,ة للقيام بالرحلة اليت حدث خالهلا الضرر للبضاعة فإذا أثبت ذلك السفينة جبعلها صاحل

يطرأ بعد هذه الرحلة من ظروف قد تؤثر يف استمرار صالحيتها للمالحة، ولذا فإنه يعفى من املسؤولية عن 

حة ولعل هذا ما أي ضرر يلحق بالبضاعة جراء أي حادث تتعرض له السفينة ويؤثر على صالحيتها للمال

 ).د/803(قصده املشرع البحري يف املادة

وقد حكم يف قضية تتلخص وقائعها أن باخرة كانت تنقل بضاعة إىل الكويت وكانت البضاعة قد وصلت 

تالفة بسبب البلل الذي أصاا يف ماء البحر الذي تسرب إىل داخل السفينة على اثر حدوث خرق فيها بسبب 

  ).سنغافورة (على قطعة خشبية عائمة حتت سطح املاء وذلك عند دخوهلا إىل ميناء  قطعة من احلديد مثبتة

رفع املرسل إليه دعوى على الناقل مطالبا بالتعويض عن التلف متسك الناقل بدفع مسؤولية إمنا حدث كان 

ب املياه إىل بعض غري متوقع عند دخوهلا ميناء سنغافورة مما تسبب يف تسر) إختراق جانبها(بفعل القوة القاهرة 

العنابر وهو ما يعد قوة قاهرة تنفى معه مسؤولية الناقل البحري إال أن حمكمة االستئناف العليا، قالت تذرع 

  . 1الناقل بالقوة القاهرة غري مقبول ألا أخطار عادية متوقعة

حيد ث بصفة دورية خنلص إىل أن احلوادث أو الظروف اجلوية كاملطر والرياح والربق وإضطراب البحر الذي 

  . ومنتظمة وىف مواعيد معلومة ال تعد من خواطر البحر ومن مثة ال تعد من أسباب اِإلعفاء القانونية

                                                
تجاري وقد قررت ذات المبدأ محكمة اإلستئناف العلیا  490/1967ینایر رقم  6استئناف المحكمة العلیا جلسة  - 1
  . 190المرجع نفسھ  ، ص: ت   مشار إلیھ  یعقوب یوسف مرخوةالكوی) دائرة التمییز(
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على أنه إذا كانت هذه املخاطر يف مواعيد غري دورية وغري عادية وال ميكن توقعها واالرتفاع الغري العادي 

  .افية لنفى مسؤولية الناقللدرجة احلرارة يلحق تلفا بالبضاعة تعترب أسبابا ك

قبل الرحلة البحرية و ) حفظها( وكذلك كلما كان الناقل بذل اهلمة الكافية و العناية الالزمة بالبضائع 

  .االستماع إىل نصائح األحوال اجلوية كلما تزيده فرص إعفاءه من املسؤولية ولو حدث ضرر بالبضاعة

  . كن أن تصيب السفينة أو البضاعة أثناء الرحلة البحريةواخلطر البحري هو كل احلوادث القهرية اليت مي

فيستعمل اصطالح اخلطر احلريب للداللة على معنيني األول أخطار البحر والثاين األخطار البحرية األخرى وهذه 

التفرقة فرضها االختالف اجلوهري بني القانون اإلجنليزي والفرنسي يف مفهوم اخلطر البحري إذ القانون 

يزي يفقر بني أخطار البحر واألخطار اليت حتدث على البحر، فإن القانون الفرنسي ال يعرف سوى فكرة اإلجنل

واحدة عن اخلطر هي فكرة أخطار البحر حبيث تشمل كل أنواع اخلطر البحري وهو نفس ما ذهب إليه 

  .   1القانون اجلزائري

  إنقاذ حياة األشخاص أو األموال يف البحر: ثالثا

اطر البحر درجة عالية من التضامن بني رجاله األمر الذي يستحيل حتقيقه إذا ما كانت املسؤولية تتطلب خم 

دد الناقل الذي يتسبب مسعاه الرامي إىل املساعدة أو اإلنقاذ يف إحلاق الضرر بالبضاعة املنقولة ووعيا بأمهية 

قل من املسؤولية كلما كان الضرر جيد سببه يف التضامن يف تطوير املالحة البحرية وأمنها قرر املشرع إعفاء النا

  .اإلنقاذ واملساعدة البحرية أو تغيري طريق السفينة للقيام بذلك
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  :املساعدة واإلنقاذ البحري -1

ال يلغى هذا السبب من أسباب اإلعفاء من املسؤولية الذي يضاف إىل األسباب األخرى، ويفسر ذلك 

في على العالقات البحرية مسحة أخالقية بارزة وهي املسحة اليت تتأكد باعتبارات التضامن البحري اليت تض

  ).ب(وأثارمها) أ(منها من خالل التعرض ملفهوم املساعدة واإلنقاذ 

 :مفهوم املساعدة واإلنقاذ -أ

من اتفاقية بروكسل املأخوذة  02فقرة  04إىل املادة  1936من قانون  04من املادة )السادسة(تعود النقطة 

اإلنقاذ "ها من القسم الثالث من قانون هارتر األمريكي ويستخدم القانون العريف األجنلوسكسوين عبارة بدور

salvage "1للداللة على العمل الرامي إىل محاية األشخاص أو األموال يف البحر من املوت أو التلف ،

م املشرع أورد عبارة إلستعاب هذا املقتضى مادا 1936من قانون  6فقرى  04وتستجيب صياغة املادة 

اإلنقاذ واملساعدة مطلقة واملطلق يبقى على إطالقه ومن مثة فال جمال للتميز بني إنقاذ األرواح أو إنقاذ األموال 

  فكل منهما سبب كايف إلعفاء الناقل من املسؤولية

 :آثار املساعدة واإلنقاذ - ب

األمر بإنقاذ األرواح ولكن هل يعمل بنفس احلل يف  ال جدال يف أن الناقل جدير باإلعفاء من املسؤولية إذا تعلق

  حالة إنقاذه األموال؟

من أال يضاف إعفاء الناقل من املسؤولية على حساب الشاحن خاصة أنه يتقاضى عوضا عن ، 2يرى البعض

  .إنقاذ األموال يف البحر

                                                
1- C. CHAIBAN: op ,cit,  №  316,p125.  
2 - S.MELLOULI: op; cit; p278. 
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شاحن إال االستئناس باحلل الوارد وأما عجز القانون العام عن إصالح هذا االحنياز وعدم املوازنة بني الناقل وال

اليت أعفت الناقل عن املسؤولية عن أي تدبري يتخذه إلنقاذ األرواح أما التدابري  1978يف اتفاقية هامبورغ 

  .1اخلاصة بإنقاذ األموال فال يطاهلا اإلعفاء إال تتخذ بشأا تدابري معقولة

  :تغيري طريق السفينة -2

الالحقة بالبضائع جراء اإلنقاذ واملساعدة البحرية وإمنا أطال اإلعفاء ليشمل مل يقتصر اإلعفاء عن األضرار 

األضرار املتأتية من تغيري طريق السفينة شريطة أن يكون هذا التغيري خلط السري املتفق عليه أو املعتاد عليه بدافع 

من اتفاقية ) 4-4(واملادة  1936من قانون )  6-4(اإلنقاذ واملساعدة ويعد هذا اختالفا جوهريا بني املادة 

فضال عن االحنراف يف السري إلنقاذ أو (بروكسل اليت أعفت الناقل من املسؤولية عن أي احنراف آخر معقول 

  ).ثانيا(مث إنقاذ األموال ) أوال(فيتكلم عن إنقاذ األشخاص ) حماولة إنقاذ األموال واألرواح يف البحر

  إنقاذ األشخاص : أوال 

ميزت بني إنقاذ األرواح وإنقاذ األموال بينما  معاهدة   2رغ املعروفة بقواعد األمم املتحدةإن معاهدة هامبو

ال يسأل " على أنه) د  -2(فقرة  ) 04(مل متيز بني احلالتني يف املادة 1924بروكسل لسندات الشحن سنة  

  ".إنقاذ األرواح أو األموال يف البحر الناقل أو السفينة عن اهلالك أو التلف الناتج أو الناشئ عن إنقاذ أو حماولة 

وملا كان إنقاذ األرواح إلزاميا على الربان فمن الطبيعي أن يعفى الناقل من املسؤولية عن اهلالك أو التلف الذي  

ينتج عن عمليات  اإلنقاذ أو حماولة اإلنقاذ ولو اضطرت السفينة إىل االحنراف عن خطأ سريها إلنقاذ األرواح 

  . البشرية ال يعادهلا مال كما أن إنقاذ األرواح ال تستحق عليه مكافأةالن الروح  

: منه على أنه) 211(أما القانون املصري احلايل أجاز تقاضى مكافأة عن إنقاذ األشخاص إذ نص يف املادة 

تستحق عن إنقاذ األشخاص مكافأة حيددها القاضي عند اخلالف وجيوز له أن يعفي الشخص الذي أنقذ من 
                                                

1 - S.MELLOULI: ibid.; p278. 
 1992دخلت حیز النفاذ  1978نعقدت سنة المعروفة قواعد األمم المتحدة للنقل البحري ا –معاھدة ھامبورغ  - 2
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يرى أنه إذا أثبت الناقل أنه قد حصل  1لكن البعض من الفقهاء. راء املكافأة إذا كانت حالته املالية تربر ذلكو

عما يصيب البضائع نتيجة قيامه بعمليات  إلعفائهعلى مكافأة عن إنقاذ األشخاص فإنه ال يكون هناك حمل 

م من تلف يف حني يحصل الناقل على اإلنقاذ وإال كان معىن ذلك أن يتحمل الشاحنون ما يصيب بضائعه

مكافأة نتيجة ذلك وهو أمر غري منطقي خاصة وان للربان ان يتفق مع الشخص  الذي سيقوم بإنقاذه على قيمة 

  . املكافأة إبتداًءا وال يتوىل القاضي تقديره

مكان الناقل اإلعتماد على واملشرع األردين سوى بني احلالتني مل مييز بني حالة إنقاذ األرواح والبضائع وعليه بإ

عنه عندما تتضرر البضائع اليت قام بنقلها إذا استطاع أن يثبت أن الضرر الذي حلق  ةهذه احلالة يف نفي املسؤولي

  .بالبضاعة ناجم عن مساعدة قدمها إلنقاذ أرواح بشرية، أو بضائع تعود إىل الغري 

أما , ية إال إذا كانت هناك أرواح بشرية معرضة للخطر أن  اإلنقاذ ال يعفى من املسؤول 2يرى بعض الفقهاء  

إذا كان األمر فقط يتعلق بإنقاذ مادي كحطام سفينة  هلكت أو كانت غاية الربان من اإلنقاذ احلصول على 

منفعة مادية أو كان هناك خطأ من اهز فان ذلك ال يعفيه من املسؤولية عن األضرار الالحقة باحلمولة والناجتة 

  . إتفاقية بروكسل فقد قررت اإلعفاء حىت يف حالة إنقاذ األشياء ) د  -4(ذه العمليات أما املادة عن ه

بأنه ينبغي أن يكون للناقل نوع من حسن التقدير، حبيث ال يؤدي إنقاذ البضائع إىل ضرر أكرب 3ويرى آخرون

ن حالة إحنراف السفينة إلنقاذ خالية من أي حكم يف شأ 1978يصيب احلمولة وبينما إتفاقية هامبورغ  سنة 

 1924من هذه االتفاقية ما يقابل إتفاقية بروكسل لسنة ) 05(األرواح أو األموال يف البحر فلم تتضمن املادة 

                                                
  . 789،ص  188أحمد محمود حسني، مرجع سابق ، ص - 1
 516مرجع سابق  ،ص  :نھاد السباعي ، رزق اهللا أنطاكي - 2
دون ( ،اإلسكندریة، المكتب العربي الحدیث 1978سعید یحیى مسؤولیة الناقل البحري على ضوء ھامبورغ  - 3

 . 87، 77،ص ص )تاریخ
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من ) 05(يف هذا اال ومع ذلك حبكم املنطق القانوين ال يستطيع أن يرفض مشول احلكم الوارد يف تلك املادة 

  .ما يتخذ من تدابري إلنقاذ األرواح حلالة إحنراف السفينة اليت تقتضيه تلك التدابري ، بشأْن 1إتفاقية هامبورغ

فإِنقاذ األرواح هنا يعفى الناقل دون قيد أو شرط وذلك ألن إنقاذ اَألرواح إلزام أخالقي  وقانوين يقع على  

من قانون التجارة البحرية حيث ) 304(عاتق الربان تنفيذه تفرضه املعاهدات البحرية املختلفة ونص املادة 

على كل ربان أن يبادر إىل إنقاذ كل شخص يوجد يف البحر معرض خلطر اهلالك ولو كان من :" يشري إىل أنه

األعداء وذلك بالقدر الذي يعرض سفينته أو األشخاص املوجودين عليها خلطر جدي ويكون الربان مسؤوال 

  ".إن أَهمل يف تنفيذ هذا اإللزام 

كل ما يف وسعهم من أجل اإلنقاذ مع مراعاة عدم تعريض أفراد طاقمه ألي  اذلك على الربان أن يبذلو معىن

  . 2خطر

  إنقاذ األموال :ثانيا

يذهب البعض أنه إذا تعلق األمر  بإنقاذ األموال فان املساعدة ال تكون إختيارية ومن مثة ال يعفى الناقل من 

إتقاءا احلصول على املكافأة ال , ينتج عنها الن عمله متثله إعتبارات مالية  املسؤولية عن اهلالك أو  التلف الذي

على أنه  3إعتبارات إنسانية كما هو احلال يف معاهدة بروكسل يف  إنقاذ األشخاص بينما يذهب البعض اآلخر

ج عن إنقاذ أو فإن الناقل يعفى من املسؤولية عن األضرار اليت تنت) د  – 2فقرة  04(إزاء صراحة نص املادة 

  . حماولة إنقاذ األرواح أو األموال على السواء وأنه إذا كان يف ذلك إجحاف جيب تعديل النص

 لال يسأ: "على أنه) 5/02(وهذا ما أخذت به معاهدة هامبورغ اليت ميزت بني احلالتني إذا تضمنت املادة   

إلنقاذ األرواح أو تدابري معقولة إلنقاذ األموال يف الناقل إذا كان اهلالك أو التلف أو التأخري ناجتا عن تدابري 

  ".البحر
                                                

  .اتفاقیة ھامبورغ لم تنظم إلیھا الجزائر - 1
  .  182،  ص 2005التحكم البحري، دار الجامعیة الجدیدة للنشر: اح ترك محمد عبد الفت - 2
 .  242،   241أحمد محمود حسني النقل الدولي البحري للبضائع ،مرجع سابق ص ص  - 3
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وهلذا فان إنقاذ األموال قيده النص بأن يكون التدبري الذي يتخذ معقوال، ألن املفاضلة بني مال ومال وخري  

ة ومناط عدم مسؤولي, على الناقل أن يحافظ على  مال  أُومتن عليه ، من أن يضحي به لينقذ ماال ال يعنيه

ومن هنا يرجع على الناقل , الناقل إذا تعلق األمر بإنقاذ األموال أن تكون التدابري اليت اختذها الربان معقولة

  . 1إثبات الضرر يعود إىل ما اختذه من  تدابري لكن معقولة حملاولة إنقاذ البضائع

دت عليها معاهدة هامبورغ  لسنة ما جتدر اإلشارة إليه أن حالة إنقاذ أو حماولة إنقاذ األشخاص أو األموال شد

اليت رغم حذفها لكل حاالت اإلعفاء األخرى، أبقت على حالتني منها احلالة السالفة الذكر وأكدت  1978

  .على معقولية إنقاذ األموال وهي ذا تفرق بني إنقاذ األرواح إنقاذ األموال

واملشرع الفرنسي يف )  ل.02(فقرة ) 04(يف املادة  1924وتناولته كذلك معاهدة بروكسل الدولية لسنة 

يشري إىل إمكانية مقاضاة  2واملالحظ أن الفقه الفرنسيويضيف االحنراف  بسبب ذلك، ) 1(ة فقر 27املادة 

اهز الذي قام باإلنقاذ وحيصل على أرباح يف ذلك على حساب بضاعة املرسل إليهم من قبل هؤالء على 

  . أساس اإلثراء بال سبب

إذ , ا الرأي يف اعتقادنا مردود عليه وهذا بعدم توفر العالقة السببية بني إفتقار الشاحن وإثراء الناقل إال أن هذ 

ولكن املكافأة اليت حصل عليها الناقل , يشرط لتطبيق نظرية اإلثراء بال سبب أن يتجرد اإلثراء من كل سبب 

واليت , ساعدة اليت قام ا الناقل لصاحل السفينة ال يتوافر  فيها هذا الشرط إذْ سببها الذي يربرها هو تلك امل

  . كانت يف حاجة إىل هذه املساعدة 

                                                
یة الناقل البحري للبضائع دراسة مقارنة مع اتفاقیة ھامبورغ،اإلسكندریة منشأة مسؤول: محمد كمال محمدي  - 1

  .132، 131، ص ص1995المعارف
2-   M REMOND , RENOUID  –  op, cit  :, p335 . 
LAMY TRANSPORT (H),97 N°530 :  في نفس المعنى         
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بأن الناقل يعفى من املسؤولية إنقاذ ) ي/(803واملشرع البحري واضح يف هذا اال من خالل نص املادة 

لقد نصت معاهدة حياة األشخاص أو األموال يف  البحر أو حماولة ذلك وهلذا سوى بني األشخاص واألموال و

  . إنقاذ األرواح يف البحار على وجوب ذلك ويف بعض األحيان املربر األخالقي قد يفوق املربر القانوين

  :املطلب الثاين 

  خطأ الغري وعيوب البضاعة

لالعتداد خبطأ الغري كسبب لإلعفاء من املسؤولية نص عليه القانون وذلك بأال يكون هذا الغري من األشخاص  

عترب املدعى عليه مسؤوال عنهم ويعترب من الغري أعمال القرصنة والثورات فإا تعترب أفعال صادرة من الذين ي

الغري واحلريق إذا كان من فعل ما أو خطأ من الناقل، إضافة إيل ذلك أعفى املشرع اجلزائري الناقل البحري من 

أو ) نقص البضاعة أثناء السفر(  طريق عيوب البضاعة، سواء كان عيب ذايت بالبضاعة أو ما يعرف بعجز ال

  . أخطاء الشاحن

  :الفرع األول 

  خطأ الغري 

يقصد بالغري كل شخص ال يكون املدعى عليه مسؤوال عنه قانونا أو اتفاقا فال يعترب : ؟   1ما املقصود بالغري

  وبالتايل ، من الغري إال من كان أجنبيا عن املدعى عليه

  :ال يكون من الغري صنفان 

ألم حمتاجون هلذه الرقابة إما لقصرهم ,  134األشخاص الذين جيب على اإلنسان رقابتهم مبوجب املادة  -1

  .أو حلالتهم العقلية أو اجلسمية 

                                                
 ،ت الجامعیةي ق م ج ،لجزائر،دیوان المطبوعاالمسؤولیة الناشئة عن األشیاء عیر الحیة ف:محمود جالل حمزة - 1

  .  528ص  
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التابع من الغري ألن املتبوع  ق م ج ،حيث ال يعترب 136التابعون ومن يف حكمهم مبوجب املادة    - 2

لتايل فال ميكن للمتبوع أن يدفع املسؤولية عن نفسه حمتجا بأن الفعل الضار مسؤوال قانونا عن أفعال تابعه ، وبا

  .مل يصدر عنه بل صدر عن تابعه

ال يتضمن املشمولني بالرقابة، وال التابعني وبعبارة أخرى ال يعترب من الغري  « TIERS» إذا فاصطالح الغري 

الغري هو الشخص الثالث األجنيب عن املضرور  كل شخص يكون املدعى عليه مسؤوال عنه مدنيا ، وبالتايل فان

  .واملدعى عليه، فإذا ساهم يف إحداث الضرر يكون املدعى  عليه غري مسؤول عما حيدث عن ذلك الضرر

وليس ضروريا أن يكون الغري معروفا، فقد يقوم الدليل على أن من أسباب احلادث خطأ صدر من شخص    

ذا الغري مؤثرا يف مسؤولية املدعى عليه فقد يستغرق خطأ هذا اهول ثالث هرب ومل يعرف ،ويبقى مع ذلك ه

خطا املدعى عليه فيعفى من املسؤولية متاما ويعترب من الغري يف القانون البحري اجلزائري احلريق إذا كان مسببا 

  . رىمن فعل أو خطأ الناقل وكذا األفعال املسببة حلادث ال ينسب للناقل  إضافة إىل األسباب األخ

  احلريق: أوال

يعرف احلريق عموما بأنه اشتعال البضاعة عن طريق شعلة متوهجة، وال يؤدي احلريق إىل إعفاء الناقل من 

  ).فقرة ج 803(املسؤولية إال إذا أثبت أنه مل يقع من فعل خطأ الناقل، وهذا ما جاء يف املادة 

املدعي بالتعويض أن احلريق كان قد وقع بسبب استبعد املشرع البحري من عدم املسؤولية حالة ما إذا ثبت 

  3أو تلفها 2أو هالكها  1خطأ أو إمهال الناقل أو تابعه،  وكذلك احلال بالنسبة ملا يترتب على تأخري البضاعة

بسبب تقصري أو إمهال أو إختاذ التدابري الالزمة إلطفاء احلريق فإن األصل هو عدم مسؤولية الناقل ما مل يثبت 

                                                
  التأخیر في تسلیم البضاعة مما یؤدي إلى تلفھا أو ھالكھا - 1
كما قد یكون النقص ألسباب أخرى , سواء كان جزئیا أو كلیا وقد یعتبر الھالك الجزئي نقصا ): perte(ھالك  -  2

النقص في البضاعة النقص العادي الذي یصیبھا أثناء نقلھا وھو ما  وال یعتبر, غیر الھالك مثل الضیاع و السرقة 
كان تكون البضاعة  من السوائل ویتبخر جزء منھا بفعل األحوال    Déchet de routeیعرف بعجز الطریق  

  .الجویة 
الحة وھو وصول البضاعة كاملة في میناء الوصول من حیث الكم أو العدد أو الوزن لكنھا غیر ص: التلف -3 

  . الجزئي لالستھالك أو االستعمال و التلف قد یأخذ أحیانا حكم الھالك
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التعويض أن الضرر كان نتيجة تقصري أو إمهال يف إختاذ التدابري املعقولة إلطفاء احلريق أو ملنع آثاره أو املدعي ب

إلثبات خطأ الناقل أو إمهاله  هو معيار التدابري ) هامبورغ (املعتمد من طرف معاهدة  راحلد منه و املعيا

ق الذي نشأ على ظهر السفينة بالبضائع كان لكل أنه إذا ما أضر احلري) هامبورغ (املعقولة، وتقضي اتفاقية  

من املدعي بالتعويض والناقل إذا ما رغب يف املطالبة بالتحقيق يف هذا الشأن ويتم التحقيق طبقا ملا جيري به 

  ). املصري( العمل يف القانون البحري 

خلبري إىل كل منهما بناءا على وذلك بقصد حتديد أسباب احلريق وظروفه ويف هذه احلالة تقدم صورة عن تقرير ا

ن ـــواد مــط املــوبالضب) م.إ .ق (طلبه و يف اجلزائر اخلربة تكون بناءا على القواعد املطبقة يف 

 ).      مكرر 55ق إ م إىل  47( 

معاهدة ) 02(من القانون البحري واملادة الرابعة فقرة )ج. 803(واملشرع اجلزائري نص عليه يف املادة 

 passagerنصت عليه كحالة خاصة فهو يعفي الناقل ولو تسبب فيه مسافر غري شرعي  1924بروكسيل 

clandestin،  و احلريق يف القانون الفرنسي يعترب من قبيل القوة القاهرة، وهذا ما يعيبه القضاء و الفقه

ء من املسؤولية عن وعبئ اإلثبات يف حالة اإلعفا, الفرنسي  عليه، وهو من أخطر األضرار اليت تلحق بالسفن

على عاتق الشاحن الذي جيب عليه إذا أراد أن يحمل الناقل املسؤولية أن يثبت أن احلريق يرجع إىل  عاحلريق يق

فعل الناقل أو خطئه، فإذا بقي سبب احلريق غري معروف أعفي الناقل من املسؤولية وال إعتبار للمكان الذي 

وي أن تكون يف عرض البحر أو على الرصيف وهذا ما أخذت به معاهدة تتواجد فيه السفينة عند احلريق فيست

على أنه يف حالة احلريق  يكون الناقل مسؤوال بشرط أن يثبت املدعي ) 4فقرة /5(نصت يف املادة   1هامبورغ 

  . أن النار قد نتجت عن خطأ أو إمهال يف جانب الناقل أو مستخدميه

  

                                                
  236النقل الدولي للبضائع ، مرجع سابق ص : أحمد محمود حسني-1
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  )ك/803(ينسب للناقل األفعال املسببة حلادث ال : ثانيا 

على أن الناقل ال يسأل عن اهلالك أو التلف الناتج أو الناشئ عن أي ) 2(الفقرة  4نصت املعاهدة يف املادة  

سبب آخر غري ناشئ عن فعل الناقل أو خطئه ويرى البعض أنه ال يلزم أن يقوم الناقل يف سبيل اِإلعفاء من 

ت السبب الصحيح للخسارة إذ ال يكفي إيضاح سبب اخلسارة وإمنا بإثبا) ف) (4/02(املسؤولية طبقا للمادة 

  . جيب عليه أن يثبت أن اخلسارة مل تكن راجعة خلطئه أو إمهاله إذ أن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه

إىل أن الناقل جيب عليه كي يعفى من املسؤولية أن يثبت أن اهلالك أو التلف  1وعلى العكس يذهب رأي آخر

وأنه إذا مل يعرف سبب الضرر , وإِِال بقي مسؤوال , سبب أجنيب ال يد له فيه  وفقا للقواعد العامة ناشئ عن 

  .بقيت مسؤولية الناقل قائمة

وقد قيل أن اخلالف بني هذين الرأيني غري جسيم من الناحية العملية إذ أن جمرد جهل الناقل للسبب احلقيقي 

  .من جانبه وهو ما يقع عليه عبء نفيه حىت يستفيد من اإلعفاءللخسارة يترك اال إلحتمال وقوع خطأ 

كذلك فعل الغري الذي ال يسأل عنه الناقل كخطأ ربان سفينة  أخرى اصطدمت بسفينة الناقل ويف هذه احلالة 

خل وأال يد  2يتعني على الناقل أن يثبت السبب األجنيب احملدد الذي يرتكز إليه لإلعفاء القانوين من املسؤولية 

وهناك من يعترب القوة القاهرة و األفعال املسببة  3يف مفهوم الغري األشخاص الذين يعترب الناقل مسؤوال عنهم 

  .4حلادث ال ينسب للناقل مصطلح واجد وكان األحرى باملشرع اجلزائري أن حيتفظ مبصطلح واحد

                                                
 . 249المرجع نفسھ، ص: أحمد محمود حسني - 1
: دودفي نفس المعنى محمد زھ 250، ص1988القانون البحري ،الدار الجامعیة للنشر :علي البارودي -2

المسؤولیة عن األشیاء الغیر الحیة ومسؤولیة مالك السفینة في القانون البحري الجزائري ، لبنان،دار الحداثة 
                              234، ص1990للطباعة 

 202، ص 1983عقد الشحن و التفریغ في النقل البحري  اإلسكندریة منشأة المعارف : كمال حمدي محمد -3
 ،2003مجلة القضائیة العدد األول،سنة حاالت إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة ال:بوعالمخلیل - 4

  125ص
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األفعال املسببة حلادث ال  مل تتضمن مصطلح القوة القاهرة وال مصطلح 1924إن معاهدة بروكسيل لسنة 

ينسب للناقل بل ذكرت مجلة من حاالت اإلعفاء تتعلق بالقوة القاهرة، غري أن القانون البحري اجلزائري 

  . تضمن حالة القوة القاهرة مثل القانون الفرنسي الذي تضمن األفعال املسببة حلادث ال ينسب للناقل

قد ذكرت احلاالت املفاجئة  1936أن قانون " : يف هذا الصدد  CHAVAUDRET 1شافودريهفتقول 

أو القوة القاهرة دون ذكر قائمة احلاالت املعفية من املعاهدة اليت كان ميكن إعطاء القائمة اليت ال تعين القانون 

  . العام فقط

  األسباب األخرى  :ثالثا 

ى أن اخلطأ أو الضرر مل يكن أي سبب ال ميكن أن يكون الناقل مسؤوال عنه أو من ينوب عنه ويقدم الدليل عل

  . بسببه شخصيا أو بسبب مندوبيه وأم مل يسهموا يف اخلسارة أو الضرر

  )  ثانيا(، فعل العدو العام ) أوال (وتدخل ضمن هذه احلالة خماطر احلرب وفعل احلرب 

  خماطر احلرب وفعل احلرب :أوال 

أن األضرار اليت "ستئناف اجنلترا جاء فيه قرار احملكمة ا 152وقد ذكر الدكتور على حسني يوسف صفحة 

تصيب الشاحن من جراء االحتياطات اليت يتخذها الربان يف أحوال التوتر الدويل إذا قرر لزومه ذلك إللقاء 

اخلطر الذي يتعرض له يف حال نشوب احلرب، كما لو قرر الربان االلتجاء إىل إحدى املوانئ احملايدة وترتب 

  ".، فإنه يعفى من املسؤوليةعلى ذلك ضرر للشاحنني

  

                                                
1  - JACQUELINE CHAVAUDRET , thése  , paris 1936 la responsabilité du 
transporteur maritime d’aprés la loi de 1936 . p 50.  

عفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولیة المجلة القضائیة العدد األول سنة حاالت إ: مشار إلیھ في خلیل بوعالم  
 123ص  2003



49 
 

, اخلطر احلريب بأنه كل حادث حريب ويعترب عمال حربيا األعمال العدوانية وما يشبهها 1عرف القضاء املصري

بأنه جيب أن يعترب خطرا حربيا ما يقع من ضرر إذا كان ناشئا مباشرة ) مرسيليا التجارية(ولقد حكمت حمكمة 

 ظروف حالة احلرب و الذي ما كان ليقع إذا مل توجد حالة حرب فال عن حالة حرب أي الضرر الذي يقع يف

يسأل الناقل عن نتائج احلادث الذي يقع لسفينة تسري يف الليل بدون أنوار خشية تعرضها هلجوم غواصات 

  . 2العدو وهذا احلكم قد خلط بني حالة احلرب وبني خطر احلرب من جهة وبني الضرر كنتيجة 

رب أوسع مضمونا فهي تتضمن أعمال احلرب عندما تكون السفينة الناقلة حمايدة و إن عبارة حوادث احل

فاحلوادث تتضمن فقط النتائج " األعمال العدوانية أو العمليات الشبه احلربية" أعمال احلرب أضيق نطاقا من 

ة إىل قاعدا يف زمن مثل التصادم مع سفينة حربية متجه" الغري مباشرة " املباشرة ألعمال احلرب دون النتائج 

احلرب و حوادث احلرب تغطي أعمال احلرب األهلية واألعمال العدائية بني احلكومات اليت مل تقطع العالقات 

  . الدبلوماسية فيما بينها

  فعل العدو العام :ثانيا

عمال وبعد مناقشة طويلة خالل األ ألعمال األعداء العموميني3جاءت معاهدة بروكسيل خالية من أي تعريف

كما ال جيب اخللط يف هذا الصدد بني السرقات   4التحضريية للمعاهدة جعل البعض يقرب املعىن إىل القرصنة

اليت تتم من قبل املتسللني إىل السفينة بطريقة غري شرعية فينهبون البضاعة ويلقوها  يف البحر لالستيالء عليها 

م وال تكيف بالقرصنة اليت تستوجب إستعمال اهلجو فهذه سرقة 5فيما بعد وبني أعمال األعداء العموميني 

وأعمال القرصنة تكاد تكون منعدمة يف العصر احلديث وعبارة األعداء العموميني بالقوة على األعداء العموميني 

                                                
المسؤولیة عن :مشار إلیھ في محمد زھدود  1916فبرایر  28حكم محكمة اإلسكندریة المختلطة الصادر في  - 1

 . 248ابق ص مرجع س.األشیاء الغیر الحیة ومسؤولیة مالك السفینة في القانون البحري الجزائري 
  .248محمد زھدود، مرجع سابق ، ص  - 2
  .  238النقل الدولي البحري للبضائع  مرجع سابق ،ص: في نفس المعنى ، احمد محمود حسني   
 .127،126خلیل بوعالم ،مرجع سابق  ، ص ص - 3
  .استعمال القوة لالستیالء: القرصنة - 4
 رض منھا االعتداء على األشخاص أو األموال األشخاص الذین یكونون جمعیة فیما بینھم الغ - 5
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تستبعد أفعال األشخاص الذين حيملون للناقل عداءا شخصيا كأعمال التخريب اليت يرجع سببها للمنافسة الغري 

  .1املشروعة 

  :الفرع الثاين

  الدفوع املتعلقة بعيوب البضاعة 

أو نقص طبيعي يف احلجم أو الوزن الذي حلق ) أوال(األمر بالعيب الذايت بالبضاعة يف حد ذاا  قسواء تعل

  ). ثالثا(وممكن أن يرجع سبب تعليب البضاعة إىل أخطاء الشاحن ).ثانيا(البضاعة أثناء النقل بالبحر 

  يت للبضاعة العيب الذا: أوال

أمام صمت املشرع اقترح الفقه تعريفا فحواه أن العيب اخلاص بالبضاعة هو قابلية الشيء للتلف يف سفر حبري، 

كما لو كان موضوع النقل يف مرحلة متقدمة األمر الذي ، 2حىت ولو كان هذا السفر قد مت يف ظروف عادية

ئمة ففي هذه احلالة من األجدر احلديث عن كالم حتم تضرر البضائع عند الوصول رغم أن التهوئة كانت مال

بدل إقامة مسؤولية الناقل ، 3خطأ الشاحن الذي عرض البضائع للنقل رغم عدم قدرا على جتاوز خماطره

  .البحري الذي مل يبذل جهد يف إيصاهلا على احلالة اليت تسلمها ا

ة البضاعة هذا ال مينع الناقل من إمكانية فإنه يف حالة غياب التحفظ حول حال، 4وحسب القضاء الفرنسي 

حالة املعرفة العلمية والتقنية حلظة طرح للبضاعة حىت إن كان العيب ظاهرا ويظهر أن  إثبات العيب الذايت

كان سبب اإلعفاء هذا حمل جدل ف )خماطر التقدم(شف عن وجود العيب املنتوج للتداول مل تكن تسمح له بالك

                                                
 .185یعقوب یوسف مرخوة،مرجع سابق  ص  - 1

2 - G.FRAIKM; traité de la responsabilité du transporteur maritime; L.G.D.J, paris 
1957;p225. 
3 - S.MELLOULI: op.cit.; p251. 
4 - RENE RODIERE; Emmanuel du pantavice – Droit maritime dolloz- delta- 
12édition- 1997 p310 paragraphe 372. 
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حتاد األوريب، أم على املستوى الفرنسي، بني مؤيد لألخذ به ومعارض، ورمبا كان كبري سواء على صعيد اال

  .السبب األبرز يف تأخر املشرع الفرنسي يف تبين التوجيه األوريب

وبالرغم من أخذ املشرع الفرنسي مبخاطر التقدم كسبب لإلعفاء من املسؤولية، إال أنه قيده بشرط أن يتخذ 

  .ملنع الضرر مبجرد العلم به، فإذا مل يقم بذلك فال ميكنه أن يتمسك ذا الدافع املهين اإلجراءات الالزمة

ويشترط ألعمال هذه الوسيلة من وسائل دفع املسؤولية، أن يتم حتديد حالة املعرفة العلمية والتقنية خلطة طرح 

جتمع قواعد الفن اليت تتحدد مبجال املنتج املتداول، واحترام هذه احلالة بواسطة املهين، فاملعرفة الفنية اليت تعين 

مهين خاص، وحتديدها ميثل أحد شروط اإلعفاء من املسؤولية عن املنتجات املعيبة، وتقدير حالة املعرفة الفنية 

والعلمية يشمل مجيع فروع املعرفة اإلنسانية وال تكون فقط يف اال الذي يعمل فيه املهين، وبالتايل فإن املهين 

دعي أن ختصصه يف قطاع معني، لكي ينكر املعلومات اليت كانت متاحة واملتعلقة بفرع أخر من ال يستطيع أن ي

  .فروع املعرفة اإلنسانية

وقد ذهبت حمكمة العدل األوربية إىل أن العربة يف تقدير احلالة املعرفة العلمية والفنية يكون حبالة املعرفة العلمية 

لى مستوى دولة معينة أو بصدد قطاع صناعي أو إنتاجي معني، والتكنولوجية على مستوى العامل، وليس ع

  .ومن دون األخذ باالعتبار القدرات اخلاصة بشخص املهين

من الناقل إىل هالك البضائع أو تلفها  ليقصد به أي سبب ناشئ عن طبيعة البضاعة الداخلية يؤدي دون  تدخ

يعترب عيب ذايت بالبضاعة كون البضاعة هشة قابلة ومثال ذلك اشتعال تلقائي و يرى جانب من الفقه على أنه 

مثال للكسر وهو نظر معيب ذلك أنه يف حالة تعرض مثل هذه البضاعة للكسر فذلك قد يكون إما ألنه رغم 

سالمة التغليف فإن تداوهلا مت بطريقة معيبة مما جيعل الناقل مسئوال وإما نتيجة إمهال من الشاحن إذا عهد إىل 

عة بتغليف معيب أو دون أن يبني على غالفها اخلارجي طبيعتها وهو إمهال يستبعد معه خطأ الناقل بالبضا
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فال يسأل الناقل البحري عن هالك البضائع أو إتالفها بسبب عيب ناشئ عن طبيعتها ومثال :مثال ، 1الناقل

إال أن مسؤولية الناقل  ذلك تفاعل بعض مكونات البضائع يف درجات احلرارة العالية وبالتايل تلفها أو هالكها

  . 2تنعقد ،  إذا تأخر  يف نقل البضائع وتسليمها إىل املرسل إليه ما مل يكن التأخري  راجعا إىل سبب أجنيب 

ويقصد كذلك بالعيب الذايت و اخلاص بالبضاعة هو أي سبب ناشئ عن طبيعتها الداخلية يؤدي إىل هالك 

بحرية فالناقل ال يسال عنِ الضرر الذي أصاب البضاعة تتلف البضاعة، أو ناشئ عن عدم حتملها للرحلة ال

  . 3نتيجة احلرارة أو الربودة أو التعرض للرطوبة إِن مثل هذا الضرر سبب أجنيب عن الناقل وتابعيه فال يسأل عنه 

يف أَنْ يقيم الدليل عل عيب البضاعة بكل الطرق ولو كان سند الشحن خاليا من كل حتفظ   وعلى الناقل 

  4هذا اخلصوص وإعفاء الناقل من نتائج عيب البضاعة يرجع دائما ويف أغلب األحيان إىل خطأ الشاحن 

وقال آخرون بأن العيب الذايت للبضاعة هو الذي يؤدي إىل إتالف البضاعة مستقلة عن ) يفصل الحقا(

روكسل ومل يتعرض هلا من اتفاقية ب 2فقرة  4احلوادث البحرية وهناك حاالت أخرى نصت عليها املادة 

  .5القانون اجلزائري

  .نقص البضاعة أثناء السفر: ثانيا

تترتب على طبيعة الرحلة البحرية وطبيعة بعض البضائع اآلثار كفقدها جلزء من وزا، والنقص يف حجم 

وملا كان ، 6يهبعضها، والواقع أن هذا االستثناء ما هو إال نوع من العيب اخلاص بالبضاعة ال حيلة للناقل يف تفاد

كان هذا العجز خيتلف حسب البضائع واملوانئ فهو متروك للسلطة التقديرية للقاضي ولكن املشرع أسعف 

                                                
 . 102محمد كمال حمدي، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحریة مرجع سابق، ص - 1
 .174محمد عبد الفتاح ترك، مرجع سابق،ص - 2
  137. 136عادل علي المقدادي ،مرجع سابق  ،ص ص  - 3

   274،  ص2001ني دویدار ، الوجیز في القانون البحري  ،دار الجامعة الجدیدة للنشر،في نفس المعنى ھا
  .744البحري مرجع سابق  ،ص  نعلي جمال الدین عوض ، القانو - 4

 . 319في نفش المعنى علي البارودي وآخرون ،مرجع سابق ،ص 
حالة االكراه والحجز القضائي وحالة یمكن إضافة حالتین لإلعفاء لم یتعرض لھما القانون الجزائري وھي  - 5

  .من اتفاقیة بروكسل 2فقرة  4الحجز الصحي والتي تطبقھا المادة 
6 - RENE RODIERE: traité; tome II; op.cit; N°639p279. 
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كما أن عجز ، 1الناقلني يف ذات الوقت بقاعدة تلزمهم بالعمل مبقتضيات األعراف السائدة يف ميناء الوصول

عموما من طرف أعضاء جملس وهي نسبة مقبولة  %0.30الطريق خبصوص تبخر املشروبات حدد بـ 

   .2التعاون اجلمركي

أو ) كاحلبوب األرز أو اللحوم(وحيدث ذلك بالنسبة للمواد اليت جتف مع الزمن  3واملقصود بذلك عجز الطريق

وخيتلف عجز الطريق باختالف طبيعة البضاعة وطول )   كالسوائل(بعض الفواكه أو تتبخر بسبب احلرارة 

وية اليت حتدث أثناء الطريق وبالتايل عجز الطريق هي نسبة مئوية حتددها العادات الرحلة ومدى التغريات اجل

  . التجارية

وختتلف هذه النسبة من بضاعة ألخرى وال يستثىن من هذه احلالة سوى بعض البضائع اليت ال تتأثر باحلرارة مثل 

ضت مسؤولية الناقل بنسبة العجز فإذا جتاوز العجز هذه النسبة خف). القضبان احلديدية وسبائك املعادن ( 

من معاهدة بروكسل ال يسأل )  3فقرة / 4طبقا للمادة ( وقد قضت حمكمة النقض  املصرية بأنه , املسموح به

الناقل أو السفينة عن اهلالك أو التلف الناتج عن العجز يف احلجم أو الوزن أو أي هالك أو تلف آخر ناتج عن 

ة أو عيب خاص ا، وإذا كان عيب البضائع ينطبق على البضائع اليت جتف مع عيب خفي أو من طبيعة البضاع

الزمن كاحلبوب وغريها؛ وحتدد نسبة العجز وفقا للعادات التجارية فيعفى الناقل من املسؤولية إذا مل يتجاوز 

 رف فإذا جتاوزت النسبة خفضت املسؤولية مبقدار النسبة  املسموحا الع ا ،  وال يتحمل النسبة اليت جرى

الناقل املسؤولية إال إذا أثبت الشاحن أو املرسل إليه أن هذا العجز ناتج عن خطأ الناقل أو تابعيه ويتوقف على 

                                                
1 - S.MELLOULI: op.cit.; p251  
2 - MED ELLAMEL ET KHELIFA: le commissement la transporteur maritime; 
1998p81. 

النقص في الحجم أو الوزن الذي یلحق البضاعة أثناء نقلھا بطریق البحر أو الذي ینشا عن : عجز الطریق - 3
  .طبیعة أو عیب ذاتي بھا 
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و اإلعفاء عن عجز الطريق فهو  1أن هناك عيب  ذايت   بالبضاعة على العقد املتفق عليه خاصة عنصر الزمن

  .ل أن يقيم الدليل على عيب البضاعة بكل الطرقيرجع إىل التسامح الذي جرى به وعلى الناق

إذا ,فعجز الطريق هو ليس تلف أو هالك جزئي يصيب البضاعة بسبب نقص يف احلجم أو الوزن مثل األرز

تعرض إىل الرطوبة أو مياه األمطار يزيد وزنه والعكس حالة احلرارة الشديدة واجلفاف وخيتلف النقص يف 

 2ها  وطبيعتها و مدة الرحلة البحرية ويرجع حتديد النسبة  إىل عرف امليناءالوزن حسب نوع البضاعة ومصدر

،فهل يلزم الناقل  %10والبضاعة املسلمة أقل من  %02،لكن اإلشكال إذا كانت النسبة املسموح ا هي 

  .              بالفرق أم يعفى من املسؤولية؟

وبالتايل يلزم بالتعويض بينما يرى اجتاه آخر عكس , ةأن الناقل ال يعفى من املسؤولي" ررودي"يرى الفقيه 

  .ذلك  

  أخطاء الشاحن : ثالثا

أمثلة ألخطاء الشاخص ينصها والسيما التحزمي أو التكييف أو تعليب  803أوردت الفقرة ج من املادة 

 1966لعام  من القانون الفرنسي gفقرة  L/27ما هي إال ترمجة للمادة  803البضائع فهذه الفقرة من املادة 

 "article L.27 les fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le 

conditionnement ou le marquage3 " ولكي يعفى الناقل من املسؤولية عليه أن يثبت اخلطأ يف

العالقة جانب الشاحن وأنه مل يقم بتغليف البضاعة أو غلفها بشكل معيب وبالتايل جيب على الناقل أن يقيم 

  .4النسبية بني اخلطأ والضرر الالحق بالبضاعة

                                                
  .244النقل الدولي البحري للبضائع مرجع سابق ،ص: احمد محمود حسیني - 1

2- LAMY TRANSPORT –op.cit. , p 540 . 
3 - EMMANUEL DU PONTAVICE: pcosrdier transport est affrétement maritimes 
dalmas 2eme édition 1990p123. 
4 - AMRO ZAHI: droit des transport ; tome1 O.P.U.1991.P192. 



55 
 

تقتضي القواعد العامة للمسؤولية العقدية إعفاء املدين من املسؤولية إذا كان الضرر سببه خطأ الدائن وهذا ما 

يف هذه املسالة حيث أن الشاحن الذي مل يراعي طبيعة البضاعة اليت تتطلب ) 803/02(قرر املشرع اجلزائري 

  .ا يكون مرتكبا خلطأ جيعله يتحمل املسؤوليةتغليف

ولكن هل أن الشاحن يكون مرتكبا خلطئ عندما ال يقوم بتغليف البضاعة أصال أم حينما يقوم بتغليفها على 

  حنو غري مالئم؟

لقد متسكت بعض احملاكم بظاهر النص فقررت أن النقص يف التغليف هو وحده الذي يعفي الناقل من 

  . 1املسؤولية

هذا الطرح مؤكدا بأنه ال مربر للتميز بني غياب التغليف وعدم كفايته بل جيب فقط " روديري"انتقد  وقد

  .2البحث عن ما إذا كان هناك خطأ من جانب الشاحن مهما كان الشكل الذي سيتخذه

ة سيئة ولكن السؤال األكثر تعقيدا هو ما إذا كان باإلمكان اعتبار الناقل مرتكبا خلطئ بقبوله لنقل بضاع

  التغليف بشكل واضح أو غري مغلفة أصال رغم أن طبيعتها تتطلب ذلك؟

هذا املوقف من  علق على" روديري"لقد أجابت حمكمة نابويل اإليطالية باإلجياب على هذا السؤال ولكن العميد 

  .لدن احملكمة االيطالية بأنه قلب األمور وجحف يف حق الناقل

  

  

  

                                                
1 - AIX 24 février 1960D.M.Fp406 
2 - RENE RODIERE: traité; tome II; op.cit; N°643p283. 
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تغليف البضاعة أو يف تعبئتها أو عدم ذكر اخلصائص الطبيعية اخلاصة  هو وجود عيب يف:فخطأ الشاحن 

بل  1للبضاعة مما يترتب على ذلك شحنها بطريقة ال تتفق مع طبيعتها ومن مثة إصابتها بضرر ال يد للناقل فيه

  . 2الشاحن هو املتسبب األول يف ذلك الضرر

  مفهوم خطأ الشاحن   -  1 

ي املضرور ال يكون مثة مسؤول إذْ املضرور هو الذي أحلق  الضرر بنفسه وكان إذا وقع الضرر بفعل الشاحن أ

هذا بفعله، فالشاحن هو الذي يكون له دور يف التستيف ال ميكن أن تسمح له شكوى بعد ذلك تتعلق 

بالعيوب اجللية يف التستيف اليت مل يشك فيها وقت حصول الشحن واملثال على ذلك عدم إحكام ربط البضاعة 

و سوء تغليفها أو التأخري يف تسليمها إىل الناقل البحري يف امليعاد املتفق عليه وكذلك إذا مل توضع عالمات أ

  . 3كافية لتعيينها ، ويترتب على ذلك فقدها ال يسأل الناقل البحري عن الضرر الذي يلحق املْرسل إليه 

  
                                                

  .174لبحري،ص التحكیم ا:محمد عبد الفتاح ترك  - 1
والمقصود بھ أن یصدر من المضرور انحراف وان  127خطأ المضرور نص علیھ القانون المدني في المادة  - 2

فإذا وقع الضرر نتیجة خطا المضرور ذاتھ فانھ تنفى عالقة , یؤدي ھذا االنحراف إلى حدوث الضرر الذي أصابھ
ضرر وعلیھ انھ یشترط لنفي عالقة السببیة أن یكون خطا السببیة بین الخطأ  الصادر من شخص آخر و بین ھذا ال

المضرور قد إستغرق خطا الشخص آلخر أما إذا لم یكن قد استغرفھ بل ساھم كل من الخطأین في إحداث الضرر 
النظریة العامة :أنظر بلحاج العربي(وھذا ما یسمى بالخطأ المشترك قد یكون محال لتحقیق المسؤولیة دون نفیھا 

  .لذا فیجب أن یصدر خطا من المدعي علیھ ) 206,205ص  99م، الجزائر لاللتزا
، )1000-999(الوسیط في شرح المدني الجدید، ص : عبد الرزاق الصنھوري : (استعراف احد الخطأین آلخر  -أ

یرا إذا فاق احد الخطأین خطا اآلخر كث)1998لبنان  –منشورات الحلبي لحقوقھ بیروت  – 1ج 2مصادر االلتزام  م
  .في الجسامة أو إذا كان احد الخطأین نتیجة آلخر

  :إذا فاق احد الخطأین آلخر كثیرا في جسماتھ لھا صورتان  -1
تعمد سائق سیارة أن یدھس رجال مكفوف البصر فال یكون لصاحب السیارة ان یحتج : الصورة  األولى مثال = 

  .بخطا المضرور لیخفف من مسؤولیتھ 
یرید لشخص االنتحار فیستغل فرصة مرور احد السائقین :ضا المضرور بالضرر مثالر: الصورة الثانیة -ب

  متجاوزا للسرعة المعقولة الن تجاوزه في السرعة لیس سببا مباشرا في حدوث الضرر 
   209-208،ص ص 99بلحاج العربي، النظریة العامة لاللتزام، الجزائر : (احد الخطأین آلخر -2

زع احد الركاب من ھذه السرعة وقام بحركة خاطئة التماسا للنجاة فأصیب ففي ھذه شخص یقود بسرعة فائقة فف
المدعي علیھ كاملة ، أما إذا كان خطا  ةالحالة یعتبر خطا المضرور نتیجة لخطا المدعي علیھ فتقوم مسؤولی

 ھیاطا تالمدعي علیھ ھو المترتب على خطا المضرور كان یتحول احد المارة من رصیف آلخر دون اخذ احت
  .وحده ال تقوم مسؤولیة المدعي علیھ إذا أصاب المضرور حادث رفیكون الخطأ من طرف المضرو

  .274ھاني دویدار، مرجع سابق ،ص - 3
   745علي جمال الدین عوض ، مرجع سابق ، ص – ىفي نفس المعن
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  تطبيقات خطأ الشاحن  -  2

يعترب خطأ من جانب الشاحن الذي  يصدر بضائعة مغلفة تغليفا معيبا أو : انعدام أو عدم كفاية التغليف   -أ

دون تغليف كاف فضمان تغليفها ليس فقط أثناء الرحلة  البحرية و إمنا كذلك تداوهلا يف عملييت الشحن 

  .والتفريغ 

حمكما ال تؤثر والتغليف خيتلف باختالف نوع البضاعة وطبيعتها وطبيعة الرحلة و مدا، وقد يكون التستيف 

عليه البضائع ااورة عند الرص يف العنابر أو ما قد تتعرض له من التغريات اجلوية اليت حتدث أثناء الطريق 

أن ) أ(الفقرة ) 03(مبوجب إتفاقية بروكسل املادة الثالثة , ونقص التغليف عيبا يعفي الناقل من املسؤولية

  ).لالزمة للتحقيق من نوع البضاعةالعالمات الرئيسية ا( تتضمن بيانات الشحن 

وذلك طبقا ملا يقدمه الشاحن   بالكتابة قبل البدء يف شحن هذه البضائع على أن تكون هذه العالمات  

مطبوعة أو موضوعة بأي طريقة أخرى على البضائع غري املغلفة أو الصناديق أو األغلفة املعبأة فيها البضائع 

 ا ميسورة حىتفرحبيث تضل قراء1اية الس.   

فإذا تضمن سند الشحن حتفضا خاصا بعدم كفاية العالمات أو عدم إتقاا و ثبت أن الضرر الذي حلق 

بالبضاعة ناشئ عن ذلك فان الناقل يعفى من املسؤولية عن هذا الضرر وذات احلكم تقرره إتفاقية بروكسيل 

أو التلف الناتج أو الناشئ عن عدم كفاية أو عدم إتقان  املادة الرابعة الفقرة الثانية فالناقل ال يسأل عن اهلالك

  .العالمات

وهلذا فان مسألة كفاية  التغليف من عدمه نسبية ختتلف بإختالف البضائع فما يعد تغليفا كافيا بالنسبة لبضاعة 

ع يترك قد ال ميكن إعتباره كذلك بالنسبة لبضاعة أخرى وحتديد هذه الكفاية من عدمها مسألة واق, معينة 

أن إستخالص يف كفاية أو عدم :" قضت) الكويت(تقديرها لقضاة املوضوع وهذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا 

                                                
  196كمال حمدي ،عقد الشحن و التفریغ مرجع سابق ،ص  - 1
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كفاية التغليف من مسائل الدافع اليت تستغل حمكمة املوضوع بتقديرها مبنأى عن رقابة حمكمة التمييز ما دامت 

لسيارات ال حتتاج إىل تغليف فإذا أثبت الشاحن أا ، فهناك بعض البضائع مثل ا"تستند إىل إعتبارات مقبولة

شحنت دون تغليف فان ذلك ال يعدوا  من قبيل التحفظ الذي ال ميكن للناقل أن يعتصم به إلعفاءه من 

بدون تغليف ويقع  تاملسؤولية عما قد يلحق بالسيارة من ضرر أثناء النقل إذْ جرى العرف على نقل السيارا

العليا حني مل ) حمكمة اإلستئناف(يبذل العناية الالزمة للمحافظة عليها، وهذا املبدأ قررته على عاتق الناقل أن 

األضرار اليت أصابت " تلتفت ملا متسكت به الشركة الناقلة للسيارات من أملانيا إىل الكويت من وجه مؤداه 

اقل إستلم السيارات على الوضع متوقعة ألا مل تكن مغلفة وقد جاء حكم احملكمة أنه إذا كان الن تالسيارا

نفسه بدون تغليف فهذا مسؤول عن سالمتها إىل حني إنزاهلا من السفينة وال يسوغ له التذرع بعد التغليف 

  .1"بنفي املسؤولية 

  :عدم كفاية أو إتقان  العالمات  - ب

انات يف سند الشحن وأن تكون يقدم الشاحن إىل الناقل عند تسليمه البضائع البيانات املتعلقة ا وتقيد هذه البي

العالمات مضبوطة بأي طريقة ظاهرة وأمهية العالمات تظهر حول أمهية البضاعة وكيفية حفظها وإِختاذ ما يلزم 

  . من االحتياطات وعناية جتاه البضائع

لزم أن الناقل غري م) 2فقرة /4(فعدم كفاية أو عدم إِتقان العالمات نصت عليها معاهدة بروكسيل املادة  

بتدوين هذه العالمات يف سند الشحن إذا توفرت لديه بسبب جدي حيمله على الشك يف عدم مطابقة البضائع 

  .  2املسلمة إلية أو عندما ال تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق منها 

ع فانه ال وعليه فإذا أدرج الناقل حتفظا يف سند الشحن بشأن عدم كفاية العالمات أو عدم مطابقتها للبضائ

  . يكون مسئوال عما يلحق البضائع من ضرر ناشئ عن ذلك 
                                                

،السنة  2غیر منشور مجلة الحقوق العدد  1973یونیو  23تجاري صادر في  13/3/1973انظر القرار -  1
      173مشار إلیھ یعقوب یوسف مرحوة ، مرجع سابق، ص  173، ص 1984الثامنة 

  .246أحمد محمد حسني ، النقل الدولي البحري للبضائع مرجع سابق ، ص -  2
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وهلذا فإذا أخطاء الشاحن  يف وضع العالمات التجارية مما يترتب عليه تسليم بضاعة بدل أخرى أو عدم 

  . التسليم فال يسأل الناقل ألنه يدخل ضمن خطأ الشاحن

) 803/2(ملسؤولية الناقل يف املادة (ة للمسؤولية املشرع اجلزائري نص على هذه احلالة من األسباب املعفي

ويعترب التغليف و التعليب و التحزمي من أخطاء الشاحن إذا مل يقم ا حسب املواصفات املتعارف عليه  هو أو 

ممثله حىت  يضمن محاية  أكثر للبضاعة و البضائع العادية تكون حسب عرف امليناء أما البضائع اخلطرية فقد 

  .فة الدولية للتجارة تقنيات خاصة وطرق معينة متعارف عليها دولياوضعت الغر

  : املطلب الثالث 

  ما يعترب من احلوادث االستثنائية

اإلضرابات عن العمل : من بني األسباب) 02(فقرة ) 04(ما يعترب من احلوادث اإلستثنائية مثلما أوردته املادة 

ثناء العمل ألي سبب كان وسواء كان السبب كليا أو جزئيا أو اإلغالق أو اإليقاف أو العوائق العارضة أ

وهي مذكورة يف ) هـ/803(اليت ذكرها املشرع اجلزائري يف املادة ) ثانيا(إضافة إىل القوة القاهرة ) أوال(

ق م وذكرت كصورة من صور السبب األجنيب ألن املشرع اجلزائري إستعمل لفظ  127القواعد العامة املادة 

للدليل على أن القوة القاهرة  صورة من صور السبب األجنيب يف " مثل " ق م و استعمل  127 )ك(التشبيه

  ).2فقرة  138(املادة 

  .ذكرها كحالة خاصة من ضمن األسباب املذكورة على سبيل احلصر ) هـ/ 803( لكن يف املادة  

  اإلضراب: أوال

وعن أي سبب , يعترض العمل كليا أو جزئياهناك من يرى أن اإلضراب هو إيصاد أبواب العمل كليا وما 

كان من وقف أو عائق وقد كان اإلعتقاد السائد أن اإلضراب وما يشاه ال يشكل سببا لإلعفاء إال إذا إِختذ 
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ولكن  1صفة القوة القاهرة بان كان غري منتظر احلدوث وال ميكن التغلب عليه ومل يكن لرب العمل يد فيه

ي وقف أو أي عائق سببا من أسباب اإلعفاء ولو كان جزئيا ولقد كانت الغاية مشول املشرع اجلزائري اعترب أ

اإلضراب اجلزئي ذا النص مواجهة خمتلف الوسائل اليت تلجا إليها نقابات العمال واليت تقتصر يف البداية على 

  .إِضراب جزئي متتد أثاره بالتدرج إذا اقتضى  األمر حىت يصبح عاما 

بحري الكوييت يتجه إىل نفس املنحى أن اإلضراب ال يعد بذاته قوة قاهرة يعفى الناقل من أما القانون ال

املسؤولية طبقا للقواعد العامة إال إذا كان عاما يستحيل معه تنفيذ عقد النقل وان يكون فجائيا غري متوقعا ال 

من التضحيات بصفة استثنائية فانه ال  دخل فيه إلرادة الناقل أما إذا كان بإمكان الناقل تنفيذ العقد مع بذل قدر

، أن اإلضراب يف عصرنا احلاضر أصبح تنظمه  تقنيات كما هو الشأن بالنسبة للجزائر مما 2يعفى  من املسؤولية

قبل التوقف عن العمل إجراء ) يتعني على العمال احترام إجراءات قانونية منها التبليغ و اإلشعار باإلضراب

ضراب غري شرعي وجيب أن ال يكون فيه قيود شخصية ومثال عن ذلك القيام مفاوضات وإال اعترب اإل

إذا كان اهلدف منه الضغط على صاحب العمل لفصل عامل غري نقايب إذا كان الغرض منه سياسيا  3باإلضراب

  ).اإلطاحة حبكومة ( 

خطأً جسيما كذلك )  02/ 90(ويعد وفقا للقانون اجلزائري طبقا ألحكام املادة الرابعة من القانون رقم 

باإلضافة إىل األخطاء اجلسيمة األخرى مثل رفض العامل املعين القيام بالقدر األدىن من اخلدمة اإلجبارية يف 

  .ااالت الضرورية

                                                
  . 511نھاد السباعي ورزق اهللا أنطاكي، مرجع سابق ،ص  - 1

  . 743في نفس المعني على جمال الدین عوض، مرجع سابق ،ص 
  . 186یعقوب یوسف مرخوة ، مرجع سابق ،ص - 2
كل إضراب مخالف للقانون " المتعلق بممارسة حق اإلضراب)90/02(من القانون رقم  26/ 24/25المواد   - 3

  ".یعتبر خطا مھنیا
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املتعلق بالوقاية من الرتاعات اجلماعية  6/2/1990املؤرخ يف  90/02لقانون وهلذا فإن يف ظل هذا ا

  .1 1991/  21/12املؤرخ يف  91/27اب املعدل واملتمم بالقانون وتسويتها وممارسة حق اإلضر

إذا كان بإمكان الناقل تنفيذ العقد مع بذل تضحيات إستثنائية فإنه ال يعفى من املسؤولية وإذا أراد إعفاء نفسه 

  .أن يثبت وقوع هذه احلوادث وعالقة السببية بينها وبني الضرر الذي حلق البضاعة ) الناقل ( 

  القوة القاهرة :ثانيا

يرى بعض الفقهاء أن القوة القاهرة ال ترتبط مع احلادث الفجائي ألما شيئان خمتلفان لكن هؤالء ال يتفقون 

احلادث  اعلى فيصل التفرقة بينهما، فمنهم من يقول أن القوة القاهرة هي احلادث الذي يستحيل دفعه، أم

لزم إجتماع اخلاصيتني ،وهذا الرأي يرد عليه بأن القوة القاهرة الفجائي فهو احلادث الذي ال ميكن توقعه، وال ي

جيب أن تكون حادثا ال مستحيل الدفع فحسب بل أيضا غري ممكن التوقع ، والن احلادث الفجائي جيب أن 

  .يكون حادثا ال غري ممكن التوقع فحسب بل أيضا مستحيل الدفع ،وال يكفي وجود إحدى هاتني اخلاصيتني

من يسلم بوجوب إجتماع اخلصيصتني، ولكن مييز يف خصيصة إستحالة الدفع بينما إذا كانت  ومن الفقهاء

هذه اإلستحالة مطلقة فتوجد القوة القاهرة، أو نسبية فيوجد احلادث الفجائي وسنرى أن هذا التمييز ال يقوم 

  .تكون مطلقةعل أساس صحيح ، إذ االستحالة يف كل من القوة القاهرة واحلادث الفجائي جيب أن 

من يقيم التمييز على أساس آخر ، فيجعل كال من القوة القاهرة واحلادث ": جوسران"ومن الفقهاء ، ومنهم 

الفجائي حادثا مستحيل الدفع غري ممكن التوقع ، ولكن القوة القاهرة أن تكون حادث خارجي عن الشيء 

ائي داخلي ينجم عن الشيء ذاته كانفجار آلة أو الذي تتحقق به املسؤولية كالعاصفة مثال  ، أما احلادث الفج

انكسار عجلة السيارة مثال،مث جيعل القوة القاهرة وحدها هي اليت متنع من حتقق املسؤولية ،أما احلادث الفجائى 

                                                
  .دون سنة النشر 143قتصادیة ، الجزائر دار ھومة ، صرشید واضح، عالقات العمل في ظل اإلصالحات اال - 1

في نفس المعنى أنظر صالح محمد احمد، القوة القاھرة وآثارھا في قانون العمل، رسالة دكتوراه، جامعة أسیوط، 
  .1995كلیة الحقوق، مصر 
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فال مينع من حتققها بل يتحمل املدين تبعته ، وهذا الرأي ال جيوز التسليم به إال عند من يقولون بنظرية حتمل 

  .ة التبع

ويبدو من  خالل ذلك أن التمييز بني القوة القاهرة واحلادث الفجائي ال يقوم على أساس صحيح لذلك     

  . ، بعدم التمييز بينهما  وهو ما يكاد جيمع عليه الفقه 1يرى معظم الفقهاء 

  2الشروط الواجب توافرها يف القوة القاهرة واحلادث املفاجئ -أ

اجئ أو القوة القاهرة غري ممكن التوقع، فإذا أمكن توقعه فال يكون قوة قاهرة أو جيب أن يكون احلادث املف – 

  .حادث مفاجئ 

واملعيار موضوعي مبعىن أَال يكون يف الوسع توقعه عادة من جانب أشد الناس يقظة وتبصرا باألمور حبيث يكون 

  .عدم التوقع مطلقا ال نسبيا

ه، فإذا أمكن دفع احلادث فال يكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئ جيب أن يكون احلادث أمراً ال يستطاع دفع –

  .حىت ولو إِستحال توقعه

ومن أمثلة احلوادث املفاجئة والقوة القاهرة احلرب مبا يترتب عليها من أحداث مادية و أزمات اقتصادية 

  .طوقوع زلزال أو حريق وكل حالة تتوفر فيها هذه الشرومادامت مستحيلة الدفع غري متوقعة 

  

  

  

                                                
بیروت،  1ج 2معبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مصادر االلتزام  - 1

 ).994،995ص ص (1998منشورات الحلبي الحقوقیة، 
مطبوعات الجامعیة النظریة العامة لاللتزام ، مصادر االلتزام ، اإلسكندریة، دار ال:السعودرمضان أبو  - 2

، في نفس المعنى 1999، الجزائر، دیوان المطبوعات النظریة العامة لاللتزام: اج العربي وبالح.370،ص2002
ر یوسف فتیحة، السبب األجنبي المعفي من المسؤولیة التقصیریة عن األشیاء غیر الحیة في القانون المدني انظ

  .82الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، ص
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  :أثر القوة القاهرة على إعفاء الناقل البحري - ب

إذا كانت القوة القاهرة هي السبب الوحيد يف وقوع الضرر إِنعدمت عالقة السببية وال تتحقق املسؤولية، وقد 

  .يكون من أثر القوة القاهرة اإلعفاء من تنفيذ اإللتزام بل وقف تنفيذه حىت يزول احلادث

ن يعدالَ باتفاقهما من أثر القوة القاهرة، لكن ال جيوز هلما أن يتفقا على أن القوة القاهرة هذا وجيوز للطرفني أ

ال خيلي املدين من إِلتزامه أو أَن يتفقا على عدم إخالء املدين من التزامه عند وقوع حادث معني كاإلضراب أو 

  . 1احلرب

الضرر، كان املدعي عليه مسؤوال مسؤولية كاملة  وإذا تدخلت القوة القاهرة مع خطأ املدعى عليه يف إحداث

وذلك ألن خطأه كان سببا يف وقوع الضرر فلو أن سائق سيارة أسرع أكثر مما ينبغي له مث هبت ريح فاقتلعت 

شجرة وألقت ا أمام السيارة وترتب على ذلك أن إنقلبت السيارة على أحد املارة فأصابته، فان السائق يسأل 

  .  2حبيث يلزم بكامل التعويض مسؤولية كاملة

فالقوة القاهرة متثل أهم صورة السبب األجنيب ولعل من األمور اليت تؤكد عظمة القانون الروماين وأصالته  

معرفته املبكرة بفكرة القوة القاهرة و احلادث الفجائي ذلك أن      الفقه الروماين قد عرف القوة القاهرة بأا 

ها، والقانون البحري يفرض عدم التفْرقة بني األمرين فاألمر الذي ينظر إليه كحادث كل قوة ال يتسىن مقاومت

مفاجئ ليس هناك البتتة ما حيول دون إعتباره قوة قاهرة ، وبالتايل فالقول بإمكان دفع املسؤولية يف حالة القوة 

  .اليت تتعرض هلا السفينة القاهرة دون حالة احلادث املفاجئ هو قول يتناىف مع طبيعة املخاطر البحرية 

ذلك أن السفينة حني تبحر تلتزم احلُصول على شهادة مالحية فإذا إنفجر شيئ يف السفينة أدى إىل تسبب سائل 

ما مث حدوث ضرر فكيف تكون العالقة بني الناقل البحري والضرر فيكفي يف التشريع البحري ألن يثبت 

                                                
  .1000،999عبد الرزاق السنھوري، مصادر االلتزام مرجع سابق ، ص ص - 1
مصدرا لاللتزام ، الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة  محمود جالل حمزة ، العمل الغیر مشروع باعتباره  - 2

وكذلك رمضان أبو السعود النظریة العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، اإلسكندریة، دار . 135،  ص  1985
  .371، ص2002المطبوعات 
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لكي ينفي مسؤوليته، ومنها حالة القوة القاهرة فمثال ) ق ب ج( من  803إحدى احلاالت احملددة يف املادة 

العمل احلريب يعد   قوة قاهرة احلرب األهلية والعصيان وهكذا فال جمال للتفرقة بني القوة القاهرة واحلادث 

  .الفجائي وإن كان هناك فرق فالتفرقة ليس هلا معيار جدي سواء يف جمال القانون املدين أو القانون البحري

  ".  رمبا يكون هناك اختالف لغوي يف املعىن أما األثر القانوين فال يوجد اختالف بينهما "ويرى إبراهيم الدسوقي

فإذا توافرت الشروط املتوفرة يف السبب األجنيب بصفة عامة فالعربة باإلعفاء عند توافر هذه الشروط وليست 

  .1بالواقعة بذاا

ك البضاعة كان نتيجة حادث مل يكن يتوقعه ومل يستطع تفادي آثاره وميكن للناقل البحري إثبات أن هال -

مثال تعرض السفينة إلعصار غري متوقع أو نشوب حرب مفاجئة أو فرض حصار حبري على ميناء التفريغ، 

ك وحالة القوة القاهرة قد تعرقل تنفيذ عقد النقل بالنسبة للناقل فإا تعفي هذا األخري من املسؤولية ويعفى كذل

  .الشاحن من دفع األجرة 

أما إذا تسببت القوة القاهرة يف تلف البضائع ال يف هالكها الكلي، فإن الشاحن يلتزم بدفع األجرة وال جيوز 

هلذا األخري أن يتخلص من دفع األجرة يف مقابل ترك البضاعة للناقل ذلك أن الناقل قام بواجب نقل البضاعة 

  .ويستحق بالتايل األجرة كاملة 

وهلذا فان   2وقد جتيز القوة القاهرة الربان على رمي البضائع يف البحر يف سبيل إنقاذ السفينة والبضائع األخرى

القوة القاهرة هي أكثر احلاالت اليت يتمسك ا الناقل للبضائع يف جل املنازعات كلما وصلت البضاعة يف غري 

بقي متأثرا يف تعديله اجلديد للقانون البحري لسنة  احلالة املوصوفة ا يف سند الشحن ، يبدو أن املشرع 

)  803( من املادة  ) ه (، بنظريه الفرنسي واحتفظ بنفس املصطلح القوة القاهرة املتضمن يف الفقرة  1998

  .1966من القانون الفرنسي لسنة  ) د ) ( 27(ق ب  املقابل له يف املادة  
                                                

  .  133محمد زھدود، مرجع سابق ، ص   - 1
في نفس المعنى كذلك بوكعبال . 134مرجع سابق ،ص،  274ھاني دویدار، الوجیز في القانون البحري،ص - 2

  . 139،ص  2004الوجیز في القانون البحري الجزائري ، الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزیع : العربي 
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قاهرة بل ذكرت مجلة من حاالت اإلعفاء تتعلق بالقوة القاهرة مل تتضمن القوة ال 1924أما معاهدة بروكسل 

  .من املعاهدة ) د، هـ ، و، ر ،ج ، ك (  02/  4( وأوردا املادة 

كما حكم يف قضية إبان اية احلرب اجلزائرية الفرنسية بأنه حالة عدم األمن السائدة يف املوانئ اجلزائرية ال 

ذي مل يثبت وقوع حرب أهلية أو مل يكن بإمكان توقعها ومن مثة يكون تشكل قوة قاهرة بالنسبة للناقل ال

، ومن بني إعفاء الناقل بسبب القوة 1الناقل مسؤوال عن سرقة البضاعة وهي على الرصيف مادامت يف عهدته

القاهرة يف مصر العجز يف احلالة اجلوية الشاذة اليت صادفت السفينة يف رحلتها من أمواج عالية جبزء من 

هودات اليت قام ا الربان والبحارة ملقاومة تلك احلالة الشاذة فإن هذا احلكم كاف لتوافر عنصر القوة ا

  .    2القاهرة ويصبح سببا قانونيا لإلعفاء من املسؤولية

وهناك من يعتقد أن العواصف الشديدة ال يصنف من قبل أسباب القوة القاهرة وذلك إلمكانية التنبؤ ا 

  .  3قوعها وخط سريها وبالتايل أخذ االحتياطات لتجنب آثارهاومبكان و

" بوفور"درجات على سلم  7تعترب العاصفة البحرية اليت ال تتعدى  4ويف اجتهادات احملكمة العليا يف اجلزائر

ج وإمنا من خماطر .ب.ق 803وفقا للخربة القضائية ال تعترب من حاالت القوة القاهرة املذكورة باملادة 

تغالل ألا تعترب من الظروف العادية يف فصل الشتاء وعليه فاخلسائر الالحقة بالبائع بسبب العاصفة اليت هلا االس

  .السفينة ال تعفى الناقل من حتملها لكوا من خماطر االستغالل

هناك حاالت أخرى أخضعها املشرع  803إضافة إىل احلاالت السابقة واحملددة حصرا يف املادة  -

لإلتفاق وهي حاالت يعفى منها الناقل بإثبات يسري، وهي حالة تعمد الشاحن ذكر بيانات غري اجلزائري 

                                                
  . 126خلیل بوعالم ، مرجع ،ص - 1
قضاء النقض : أنظر أحمد محمود حسني -1129ص – 17س -17/05/1966، جلسة  272الطعن رقم  - 2

  .166ص -1995منشأة المعارف –اإلسكندریة –ي البحر
  .174محمد عبد الفتاح ترك، مرجع سابق، ص  - 3
منشور بالمجلة  – 153254رقم  24/06/1995المؤرخ في  –الغرفة التجاریة والبحریة  -قرار المحكمة العلیا - 4

دار  –االجتھادات القضائیة القانون البحري مدعم ب –انظر سخري قاضي  -1997العدد الثاني سنة  –القضائیة 
 . 183ص – 2005ھومة 
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، إذْ مبجرد إِثبات الناقل عدم صحة هذه البيانات جيعله غري )أوال(صحيحة عن طبيعة البضاعة وقيمتها

صحة  مسؤول عن هالك البضاعة أو تلفها دون أن يكلف بإثبات رابطة السببية يربر الضرر وعدم

،حيث ال  يسأل الناقل )ثالثا(، وحالة نقل احليوانات احلية )ثانيا(البيانات وحالة نقل البضائع على السطح 

  .إذا كان الضرر ناشئا عن املخاطر اخلاصة هلذا النوع من النقل

  تعمد الشاحن ذكر بيانات غري صحيحة عن طبيعة البضاعة أو قيمتها : أوال

مي بيانات صحيحة عن البضاعة املشحونة إذا أعطى الشاحن تصرحيا كاذبا عن قيمة أهم التزامات الشاحن بتقد

البضائع وهو على بينة من أمرها فال يتعرض الناقل ألي مسؤولية من جراء اخلسائر واألضرار الالحقة ذه 

ء على حنوا مطلق البضاعة فكأن اجلزاء على كذب الشاحن هو إعفاء الناقل من املسؤولية متاما وينطبق هذا اجلزا

، وذهب جانب من الفقه 1ولذا فإا عقوبة مدنية دف على ديد الشاحن ومحله على جتنب الكذب املتعمد

بالنسبة للقانون البحري اجلزائري ذكر هذه احلالة املنصوص عليها يف  2إىل ممارسة أعمال مادية على البضائع

ذكرت أن الناقل  810غري أن املادة  3ددة ملسؤولية الناقلج على أا تعترب من احلاالت احمل.ب.ق 805املادة 

ال يكون مسؤوال عن اخلسارة أو الضرر املسبب للبضائع أو ما يتبعها إذا ارتكب الشاحن بتعمد تصرحيا كاذبا 

ج ال تقتصر على املسؤولية .ب.ق 810بشأن نوعها أو قيمتها يف وثيقة الشحن أو وثيقة أُخرى وعليه فاملادة 

فترضة بل ميكن أن متتد إىل املسؤولية التعاقدية وتدخل ضمن السبب األجنيب وبالتحديد خطأ املضرور إذ ال امل

على  810م وكأن املشرع شدد يف املادة .ق 127جيوز للمضرور أن يستفيد من خطئه استنادا إىل نص املادة 

  . هاج ألا وردت بعد.ب.ق 805قيدت املادة  810خطأ الشاحن وكأن املادة 
                                                

  . 271على البارودي، القانون البحري مرجع سابق، ص - 1
وذھب رأي آخر أن الناقل أن ینزل البضاعة إلى الیابسة وإتالفھا بعد تنظیم محضر معلل بحضور شاھدین ( - 2

نھاد ) ألضرار من جراء تحمیل البضائعوال یترتب علیة أي تعویض كما یحق لھ مطالبة الشاحن بالتعویض عن ا
عقد : في نفس المعنى أحمد محمود حسني.518ص –السباعي ورزق اهللا أنطاكي ، موسوعة الحقوق التجاریة 

  .187، اإلسكندریة منشأة المعارف، ص1990لسنة  8النقل البحري في القانون البحري الجدید رقم 
ثلھ بطبیعة أو قیمة البضائع قبل شحنھا على الفینة ولم یدون ھذا إذا لم یصرح الشاحن ومم( 805تنص المادة  - 3

التصریح في وثیقة الشحن أو أیة وثیقة مماثلة فال یعد الناقل مسؤوال عن الخسائر أو األضرار التي تصیب البضائع 
  ........) أو التي تتعلق بمبلغ یزید 
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  نقل البضاعة على سطح السفينة :ثانيا

ال يسأل الناقل عن هالك أو تلف :  " املصري على أن 1990لسنة  8من القانون رقم ) 23( تنص املادة 

البضائع اليت تذكر يف سند الشحن أا منقولة على سطح السفينة إذا اثبت أن اهلالك أو اتلف الناشئ عن 

  " .النقل املخاطر اخلاصة هلذا النوع من

واحلاالت اليت جيوز للناقل أن يشحن السطح هي احلصول على إذن كتايب من الشاحن أو إذا كان القانون أو 

العرف اجلاري يف ميناء الشحن يقضي بالشحن على السطح أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة وضعها على ظهر 

شحن البضائع على سطح السفينة دون  (وقد ذهب القضاء األمريكي إىل حد إعتبار تلك احلالة . 1السفينة

يعد خرقا أساسيا لعقد النقل من شانه أن يفقد الناقل االنتفاع باألحكام القانونية ) التصريح بذلك من الشاحن 

ولقد ذهب القضاء الفرنسي إىل أنه جيب أن يكون سند ) اإلعفاء القانوين من املسؤولية (الواردة يف االتفاقية 

  .2ح السفينة مقترنا مبوافقة مكتوبة وموقع عليها من الشاحنشحن البضائع على سط

 Chargement en)كثريا عما سبق جييز حتميل البضاعة على السطح  فواملشرع اجلزائري ال خيتل

pontée )  
 :لكن بشروط) ق ب ج(774 نص عليها يف املادة

  . أال حيد من أمن الرحلة -

  .ه على وجه العموم أن يكون التحميل نظاميا و متعارفا علي -

جيب على الناقل إعالم الشاحن بذلك إال يف احلالة اليت يكون قد مت اإلتفاق على التحميل على سطح السفينة  -

  .مسبقا

                                                
  . 187حري الجدید مرجع سابق ، صاحمد محمود حسیني ، عقد النقل البحري في القانون الب - 1

  .280في نفس المعنى ھاني دویدار، مرجع سابق ، ص 
  .  94سعید یحي ، مسؤولیة الناقل البحري مرجع سابق ،ص  - 2
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و شحن البضائع على السطح يعين إيداعها عنابرها ذلك أن عنرب السفينة هو املكان الوحيد ا الذي حبكم موقعه 

ع يف البضائع دون أن يؤثر على ثبات واتزان السفينة وال شك أن شحن البضائع وإعداده واتساعه ميكن أن تود

على السطح يؤدي إىل نتائج مؤسفة  تتمثل يف تعرض البحارة للخطر وللحوادث اليت تقع على السطح خاصة حيث 

رضها للرطوبة تسوء األحوال اجلوية وعدم ثبات وإتزان السفينة وتعرض البضائع على السطح للهالك أو التلف لتع

  :وحرارة الشمس واألمطار ، كما أا تكون أول ما يلقى يف البحر فهناك إعتبارات لشحن البضاعة على السطح 

مثة بضائع من الصعب إدخاهلا عنرب السفينة إِما بسبب حجمها أو طبيعتها مثل األخشاب ذات األحجام الكبرية  -1

   .إخل...و السيارات 

  حة تسمح بالشحن على السطح نظرا لقصر الرحلة البحرية خاصة امللح الساحلية هناك أنواع من املال -2

  رغبة الشاحنني يف دفع أجرة أقل ورضائهم بشحن بضائعهم على السطح  -3

لكنه يسمح بالتعاقد بشأا مادام مل مينعها ، فقد تركها حلرية األطراف كما جيوز للناقل إشتراط إعفائه من 

به  تئر يف احلاالت يف نقل احليوانات احلية ونقل البضائع على سطح السفينة  وهذا ما قضاملسؤولية عن اخلسا

  . 1احملكمة العليا

  نقل احليوانات احلية  : ثالثا 

احلية وواضح أن ذلك يرتد يف  تمن نطاق تطبيقها احليوانا 1924لقد استبعدت اتفاقية بروكسل لعام 

ه احليوانات احلية حبكم طبيعتها غري أن هذه احلالة راحت تستدعي املخاطر اخلاصة اليت تترتب على نقل هذ

ويف األعمال التحضريية التفاقية هامبورغ لعام  1924النظر واالهتمام فيما بعد اتفاقية بروكسل لعام 

يف " من املادة اخلامسة، من هذه االتفاقية لقد جاءت هذه الفقرة ) 5(وموجودة هذه احلالة يف الفقرة . 1978

الة نقل احليوانات احلية الناقل ليس مسؤوال عن اهلالك أو التلف أو التأخري يف التسليم الذي يرتبط باملخاطر ح
                                                

 14927ملف رقم   08/04/1997والبحریة المؤرخ في  ةالتجاریاجتھادات المحكمة العلیا قرار المحكمة الغرفة  1
  غیر منشور 

 . 185علیا، ص لقانون البحري مدعم بإجتھادات المحكمة السخري بوبكر، ا
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، وإذا اثبت الناقل أنه إِلتزم بالتعليمات اخلاصة باحليوانات اليت أُعطيت "اخلاصة اليت تالزم هذا النوع من النقل 

 اهلالك أو التلف أو التأخري ميكن أَنْ تعدي إىل املخاطر له من جانب الشاحن وأنه يف حالة ظروف الواقع يف

اخلاصة باهلالك أو التلف أو التأخري يفترض أا نشأت هكذا ما مل يثبت أَنَ اهلالك أو التلف أو التأخري قد نشا 

  .1كله أو جزاًء منه عن خطا أو إمهال من الناقل أو من تابعيه

اليت  1924ها املشرع اجلزائري وكذلك معاهدة بروكسل الدولية لسنة  أما يف اجلزائر هذه احلالة مل ينص علي

نقل احليوانات حبرا لكن اجلزائر مل  1978وأجازت هذه الشروط قواعد هامبورغ 2انضمت إليها اجلزائر

ق ب ترخص كل الشروط املتعلقة بتحديد املسؤولية أو  812تصادق أو تنظم إىل هذه املعاهدة، إِن املادة  

ض عن املدة الواقعة ما بني استالم البضاعة من قبل الناقل لنقلها لغاية البدء بتحميلها على منت السفينة التعوي

يف نقل احليوانات ونقل البضائع على سطح ) ب(وحىت اية تفريغها ولغاية تسليمها تضيف يف فقرا الثالثة 

  .احليوانات احلية حبرا السفينة مما ينتج منه أَن املشرع اجلزائري مل ينظم حالت نقل 

  :الفرع األول 

  املستفيدون من اإلعفاء 

ج .ب.ق 803نص القانون البحري على أسباب عدة إلعفاء الناقل من املسؤولية كما رأينا وهي حمددة يف املادة 

 باإلضافة إىل أسباب أخرى لإلعفاء وما يورد القانون من أحكام تتضمن اإلعفاء من املسؤولية يسري ليس فقط

إضافة إىل ذلك حدد املشرع البحري نوع ) أوال(على الناقل املتعاقد مع الشاحن  بل تتعدى ذلك إىل مندوبيه 

  )ثانيا) (التقصريية واملفترضة أ(الدعوى املرفوعة وهي املسؤولية غري التعاقدية 

  
                                                

  . 69سخري  أبو بكر ، مرجع سابق ، ص - 1
  .187في نفس المعنى احمد محمود حسني، عقد النقل البحري مرجع سابق ص

  . 441في نفس المعنى عبد الحمید الشواربي ، مرجع سابق ، ص
من القانون المدني بل  21القانون الوطني استنادا إلى المادة  التي انظمت إلیھا الجزائر وبھذا فھي جزء من  - 2

  . 1996من دستور   132وتسمو عنھ تطبیقا لنص المادة  
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  .املستفيدون من اإلعفاء: أوال

  ).ب(م العام الذي عرفه به القانون  وتابعي الناقل البحري باملفهو) أ(املستفيدون من اإلعفاء هم الناقل البحري 

  .الناقل البحري  -أ

من القانون البحري  803كما سبق اإلشارة إليه أن الناقل البحري يستفيد من أوجه اإلعفاء الواردة يف املادة 

اجتهاد احملكمة العليا الغرفة وعبارة الناقل البحري يقصد ا الناقل املتعاقد مع الشاحن وباإلضافة إىل ذلك استقر 

التجارية والبحرية على أن وثيقة الشحن اليت ال تتضمن إِسم الناقل ال ميكن االعتماد عليها يف تأكيد صفة الطاعن 

ملف  18/01/2000كناقل حبري وهو ما قضت به احملكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية يف قرارها املؤرخ يف 

  .1 2001لة القضائية العدد األول لسنة منشور با 199632رقم 

  .مندوبوا الناقل  - ب

يقصد مبندويب الناقل تابعه مما يعد تطبيق حمض للقواعد العامة يف املسؤولية التقصريية عن فعل الغري وبالتحديد 

  .مسؤولية تابع الناقل قوشروط قيام أو حتق) م.ق 136(مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه 

واليت تعين أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية يف الرقابة والتوجيه ختوله أن يصدر إىل : قة التبعيةقيام عال -1

التابع أوامره وتلزم هذا األخري باإلنصياع هلذه األوامر ، ولو مل يكن املتبوع حرا يف اختيار تابعه وسواء كانت هذه 

  .السلطة دائمة أو مؤقتة

  :ؤولية تقصرييةثبوت مسؤولية التابع مس-2

املرسل إليه على تابع الناقل ال يتصور إال أن  ذلك أنه ليس من عقد بني تابع الناقل والشاحن فإن رجوع الشاحن أو

  .يكون رجوعا تقصرييا، ويقتضي ذلك وجوب إثبات خطأ التابع والضرر احلاصل وعالقة السببية بينها

  

                                                
  .70سخري بو بكر، مرجع سابق ، ص- 1
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  :حال تأدية الوظيفة أو بسببها أو مبناسبتهاثبوت أن اخلطأ الذي ارتكبه التابع قد وقع يف -3

ويف هذا الصدد ال يلزم أن تكون التبعية هي السبب املباشر للخطأ، وأن تكون ضرورية لوقوعه أوان يرتكب التابع 

بأن تكون  1اخلطأ وهو يؤدي عمال من أعمال وظيفته ، وإمنا يكفي لتحققها أن يرتكب التابع اخلطأ مبناسبة الوظيفة

  . هيئت له وإرتكاا على أي حنو يذكر هي اليت

وعليه فإذا ما حتققت مسؤولية تابع النافل ورجع عليه املضرور يطلب التعويض عن هالك البضائع أو تلفها كان هلذا 

التابع التمسك بأحكام اإلعفاء من املسؤولية املقررة للنافل البحري بشرط إثباته أن اخلطأ الذي إرتكبه وقع يف حال 

رجوع املتبوع على (وظيفته أو بسببها لكن إذا ما حتققت مسؤولية املنبوع فإن املشرع نظم قاعدة الرجوع  تأدية

املتضمن القانون املدين معدل و ). 10.05من قانون ) 137أنظر املادة (التابع لكن يف حدود اخلطأ اجلسم فقط 

  .متمم

بأن املقاول البحري يعد  2ستفيد من اإلعفاءات البعض يرىلكن هل مقاول املناولة املنائية وتشوين تابعا للناقل وي

ويف فرنسا يعترب مقاول املناولة املنائية و التشوين من مساعدي التجهيز إىل جانب وكيل احلمولة  3تابعا للناقل

من قانون 55ووكيل السفينة وبالتايل هو يستفيد حسب التشريع الفرنسي من اإلعفاء كما جاء يف نص املادة 

  .1966من القانون جوان54كما يستفيد هذا املقاول من حتديد املسؤولية استنادا إىل نص املادة  66نجوا

                                                
 2005یولیو  20الموافق  10- 05المتضمن القانون المدني معدل ومتمم بالقانون رقم  58 – 75أنظر أمر  - 1

إلى تنظیمیة إلى قاعدة رجوع  إضافة) بمناسبتھا(أضاف المشرع الجزائري في ھذا التعدیل  136بالضبط المادة 
  .حصرھا في حدود الخطأ الجسم ) م.ق 137(بوع على التابع المت

 .139مسؤولیة  الناقل البحري مرجع سابق ص :محمد كمال حمدي، - 2
ري على المقاول البحري أحكام تحدید المسؤولیة تس"" من قانون التجارة البحریة المصري  151تنص المادة   - 3

 "" .من ھذا القانون  233صوص علیھا في المواد نالم
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ال يعادان تابعا للناقل وبالتايل ال  1أما يف اجلزائر يف القانون البحري اجلزائري فمقاول املناولة املنائية والتشوين

قاول التشوين يعتربان من الغري وهذا ما قضت به احملكمة يستفيدان من اإلعفاءات أو التحديدات ومقاول املناولة وم

  . 2العليا

خالية متاما من تنظيمها األمر الذي تصدت إليه  1924وفيما خيص تابعي الناقل جاءت إِتفاقية بروكسل لعام 

  .3اتفاقية هامبورغ وسدت ذلك القصور الذي كان ينتاب اتفاقية بروكسل

  : الفرع الثاين

  يسري عليها اإلعفاءاملسؤولية اليت  

املذكور أعاله أن يتمسك حاالت اإلعفاء ) ق،ب،ج(  813ال ميكن للناقل البحري للبضائع إستنادا لنص املادة  

إال يف الدعاوى اليت ترفع ضد الناقل واملطالبة بالتعويض عن اخلسائر ) ،ق،ب،ج 803(القانونية املوجودة يف املادة  

أي املسؤولية املفترضة تطبيقا لنص املادة   4ائع على أساس املسؤولية غري التعاقديةالالحقة بالبض) أوال(واألضرار 

تطبق التحديدات واإلعفاءات الواردة يف هذا الفصل على كل دعوى ترفع ضد الناقل للمطالبة (،)ق،ب،ج( 813
                                                

المناولة المتائیة  25/06/1998المؤرخ في 05/98أعمال المقاول البحري أصبح یطلق علیھ في ضل قانون   -1
تشمل :قانون، المناولة المنبائیة من نفس ال 926إلى 912والتشوین  والتي نضمھا المشرع الجزائري بالمواد من

لتامین إستالم والتعرف في :،تشوین البضائع ) ق ب 913-912(عملیات شحن البضائع ورصھا وفكھا  وانزالھا 
الیابسة علي البضائع المشحونة أو المنزلة وحراستھا الي أن یتم شحنھا وتسلیمھا الي المرسل إلھ تطبیقا لنص 

  .ب . ق)920( المادة 
أعمال مادیة وكیفھا على أنھا إلتزام ببذل عنایة أما : إن المشرع الفرنسي اعتبر المناولة المینائیةولھذا ف

-66منالمرسو رقم 53 ةأنظرا لماد(فیشمل التصرفات القانونیة وكیفھا علي أنھا التزام بتحقق نتیجة :التشوین 
420.(  

  .931یحیى سعید ، مرجع سابق ،ص -3
ر والخسائر الالحقة بالبضائع أثناء ، عملیة التفریغ أو الشحن فإھا تكون تحت مسؤولیة وعادة ما تكون األضرا - 2

كما ورد ذكرھما في ) مقاول المناولة والتشوین(الناقل البحري سواء ھو بوسائلھ الخاصة أو بواسطة الغیر  
قرارھا  المؤرخ قرار المحكمة العلیا الغرفة التجاریة والبحریة في :راجع)  ب.ق( 892 -891المادین 

  .منشور باالجتھاد القضائي للفرقة التجاریة والبحریة عدد خاص  169663ملف رقم  16/05/1998
  .931یحیى سعید ، مرجع سابق ،ص - 3
دیسمبر   23الذي تم تعدیلھ بموجب القانون الصادر في 1966خالفا للقانون الفرنسي الصادر في جوان  - 4

الناقل البحري للبضائع یستفید من اإلعفاءات و التحدیدات مھما "تي نصت على أن ال) 03(فقرة  32والمادة  1986
/  233كان أساس الدعوى المرفوعة ضده سواء كانت مسؤولیة تقصیریة أو عقدیة، وھو نفس ما قضت بھ المادة 

موجودة في من قانون التجارة البحریة المصریة التي تقضي انھ تحدد المسؤولیة أي كان نوعھا وكذلك ال 02
تطبق التحدیدات ) : " 04فقرة :( 03بالمادة  1968 / 02/ 23ة في توكول تعدیل معاھدة بروكسل الموقعبرو

  .من ھده المذكرة 104،انظر ص" واإلعفاءات مھما كان أساس المسؤولیة عقدیة أو تقصریة
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دة األوىل من معاهدة ،وتكون كذلك تطبيقا لنص املا) باخلسائر أو األضرار على أساس املسؤولية غري التعاقدية

فما هو الفرق بني املسؤولية املفترضة واخلطأ املفترض . فالدعاوى ترفع على أساس املسؤولية املفترضة . بروكسل 

  ).ثالثا( وهل توجد تطبيقات هلده النظرية أي مسؤولية الناقل املفترضة يف التشريع اجلزائري  ) ثانيا(

  املقصود باخلسائر واألضرار : أوال

يعرف املشرع اجلزائري يف القانون البحري املقصود باخلسائر و األضرار اليت تلحق بالبضاعة وحملاولة التعرف مل 

البد من الرجوع إىل احملاوالت الفقهية والقضائية يف كل من ) باخلسائر واألضرار الالحقة بالبضائع(على املقصود 

  .مصر وفرنسا يف غياب نظريا يف اجلزائر 

  .من قانون التجارة البحري املصري ) 240)  (1/ 227( فاملادتان

حصرت اخلسائر واألضرار اليت تصيب البضاعة وتستوجب التعويض على أساس املسؤولية املفترضة للناقل 

  : البحري للبضائع يف 

غري  سواء كان كليا أو جزئيا وقد يعترب اهلالك اجلزئي نقصا كما قد يكون النقص ألسباب أخرى :اهلالك  - 1

اهلالك مثل الضياع و السرقة وال يعترب نقصا يف البضاعة ،النقص العادي الذي يصيبها أثناء نقلها وهو ما يعرف 

  .كأن تكون البضاعة من السوائل وتبخر جزء منها بفعل األحوال اجلويةdéchet de routeبعجز الطريق 

الكم والعدد أو الوزن لكنها غري صاحلة  وهي وصول البضاعة كاملة إىل ميناء الوصول من حيث :التلف  - 2

  .لالستهالك أو االستعمال و التلف قد يأخذ أحيانا حكم اهلالك اجلزئي

  .وهو التأخر يف تسليم البضاعة مما قد يؤدي إىل تلفها أو هالكها :التأخري  – 3

حري املفترضة يف اخلسائر لكن املشرع اجلزائري مل ينص على التأخري صراحة وبالتايل تنحصر مسؤولية الناقل الب

  .و األضرار الالحقة بالبضائع املنقولة فقط 
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وهناك  ، لكنهم يضيفون التأخر الذي  يتطلب أجل مت االتفاق عليه يف العقد1وهذا نفس ما جاء به الفقه الفرنسي

  .2من يرى أنه جيب إيصال البضاعة للوجهة املقصودة حبسب األعراف السائدة

أمهية بالغة يف عقود النقل فتحديد الوصول سالح جتاري جللب الزبائن وهذا ما تضمنته املفروض أن األجل له 

والنقل الربي ) 27(ومعاهدة النقل بالسكك احلديدية املادة ) 19(إتفاقية وارسو اخلاصة بالنقل اجلوي املادة 

و ما يستوجب أن يكون خالفا للنقل البحري للبضائع ميتاز بكونه نقل طويل وبطيء ومليء باملخاطر وه) 19(

  .3األجل فيه متفق عليه يف العقد

من حياول  التوسيع يف مفهوم اخلسائر واألضرار الالحقة بالبضاعة استنادا إىل أحكام  4وهناك من الفقه الفرنسي

من القانون املدين الفرنسي ليكون تعويض املضرور على أساس ما فاته من كسب وما حلقه من  1149املادة 

  .من القانون املدين اجلزائري  182طبقا للقواعد العامة وهي موافقة للمادة   خسارة أي

  الفرق بني اخلطأ املفترض و املسؤولية املفترضة :ثانيا 

  : حملاولة توضيح الفكرة نستعرض بعض األفكار الفقهية فيما يلي 

، ومن مثة جيب تطبيق القواعد  على أن املشرع املصري مل ينظم مسؤولية الناقل البحري للبضائع 5يعلق البعض

هي نقل البضائع ساملة إىل ميناء " العامة يف املسؤولية العقدية ،و ملا كان التزام الناقل التزاما بتحقيق نتيجة 

الوصول يف امليعاد احملدد فانه يكون مسؤوال عن عدم حتقيق النتيحة املقصودة أي هالك البضاعة أو عجزها أو 

  .تسليمهاتلفها أو التأخري يف 

                                                
1 - ANTOINE VIALARE :Droit maritime  , p409. 
2 - BERNARD JOSIEN: la responsabilité du transporteur de marchandises en droit 
anglais, SIREY paris; 1960;p33.N030. 
3  - REMOND RENOUID: Droit maritime , p343 : « le délai n’est donnée accessoire 
du contrat » 
4  - lamy transport : op, cit, p 531. 

  . 281البحري، مرجع سابق ،ص  الوجیز في القانون: مصطفى كمال طھ  - 5
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أن التزام الناقل البحري التزام بتحقيق غاية أو نتيجة وهي نقل البضاعة من ميناء الشحن :  1ويرى البعض اآلخر

فريي "وتسليمها إىل املرسل إليه يف ميناء التفريغ كاملة وسليمة وذلك يف امليعاد املتفق عليه أما الفقه الفرنسي  

ية املفترضة تقوم مبجرد إثبات وجود نقص أو خسائر أو تأخري يف تسليم مادامت املسؤول"أنه " : أنطوان فياالر

  " .البضاعة

وهذا بدون أن يقوم املتعاقد املضرور بإثبات اخلطأ ،يعرب عنه بصورة تقليدية يف القانون الفرنسي بأنه املقابل 

  .لإللترام بتحقيق نتيجة أو غاية 

بات اخلطأ مث الضرر مث العالقة السببية بني اخلطأ والضرر إذا كان فلقيام املسؤولية العقدية يكون على املضرور إث

  .األمر يتعلق ببذل عناية 

أما إذا كان اخلطأ مفترضا، كما هو احلال يف االلتزام بتحقيق غاية فان املضرور يثبت الضرر باعتباره واقعه 

  .مادية 

يثبت هذا األخري فقط وأنه وقع من قبل الناقل  ريف حني أن املسؤولية املفترضة تقوم على أساس الضرر، فاملضرو

  .يف فترة وجود البضاعة يف حوزته 

وهناك فرق  بني اخلطأ املفترض واملسؤولية املفترضة ألن اخلطأ ركن يف املسؤولية كما سبقت اإلشارة إليه 

  .2وكذلك يفرق الفقه بني قرينة املسؤولية وقرينة اخلطأ

لتزام الناقل بتحقيق نتيجة ، أما قرينة اخلطأ فتعين اعتبار التزام الناقل ببذل عناية تعين إعتبار ا: قرينة املسؤولية 

 مع إفتراض إرتكابه للخطأ و يكمن الفارق بينهما يف الكيفية اليت جيوز ا الناقل دفع املسؤولية ففي قرينة

                                                
  .  523كمال حمدي ، القانون البحري، مرجع سابق ،ص - 1
  . 157محمد عبد الفتاح ترك ،التحكیم البحري مرجع سابق ،ص - 2
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ي إثبات الناقل أنه وتابعيه اختذ كافة ال جيوز دفع املسؤولية إال بإثبات السبب األجنيب وبالتايل ال يكف 1املسؤولية

وذلك بإثبات ) خطا(التدابري ملنع الضرر ، أما قرينة اخلطأ يكون على الناقل إثبات انه مل يرتكب هو أو تابعوه 

  . أنه وتابعيه إختذوا كافة التدابري الالزمة ملنع وقوع الضرر

أشد وطأة أو قسوة للناقل من تأسيس املسؤولية و يتضح أن قيام مسؤولية الناقل على أساس قرينة املسؤولية 

  .على أساس قرينة اخلطأ 

وهلذا يكون الناقل مسؤوال عن الضرر الذي ينشا يف حالة تلف البضائع أو ضياعها أو تعييبها بشرط أن يكون 

د خلل احلدث الذي أُحلق الضرر على هذا النحو قد وقع خالل النقل البحري ويستطيع نفي مسؤوليته إِذا وجِ

كامن يف تلك البضائع أو سوء تغليف البضائع ،أو عمل من أعمال احلرب أو أي إجراء إختذته السلطة العمومية 

  .بشأن إدخال أو إخراج البضائع أو عبورها 

حني أخذت باملسؤولية املوضوعية يف نقل )  1975( الرابع  لإثر الربوتوكو 1999وهلذا فإن اتفاقية مونتريال 

  . 2لقت على عاتق الناقل اجلوي الدويل التزاما بضمان البضاعةالبضائع وأ

  تطبيقات نظرية املسؤولية املفترضة: ثالثا

    .وجدت هذه النظرية تطبيقاا يف القانون املدين و التجاري 

   تطبيقات النظرية يف القانون املدين :أوال

والرقابة يعترب  ة االستعمال والتسيريكل من توىل حراسة شيء وكانت له قدر:" ق م 1/  138تنص املادة  

فمسؤولية حارس الشيء هي مسؤولية تقصريية تقوم على أساس " مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه ذلك الشيء 

وال ميكن حلارس الشيء التخلص منها إال إذا أثبت أن الضرر وقع بسبب ) املسؤولية املفترضة(الضرر 

                                                
المتعلق بعقود  18/06/1966المؤرخ في  420-66رقم ) ف.ق(من  27تناظر المادة ) ق ب( 802إن المادة  - 1

بروكسل وھذا عكس اتفاقیة  ةھدامن مع 2فقرة  4و  1فقرة  3قابل كذلك المادتین اإلیجار والنقل البحري وت
  .من اتفاقیة ھامبورغ1فقرة  5، تؤسس المسؤولیة على الخطأ المفترض ، أنظر المادة 1978ھامبورغ 

  . 50،49، ص ص 2005، دار الجامعة الجدیدة للنشر  1ھشام فضلي ، مسؤولیة الناقل الجوي، ط- 2
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ونفس املسؤولية املفترضة نصت عليها )أوخطا املضرور أو خطأ الغري القوة القاهرة أو احلادث املفاجئ(أجنيب

  من القانون املدين املتعلقني على التوايل باملسؤولية التقصرية حلارس احليوان ومالك البناء 139/140/2املادتني 

  تطبيقات النظرية يف القانون التجاري : ثانيا

مسؤولية ) فرنسا والدول اليت تأخذ بنظامها القانوين (  ةينيالتشريعات الالت: أساس مسؤولية الناقل اجلوي -أ

الناقل مسؤولية تعاقدية تقوم على قرينة اإلخالل بااللتزام بتحقيق نتيجة تفريق األنظمة اإلجنلوسكسونية بني 

واجب مسؤولية الناقل العام ، ومسؤولية الناقل اخلاص فتقيم األوىل على اخلطأ املفترض والثانية على اخلطأ ال

  .اإلثبات 

وأثرت فكرة التبعية كأساس للمسؤولية  1929ولقد برر هذان االجتاهان أثناء انعقاد مؤمتر وارسو عام 

باالنسحاب من اإلتفاقية ظهرت احلاجة ملحة إىل تعديل أحكام مسؤولية ) أ. م. و(املوضوعية وعلى اثر ديد

وأقيمت مسؤولية الناقل اجلوي عن األضرار البدنية  1971الناقل اجلوي ، فتم توقيع بروتوكول جواتيماال عام 

  واألضرار الناشئة عن هالك أو تلف األمتعة على أساس مسؤولية موضوعية قائمة على فكرة حتمل التبعة 

يعد الناقل مسؤوال من وقت تسليمه األشياء " ق ت   478نصت املادة  : أساس مسؤولية الناقل الربي - ب

أو تلفها أو التأخري يف تسليمها فالناقل الربي يكون مسؤوال مسؤولية  يها الكلي أو اجلزئاملراد نقلها عن ضياع

أو تلف األشياء اليت يقوم بنقلها أو التأخر يف تسليمها وال ميكن إعفاء  يمفترضة عن ضياع الكلي أو اجلزئ

و التأخري فيها إال بإثبـات خالل أتنفيذ التزاماته أو اإل الناقل من املسؤولية الكلية أو اجلزئية من جراء عدم 

 48أحكام املادة  تضمنتههذا ما ) القوة القاهرة ،عيب خاص بالشيء أو اخلطأ املنسوب للناقل أو املرسل إليه (

  .من القانون التجاري
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إِن املسؤولية العقدية القائمة على أساس اخلطأ املفترض إذا ما حتقق الضرر وأثبته ال ميكن للناقل البحري 

للقواعد العامة يف حني أنه يف املسؤولية ) ق م 127(لبضائع التخلص منها إِال بإثبات السبب األجنيب ل

  .املفترضة 

القانون البحري مث وضع له )  803(وضع املشرع له نظامني،نظام يتمثل يف الدفوع القانونية الواردة يف املادة

ألن املوضوعية صفة ال بد أن تتجلى ا القوانني  1ؤوليةنظام أخر إذا ما فشل يف نفي مسؤوليته وهو حتديد املس

لتحقيق األهداف اليت شرعت من أجلها، وتقتضي املوضوعية مراعاة الظروف اخلاصة بكل ميدان يناله التشريع 

وملا كانت ظروف النقل البحري جد استثنائية مقارنة مع ضروب النقل األخرى كان ال بد من النص على 

من القانون البحري اجلزائري يراعي تلك اخلصوصية،  805وبالضبط يف املادة ) 98/05(ن التحديد يف قانو

ووعيا بذلك أقر املشرع حد أدىن ملا ميكن االتفاق عليه وحد أعلى قانوين ال ميكن جتاوزه ويربر 

)Y.Keskim (ية غري إن املسؤول: "ربط هذا التحديد باملسؤولية بالظروف اخلاصة باملالحة البحرية قائال

احملددة من شأا إعاقة النقل البحري، إذ من املعلوم أن املخاطر اليت متثلها املالحة البحرية جد جسيمة، كما أن 

قيمة املراكب التجارية، والشاحنات اليت تصل إىل املاليني، وكلما زادت هذه القيمة كلما زادت املخاطر فإذا 

وتعد هذه  ،2لك مهدد بأن خيسر كل ثروته وأن جيد نشاطه متوقف ائياما أقرت املسؤولية احملددة فالناقل أو املا

  ).املبحث الثاين(والذي نتناوله يف " االعتبارات كافية لتحديد مسؤولية الناقل البحري

  

  

 

                                                
ة التي تعتبر عتقادنا أن تحدید المسؤولیة ھو یعتبر بمثابة إعفاء جزئي للناقل عكس اإلعفاءات القانونیفي ا - 1

  .بمثابة إعفاء كلي 
2- Y.KESKIM: la responsabilité de l'armateur et du transporteur maritime; étude turc; 
thése lousmme 1969;p125.  
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  : املبحث الثاين

  .حتديد مسؤولية الناقل البحري للبضائع و األشخاص

ت دفع املسؤولية القانونية وضع كذلك، على حنو آمر أيضا بعد أن حدد املشرع البحري على حنو آمر سائر حاال

حتت أعباء ثقيلة عن األضرار الضخمة  عحداً قانونيا ملسؤولية الناقل البحري للبضائع والسبب يف ذلك لكي ال يق

 اليت سببها النقل البحري فيعجز عنها وبالتايل قد يؤدى إىل عدم مواصلة اِإلستغالل البحري، مما يلحق ضرراً

  . باقتصاد بلده

والتحديد القانوين للمسؤولية، يقصد به حتديدا حدا أعلى مبلغ التعويض يلتزم به الناقل إِذا ما ترتبت مسؤولية فال 

جيوز إِلزامه بأكثر من ذلك ولو كانت األضرار اليت  تعرض هلا الشاحن أكثر من احلد املطبق ، والواقع يف عملية 

فالتحديد روعي فيه مصاحل الناقل، ودلك بعدم إِلزامه بأكثر من ,لناقلني و الشاحنني التحديد موازنة بني مصاحل ا

كما روعي فيه من جانب آخر، محاية الشاحن من عدم إِدراج الناقل ,احلد اَألقصى الذي يتضمنه مبلغ التحديد 

  .تفاق عليهشروط اإلعفاء من املسؤولية وكذلك يشكل التحديد القانوين احلد األدىن ملا ميكن اِإل

وهلذا فإذا أخفق الناقل البحري للبضائع من التخلص من املسؤولية من إحدى حاالت اإلعفاء القانونية عند قيام 

إِال أنَّ القانون وضع له نظاما خاصا يتمثل هذه ,مسؤوليته املفترضة أو التقصريية، فيحكم عليه بالتعويض كامال 

  ). limitation de la responsabilité(املرة يف حتديد املسؤولية 

إن مسؤولية الناقل البحري للبضائع هي مسؤولية :" يعرب عن هذا النظام بقوله 1مما جعل أحد الفقهاء الفرنسيني

وهلذا نتكلم يف هذا الفصل عن حتديد املسؤولية  الذي يعترب مبثابة إِعفاء جزئي للناقل "  (confortable)مرحية

  .من للمسؤولية

                                                
1 - ANTOINE VIALARD : Droit maritime Dalloz, p409 . 
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د ــحديـاء أو التـباإلعفصحة الشروط التعاقدية املتعلقة  تحديد القانوين من حيث مدىفنتكلم عن ال

  .مث نتكلم عن احلق يف التحديد القانوين ملسؤولية الناقل البحري من عدمه ) املطلب األول ( 

أخرى، عن ونبحث يف نقطة ) املطلب الثالث (مث نعرج على احلاالت املستثناة من التحديد ) املطلب الثاين (

  ).املطلب الرابع (من التحديد وطبيعته القانونية يف  ناملستفيدو

  : املطلب األول 

  الشروط التعاقدية املتعلقة باإلعفاء أو حتديد املسؤولية 

اليت تستهدف إِعفاء الناقل البحري  1إن النظام القانوين للنقل البحري للبضائع يبطل كأصل عام الشروط االتفاقية

على خالف األحكام القانونية الواردة يف النص القانوين، وهى )  ولفرع األ( ية، أو التحقيق منها من املسؤول

ب،  وكل ما قيده يف املادة .ق) 803(وهو دفع مسؤوليته بإحدى الطرق احملددة يف املادة ( إمتياز أَعطاه للناقل 

اجلزائري بكل الشروط االتفاقية أي بترخيصه املشرع ق ب  )  812( يف املادة  ف ب ج  أجازه) 811( 

عنها عن املدة الواقعة ما بني إستالم البضاعة من قبل الناقل لنقلها لغاية البدء  ضاملتعلقة بتحديد املسؤولية أَو التعوي

،وكذا يف نقل احليوانات والبضائع على سطح 2بتحميلها على منت السفينة، وحىت اية تفريغها ولغاية تسليمها

  ).ثاينالفرع لا(السفينة 

  

  

  

                                                
یعد  باطال  وعدیم المفعول كل شرط تعاقدي یكون ھدفھ أو أثره المباشر أو غیر المباشر "   811تنص المادة  - 1

  :ما یلي 
من ) ق ب( 804،   803,   802، 773.  770إلغاء أو تحدید المسؤولیة الخاصة بالناقل والناتجة عن المواد  -ا

  .ھذا الكتاب
، منح الناقل )ق ب(  808إال ما جاء في المادة   805المسؤولیة بمبلغ   عن المبلغ المحدد في المادة  تحدید  -ب

  "االستفادة من التامین على البضاعة
  ق  ، ب ،  ج   812راجع المادة   - 2
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  :فرع أول

  :مدى صحة شرط اإلعفاء من املسؤولية عن أخطاء الناقل 

نستعرض موقف كل من املشرع الفرنسي مث معاهدة بروكسل وأخريا موقف املشرع اجلزائري من شرط إعفاء 

  .الناقل عن أخطاءه الشخصية

  :املوقف يف فرنسا: أوال

واملتضمن القانون البحري الداخلي كل شرك يهدف  1966جوان  18من أمر صادر يف ، 291قد أبطلت املادة 

إىل إعفاء الناقل بصفة مباشرة أو غري مباشرة من مسؤوليته املترتبة عن نقل األشياء وينطبق ذلك على نقل الركاب 

سطح  نقل احليوانات احلية ونقل البضائع على 33و 29ويستثىن من هذا البطالن املقرر يف املادتني ) 33(املادة 

  .السفينة

  .من القانون الفرنسي 302فالشرط جائز بالنسبة هلذين النوعني من النقل فيعترب االتفاق صحيحا وهذا بنص املادة 

  

  

  

  

  

                                                
  :یعد باطال وعدیم األثر كل شرط ھدفھ المباشر أو غیر المباشر - 1
  .27محددة في المادة إعفاء الناقل من المسؤولیة ال -
  .قلب عبء إثبات الملقى علیھ كما ھو منصوص علیھ في القانون الحالي -
  .28تحدید المسؤولیة بمبلغ یقل عن المبلغ الذي حددتھ المادة -
  منع الناقل من االستفادة من التأمین على البضائع -

  من القانون الفرنسي: 30نص المادة ) 2( - 2
"toutes clauses relatives a la responsabilité ou a la réparation sont autorisées dans les 
transport d'animaux vivants et dans les transports de marchandises charges sur le 
ponten formément a l'article" 
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  :املوقف يف معاهدة بروكسل يف شرط اإلعفاء من املسؤولية عن األخطاء الشخصية للناقل: ثانيا

ط دف إىل إعفاء الناقل من مسؤوليته عن أخطاءه من معاهدة بروكسل أن كل شر 83بني من نص املادة يت

كما ذكرت املعاهدة بعض ، 1الشخصية اليسرية أو اجلسيمة يعترب شرطا باطال مطلقا وال يترتب عليه أي آثر

  :احلاالت اليت يكون فيها الشرط صحيحا وهي

مليات إذ ال تسري أحكامها إال العمليات السابقة على الشحن أو الالحقة للتفريغ، فاملعاهدة ال حتكم هذه الع -

على الفترة الواقعة بني الشحن والتفريغ فهذه الفترة قد نظمتها تنظيما إلزاميا ال جيوز للمتعاقدين اخلروج عنه، وإذا 

أراد الناقل االحتجاج بعدم املسؤولية عليه أن يثبت أن الضرر قد وقع يف العمليات السابقة على الشحن أو الالحقة 

  .للتفريغ

  :نقل احليوانات احلية ونقل البضائع على ظهر السفينة وهذا األخري جيب توافر فيه شرطان -

 .أن يذكر عقد النقل أن البضاعة شحنت على ظهر السفينة

 .أن تكون البضاعة قد نقلت فعال ذه الطريقة

على السطح فإن شرط ويترتب على ذلك إذا مل يكن هناك اتفاق بني الناقل والشاحن على أن البضاعة أن تنقل 

اإلعفاء من املسؤولية يكون باطال إذ أن املعاهدة هي اليت تطبق وهذا محاية للغري الذي ال يعلم بأن البضاعة شحنت 

  .على السطح

  فقد أجازت املعاهدة للناقل: اجلهل بالوزن وما ماثله من الشروط -

  .2ة أو عددها أو كميتها أو وزاأن يدرج يف سند الشحن حتفضات خاصة فيما يتعلق بعالمات البضاع

  حالة الظروف الغري عادية وحالة البضائع املشحونة -
                                                

من إعفاء الناقل أو السفینة كل شرط أو تعاقد أو اتفاق في عقد النقل یتض"من معاھدة بروكسل  83نص المادة  - 1
من المسؤولیات عن الھالك أو التلف الالحق بالبضائع الناشئ عن اإلھمال أو الخطأ أو القصیر في الواجبات أو 

  ".االلتزامات المنصوص علیھا في ھذه المادة یعتبر باطال بطالنا مطلقا وال یترتب علیھ أي آثر
من معاھدة  06(أنظر كذلك المادة  241كتبة القاھرة الجدیدة، ف ، م1، ط 1965عقد النقل : على حسن یونس - 2

  ).بروكسل
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  :أجازت املعاهدة يف هاتني احلالتني للناقل أن يربم مع الشاحن أي اتفاق يتعلق مبسؤولياته والتزاماته لكن بشرط

 .أال يكون سند الشحن قابال للتداول

 .ف الغري عادية اليت يتم فيها النقل أو على أوصاف البضائع املشحونةأن يؤشر يف وثيقة النقل على هذه الظرو

  :املوقف يف اجلزائر: ثالثا

عندما تعرض املشرع اجلزائري إىل مسؤولية ناقل املسافرين مل يتعرض إىل شرط اإلعفاء من املسؤولية واكتفى 

  .ىل قواعد القانون التجاريبتحديد احلاالت اليت يعترب فيها الناقلون مسؤولون ولذلك جيب اللجوء إ

، 1بالنسبة لألضرار البدنية اليت تصيب املسافرين، فيقع باطال كل شرط يهدف إىل إعفاء الناقل كليا أو جزئيا

وبالنسبة للمسؤولية املترتبة عن التأخري أو األضرار الغري بدنية احلاصلة للمسافرين كتلف البضاعة أو ضياع األمتعة 

  .2يف حدود األخطاء اليسرية فإن الشرط يكون صحيحا

  :فرع ثاين

  :مدى صحة شرط اإلعفاء من املسؤولية عن أخطاء تابعي الناقل البحري

للناقل البحري نوعان من التابعني إما أن يكونوا حبريون أو بريون فالتابعون البحريون هم الربان وضباط املالحة 

  .4فهم الذين يعاونون اهز وتنحصر دائرة نشاطهم على الربأما التابعون الربيون  ،3واملهندسون والبحارة واملرشد

وقد درج على تسمية شرط يسمى بشرط اإلمهال الذي مبوجبه يعفي نفسه من أخطاء تابعية والسيما التابع 

  .البحري ونبحث عن مدى صحة هذا الشرط يف فرنسا مث مصر مث اجلزائر

  

  

                                                
  .من القانون التجاري 65المادة  - 1
  من القانون التجاري 66المادة   -2
  .230، ص1973دعوى المسؤولیة على الناقل البحري، رسالة القاھرة : إبراھیم مكي إبراھیم  -3

  .362، ف1971البحري  مصطفى كمال طھ، الوجیز في القانون - 4
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  :الوضع يف فرنسا: أوال

  .لقضاء بطالن الشرط بشأا أما ماعدا ذلك قرر صحة الشرط بصورة مطلقةهناك حالة واحدة قرر ا

  .نبحث أوال عن القاعدة العامة مث االستثناء

  :احلكم بصحة شرط اإلمهال بصورة مطلقة  -أ

على جواز شرط اإلمهال بصورة مطلقة فهو يغطي األخطاء املالحية والتجارية سواء كانت 1استقر القضاء الفرنسي

غري عمدية وحجتهم يف ذلك أن الناقل ليس حرا يف اختيار الربان ذلك أن القانون هو الذي يفرض ذلك  عمدية أو

  .حبكم الشهادة الذين حيملوا لكن احلقيقة هذا الرأي غري صائب

ذلك أن القانون هو الذي يشترط على الناقل اختيار عن بني من حيملون شهادات علمية خيتار من يراه أصلح 

داء الرسالة البحرية والقانون فرض الشهادة لنجاح الرحلة البحرية فيكون يف اطمئنان عن وصوهلا على وأقدر أل

أما وأن الناقل ال ميكن أن يراقب تابعة فهذا كذلك كالم مردود عليه ألن وسائل االتصال 2أيدي كفئة وقادرة

  .متطورة يف العصر احلديث السلكية والالسلكية ووسائل اتصال سريعة

  :االستثناء - ب

هناك حالة اجته فيها القضاء الفرنسي إىل مساءلة الناقل رغم وجود اإلمهال وهي احلالة اليت يستفيد منها الناقل 

شخصيا من أخطاء الربان أو التابعني البحريون ومثال ذلك أن حيمل الربان بضائع أكثر من طاقتها ليحصل 

  3على أجرة إضافية ملصلحة الناقل

                                                
  820-1-88سیري  1988جویلیة  21نقص مدني  - 1

La clause  
Qui exomore l'armateur de la responsabilité des fautes du capitaine; est valable; et elle 
rend l'armateur de la responsabilité de toutes fautes que peut commettre le capitaine et 
mon pas seulement des fautes moutiques 

  .232إبراھیم مكي إبراھیم، مرجع سابق، ف - 2
  .363المرجع السابق، ف: مصطفى كمال طھ - 3
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ذا االستثناء على أساس أنه ال مبكن إال أن يكون وسيلة ملكافحة شرط اإلمهال إذ أنه على أن انتقد الفقه ه

الناقل قد استفاد شخصيا من أخطاء تابعية البحرين، فيتوسع املقرر أن يطالبه بالتعويض بدعوى اإلثراء بال 

  .1ع مضمون العقدسبب، أما اللجوء إىل تعطيل الشرط حبجة إثراء الناقل خمل غري سليم ومتناف م

 :الوضع يف مصر: ثانيا

  ).2(مث االستثناء)1(ط نبحث القاعدة فقد حكم القضاء بصحة شرط اإلمهال بصورة مطلقة واستثىن حالتني فق

  :صحة شرط اإلمهال بصورة مطلقة -أ

بفعل  مما يدل بإمعان أن القضاء املصري عمل بشرط اإلمهال بصورة مطلقة من اختراق أن اخلطأ الذي وقع هو

الربان أو تابعية البحريني دون احلاجة إىل تكليف الناقل بعبء اإلثبات ليتخلص من املسؤولية وبذلك ال يكون 

  .2أمام الشاحن إال إثبات أن اخلطأ الذي سبب له ضرر قد صدر من الناقل شخصيا أو تابعية الربيني

ر ذلك برغبة القضاء الفرنسي يف التخفيف ويفس 3وذا القضاء املصري خالف ما استقر عليه الفضاء الفرنسي

  .من آثار شرط اإلمهال وهذا خالفا للقضاء املصري الذي ذهب إىل إعماله بصورة مطلقة ومسرفة

وأن إعمال هذا الشرط جيعل الناقلني غري حرصني على احملافظة على البضاعة األمر الذي يؤدي إىل ضياعها 

اء أن حيد من تعسف الناقلني وذلك باالستعانة بسلطات القاضي يف أن بإمكان القض 4وهلذا يرى بعض الفقهاء

  .تعديل الشروط التعسفية الواردة فيه وإما إعفاء الطرف املذعن منها كليا وذلك وفق ما تقتضي له العدالة

  

  

  

                                                
  .48، ص1955شرط اإلعفاء من المسؤولیة طبقا لمعاھدات سندات الشحن : عبد الرحمن سلیم - 1
  .235المرجع السابق ف: إبراھیم مكي إبراھیم - 2
  .450موجز القانون البحري، ف: لقیلوبيسمیحة ا - 3
  .419ف بدون دار النشر، ،1972الوسیط في القانون البحري : على جمال الدین عوض - 4
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  :االستثناء  - ب

  :هناك حالتان أبطل فيهما القضاء املصري شرط اإلمهال ومها

  .1لناقل مشترك مع خطأ الربان أو الناقلني الربينيحالة صدور خطأ شخصي من ا -

حالة إجازة الناقل عمل الربان بعد وقوعه إذ اإلجازة الالحقة كاإلذعان املسبق مما جيعل خطأ الربان كأنه خطأ 

  .2شخصي من الناقل

  :الوضع يف اجلزائر: ثالثا

ؤول عن أخطاءه الشخصية كما هو من التقنيني البحري اجلزائري بأن الناقل هو مس 802يفهم من املادة 

وذلك لكل خسارة أو ضرر يلحق البضاعة من اللحظة ) الربيني والبحريني(كذلك مسؤول هن أخطاء تابعية 

من القانون البحري  803وبالرجوع إىل املادة ، 3اليت تكلف ا إىل غاية تسليمها إىل املرسل إليه مع قبوله ا

عن املسؤولية املترتبة عن أخطاء تابعية البحريني إذا كانت أخطاء مالحية  اجلزائري نالحظ أا أغفت الناقل

  .ولذلك نرى أن الناقل هو يف منئ عن إدراج هذا الشرط ألنه مستفيد منه بقوة القانون

  والسؤال املطروح هل ينطبق هذا احلكم على األخطاء التجارية؟

  .تعاقديمن القانون البحري جتعل كل شرط  811نالحظ أن املادة 

يعد باطال فهذه املادة جتعل الناقل مسؤوال  802هدفه املباشر أو غري املباشر إبعاد املسؤولية النامجة عن املواد 

  ).مندوبة(عن أخطاءه الشخصية يعد مسؤوال عن أعمال تابعية 

يعد شرطا باطال وبذلك نقول أن الشرط اهلادف إىل إعفاء الناقل من املسؤولية املترتبة عن األخطاء التجارية 

وبذلك يبدو لنا املشرع اجلزائري قد خالف ما استقر عليه القضاء يف كل من فرنسا ومصر يف إعمال شرط 

                                                
  .363المرجع السابق ف: إبراھیم مكي إبراھیم - 1
  363ف المرجع نفسھ: راھیم مكي إبراھیمإب - 2
ؤوال عن الخسائر واألضرار التي تلحق بالبضائع یعد الناقل مس"من القانون البحري الجزائري  802المادة  - 3

  "منذ تكفلھ بھا حتى تسلیمھا إلى المرسل إلیھ أو إلى ممثلھ القانوني
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اإلمهال فقد قرر بطالن هذا الشرط أما عن الشروط االتفاقية فقد نص املشرع على بطالا كأصل عـام 

  ).املطلب الثاين(

  :املطلب الثاين

  ةشرط اإلعفاء من املسؤولي 

من جهة هناك حاالت ) فرع أول(يعترب باطال كل اتفاق هدفه املباشر أو غري املباشر إبعاد املسؤولية أو حتديدها 

  ).فرع ثاين(أجازت االتفاق 

  :فرع أول

  بطالن الشروط االتفاقية كأصل عام 

يعات الوطنية، ركيزته عدم التوازن الذي تقوم عليه مسؤولية النقل البحري سواء يف اِإلتفاقيات الدولية أو التشر

صحة شروط إِعفاء الناقل من املسؤولية أو ختفيفها مقابل تقرير حد أقصى ملسؤولية الناقل ومرد قَصر البطْالن 

  على االتفاقات اليت تتم قبل وقوع احلادث الذي نشأ

حفة، ومن مثة يكون عنه الضرر أنه خيشى أن يستغل الناقل حاجة الشاحن إىل النقل فيفرض عليه شروطاً جم

على األخر وحيث اإللتجاء إىل القضاء إلجبار الناقل على دفع  االشاحن والناقل متوازنني فال سلطان ألحد مه

التعويض والبطالن يلحق شروط اإلعفاء من املسؤولية أو ختفيفها دون أن يؤثر ذلك يف صحة عقد النقل ،أو 

  .باقي شروطه 

يعد باطال وعدمي املفعول كل شرط تعاقدي يكون هدفه أو أثره املباشر أو ) ب.أ ق/   811(وحسب نص املادة  

  :  غري مباشر ما يلي 

من   804،803،802 780،  773،  770إِبعاد أو حتديد املسؤولية اخلاصة بالنقل والنامجة عن املواد -أ

  .القانون البحري 
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املسؤولية أو حتديدها واملتعلقة مبا يلي يعد  فأي شرط تعاقدي يدرجه الناقل يف سند الشحن بغرض إِعفاءه من

  :باطال

صالحية السفينة للمالحة، ببذل العناية الالزمة وهي املسؤولية القائمة على االلتزام ببذل عناية تضمنته املادة  -

  ) .ق ب(من  770

  :اية الالزمة مبا يليوهى متثل أهم إِلتزام بالنسبة للناقل ويتعني على الناقل قبل بدء الرحلة السهر على العن

  .وضع السفينة يف حالة صاحلة للمالحة   -

  .تزويدها بالتسليم والتجهيز والتموين بشكل مناسب -

  .تنظيف وترتيب ووضع أقسام السفينة اليت ستوضع فيها البضائع وجعلها حبالة جيدة إلستقباهلا ونقلها وحفظها -

  .هذا االلتزام فيقع باطال هذا االتفاق ال جيوز للناقل إشتراط إعفاءه من هذا الشرط أو 

  : على التوايلق ب  780،  773نامجة عن املواد   التزامات الناقل التعاقدية وال -

 .االلتزام املفروض على الناقل والعناية التامة على حتميل ورص البضاعة وصيانتها ونقلها وحراستها -

  .وحسب أعراف ميناء الشحن وخيص البضائع بعناية عادية حسب اإلتفاق بني األطراف

اإللتزام اآلخر التزام بإنزال البضائع بنفس العناية وهى املسؤولية العقدية القائمة على أساس اخلطأ املفترض وىف  -

حالة إخالل بااللتزام التعاقدي املتمثل يف عدم حتقيق الغاية أو النتيجة املتفق عليها يلزم بالتعويض الكامل حسب 

 .1م. ق 182ب املادة القواعد العامة حس

       

                                                
المتضمن القانون المدني تكلم عن التعویض المعنوي في المادة   58/   75معدل ومتتم بأمر  10 -05قانون  - 1

ق م عن التعویض /  182وتكلمت المادة ........) لسمعةكل مساس بالحریة أو الشرف أو ا( ....... مكرر 182
  .  المادي والمعنوي



89 
 

املسؤولية املفترضة للناقل البحري للبضائع عن اخلسائر واألضرار الالحقة بالبضاعة وذلك من التكفل ا يف   -

ونفس املقتضى قضت به احملكمة ) ق،ب/802(املرسل إليه أو ممثله القانون ميناء الشحن إىل غاية تسليمها إىل 

 . 1العليا

  .من القانون البحري 803ة املنصوص عليها يف املادة اإلعفاءات القانوني -

عند تالقي أخطاء الناقل أو مندوبيه مع سبب آخر ساعد على إحداث خسائر واألضرار بالبضاعة لكون الناقل  -

 ).من ق ب  804املادة (  مسؤوال نسبيا عن خطأه أو خطأ مندوبيه

لشحن شروطا إلبعاد مسؤوليته أو حتديدها، وقد رتب ففي مجيع هذه احلاالت ال ميكن للناقل أن يدرج يف سند ا

  . املشرع البحري على كل هذه احلاالت البطالن ويف ذلك مصلحة للمضرور

حبري ال تقبل الشروط التعاقدية وتقع ) ق، ب( 805حتديد مسؤولية مبلغ يقل عن املبلغ الذي حدد يف املادة 

مسؤولية الناقل مبلغ يقل عن املبلغ احملدد يف املادة مذكورة  باطلة إذا كان اهلدف املباشر أو غري مباشر حتديد

 1924ذلك سايرت اتفاقية هامبورغ معاهدة بروكسلشرع اجلزائري املعاهدات الدولية، وكوقد ساير امل2أعاله

فقرة  23(اخلاصة بتوحيد بعض سندات الشحن، عندما قضت ببطالن شروط اإلعفاء من املسؤولية إذ تنص املادة 

من اإلتفاقية على أنه كل شرط يرد يف عقد النقل البحري أو يف سند الشحن أو يف أية وثيقة أخرى مثبتة ) 01

لعقد النقل البحري يكون خمالفا بشكل مباشر أو غري مباشر ألحكام هذه اإلتفاقية يعترب الغيا و باطال يف حدود 

وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري يتعني  من أصدر سند شحن أو أية). "3(خمالفته هلا ولقد أضافت الفقرة 

تضمني السند أو الوثيقة بيانا يذكر فيه أن النقل خيضع ألحكام هذه إِالتفاقية اليت تبطل أي شرط خمالف هلا يكون 

                                                
ملف    26/05/1998لقد تطرق القرار الصادر عن المحكمة العلیا  الغر فة التجاریة والبحریة  المؤرخ فى - 1

ن األضرار منشور باالجتھاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة عدد خاص إلى مسؤولیة   الناقل ع168786رقم
لم ینص على خالف ذلك في  الالحقة بالبضائع أثناء تسلیمھا إلى المرسل إلیھ أو ممثلة  القانون مع إبداء قبولھ لھا ما

  ج .ب.ق  739أنظر كذلك نص المادة . وثیقة الشحن 
  .149 ،ص2004بوكعبان العربي، الوجیز في القانون البحر الجزائري وھران دار الغرب للنشر والتوزیع  - 3
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ر وهذا النص من شأنه التأكيد على البطالن الذي تقرره املعاهدة ولفت نظ" 1ضارا مبصلحة الشاحن أو املرسل إليه

  .إضافة إىل الرتول للناقل احلقوق الناشئة عن التامني على البضائع أو أي اتفاق أخر مماثلري إليه الغ

  :الفرع الثاين 

  جواز الشروط اإلتفاقية كاستثناء  

كما )2يرخص بكل الشروط املتعلقة بتحديد املسؤولية أو التعويض(ب خالفا للمادة السابقة .ق 812تنص املادة 

  :يلي

ة الواقعة مابني إِستالم البضاعة من قبل الناقل لنقلها لغاية البدء بتحميلها على منت السفينة وحىت اية عن املد -)أ

  .تفريغها ولغاية تسليمها

  .يف نقل احليوانات ونقل البضائع على سطح السفينة -)ب

تعترب كاستثناء على  وهي) ب/  811( قبل التطرق إىل هذين النقطتني هناك حالة أخرى منصوص عليها يف املادة 

  :وهي ةحتديد املسؤولي

يعد باطال كل شرط بدرجة الناقل يف سند الشحن لتحديد املسؤولية ) ب. من ق 811(املادة: الدائن األجنيب -أ

ب واملتعلقة بالدائن . ق 808باستثناء احلالة اليت نصت عليها املادة  805مببلغ يقل عن املبلغ الذي حدد يف املادة 

ق البحري ال  805الذي وضعت دولته حدود مسؤولية للناقل أقل من املبلغ املنصوص عليه يف املادة    األجنيب

  .الناقل جتاهه إال باملبلغ األقل ميلز

عن املدة الواقعة ما بني إِستالم البضاعة من قبل الناقل لنقلها لغاية البدء بشحنها على منت السفينة وحىت اية - ب

  .تفريغها
                                                

  .     384على البارودي وآخرون،القانون البحري والجوى مرجع سابق ،ص - 1
ھناك فرق مابین النص العربي الذي یحصر الترخیص بالشروط في تحدید المسؤولیة أو التعویض بیمنا النص  - 2

 .الفرنسي ینص على المسؤولیة فقط مما یستنتج انھ یقصد اإلعفاءات والتحدید معا 
 Art : 812 ( par dérogation à l’article précèdent,toutes clauses relatives à la 
responsabilité ou à la réparation sont autorisées  ) 
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  )ثانيا(مث نتكلم عن أطراف التسليم ) أوال(معرفة مفهوم التكفل بالبضاعة والتسليم من  ال بد لنا

  :مفهوم التكفل بالبضاعة و التسليم إىل املرسل إليه أو ممثلة القانوين: أوال 

ا يبدأ تطبيق عقد النقل البحري للبضائع من التكفل بالبضاعة من قبل الناقل يف ميناء الشحن إىل غاية تسليمه  

و تبدأ كذلك إىل جانب املسؤولية العقدية للناقل ) ق ب 739/01املادة (إىل املرسل إليه أو إىل ممثلة القانوين 

  ).ق ب( 802البحري يف حالة إِخالله باإللتزامات التعاقدية املسؤولية املفترضة اليت نظمتها أحكام املادة 

  :مفهوم التكفل بالبضاعة -1

من قبل ) Prise en charge(فإن التكفل بالبضاعة ) ب.ق(من  739/01دة حسب ما ورده يف نص املا  

  .الناقل يعين أخذها على عائقة و ذلك ِإلستالمها من الشاحن

  :حتديد هذه الفقرة فنصت يف املادة الرابعة على أنه  1978و قد حاولت معاهدة هامبورغ لسنة 

تشمل املدة اليت تكون فيها البضائع يف عهدة الناقل يف ميناء مسؤولية الناقل عن البضائع مبوجب هذه اِإلتفاقية  -1

  .الشحن و أثناء النقل و يف التفريغ

  : ألغراض الفقرة األوىل من املادة تعترب البضائع يف عهدة الناقل -2

  :إعتبارا من الوقت الذي يتلقى فيه البضائع من -أ

آخر توجب القوانني أو اللوائح السارية يف ميناء  الشاحن أو الشخص الذي ينوب عنه، أو سلطة أو طرف ثالث -

  .الشحن تسليم البضائع له لغرض الشحن

فالتكفل بالبضاعة هي العملية اليت يتسلم مبوجبها الناقل البحري البضائع يف الشحن أو أي شخص آخر مكلف 

عملية الشحن، إال أن الفترة بتسليمها إليه بغرض شحنها على منت السفينة و عملية التكفل بالبضاعة تسبق منطقيا 

بني الشحن اليت تعترب عملية مادية حبتة ال ميكن حتديدها بصفة قانونية فهي تعود إلرادة األطراف تتخللها بعض 

  العمليات القانونية األخرى يقوم ا مقابل التشوين لفائدة الناقل أو الشاحن حسب إتفاق األطراف منها التعرف 



92 
 

  .ة حلراستها لغاية شحنها مث يقوم مقاول املقاولة املنائية بعملية الشحنعلى البضاعة على اليابس

  و تترتب على عملية التكفل بالبضاعة عدة آثار منها   

  قبول الناقل للبضاعة فيها تعبري عن إرادة الطرفني ) 1(

  بداية سريان و تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع ) 2(

  :إليه أو ممثله القانوينمفهوم تسليم البضاعة إىل املرسل  -2

  :املفهوم الفقهي و القضائي و القانوين للتسليم 

على تعريف التسليم يكونه العملية القانونية اليت  1أمجع الفقه الفرنسي و كذلك املصري:املفهوم الفقهي -أ

رسل إليه أو ممثلة يتخلص مبوجبها الناقل البحري من إلتزامه التعاقدي األساسي املتمثل يف تسليم البضاعة إىل امل

وبكونه عمل قانوين يتحقق به تنفيذ الناقل إللتزاماته و ترتيب عليه إنقضاء عقد النقل   القانوين الذي يقبلها

  .البحري

عملية قانونية تتميز عن التفريغ الذي هو جمرد عملية عادية و قد يكون التسليم سابقا عن : 2وكذلك عرفه آخرون

  .3إليه اإللتزام بالتفريغ ، و قد يكون الحقا له إذا كان التفريغ ، على عائق الناقلالتفريغ ، إذ حتمل املرسل 

ترى حمكمة النقض املصرية أن عقد النقل البحري ينقضي و تنتهي مسؤولية الناقل عن  :املفهوم القضائي- ب

يا حبيث تنتقل إليه حيازا و اخلسائر األضرار الالحقة بالبضائع إال بتسليمها إىل املرسل إليه أو نائبه تسليما فعل

والتسليم بالنسبة للمشرع اجلزائري، فقد مت تعزيز موقف  4متكني من فحصها و التحقق من حالتها و مقدارها

 45باملادة  80-76من أمر  739احملكمة العليا الغرفة التجارية     والبحرية بالتشريع بأن عدلت و متمت املادة 

                                                
 .499محمد كمال حمدي، القانون البحري مرجع سابق ، ص  - 1

2-LAMY TRANSPORT – opcit .p 502. 
  130ص   1993ار الجامعیة للطباعة والنشر سنة مصطفى كمال طھ، القانون البحري ، بیروت الد - 2
عقود و (بوحدي نصیرة، إلتزام الناقل البحري بتسلیم البضائع في الموانئ الجزائریة، رسالة ماجستیر  - 3

  .12جامعة الجزائر ، ص  2002)مسؤولیة
  .1، ص المرجع نفسھبوحدي نصیرة،  - 4
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بأن أصبح التسليم للمرسل إليه أو ممثلة القانوين مع إِبداء  25/06/1998خ يف املؤر 05-98من القانون رقم 

مل تتطرق إىل  1924قبوله هلا ما مل ينص على خالف ذلك يف وثيقة الشحن ، يف حني أن معاهدة بروكسل 

  .)1978(تعريف اإللتزام بالتسليم و كذا األمر بالنسبة ملعاهدة هامبورغ 

  :سليم املفهوم القانوين للت -ج

التسليم هو تصرف قانوين يلتزم الناقل مبوجبه بتسليم البضاعة املنقولة إىل )  "ب .ق(  2/ 739نصت املادة     

  " .املرسل إليه أو إىل ممثله القانوين مع إبداء قبوله هلا مامل ينص على خالف ذلك يف وثيقة الشحن 

اديا أو فعليا بل البد من تعبري األطراف عن إرادما فيه فالتسليم القانوين يف القانون البحري ال يكفي أن يكون م

  :والتسليم حسب الفقه والقضاء املصري والفرنسي أنواع 1باإلجياب والقبول والتعبري سواء كان صرحيا أو ضمنيا

من  وضع الشيء املبيع حتت تصرف املشتري حبيث يتمكن) عقد البيع (استنادا إىل القواعد العامة : التسليم الفعلي

  .2حيازته واالنتفاع به دون عائق ولو مل يستويل عليه استيالءا ماديا

أو ما يعرف بالتسليم املعنوي يتم مبجرد تراضي املتعاقدين على أن املبيع تسلم من البائع إىل :  التسليم احلكمي

  .دياملشتري ويتميز عن األول على أن التسليم احلكمي هو اتفاق أو تصرف قانوين وليس بعمل ما

, يكون تسليم البائع املستندات والوثائق اخلاصة بالبضاعة إىل املشتري كان يسلمه الفواتري مثال :  التسليم الرمزي

  .والبضاعة الزالت يف حيازته

  

                                                
كما یكون ,المتداولة عرفا باإلشارةیكون باللفظ أو بالكتابة أو  التعبیر عن اإلرادة"  ق م    60تنص المادة  -  1

  .أي شك في داللتھ على مقصود صاحبھ  عباتخاذ موقف ال ید
  "   ا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا إذ, التعبیر عن اإلرادة ضمنیا ویجوز أن یكون   -

  .    589لقانون المدني ، الجزء الرابع عقد البیع، ص عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح ا - 2
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 -76(من األمر) 739(ولقد مت تعزيز احملكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية بالتشريع بان عدلت ومتمت املادة  

بان أصبح التسليم للمرسل إليه أو ممثله  25/06/1985املؤرخ يف) 05-98(من القانون رقم  45 باملادة) 80

  .كما سبق ذكره  1قبوله هلا ما مل ينص على خالف ذلك يف وثيقة الشحن إبداءالقانوين مع 

ة، البنية، اإلقرار، الكتاب.( والتسليم باعتباره تصرف قانوين ميكن إثباته بكافة طرف اإلثبات املنصوص عليها قانونا

  .فيما خيص إثبات العقود التجارية) ق ب( 30إضافة إىل ما ورد يف نص املادة )اليمني، القرائن 

  .قد يسلم البضاعة الناقل أو من ميثله قانونا و يستلمها صاحب احلق يف البضاعة أو ممثله :  أطراف التسليم: ثانيا

  .اقل تنفيذا لعقد النقل البحري للبضائع وقد ينوب عنه ذلك وكيال يقوم بتسلم البضاعة الن:  تسلم البضاعة

ويبقى الناقل مسؤوال عن اخلسائر واألضرار الالحقة بالبضائع، إىل ) عقد النقل البحري ( وقد يتسع نطاق التسليم 

 .غاية التسليم إىل املرسل إليه

    container freight stationللنقل باحلاويات )  C.F.S(مثال التساع نطاق العقد شرط 

وقد يعهد الناقل إىل املؤسسات خاصة التكفل بتسليم البضائع إىل املرسل إليه وهى ما  وهى حمطة لتسليم احلاويات 

  . 2تسمى بوكيل السفينة

يقوم بتسليم البضاعة صاحب احلق فيها أو ممثله القانوين وصاحب احلق يف البضاعة هو احلامل : تسلُم البضاعة -

كما ميكن أن يكون استنادا إىل القواعد العامة خللف العام ) ق حبري (  789وين لسند الشحن ملفهوم املادة القان

  .أو اخللف اخلاص 

كما ميكن أن يكون صاحب احلق يف البضاعة، شخص طبيعي أو معنوي يكلف بذلك أو مقاول املناولة املينائية و 

  .ستالم البضاعة عن الناقل أو ممثله نيابة عن املرسل إليهمقاول التشوين و يدعى الوكيل تكون له مهمة ا
                                                

أنظر قرار المحكمة العلیا  165،ص    2005سخري بوبكر، القانون البحري مدعم باجتھادات المحكمة العلیا  - 1
تحت  05/1998/  26والمؤرخ في   1997جویلیة  22بتاریخ 113345تحت رقم  1995ماي  16المؤرخ في  

  . 1999مة القضائیة العدد الخاص  الصادر  عن الغرفة التجاریة والبحریة سنة المحك 168786رقم  
ناشكو (GEMA) جیما:توجد حالیا بالجزائر سبع مؤسسات خاصة تقوم بعملیات وكیل السفینة منھا  -2

(NACHCO) 15وألكثر تفصیل راجع بوحدي نصیرة، مرجع سابق، ص. 
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كافة الشروط اِإلتفاقية املنظمية اِإلتفاق على اإلعفاء أو التحديد من املسؤولية ) ب.ق( 811بعدما أَبطلت املادة   

  : أبقت على هذه الشروط ورخصت بصحتها يف املادة التالية) املسؤولية املفترضة( 

عن املدة الواقعة مابني استالم البضاعة من قبل (ن قيدت هذه الشروط من حيث الزمان لك) ب.ق) ( 812(  

  .الناقل لنقلها لغاية البدء بتحميلها على منت السفينة وحىت اية تفريغها ولغاية تسليمها

ق بشان لكن يف إطار التحديد الزمين جيوز االتفا) ب.ق 812أجازته املادة  ( ق ب )  811( ما قيدته املادة 

  .التعاقد بني الطرفني حول البضاعة يف هذه الفترة

فاملادة ترخص بكل الشروط للناقل بتحديد املسؤولية أو التعويض عنها، وذلك يف نقل احليوانات ويف حالة نقل 

ليه البضاعة على السطح إضافة إىل ذلك جيوز للناقل يف هذه الفترة إشتراط اإلعفاء من املسؤولية، وهذا ما سارت ع

  .1إجتهادات احملكمة العليا

  :املطلب الثاين 

  .احلق يف التحديد القانوين ملسؤولية الناقل البحري من عدمه 

من املعلوم أنه قبل حتديد املسؤولية حيكم على الناقل البحري للبضائع بالتعويض الكامل الذي يكون عن اخلسائر 

على أساس السعر اجلاري يف السوق، يف يوم و مكان التفريغ اليت أصابت البضائع و هذا حسب قيمتها اجلارية أي 

  .طبقا للعقد أو اليوم و املكان الواجب فيه تفريغها

وإذا مل توضع قيمة البضائع على أَساس السعر اجلاري يف األسواق فيمكنه حتديدها على أساس القيمة العادية 

م .ق182مة املنصوص عليها يف القواعد العامة ، املادة لبضاعة من نفس النوع أو اجلودة و هذا حسب القاعدة العا

                                                
  . 185سخري بوبكر ،مرجع سابق ص  - 1
  149627ملف رقم     1997/  04/   08المحكمة العلیا  الغرفة التجاریة والبحریة  في قرارھا المؤرخ  :  أنظر -

یجوز للناقل اشتراط إعفاءه من المسؤولیة طبقا للمادة المذكورة أعاله خالل المدة من استالمھ "غیر منشور 
لى المرسل إلیھ كما یجوز للناقل اشترط إعفاءه من البضاعة إلى غایة شحنھا ومن نھایة تفریغھا إلى غایة تسلیمھا إ

المسؤولیة عن الخسائر في حالة نقل الحیوانات ونقل البضائع على سطح السفینة وھو ما قضت بھ المحكمة العلیا 
  .في القرار المذكور أعاله 
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و التحديد القانوين شأنه  1أي ما فات الدائن من كسب و ما حلقه من خسارة إضافة إىل الضرر املعنوي للمضرور

شأن اإلعفاءات القانونية يسري على دعوى ترفع ضد الناقل للمطالبة باخلسائر أو األضرار الالحقة بالبضاعة على 

  ).ق ب ج(   8 13اس املسؤولية غري التعاقدية إستنادا  إىل األحكام املادة أس

  نفهم من ذلك أن حتديد املسؤولية يشمل املسؤولية املفترضة طبقا لنص املادة 

  .واملسؤولية التقصريية طبقا للقواعد العامة خلفا للقانون الفرنسي  واملصري) ق ب ج( 802

  : الفرع األول 

  ين للمسؤوليةالتحديد القانو

الرحلة البحرية تتعرض ملخاطر جسيمة تؤدي إىل وقوع حوادث مفجعة سواء مادية أو بالنسبة األرواح املوجود 

، و يقوم الناقل بدفع التعويضات املطلوبة عن كافة األضرار األمر الذي يؤدي ...على ظهر السفينة أو البضائع

ىل حد إفالس الناقل البحري، إذا ما أضيف مثن السفينة املفقودة حتما إىل زعزعة مركز املايل أو قد يصل األمر إ

على التعويضات اهلائلة اليت يلتزم الناقل بدفعها و بالرغم من أن شركات التأمني تقوم بتعويض الناقل عن مبالغ 

ل مثل هذه التعويضات اليت دفعها هذا األخري إال أنه من الصعب على الشركات التأمني القيام بصفة مستمرة بتحم

املبالغ الضخمة لذلك قد جند شركات التأمني يف حتديد مسؤولية الناقل البحري، بوضع سقف أعلى للتعويضات 

اليت يلتزم الناقل بدفعها للطرق املضرور متنفسا للهروب من خطر التعويضات اهلائلة للمؤمنني و ذلك نظرا لتحجيم 

ليه محاية مصاحل شركات التأمني، باإلضافة إىل استقرار مشروعات التعويضات يف حدود معينة األمر الذي يترتب ع

  .النقل البحري العمالقة

  

  
                                                

یشمل ( ن المدني المتضمن القانو 58،  75یعدل و یتمم  األمر  10،  05مكرر من قانون  182تنص المادة  - 1
 221م موافقة  للمادة .ق 182و المادة ) التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة

  .م مدني مصري.ق
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  مقدار احلد األعلى للمسؤولية : أوال

حيسب احلد األعلى ملسؤولية الناقل البحري بالنظر إىل عدد الطرود أو وحدات الشحن أو وزن البضاعة اليت حلقها 

ر يصيب املضرور دون جتاوز احلد املنصوص عليه قانونا عن كل طرد أو ضرر أو خسارة الناقل يعوض عن كل ضر

  .وحدة شحن إذا كان مبلغ التعويض يفوق ذلك

من ) الكيلوغرام(من ق حبري حددت وحدة الوزن و هي  805وإذا كان الوزن ال يثري أي مشكل ألن املادة 

  .الوزن اإلمجايل للبضاعة

  . بعض الغموضفإن املقصود بالطرود و وحدة الشحن يثري

  :املقصود بالطرد –أ

هو أَنْ توضع البضاعة يف غالف أَو صندوق أو حزمة حتمل كل واحدة رقما معينا أو عالمة مميزة أَو وضع البضاعة 

  .يف غالف كصندوق أَو جوال حيمل أَرقاما وعالمات مميزة فكل صندوق أَو جوال يعترب يف هذه احلالة طردا

لنقص املصرية فان كلمة طرد تعين أَنَّ البضاعة قد شحنت بعد حزمها يف حزمة واحدة أو أَكثر ووفق قضاء حمكمة ا

سواء مت تغليفها بورق أو مشاه أو بوضعها يف صندوق مثال أو يف أُجولة، وهذه الطرود يذكر عددها يف سند 

  .الشحن

.                                                                                         1و تلفها أثناء الرحلة البحريةوعلى أساسه يتحدد احلد األقصى ملسؤولية الناقل عن هالك البضاعة أَ

وحدة  67,333,67= 201. 67,666ويعوض علَى أساسمذياع   200فإذا شحن الناقل حاوية واحدة  و 

  حسابية

املتعلق  1979لسنة  لوكذلك بروتوكول بروكس) ق ب  805(ملادة وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من ا

  .، وهذا رغم أن اجلزائر مل تنظم إليه1924بتعديل إتفاقية بروكسل الدولية لسنة

                                                
  .   580كمال حمدي، القانون البحري مرجع سابق ،ص  - 1
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  دوإذا كانت احلاوية واحدة حتتوي على عدد من الطرود وكانت مذكورة يف سند الشحن فالعربة بعدد الطرو

  .املوجودة ذه احلاوية 

  :دة الشحن وح  –ب

فهي وحدة الوزن أو املقياس أو احلجم أو الكيل املدون بسند الشحن وتكون خاصة بالبضاعة اليت تشحن صبا من 

إال وزا أو قياسها أو حجمها كاألخشاب والفحم والبترول فاملقصود إذن أن وحدة  فغري تغليف واليت ال يعر

  .....لتحديد أجرة النقل سواء كانت طنا أو كيلوغراما الوزن أو املقياس أو احلجم اليت تتخذ عادة أساسا 

فإذا اختلفت الوحدة الواردة يف سند الشحن عن الوحدة اليت تراعي يف احتساب األجرة كانت العربة بالوحدة 

  .الواردة يف سند الشحن 

بت سند الشحن وقد عرفت حمكمة النقص املصري الوحدة بأا وحدة الوزن أو القياس أو احلجم أو الكيل املث

بالنسبة للبضائع اليت تشحن مجلة دون ربط أو تغليف واليت مل متيز إال بوزا أو قياسها أو عددها ويف هذه احلالة 

  .تتخذ الوحدة املثبتة يف سند الشحن أساسا لتقدير التعويض عن اهلالك أو التلف الذي يصيب الشحنة

معاهدة ( من املعاهدة  4/5طردا أو وحدة يف معىن املادة  وقد قضي بأن السيارة املنقولة املكشوفة ال تعترب

ألن الطرد يفترض أن يكون البضاعة مغلقة حبيث ال يتسىن للناقل أن )  1924بروكسل لسندات الشحن لسنة 

  .يتبني طبيعتها أو قيمتها إال بالرجوع إىل البيانات إىل يدرجها الشاحن يف سند الشحن 

اخل، ولذلك يسال الناقل عن قيمة السيارة ...األشياء اليت تعترب يف ذاا وحدة كالطن  وأما الوحدة فهي قاصرة على

  .كاملة ولكن ال يسأل عن ضياع ما ا من أشياء مل حييط ا علما 
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  :حالة النقل باحلاويات  –ثانيا

أو وحدات الشحن فانه الشك أن احلاوية تعترب بذاا طردا فإذا ما كانت احلاوية حتتوي على عدد من الطرود 

تعتد بعدد الطرود املذكورة ) ق ب ج ( 805والفقرة الثانية من املادة غري املعقول اعتبارها طردا واحدا يبدوا من 

  .بسند الشحن يف النقل باحلاويات

د أَو حيث إعتربت أَن كل طر1من قانون التجارة البحرية هذه املسالة) 233الثانية من املادة (ولقد عاجلت الفقرة 

وحدة شحن باحلاوية يعترب طردا أو وحدة مستقلة بشرط أَنْ يذكر عدد الطرود أو الوحدات يف سند الشحن و إِال 

  .أعتربت احلاوية وما فيها طردا واحدا أو وحدة مستقلة

كان قد  طردا فان الناقل إذا 30وهلذا يتعني االعتداد مبا حيتوي يف احلاوية، فإذا كانت احلاوية ا حتتوي على  

تسلم هذا العدد من الطرود فإنه يلتزم إذا ما فقدت احلاوية وكانت احلاوية مقدمة من طرف الشاحن فله تعويض 

  ).                   62000= 2000. 31(مرة التحديد القانوين للمسؤولية  31يعادل 

جنيه ألن مثة فقد لطرد واحد هو  2000أَما إذا كان الناقل قد تسلم حاوية واحدة فإن مسؤوليته تتحدد مببلغ   

  .احلاوية والعربة مبا يتضمنه سند الشحن ذاته حتديدا لعدد الطرود وتعيينا هلا 

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 176محمد كمال حمدي، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع مرجع سابق ، ص  - 1
  . 519، ص   ذكره بقمرجع س....... س المعنى مصطفى كمال طھ، أساسیات القانون التجاريفي نف 
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  :الفرع الثاين

  حساب احلد اَألعلى للمسؤولية

احلد اَألعلى ملسؤولية الناقل البحري للبضائع عن اَألضرار و اخلسائر اليت   1)ق ب ج (  805حددت املادة 

  : يب البضاعة كالتايل تص

  .وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن  10.000     -

وحدة حسابية عن كل كيلو غرام يصاب خلسائر أو أضرار من الوزن اإلمجايل للبضاعة للحد األدىن  30    -

  .املطبق

الدفع عند التسليم يف بالنسبة للتأَخري يف تسليم البضاعة، مبقدار يعادل مرتني و نصف أجرة النقل املستحقة  -

الوقت املتفق عليه، على أن ال تزيد على جمموع أجرة النقل املستحقة مبوجب عقد النقل البحري و املعيار حلساب 

  ).أجرة النقل(التأخري هو 

اثنان وحدة )  02(وحدة حسابية لكل طرد أو وحدة شحن و  666.67لقد حدد تعديل بروكسل مبلغ 

الوزن اإلمجايل للبضاعة اليت حلقها ضرر أو خسارة مع تطبيق احلد األعلى غري أن  حسابية لكل كيلو غرام من

) فقرة أخرية(الدولة اليت مل تنظم إىل التعديل أو أا ليست عضوة يف صندوق النقل الدويل فتنص املادة اخلامسة 

  .2على حساب آخر للحد األعلى للمسؤولية

                                                
ق ب المتعلقة بحساب الحد األعلى لمسؤولیة الناقل البحري من  805لقد استقى المشرع الجزائري نص المادة   - 1

وھذا رغم كون الجزائر لم  ، 1924التعلق بتعدیل اتفاقیة بروكسل الدولیة لسنة   1979بروتكول بروكسل لسنة 
  .تنظم إلیھ

إذا كانت الدولة لیست عضوة في صندوق النقد الدولي أو أنھا لم تنظم إلى ) فقرة أخیرة / 5( تنص المادة  - 2
التعدیل ، وان قانونھا الداخلي ال یسمح بتطبیق الحد األعلى للمسؤولیة كما ذكر أعاله تحدید المسؤولیة یكون 

  .كالتالي 
  وحدة نقدیة بالنسبة لمبلغ اثنان  10.000وحدة حسابیة تساوي  666.67لمبلغ  بالنسبة

  .وحدة نقدیة  30وحدة حسابیة تساوي ) 02(
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لناقل البحري وال السفينة ملزمون بدفع يف حالة اخلسائر و األضرار اليت إن النص األصلي املعاهدة يقضي بأنه ال ا

جنيه إسترليين لكل طرد أو وحدة شحن أو ما يعادل هذا املبلغ لعملة أخرى، إِال  100تصيب البضاعة مبلغ يفوق 

  .إذا كانت طبيعة و قيمة البضاعة مصرح ا يف سند الشحن

ملعاهدة على أنه يراد بالوحدات النقدية الواردة ذه املعاهدة القيمة الذهبية من ا)  9( وقد نصت املادة التاسعة 

  :ويهدف هذا احلكم إىل حتقيق غرضني

  .ةمحاية الشاحن من التقلبات اليت تطرأ على قيمة العملة الورقي - 1 

  .حتقيق املساوات بني الناقلني يف خمتلف الدول بغرض تعويض ثابت حمدد -2

كمة املختصة بالرتاع تاريخ حتويل املبلغ املنصوص عليه يف الربوتوكول إىل ما يعادله بالعملة ويقرر قانون احمل -

الوطنية فإذا مل يصدر املشرع يف دولة حيدد التاريخ الذي يعتد به يف حتديد سعر العملة فعلى القاضي أن يقوم بنفسه 

ديد سعر العملة يوم وصول السفينة إىل امليناء املقصود ذا التحويل ولعل أقرب احللول املمكنة إىل العدالة هو ما حت

  .أو يف اليوم الذي كان جيب أن تصل فيه

ب يتم التحويل يف حالة دعوى قضائية حسب قيمة الذهب للعملة .ق) فقرة أخرية 805(والنص يف املادة 

  .املذكورة بتاريخ النطق باحلكم 

على ) 06(من املادة السادسة ) األوىل ( من الفقرة ) أ ( بند أما عن احلد األعلى يف اتفاقية هامبورغ ينص و  

  : انه

) 835(عن اخلسارة الناجتة عن هالك البضائع أو نلفها مببلغ يعادل ) 05(حتدد مسؤولية الناقل وفقا ألحكام املادة 

القائم وحدة حسابية عن كل كيلو غرام من الوزن ) 2,5( وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 

  :من االتفاقية على أن 1/ 26ملادة وتنص اأيهما أكرب ) يهلك أو يتلف(ضائع للب
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  .كما حيدده صندوق النقد الدويل 1الوحدة احلسابية املشار إليها يف املادة السادسة هي حق السحب اخلاص

ذي تعرض لتقلبات اقتصادية لاللذان يقومان على الذهب ا) اجلنيه اإلسترليين و الفرنك بوانكارية( وذا يفضل عن 

وإجراء التحويل وفقا لقيمة العملة الوطنية يف تاريخ احلكم والتعويض أو يف التاريخ الذي يتفق عليه عديدة، 

  .2األطراف املعنية وهلذا فهناك جمموعة من الدول

نية وفقا لنظام الدول األعضاء يف صندوق النقد الدويل ومنها مصر حتسب قيمة العملة الوط: الطائفة األوىل 

النشرة اليومية اليت ( السحب اخلاص وتكون سارية من التاريخ الذي يتم فيه التحويل و تعرف هذه احلالة ب 

  ) .يصدرها البنك املركزي 

الدول غري أعضاء يف الصندوق وجتيز أنظمتها العمل بالسحب اخلاص وحتسب العمل أو بالقياس إىل : الطائفة الثانية

  .حق السحب اخلاص

  .وعلى ذكر احلد األعلى للمسؤولية املطبق، يثري الفقه تساؤال يف حالة الضياع أو اهلالك اجلزئي للطرد أو احلاوية

  ؟ 666.67/2فهل يقسم مثال املبلغ  

بالنفي ألن األمر يتعلق  (RENE RODIERE)واجلواب حسب الفقه الفرنسي ومنهم الفقه روين روديري 

املستطاع احلد  ر، الذي حتدده كل دولة على أن يبلغ التقدير قد3قدير لقيمة الطردحبد أعلى للمسؤولية وليس بت

الدول غري األعضاء يف الصندوق ال جتيز أنظمتها النقدية حساب : املعرب عنه بالوحدات احلسابية  الطائفة الثالثة 

  .قيمة عملتها الوطنية بالقياس إىل حق السحب اخلاص

                                                
ھو نظام مالي یتم بمقتضاه احتساب سعر صرف عملة معینة طبقا ألسعار مجموعة مختارة من عملة بعض  - 1

  .الدول ذات األھمیة في التجارة الدولیة
  .  87،   86سؤولیة الناقل البحري مرجع سابق ،ص ص سعید یحي، م - 2

  . 181في نفس المعنى  محمد كمال حمدي، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع مرجع سابق ، ص 
  .149وكذلك عادل على المقدادي، مرجع سابق ، ص 

3 - RENE RODIERE ,op . cit , p295. 
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وحدة  12500يف حالة التقدير على أساس الطرد أو وحدة الشحن مببلغ يعادل وحيسب احلد األعلى للتعويض 

  .نقدية

وحدة نقدية عن كل  37.5ويف حالة التقدير على أساس الوزن حيسب احلد األعلى للتعويض مببلغ يعادل  -

  .كيلوغرام من الوزن اإلمجايل للبضاعة اليت هلكت أو تلفت

من ألف وحتول هذه  900من الذهب من سبيكة ذهبية عيارها  مملي غرا 25.5والوحدة النقدية تعادل 

الوحدات النقدية إىل العملة الوطنية يف كل دولة وفقا ألحكام قانوا الداخلي يشرط أن يبلغ التقدير بقدر 

ر وفق املستطاع نفس املبالغ املعرب عنها يف االتفاقية بالوحدات احلسابية فمسؤولية الناقل عن اهلالك أو التلف تقد

  .أحكام اتفاقية هامبورغ على أساس ضابط الطرد أو وحدة الشحن أو على أساس الوزن أي التقديرين أعلى

  : املطلب الثالث

  احلاالت املستثناة من التحديد

للناقل التمسك بأحكام املسؤولية ولتابع الناقل ذات احلق بشرط أن يثبت أن اخلطأ الذي ارتكبه أي مندوب الناقل 

  .وقع حال تأدية الوظيفة أو مبناسبتها) تابعه(

على أن مثة حالتني تنبآن عن سلوك شائن من جانب الناقل أو مندوبه مها أن يكون الضرر و اخلسائر الالحقة 

سواء تعمد إحداث الضرر أو جازف وهو متيقن أن الضرر  1بالبضائع نتج عن عمل الناقل العمدي أو عمل مندوبه

وهناك حالة أُخرى تبني أن الضرر أو اخلسارة ) الفرع األول ( عمل العمدي  سوف حيدث وهو ما يعرف بال

وهناك حالة أُخرى وهي تقدمي الشاحن بيان بطبيعة  ) الفرع الثاين ( الالحقة بالبضاعة ناجتة عن إمهال الناقل  

  ب .ق ) 01/ 805(وهي حالة مستقاة من املادة  ) الفرع الثالث(البضاعة وقيمتها 

                                                
 " .على مندوب الناقل بشكل مطابق   809لیة أي المادة تسري أحكام المادة التا" ق ب  816تنص المادة   - 1
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احلاالت ال يكون الناقل جدير بالرعاية وبالتايل حيرم من التمسك بالتحديد القانوين للمسؤولية ويلزم  ففي هاته

  .1بتعويض املضرور عن الضرر واخلسارة كلها

  :الفرع األول

  العمل العمدي  

انب العمل العمدى يقترب من الغش ففيه يكون قصد الناقل واضحا إذ يسعى إىل إحداث الضرر وهو ما يسميه ج

حدث ضررا بالشاحن أو املرسل من الفقه باخلطأ العمدي فالناقل يقوم بالفعل أو ميتنع عنه وهو متيقن متاما انه سي

وكمثال على الغش تدوين تصرحيات كاذبة هلا عالقة بالبضاعة يف سند الشحن سواء تعلق األمر بقيمتها أو إليه 

قضاء املصري إىل أن التحديد ال ينطبق ألننا نكون يف الواقع بطبيعتها ويف حالة الغش الصادر من الناقل يتجه ال

وقد جاء هذا احلكم حتت عنوان سقوط احلق يف التمسك ) عقد النقل(ية تقصريية خارجه عن يصدد مسؤول

  .بتحديد التعويض 

ن ميزة الغش و اخلطأ اجلسيم تنص اتفاقية هامبورغ بعدم استفادة الناقل البحري م 2وتسميه اتفاقية هامبورغ

)  الفقرة األوىل من املادة الثامنة(التحديد القانوين للمسؤولية إذا صدر منه غش أو خطا جسم وقد نصت على ذلك 

إذا اثبت أن ) باملادة السادسة(ال حيق للناقل االستفادة من حتديد املسؤولية املنصوص عليها : "من االتفاقية بالقول

م نتج عن فعل أو تقصري من الناقل إرتكبه يقصد التسبب يف هذا اهلالك أو اهلالك أو التلف أو التأخري يف التسلي

  ".3التلف أو التأخري

                                                
أعاله إذا   805ال یحق للناقل االستفادة من حدود المسؤولیة الذكورة في المادة  " ق ب   809تنص المادة    - 1

 تبین بأن الخسارة أو الضرر الذي لحق بالبضائع نتج عن عمل أو إھمال من قبل الناقل سواء كان عن تعمد إلحداث
  .الضرر أو بالمجازفة مع التیقن من حدوث ضرر على األرجح

 .  978لم تنظم الجزائر إلى اتفاقیة ھامبورغ  - 2
  .90سعید یحي،مسؤولیة الناقل البحري وفق اتفاقیة ھامبورغ مرجع سابق ،ص - 3

 .443في نفس المعنى عبد الحمید الشواربي،قانون التجارة البحریة مرجع سابق ،ص 
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هذا احلكم الذي أتت به االتفاقية جيعل من الغش و اخلطأ اجلسيم الذي يصدر من الناقل سبا يف سقوط حقه 

ت غش أو خطأ الناقل الذي كان بالتمسك بالتحديد القانوين للمسؤولية ويتوجب يف هذه احلالة على الشاحن إثبا

السبب يف هالك البضائع أو تلفها أو التأخري يف تسليمها وعند ذلك يستطيع احلصول على التعويض الكامل من 

  .الناقل

والغش استقر عليه القضاء يف كل الدول على أنه مانع من االستفادة من حتديد املسؤولية آخذاً بقاعدة أَنَّ الغش 

) الدوائر اتمعة(طأ اجلسيم اختلفت احملاكم بشأنه إىل أن قضت حمكمة النقص الفرنسية يفسد كل تصرف واخل

وطابعها األمر ) أن إطالق النص يف أي حال من األحوال(بإجيازة حتديد املسؤولية يف حالة اخلطأ اجلسيم باعتبار 

 1ديل معاهدة بروكسلاخلاص بتع) 1979(الذي يستبعد تشبيه اخلطأ اجلسم بالغش كذلك أخذ بروتكول 

هذه املسالة فاجته إىل حرمان الناقل سيئ النية أو الغارق يف اإلمهال من االستفادة من حتديد، املسؤولية ومل  1979

واخلطأ له ن ختتلف من نظام إىل نظام آخر ألن لكليهما مدلوال) اخلطأ اجلسيم ( أو ) الغش ( يستعمل لفظ 

  .اك اخلطأ اجلسيم واليسري والتافهدرجات عدة وخيتلف من شخص آلخر فهن

فإنه يقع على املضرور عبئ إثباته أي الدليل على انصراف إرادة الناقل أو نائبه أو أحد 2وإذا كان الغش ال يفترض

 تلفها أو تابعيه إىل ارتكاب الفعل أو االمتناع و إىل النتيجة املترتبة عن العمل أو االمتناع وهى هالك البضائع أو

تسليمها، ومثال ذلك قيام تابعي الناقل سرقة البضائع ومن أثبت غش الناقل حرم هذا األخري من ميزة  تأخري

  .التحديد القانوين للمسؤولية 

  :املسؤولية غري احملدودة للناقل -1

 أما ةهناك اجتاهني واضحني يف جعل مسؤولية الناقل البحري بوجه عام غري حمدودة األول اجتاه القوانني الالتيني

  .الثاين اجتاه القوانني االجنلوساكسونية
                                                

  .ر لم تنظم إلى تعدیل بروكسل لكن أخذت عنھ بعض األحكام الجزائ - 1
  .ح  الخاصة بتحدید المسؤولیة . ب . ق  805مثال المادة  

  . 240 ،238محمد كمال حمدي، عقد الشحن والتفریغ مرجع سابق ،ص ص  - 2
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سببا موجبا لتشديد مسؤولية الناقل ومن القوانني اليت تتبع هذا املعيار هناك  1جيعل من الغش:   االجتاه األول -

  . )، الفرنسي، املصري االيطايلالقانون األملاين، ( 

أصال فكرة الغش أو فكرة اخلطأ  فألنظمة ال تعرهو اجتاه القوانني االجنلوساكسونية فهذه ا:   االجتاه الثاين -

  .3إال أا تعرف مبا يسمى اخلطأ اإلرادي 2اجلسيم

  :تأثري خطأ الناقل على التحديد القانوين للتعويض -2

يشكل التحديد القانوين للتعويض أهم مقومات احلل التشريعي للمعادلة القائمة على ضرورة تعديل العدالة التعاقدية 

وضمان اجلدوى االقتصادية وتتمثل يف عدم إعاقة النقل البحري بإقرار املسؤولية ) شاحن الضعيف اقتصاديامحاية ال(

  املطلقة ولكن أال يستوجب إثبات الناقل خلطأ إرادي استبعاد هذه املوازنة القانونية؟

ان أي من األخطاء وينحصر فيما إذا ك، 4لقد كان هذا السؤال من أهم املصاعب اليت اعترضت القضاء الفرنسي

  ).ب(أم اخلطأ اجلسيم ) أ(يؤدي إىل استبعاد التحديد القانوين للمسؤولية اخلطأ التدليس 

   La faute dolodive: اخلطأ التدليسي -أ

وعرفت ، 6كالغش خيرج عن كل القواعد ويشكل استثناء على التحديد القانوين، 5التدليس يف نظر القضاء الفرنسي

من املعلوم أن املدين يرتكب خطأ تدليسي "قائلة أنه  1969نسية يف قرارها الصادر يف فرباير حمكمة التعقيب الفر

  .7"عندما يرفض عمدا تنفيذ التزاماته التعاقدية حىت لو مل يكن هذا الرفض بدافع نية األضرار مبعاقده

                                                
  .الغش ھو ارتكاب فعل أو امتناع عمد بقصد األضرار بالغیر - 1
ھ إھمال بالغ، فعال كان أو امتناعا، في اتخاذ العنایة الالزمة ولو لم یكن ذلك بسوء نیة الخطأ الجسیم یعرف بأن - 2

  .أي لم تصحبھ نیة األضرار بالغیر
  . 202محمد عبد الفتاح ترك، التحكیم البحري مرجع سابق ،ص - 3

4  - RENE RODIERE: traité; tome II op;cit n°675;p306. 
5 - Y.PICOD: le devoir de loyauté dans l'exécution du canlrat ;thèse paris; L.G.D.J 
1989 préf ; G.couturier; n°45;p62. 
6 RENE RODIERE, L'affaire du habsbourgeois; ch renvies; D.M.F;  mars 1960; p331  
7 - L'affaire de société  des comédiens; français; ch:W.J.C.P;1969-II16030; note 
renvies 
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ينسحب نفس احلكم على اخلطأ ولكن إذا كان استبعاد التحديد القانوين جزاءا على اخلطأ التدليسي فهل ميكن أن 

  اجلسيم؟

  :اخلطأ اجلسيم - ب

يتمثل اخلطأ اجلسيم يف السلوك الذي يبتعد كثريا عن السلوك الذي يقوم به يف نفس الظروف الرجل العادي، أو 

ويتميز ، 1السلوك الذي يكشف إما عن منتهى التهاون وإما عن الالمباالة جتاه األخطار اليت تنشئ عن ذلك السلوك

وقد حاولت بعض احملاكم الفرنسية تشبه اخلطأ ، 2طأ يف أن هذا األخري قصدي مع وعيه بأن هناك ضرر ناتج عنهاخل

التشبيه ) روديري(باخلطأ اجلسيم وبالتايل منع الناقل من االستفادة من التحديد القانون للتعويض ويربر العميد 

يدان النقل كما يف قطاعات القانون اخلاص اآلخر فهو التقليدي اخلطأ اجلسيم بالتدليس ليس مقبوال دائما يف م

يؤدي إىل تعديل املوازنة القانونية كما أن التقريب بني اخلطأ اجلسيم والتدليس على أساس اخلطأ اجلسيم خيرج عن 

  .3احلدود االتفاقية

  : الفرع الثاين 

  إمهال الناقل

نافل أن فعله أو اِإلمتناع عن الفعل الذي سوف يقوم به يعرف باإلمهال أو اخلطأ غري املغتفر يتحقق عندما يعلم ال

  من شأنه أن يؤدى إىل إحداث خسائر وإضرار بالبضاعة ومع ذلك يقدم عليه ، واخلطأ غري املغتفر يسمى باخلطأ 

  

                                                
1 - vocabulaire guridique; association Henri capitane; paris pue; 1987; préf; G.gornu; 
mot faute; p350 
2 - S.MELLOULI: op.cit.; p311. 
3 - Trib; gomm de la siene; 12/01/1948 d1949;p62 note marais et capp; raris; 
D1951;p606; cite par ;Y.guyon;op cit; n°107;p107. 
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فعدم االكتراث له لعادي إذا وجد يف نفس الظروف الناقل ا هالواعي أو عدم االكتراث وهو اخلطأ الذي ال يرتكب

  :1صرانعن

أن تنصرف إرادة الناقل إىل إرتكاب الفعل أو اإلمتناع، فإذا كان الفعل غري إرادي فانه ال يعد عدم إكتراث  – 1

من حق الناقل التمسك بتحديد املسؤولية مثال ذلك حالة االحنراف اإلضطرارى عن خطأ سري السفينة املتفق عليه 

  .بني الناقل والشاحن

إثبات الفعل أو االمتناع على علم تام باحتمال حدوث اهلالك أو التلف أو التأخري يف أن يكون الناقل حلظة  - 2

  .وصول البضائع حمل عقد النقل البحري كأثر يترتب على إرتكابه الفعل أو اإلمتناع

كرب ومن هنا يتبني لنا فيصل التفرقة بني العمد وعدم اإلكتراث يتحصل يف أنه حالة العمد يعلم الناقل على وجه أ

أو التأخري أو يف حالة عدم االكتراث فان الناقل إِمنا يعلم أو ناعه حدوث اهلالك أو التلف أن من شأن فعله أو امت

  .جيب عليه أن يعلم حبدوث   الضرر على حنو حمتمل وفقا ريات األمور

فر ذلك بذاته هو اخلطأ غري املغتأن الناقل يعي أن ضررا ميكن أنْ حيدث نتيجة فعله أو إمتناعه فان : فعدم اإلكتراث

فانه يلزم مثل ما تقربه حمكمة النقض الفرنسية توافر ) اخلطأ الغري املغتفر(وحىت يتحقق أو اخلطأ الواعي غري املغتفر 

أن يكون الفعل إراديا وأَنَ يعي الشخص خطورة فعله وأن يكون عليه تبعا للظروف احمليطة أن يعي : عنصرين مها

  .ذلك

إذا وجد يف ) ط احلرص متوس(يف هذا اال طليق أي جائز بكافة الطرق واملعيار بالنظر إىل الناقل العادي اإلثبات 

ق ـابـل مطـكـل بشـاقـوا النـلى مندوبـوجتدر املالحظة هنا أَنَ هذا اِإلستثناء يطبق عنفس الظروف

  ).ب  . ق 816أنظر املادة ( 

  

                                                
  .  192محمد كمال حمدي، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع مرجع سابق ، ص  - 1
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  : الفرع الثالث

  :يعة البضاعة وقيمتهاتقدمي الشاحن بيان بطب 

إذا مل يصرح الشاحن أو ممثله القانوين بطبيعة وقيمة البضائع قبل شحنها على "ق ب ح بقوهلا  805نصت املادة  

السفينة ومل يدون هذا التصريح يف وثيقة الشحن أو أية وثيقة نقل أخرى مماثلة فال يعد الناقل مسؤوال عن اخلسائر 

وحدة حسابية عن كل طرد أو   10.000ع أو اليت تتعلق ا مببلغ يزيد عن   أو األضرار اليت تصيب البضائ

وتنص املادة 1اإلعالن عن املصلحة يف احملافظة على البضائع" وحدة شحن آخر   وهناك من يسمى هذا الشرط 

املسؤولية إِذا ال جيوز للناقل البحري التمسك يف مواجهة الشاحن بتحديد : " من قانون التجارة البحرية بأنه 234

قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمها وما يتعلق على احملافظة عليها من أمهية خاصة وذكر هذا 

البيان يف سند الشحن ويعد البيان املذكور قرينه على صحة القيمة اليت عينها الشاحن للبضائع إىل أن يقيم الناقل 

  .الدليل على ما خيالفها

ال حمل لتحديد املسؤولية إِذا أَخطر الشاحن الناقل قبل الشحن بأمهية البضاعة موضحا فيها طبيعتها و ويف هذا 

  قيمتها وما يتعلق على وصوهلا ساملة من أمهية خاصة 

كاللوحات الفنية، والقطع األثرية والتحف، ( وحيدث ذلك يف نقل البضائع النادرة الكبرية القيمة املادية واملعنوية 

خطوطات القدمية وخملفات العباقرة، واملعادن الكرمية  واألجهزة الدقيقة وأساس عدم حتديد مسؤولية الناقل هو وامل

نقل البضاعة يعلم طبيعتها وقيمتها قبل الشحن  وأن الشاحن يعلق أمهية بالغة على وصوهلا ساملة إىل ميناء 

  .2الوصول

  

  

                                                
  . 196محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ،ص  - 1
  .  195حري للبضائع مرجع سابق، ص محمد كمال حمدي، مسؤولیة الناقل الب - 2
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  الشروط الواجب توافرها يف البيان: أوال

  : نتج البيان أثره جيب توافر فيه الشروط الثالثةحىت ي

  : أن يقوم الشاحن قبل الشحن بتقدمي بيانا عن طبيعة البضاعة وقيمتها -1

والعربة هنا بالقيمة املعلنة للبضاعة وليس بقيمتها احلقيقية على أساس أن القيمة املعلنة هي اليت يؤخذ ا عند 

حالة قيام الشاحن باملبالغة يف مثن البضاعة ميكن للناقل إقامة الدليل على عدم  التعويض يف حالة اهلالك أو التلف ويف

صحة بيان القيمة اليت ذكرها الشاحن، فاألصل أن يفترض صحة البيان اخلاص بالقيمة واملقدم من الشاحن والناقل 

  : وهلماأ: أن يثبت عكس ذلك وهذا الشرط مذكور مقدما قبل الشحن من أمرين

املكان املناسب للبضاعة على ظهر السفينة واختاذ العناية الالزمة مبا يتفق مع طبيعة البضاعة خاصة بالنسبة إعداد  -

  .لعمليات التشوين وقد يقتضي األمر من الناقل تعيني حراسة خاصة عليها

  : القيمة املعلنة أكثر من احلد األعلى للمسؤولية-2

  قل من احلد األعلى ملسؤولية الناقل البحري ؟ لكن هل جيوز أن تكون القيمة املعلنة أَ

أن ذلك غري جائز ،وأنه ال يصح القَّولَ باَنَ الشاحن ظَّاملا أن من حقه عدم بيان قيمة : 1يف رأي بعض الفقهاء

البضاعة فانه يكون له أن يقدم بيانا وأقل من احلد األعلى للمسؤولية ذلك أن من شان إيراد بيان بقيمة اقل من 

  .ك احلّد ما يعين حتديد مسؤولية الناقل بأقل من التحديد القانوين وهو باطلذل

عالوة أنَّ الغرض األساسي من البيان املقدم من الشاحن هو إِستبعاد التحديد القانوين واحلصول على تعويض كامل 

الطبيعة و القيمة يستنتج منه الضرر وهو ما ال يتحقق إال إذا كانت القيمة املعلنة أعلى من التحديد القانوين وذكر 

  .البضاعة عالية القيمة

                                                
  .195محمد كمال حمدي ، المرجع نفسھ  ،ص  - 1
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هذا السند وحده هو الذي حيكم العالقة ويف احلدود اليت رسمها وال يغين : دراج هذا البيان يف سند الشحنإ -3

ة إذن اِإلسترياد، الوثيق( أية وثيقة أُخرى د الشحن أو عن ذلك وورد البيان بفاتورة الشراء وذكر رقمها سن

  ).اجلمركية 

  أثره القانوين: ثانيا

إذا ما توافر بيان طبيعة البضاعة وقيمتها الشروط اليت بياا فإن مقتضى ذلك حرمان الناقل البحري من التحديد 

  .القانون للمسؤولية وذلك يف دعوى املسؤولية املرفوعة من الشاحن أو املرسل إليه

بأداء القيمة املعلنة يف سند الشحن وإِذا كان اهلالك جزئيا يلزم إذا ما حصل هالك كلى للبضاعة يلزم الناقل 

  .1بتعويض نسيب وجعل املشرع قرينة بسيطة للناقل وجعله يثبت ذلك بكافة طرف اإلثبات يف مواجهة الشاحن

ويترتب على التصريح بقيمة البضاعة ونوعها متكني الشاحن من احلصول على التعويض الكامل عن الضرر الذي 

  .2به جراء عدم تنفيذ عقد النقلأصا

  بيد أنه يثار السؤال حول ما إذا كان التصريح بقيمة البضاعة ونوعها يرتب األثر حىت ولو كان غري صحيح؟

ال ميكن اإلجابة على هذا السؤال بصيغة مطلقة بل البد من التمييز بني ما إذا كانت عدم صحة التصريح عن قصد 

  أم ال؟

تصريح عن قصد فإن ذلك ال مينع الشاحن من االستفادة من استبعاد التحديد القانوين، إذا مل تكن صحة عدم ال

لكن من الذي يتحمل عبء إثبات الطابع العمدي لعدم صحة ، 3مادام الناقل قد عجز عن إثبات سوء نية الشاحن

  التصريح بقيمة البضاعة ونوعها؟

                                                
  .  عادة بتقدیم الفواتیر الخاصة بالبضاعة محل النزاع وفي حالة غیابھا االستعانة بالخبراء یكون اإلثبات - 1

2 - S.MELLOULI: op.cit.; p321. 
 .نحن نعلم أن حسن النیة مفترض وسوء النیة ھو الذي یثبت -  3
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أن الشاحن هو الذي يتحمل عبء إثبات ، 1ض الفقهاءلقد اختلف الفقهاء يف مسألة حتديد عبء اإلثبات يرى بع

ألن حسن النية يفترض ، 2حسن نيته وإال فإن الناقل يعفى من كل مسؤولية ولكن بعض الفقهاء مل تشاطره الرأي

  .وعلى من يتمسك بسوء النية إثبات ذلك

  :املطلب الرابع

  .املستفيدون من التحديد وطبيعته القانونية 

من اإلعفاء من  نوهم نفسهم املستفيدو) الفرع األول ( من حتديد املسؤولية  نري املستفيدونظم املشرع اجلزائ

  .عن طبيعة التحديد القانوين للمسؤولية) الفرع الثاين( املسؤولية مث نبحث يف 

  :الفرع األول

  من التحديد ناملستفيدو 

ومد هذا ) أوال(رع على حتديد مسؤولية الناقلالتوازن بني مصاحل الناقل و مصاحل الشاحن أعتمد املش لحىت ال خيت

  ).ثانيا( التحديد واستفاد منه مندوب الناقل أو تابعه

   الناقل: أوال

قل املثبتة ينطبق فقط على عقود الن: " عقد النقل البحري بأنه) ب ( عرفت معاهدة بروكسل باملادة األوىل فقرة 

  ..."لسند الشحن أو بأية وثيقة مماثلة تكون سند نقل البضائع     حبرا

  ).ق ب (  746وهذه املادة تناظر املادة 

يشمل مالك السفينة أو مستأجرها املرتبط مع الشاحن بعقد " من نفس املادة الناقل على أنه ) أ ( وعرفت الفقرة 

  .نقل

                                                
1 - G.MARAIS: les transports intermationaux  de marchandises par mer et la 
jurisprudence en droit comparé  L.G.D.J. paris 1949;p215. 
2 - S.MELLOULI: op.cit.; p322. 
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وم بعملية النقل ملوجب بيق معاهدة بروكسل هو الناقل مالك السفينة الذي يقويفهم من ذلك أن الناقل اخلاضع لتط

  : وهو الناقل املتعاقد و الناقل الفعلي  1وهلذا فهناك الناقل مبوجب سند شحنسند الشحن 

  . الناقل املتعاقد والناقل الفعلي -

يتعهد بتنفيذه ويكون مسئوال عن اهلالك أو هو الناقل البحري الذي يربم عقْد النقل مع الشاحن و: الناقل املتعاقد -

التلف الذي يلحق ا أو التأخري يف تسليمها ويكتسب الناقل بذلك صفة الناقل املتعاقد من واقع إتفاقه مع الشاحن 

على النقل ويترتب على ذلك أن يكون اسم الناقل املتعاقد مذكورا يف سند الشحن وبالتايل يكون مسئوال جتاه 

  .الغري

يقصد مبصطلح الناقل كل " د عرفت املادة األوىل من إتفاقية هامبورغ فقرة األوىل الناقل املتعاقد كما يلي وقَ

  "شخص أَبرم عقدا أو أُبرم بامسه عقدا مع الشاحن لنقل بضائع بطريق البحر

ألخري هو الناقل الفعلي، فيكون هذا ا. يعهد الناقل املتعاقد بتنفيذ عملية النقل إىل ناقل حبري آخر : الناقل الفعلي

  .وهناك الناقل مبوجب سند شحن مباشر 

)" ق ب (  763معاهدة بروكسل مل تتعرض هلذا النوع من النقل عكس معاهدة هامبورغ واملشرع نص يف املادة 

بحري تطبق أحكام هذا الفصل واملتعلقة بوثيقة الشحن بصورة مطابقة لوثيقة الشحن املباشرة و اليت يضعها الناقل ال

الذي يتعهد بنقل يتمم جزئيا بواسطة ناقل أخر حبري أو ري أوبري أو جوي أو عن طريق السكة احلديدية و 

  ). النقل املتتابع ( يتضح أن املقصود بالنقل ملوجب سند شحن املباشر هو 

  

  

  

                                                
  .78سابق ، صالمرجع المحمد كمال حمدي،  - 1
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  :الناقل يف النقل املتتابع –أ

  .1النقل املتتابع هو الذي يكون حبريا يف مجيع مراحله

 هذا النوع يتفق الناقل األول الذي يصدر سند الشحن مع الشاحن على أن يتوىل عملية النقل إىل مكان معني ويف

مث يسلم البضاعة إىل ناقل ثاين لنقلها إىل املكان الالحق مث يسلمها هذا األخري إىل الناقل الذي يليه وهكذا بالتتابع 

  .2حىت يصل إىل املرسل إليه

  :البحري املختلط الناقل يف النقل  –ب

أما املشرع اجلزائري نظم . معاهدة هامبورغ مل تنظم هذا النوع من النقل وإمنا نظمت النقل املتتابع البحري البحث

ج كما أن هذا النوع من النقل مت تنظيمه .ب.ق 763النقل املتتابع بنوعه البحري واملختلط وذلك بنص املادة 

  . 1980/  05/  24للبضائع املعتمدة يف جنيف بتاريخ  بواسطة معاهدة النقل املختلط الدويل

النقل البحري املختلط يتم بوسائل متعددة إذ يتم بطريق البحر يف جزء منه وبطريق الرب أو اجلو أو السكة احلديدية 

  .يف اجلزء اآلخر

ون بصدد عقدي نقل وهنا إِما أن يتعاقد الشاحن نفسه مع الناقل البحري والربي واجلوي كل منهما على حدا، نك

  .مستقلني تسري كل منهما األحكام اخلاصة به 

  وإما أن يتعاقد الشاحن مع الناقل البحري على نقل البضائع إىل البلد املقصود بطريق 

وذا تكون بصدد عقد واحد يظم مجيع عمليات النقل املختلفة لكن هنا يطبق القانون البحري ) البحر والرب معا ( 

  .3ص بالنقل البحري ويطبق القانون التجاري على اجلزء اخلاص بالنقل الربييف اجلزء اخلا

                                                
  من تعدیل بروكسل  11راجع المادة  - 1
وط سند الشحن في النقل المتتابع یخضع النقل لشر) الناقل الفعلي أو المتعاقد( ما یمیز ھذا النقل المذكورة عن  - 2

  .األول یعھد إلى الثاني دون علم أو اتفاق مع الشاحن( في حین الناقل المتعاقد والناقل الفعلي 
  . 306مصطفى كمال طھ، القانون البحري مرجع سابق ، ص  - 3
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لكن يف حالة حدوث تلف أو هالك بالبضاعة أو التأخري يف استالمها فما على املرسل إليه إال الرجوع ضد الناقل 

ناقل يف حدود األول مصدر سند الشحن املباشر يف كل مسافة النقل وعلى هذا األخري الرجوع بعد ذلك ضد كل 

  .1مسافة الناقل أو بالرجوع عليهم مجيعا بالتضامن

وهلذا فان املستفيدون من حتديد املسؤولية هم الناقل املتعاقد والناقل الفعلي وكذلك الناقل يف حالة سند مباشر 

  .الناقل األول والناقلني الالحقني

  :تابعي الناقل : :ثانيا

  .2الناقل ومندوب الناقل هو تابعه إستنادا إىل القواعد العامة كما رأينا جتري التحديدات واإلعفاءات

جاز هلذا املندوب , إذا أقيمت الدعوى املذكورة يف املادة السابقة على أحد مندوبني الناقل 814وتنص املادة 

  .التمسك بالتحديدات واإلعفاءات من املسؤولية اليت ميكن للناقل أن يتمسك باالستناد هلذا املبحث 

  : رع الثاينالف

  طبيعة التحديد القانوين

هناك من رأى أن أحكام مسؤولية الناقل البحري : هنا انقسم الفقه بشأن طبيعة التحديد القانوين للمسؤولية   

للبضائع تتعلق بالنظام العام ومن مثة فعلى احملكمة أن تعمل على إثارة الدفع املتعلق بالتحديد دون توقف على 

وإذا ما طالب املضرور بالتعويض دون بيان الضابط الذي يقدر على أساسه التعويض فإن على متسك الناقل بذلك 

القاضي احلكم بالتقدير األعلى للتعويض ومقتضى أن التحديد القانوين ملسؤولية الناقل البحري من النظام العام عدم 

بني ما إذا كان أمد ذلك االتفاق هو  جواز اإلتفاق على ما يغاير أحكامه على أنه يتعني يف هذا الصدد التفرقة

  .            حتديد مسؤولية الناقل بأقل من ذلك احلد أو مبا يزيد عنه

                                                
  ).ق ب  ج (    765و 764انظر المادتین  - 1
عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بعملھ غیر مشروع یكون المتبوع مسؤوال "من القانون المدني  136تنص المادة  - 2

متى كان واقعا في حال تأدیة الوظیفة أو بسببھا وتقوم رابطة السببیة ولو لم یكن المتبوع حر في اختیار تابعھ متى 
  .كانت لھ علیھ سلطة فعلیة في رقابتھ وتوجیھھ
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فإذا تضمن سند الشحن شرطا مقتضاه أن يكون احلد األقصى ملسؤولية الناقل أقل من احلد القانوين للمسؤولية  

يكون باطل بطالنا مطلقا وبالتايل فالتحديد القانوين رر الذي نشأ عنه الضفإن مثل هذا اإلتفاق وقد مت قبل احلادث 

  . 1للمسؤولية من النظام العام 

وهلذا أن التحديد القانون للمسؤولية روعي فيه راعية الناقل باعتباره حد أقصى ومصاحل الشاحن باعتباره حد أدىن 

ية االتفاقية واملشرع املصري تارة يستعمل ملا ميكن االتفاق عليه وحدا أعلى للمسؤولية القانونية وحد أدىن للمسؤول

  احلد األعلى للمسؤولية وتارة احلد األقصى لتعويض وكالمها يؤديا ذات املعىن الواقع األمر إن املسؤولية البد هلا من 

التحديد وكذلك الشأن بالنسبة للتعويض الذي وضع القانون املدين ضوابطه وهو تعويض نص عليه املشرع إستنادا 

  ". ما فات الدائن من كسب وما حلقه من خسارة"اعدة إىل ق

ومقتضى أن أحكام مسؤولية الناقل البحري من النظام العام هو عدم جواز االتفاق على ما يغاير أحكامه وتقضي 

مصري مؤيدة هلذا املعىن إذ نصت على  1/  233 املادة  به احملكمة دون متسك الناقل بذلك وقد جاءت صياغة

ولية أيا كان نوعها عن هالك البضائع أو تلفها ، فالتحديد مفروض بقوة القانون سواء متسك به الناقل حتديد املسؤ

أو مل يتمسك ،ويف هذه احلالة ال يكون أمام الناقل يف معرض دفاعه إال ان يتمسك بالتحديد القانوين للمسؤولية 

قيمتها قد إستوىف شروطه سقط حق الناقل يف فإذا تبني للمحكمة أن تقدمي الشاحن للبيان عن طبيعة البضاعة و

  .التمسط بتحديد املسؤولية واذا كان العكس اعملت احملكمة التحديد القانوين

انتقد اآلراء السابقة لكون أن التحديد املسؤولية حيمي مصلحة خاصة وهي مصلحة الناقل  2وهناك جانب من الفقه

  . فقط وبالتايل ال ميكن أن يكون من النظام العام

                                                
نة مع اتفاقیة ھامبورغ مرجع سابق ،ص محمد كمال حمدي ، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع ، دارسة مقار  - 1

   179 – 178ص 
  .213عقد النقل البحري،القانون البحري الجدید ، مرجع سابق ، ص  :احمد محمود حسني - 2
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يعد باطال وعدمي األثر كل شرط :  811يف هذا اال نص املادة )ق ب ج ( ومن النصوص القانونية الواردة يف 

  :تعاقدي يكون هدفه أو أثره املباشر أو غري املباشر ما يلي 

  ).ق ب ج ( 805حتديد املسؤولية مببلغ يقل عن املبلغ احملدد يف املادة   -ب 

ل ألنه من خالل هذا النص يتضح يف اعتقادنا أن التحديد القانوين للمسؤولية من النظام وحنن منيل إىل الرأي األو

العام الن النص القانوين رتب البطالن املطلق على ختفيض حتديد املسؤولية مبوجب اتفاق فالتحديد القانوين ميثل 

ولكن جيوز للطرفية أن يتفقا على أكثر من حد أدىن ملا ميكن االتفاق عليه وحد أَعلَى يف النظام القانوين للمسؤولية 

احلد القانوين املطبق بعد أن درسنا حاالت إعفاء الناقل البحري وقلنا بأنه إذا مل ينفي مسؤوليته أي الناقل على أحد 

من القانون البحري اجلزائري واملوافقة للمادة الرابعة من معاهدة بروكسل  803األسباب املقررة حصرا يف املادة 

بإمكانه أن يتجه الناقل إىل حتديد مسؤوليته أما اآلن ندرس وسائل نفي مسؤولية الناقل اجلوي للمسؤولية  1924

بعد أن تتقرر هذه املسؤولية نظرا خلطورة وسيلة النقل اجلوي وهو ما نتعرض له ) استبعاد مسؤوليته(وكيف ميكن 

  ).الفصل الثاين(يف 
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  :الفصل الثاين

  لناقل اجلويحاالت إعفاء ا 

نظرا للسمة اليت متتاز ا الطائرة عن غريها من وسائل النقل األخرى وهي السرعة الفائقة اليت متكنها من جتاهل 

احلدود اإلقليمية للدول، لذا فإن من الضروري وجود أحكام دولية موحدة تنظم عمليات النقل اجلوي الدويل 

ر إىل وضع تشريع دويل ينظم النقل اجلوي الدويل أطلق عليهـا  ولقد استشعر اتمع الدويل هذه احلاجة فباد

 05اخلاصة بتوحيد بعض أحكام النقل اجلوي الدويل وتتضمن هـذه االتفاقيـة    1929اتفاقية وارسوا سنة 

  فصول هدفها محاية األشخاص املتعاملون مع الناقل وأهم ما يهمنا هو الفصل املتعلق مبسؤولية الناقل

  .1يف االنضمام إىل هذه االتفاقية واملصادقة عليها وقد قررت اجلزائر

، والـيت  2املتعلق بالطريان املدين 98/06ومسؤولية الناقل اجلوي يف التشريع اجلزائري ختضع ألحكام القانون 

من حيث  1955وبروتوكول الهاي  1929تكاد تتطابق مع قواعد املسؤولية الواردة يف اتفاقية وارسوا لعام 

لية أو شروط قيامها أو نطاقها الزمين أو طرق دفعها ومادمنا ذكرنا طرق دفع هذه املسؤولية قـد  طبيعة املسؤو

لكارثة جوية عندئذ تتعقد املسؤولية ) الطائرة(حيصل أثناء تنفيذ الناقل اجلوي لعقد النقل أن تتعرض وسيلة النقل 

الناقل اجلوي من تأثري على املوقف اجلـوي  حلرب الضرر الذي حلق باملضرور أو املتعاقد، وملا إلطالق مسؤولية 

وضع املشرع حدا أقصى للتعويض ولكن خيسر الناقل اجلوي هذه امليزة إذا كان الضرر نامجا عن غش وقع من 

جانبه أو خطأ مساوي للغش كما أن املشرع أعطى للناقل اجلوي فرصة تقويض املسؤولية بإثبات اختاذه التدابري 

                                                
أكتوبر  12مصادقة الجزائر على اتفاقیة وارسوا بشأن توحید بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة غي  - 1

المؤرخ في  74.64بمقتضى المرسوم رقم  1955سبتمبر  28اي الموقع علیھ في والمعدلة ببروتوكول الھ 1929
  . 1964لسنة  26ر رقم .ج 1964مارس  02
ر رقم .یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني ج 1998جوان  27المؤرخ في ) 98/06(القانون رقم  - 2
 75/2000ر رقم .ج 06/12/2000المؤرخ في  2000/05أجري على ھذا القانون تعدیل بقانون  1998لسنة  48

  )المطارات واستغاللھا(بأحكام المسؤولیة عدل فقط ما یخص  یمسالتعدیل لم 
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فندرس طبيعة املسؤولية وأساسها وفقـا   أو إثبات أنه كان من املستحيل عليه اختاذهاالضرورية لتفادي الضرر 

  . )املبحث الثاين(، مث ندرس حاالت املسؤولية )املبحث األول( 98/06وقانون  64/1966لقانون 

  :املبحث األول

  :98/06وقانون  64/166وفقا للقانون وأساسها طبيعة املسؤولية  

ـ ولية هل هي عقدية أم تقصريية ويتم ذلـك بـتفحص روح الق  نتكلم عن طبيعة املسؤ  64/166انون ــ

  ).املطلب الثاين( 98/06مث نتكلم عن املسؤولية وأساسها وفقا للقانون ) املطلب األول(

  : املطلب األول

  املتعلق باخلدمات اجلوية 64/166وفقا للقانون رقم وأساسها طبيعة املسؤولية 

، 72، 71وطبقا للمواد  83إىل املادة  71كامال ملسؤولية الناقل اجلوي من املادة  قد أفرد هذا القانون قسما

واملسؤولية يف ظل هذا القانون مسؤولية عقدية قائمة على أساس اخلطأ املفترض يعين ال ميكن للناقل  73،74

رر واستحالة ذلـك أو  أن يتحلل من مسؤوليته إال إذا اختذ ومندوبوه كافة التدابري الضرورية لتفادي وقوع الض

من هذا القانون حتيل كل حكم مل جيد فيه نص يف هـذا   10أن الضرر يرجع خلطأ املضرور كما جند يف املادة 

  .القانون إىل القانون التجاري

  : املطلب الثاين

  98/06طبيعة املسؤولية وأساسها وفقا لقانون الطريان املدين اجلديد 

 يأيت جبديد فأحكام مسؤولية الناقل اجلوي جندها مطابقة متاما التفاقية جند أنه مل 98/06لو نتفحص القانون 

  .64/1966املعدلة بربوتوكول الهاي ومطابقة كذلك ألحكام القانون  1929وارسوا الدولية لعام 

حتت عنوان مسـؤولية الناقـل   )القسم الثالث(من )الفصل الثامن(واملشرع اجلزائري تناول مسؤولية الناقل يف 

  .156إىل  145ي إزاء املسافرين والشحن واألمتعة من املادة اجلو
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سواء تعلق األمر بنقل األشخاص أو البضـائع أو   98/06ملها القانون ولية الناقل اجلوي يف اجلزائر حيومسؤ

وميكن للناقل التخلص من املسؤولية إذا أثبت هو وتابعوه أم اختذوا مجيع التـدابري  ) 147إىل  145(التأخري 

أو أن الضرر يرجع إىل عيـب ذايت بالبضـاعة   ) 148/01(ضرورية لتفادي وقوع الضرر أو استحالة ذلك ال

  .1بينما مل يعد اخلطأ املالحي أو اخلطأ يف القيادة حالة من حاالت اإلعفاء) 149(

مبوجـب   1929ويبدوا من خالل طبيعة املسؤولية وأساسها فاملشرع اجلزائري يطبق معاهدة وارسوا لسـنة  

ولكن هناك معاهدات عدة جاءت بعد هذه املعاهدة وهي تسـاير التطـورات االقتصـادية     98/06القانون 

والتكنولوجية وظهور طائرات مصممة وفق برامج أمنية لتحمي األفراد والبضائع، ضف إىل ذلك اسـتحداث  

نية اجلزائرية للمالحة اجلويـة  أنظمة جديدة ملراقبة املالحة اجلوية ويظهر ذلك يف العقد املوقع بني املؤسسة الوط

)EWWA( من جهة واملؤسسة الفرنسية)Thomson ( دف اعتماد نظام الرادار 26/09/2000يف  

)contrôle radar( وهذا إىل جانب دور مصلحة األرصـاد اجلويـة   2فهو محاية أكرب ملستعملي الطائرة ،

  .3للطريان يف ضمان أمن وتنظيم املالحة اجلوية

، جتاه املسافر وبروتوكول مونتريال الرابع لعام 4موضوعية 1971اهدات معاهدة جواتيماال سنة ومن هذه املع

موضوعية جتاه الشاحن ولكن املشرع اجلزائري مل ينظم إليها وبقي متمسك مبعاهدات وارسوا لسـنة   1975

   .1955املعدلة بربوتوكول الهاي  1929

                                                
تلعى جمیع األحكام المخالفة لھذا القانون والسیما تلك الواردة في القانون " 98/06من القانون  231المادة  - 1
  "المتعلق بالخدمات الجویة 64/166

  الخطأ المالحي أو الخطأ في قیادة الطائرة حالة من حاالت اإلعفاء  75/02المادة 
2 - KACI D. vers la modernisation du système de contrôle de la navigation aérimme; le 
phare n°19; 2000; p18-19 

طائرات للرقابة التقنیة تخضع جمیع ال"التي  37وكذلك المادة   98/06من قانون الطیران المدني  102المادة  - 3
القانوني للسالمة الصحیة في مجال النقل، دار الجامعة وھذه المادة موافقة لنص ي دویدار، النظام أنظر ھان"  للدولة

  .63، ص1999الجدیدة للنشر، اإلسكندریة 
رر المھم ھناك مسؤولیة أخرى مسؤولیة تقام على أساس الضمان ال تنظر إلى المسؤول ال یھمھا مصدر الض - 4

أن ھناك ضرر ترى أن لإلنسان الحق في احترام حرمة جسمھ وسالمة ذمتھ المالیة، أنظر محمود جالل حمزة، 
  .396المرجع السابق، ص
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  : املبحث الثاين

  حاالت مسؤولية الناقل اجلوي

حاالت رئيسية ملسؤولية الناقل اجلوي هي حاالت األضرار البدنيـة الـيت    1929تواجه اتفاقية وارسوا لعام 

لتأخري وحاالت أو التلف أو الضياع اليت تصيب البضائع أو األمتعة وأخريا حالة ا) املطلب األول(تصيب املسافر 

  ).املطلب الثاين(اقل لألشخاص أو البضائع يف تنفيذ عقد النقل اجلوي لنعرج حلاالت استبعاد مسؤلية الن

  :املطلب األول

  املسؤولية عن األضرار البدنية 

يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع يف حالة الوفاة أو اجلرح أو أي "من اتفاقية وارسوا على أنه  17تنص املادة 

رة أو يف أثناء عملية الصعود أو أذى بدين آخر يلحق املسافر إذا وقع احلادث الذي جنم عنه ضرر على منت الطائ

  ".الرتول

وهو التزام ببذل عناية واملشرع اجلزائري مل  1وهذا النص يترتب على عاتق النقل اجلوي التزاما بضمان السالمة

الناقل اجلـوي  "اليت تنص ) 98/06(من قانون   145يشر إىل هذا االلتزام ولكن ميكن استخالصه من املادة 

وهـي   148/01سائر واألضرار اليت يصاب ا شخص منقول، وبالنظر كذلك للمادة يعترب مسؤوال عن اخل

تقر بأن الناقل ملزم ببذل عناية فقط  1955من اتفاقية وارسوا املعدلة بربوتوكول الهاي  20/1تقابل املادة 

اذهم ذلك فهي بقدم الدليل على أنه هو ومندوبوه قاموا باإلجراءات الضرورية لتفادي اخلسارة أو استحالة اخت

  .2"قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس كم جانب الناقل

                                                
  .135رفعت الفخري، الوجیز في القانون الجوي، جامعة عین شمس، القاھرة، ص - 1
كول الھاي المعدل لھا، مجلة كلیة الحقوق، حسن كیرة، مسؤولیة الناقل الجوي في إتفاقیة وارسوا وبروتو - 2

  .168، ص1959-1958جامعة اإلسكندریة، العدد األول 
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، واإلصابة إال أن الناقل يستطيع دفـع هـذه   1ولكن خطأ الناقل مفترضا فتثور مسؤوليته رد حدوث الوفاة

ل املسؤولية عن طريق إثبات أنه وتابعوه قد اختذوا كل االحتياطات الالزمة لتوقي الضرر أو كان من املسـتحي 

  .2عليهم اختاذه

  :الفرع األول

  :شروط املسؤولية 

من اتفاقية وارسوا انه البد من توافر الشروط الثالثة إلثارة مسؤولية الناقل اجلوي أن  17يتضح يف نص  املادة 

يكون هناك حادث أن يقع احلادث على منت الطائرة أو أثناء عملية الصعود أو الـرتول أو أيصـاب املسـافر    

  .3بالضرر

  وقوع احلادث: الأو

مل حتدد اتفاقية وارسوا ما املقصود باحلادث أو الواقعة الناجتة عن عملية النقل مبعىن أا ترتبط باستغالل الطائرة 

،ووفقا هلذا التعريف يشمل احلادث انفجار الطائرة أو ارتطامها باألرض أو بسفينة أو طائرة أخرى 4وتنشأ عنه

بالطائرة أو خطأ يف القيادة أما إذا كان الضرر ناشئا عن شجار بني اثنني من يف اجلو سواء كان ناشئا عن عطل 

  ..5املسافرين فال ميثل هذا الشجار حادثا يرتب املسؤولية على عاتق الناقل

                                                
إن أغلب الكوارث الجویة التي تؤدي إلى وفاة لجمیع الركاب مثال طائرة الكنوكورد الفرنسیة التي أودت بحیاة  - 1

فقد شھدت بعض الكوارث ومن  أما الجزائر 25/07/2000في  Roissyمسافر عند أقالعھا من المطار  109
  06/03/2003شخص في  102أھمھا سقوط طائرة عند اقالعھا من مطار تمنراست أودت بحیاة 

www.iaia.org.statistiques des accidents aéronautiques 
، 1997 محمد فرید العریني، القانون الجوي النقل الجوي الداخلي والدولي، دار المكتبة الجامعیة، اإلسكندریة - 2

  .105ص
3 - jacques sesseli: la notion de faute dans la convention de varsovie nouvelle 
bibliothèque de Droit et de jurqudancc l'ausanne 1961; p33 

  .383محمد ھاني دویدار، منشورات النقل البري والجوي، ص - 4
  .383محمد ھاني دویدار، المرجع نفسھ، ص - 5
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ولقد فسر الفقه احلادث تفسريا ضيقا فربطه باالستغالل التام للطائرة وذهب بعضهم إىل حصر احلادث علـى  

  .1طائرة فتسقط فيصاب فيها الركاب والطاقم أو الغري بالضرراحلالة اليت تعطب ال

ما التعبري املوسع، فاحلادث اجلوي يشمل  كل واقعة يترتب عليها شخص الراكب، بل أنه كل تأثري فجـائي  

  .2لعامل خارجي يترتب عنه ضرر قد يكون متصال مبشروع النقل أو خارجيا عنه

  .3اقعة ال تتصل بالشخص خارجية عنهوأعترب القضاء البولوين أن احلادث كل و

أن الناقل "منه على  145أما فيما خيص قانون الطريان املدين اجلزائري فال جند الصطالح احلادث إذ تنص املادة 

اجلوي مسؤول عن اخلسائر واألضرار اليت يصاب ا الشخص املنقول شريطة أن يكون سبب تلك اخلسارة أو 

  ".ةاجلرح قد حدث على منت الطائر

من خالل ذلك ميكن القول أن املشرع اجلزائري االجتاه األول التفسري الضيق للحادث ألن تكلم عن السـبب  

املفضي إىل الضرر جيب أن يكون هذا السبب متعلق وحدث على منت الطائرة وهذا ما يفسر املشـرع اتبـع   

أساس اخلطأ املفترض القابل إلثبـات  التفسري الضيق وهو يتالءم وأساس مسؤولية الناقل باعتبارها قائمة على 

  .العكس

  النطاق الزمين لاللتزام بضمان السالمة: ثانيا

من اتفاقية وارسوا أن الناقل يكون مسؤوال مىت وقع احلادث على منت الطـائرة أو يف أثنـاء    17تنص املادة 

،  وهذا يتفق ما ذهب 4انعمليات الصعود أو اهلبوط واهلدف من وراء ذلك هو محاية املسافرين من خماطر الطري

                                                
1 - JEAN PIERRE TOSI, responsabilité aérienne de personnes, edition sirey paris 
1998,p24. 

في . 148، ص1998طالب حسن یونس، القانون الجوي الدولي، مكتبة دار الثقاتفة للنشر والتوزیع، األردن  - 2
نونیة لدرئھا، الشركة الوطنیة نفس المعنى عبد الستار التلیلي، شروط قیام مسؤولیة الناقل الجوي واألسباب القا

  .42، ص1976للنشر والتوزیع، الجزائر 
حین قضت بعدم مسؤولیة الناقل  18/01/1971قضت بھ المحكمة العلیا ببولونیا في حكمھا الصادر بتاریخ  - 3

التي أصابت الراكب كون ذلك ال یشكل حادثا خارجیا عن الشخص ) infarctus(الجوي عن السكة القلبیة 
  .JEAN PIERRE TOSI: responsabilité ariene, op; cit p20: رور نقال عنالمض

  .109سابق، صالمرجع المحمد فرید العریني،  - 4
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أن الناقل اجلوي مسؤول عن اخلسائر واألضرار اليت يصاب ا شـخص  " 145إليه املشرع اجلزائري يف املادة 

منقول واليت تؤدي إىل وفاته أو تسبب له جروحا أو ضررا شريطة أن يكون سبب تلك اخلسارة أو اجلرح قد 

فااللتزام يستمر طول الرحلة اجلوية وبعد اهلبـوط  " 1نزولحدث على منت الطائرة أو خالل عملية ركوب أو 

وحىت اللحظة اليت ينهي فيها الناقل توصيل املسافرين إىل مباين املطار الوصول وال ختضع العمليات السـابقة أو  

التالية ألحكام اتفاقية وارسوا مثل عمليات تسجيل أو سحب األمتعة أو اإلجراءات اجلمركية ولكنها ختضـع  

  .2ام القانون الوطين الواجب التطبيقألحك

  الضرر: ثالثا

من اتفاقية وارسوا عن الوفاة أو اجلرح أو أي أذى بدين وعلى ذلك فالضرر جيب أن يكـون  17تتكلم املادة 

الوفاة، أو اجلرح أو اإلصابات اجلسدية واالضـطرابات  "بدنيا والضرر البدين ميكن التوسع يف مفهومه يشمل 

،  وقد استقر الرأي على حتديد الضرر علـى  3وحاالت الذعر الشديد اليت قد تصيب املسافر النفسية والعقلية

  ".ضوء أحكام التشريعات الوطنية

إذا لفظ أي ضرر بدين قد أثار جدال فقهيا وقضائيا كبريا حول مدى اعتبار األضرار العصبية والنفسية والعقلية 

 98/06من قانون145، وبنص املادة4دين يشمل األذى النفسيمن هذا القبيل أي هل ميكن أن يعترب الضرر الب

  :ميكن حصر األضرار اليت تصاب املسافر يف

                                                
من  17من اتفاقیة واسلو والفقرة األولى من المادة  17من قانون الطیران المدني مقابلة للمادة  145المادة  - 1

  . لزمنیة التي تمتد خاللھا المسؤولیةلم تغیر من المدة ا 1999اتفاقیة مونتریال 
ر - 2   في نفس المعنى أنظر. 34المرجع السابق، ص sesseli  نظ

M.codfroit l'elemdue dans le temps de la responsabilité transporteur aerien 
internationnale a l'egard de passage  "revue francaise de droit aerien" Edition sirey 
paris 1984, p27. 

  .235، ص2008ھاني دویدار، النقل البحري والجوي، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط  - 3
ترفض المحاكم األلمانیة التعویض عن الضرر المعنوي باستثناء حالة الغش أو الخطأ الجسیم فإن القضاء  - 4

یة، أنظر أكرم یاملكي، القانون األمریكي ال یتردد عن التعویض عن الضرر الناتج عن أعمال القرصنة الجو
  .140، ص1989الجوي، مكتبة دار الثقافة للنشال والتوزیع، األردن 
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، ويعين إزهاق روح املسافر كما قد ينجر عن الوفاة ضـرر معنـوي   1هو ضرر مادي يصيب الراكب :الوفاة

  .2يسبب فقد قريب الراكب اهلالك

،  كما يشمل أضرار التشويه الذي 3ي إىل نزيف خارجيارتطام اجلسم الصلب على جسم املسافر يؤد :اجلرح

  .4)اجلهاز اهلضمي والتنفسي(خيتلف من شخص ألحر واألضرار العضوية والوظيعية 

  :الفرع الثاين

  :شروط قيام مسؤولية الناقل اجلوي للبضائع 

ياع أو تلف األمتعـة  يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع يف حالة اهلالك أو الض: "الفقرة األدىن 18تنص املادة 

املسجلة أو البضائع إذا وقعت احلادثة اليت تولد عنها الضرر خالل النقل اجلوي وعلى ضوء ذلك تكون اتفاقية 

،  فهو التزام ببذل عناية يكـون فيـه   5وارسوا قد ألقت التزاما بضمان سالمة البضاعة على عاتق النقل اجلوي

تابعوه أن اختذوا كافة التدابري الضرورية لتفادي الضرر إذا كان من خطأ الناقل اجلوي مفترضا فيتعني عليه هو 

املستحيل اختاذها وينضم يف ذلك البد من توافر ثالث شروط النعقاد واملسؤولية يكون هناك ضرر وأن يكون 

  "الضرر نامجا عن حادثة وأن يكون احلادثة قد وقعت خالل النقل اجلوي

  

  

  

                                                
في نفس المعنى سلیمان المرقس، الوافي في شرح القانون المدني،  81عبد الستار التلیلي، المرجع السابق، ص - 1
  .311/312، ص ص1998في الفعل الضار، دار المكتبة القانونیة، مصر   3ج
  .338، ص2001سمیر حسن القتالوي، عقود تجاریة جزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  - 2
 .292، ص2002ھاني دویدار، قانون الطیران التجاري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر  - 3
 28/11/1998خ ی، أنظر في نفس المعنى حكم استئناف جزائر بتار82عبد الستار التلیلي، مرجع سابق، ص - 4
بالتعویض عن العجز بالنظر إلى ما فات الدائن من كسب وما لحقھ من خسارة، في نفس المعنى أنظر المادة  ى ضق

  .من القانون المدني الجزائري 182
  .11محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص - 5
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  الضرر: أوال

عن الضرر الالحق بالبضاعة وهو اهلالك أو التلف أو الضياع وهي نفس حاالت  1929ارسوا حتدثت اتفاقية و

التخلف عن تسليم البضاعة وهي إما أن يكـون اهلـالك   : ويقصد باهلالك 98/06الضرر اليت تضمنها قانون 

  .عادي كلي كاحتراق البضاعة أو حتطمها متاما ويكون حكميا تعرض البضاعة للسرقة

،  عكـس  1د به العيب الذي يلحق األمتعة والبضائع أثناء الناقل من أمثلة ذلك الكسر أو التعفنوالتلف يقص

، وقد يكون قائد الطائرة ملزما بإلقاء جزء من البضاعة لضـمان أمـن   2اهلالك الذي يكون بفعل كارثة جوية

لكـن بـالرجوع إىل    98/06ن أما األمتعة اخلفيفة مل تتكلم عنها اتفاقية وارسوا وفعل ذلك القانو، 3الطائرة

جند أن الناقل مسؤول عن اهلالك أو التلف أو ضياع األمتعة اخلفيفة الـيت   64/166قانون اخلدمات اجلوية 

  .4حيتفظ املسافر ا من حلظة الركوب على منت الطائرة

  احلادثة: ثانيا

ملسجلة اصطالح احلادثة أو الواقعة تستخدم اتفاقية وارسوا عن احلديث عن املسؤولية يف نقل البضائع واألمتعة ا

  .يف حني كانت قد استخدمت احلادث عن احلديث عن املسؤولية يف نقل الركاب

يكون الناقل مسؤوال عن  98/06،  أما املشرع اجلزائري يف قانون الطريان 5وللحادثة معىن أوسع من احلادث

  .لية النقل أو غري متصلة اكافة األسباب املمكنة للضرر سواء كانت هذه األسباب متصلة بعم

وهذا ال يعين أن مسؤولية الناقل هي مسؤولية موضوعية نقل البضائع بل هي مسؤولية شخصية مادام ميكـن  

ومن أمثلة يعتـرب الناقـل    98/06من قانون الطريان  148إثبات انتقاء اخلطأ من جانب الناقل طبقا للمادة 

                                                
، 2000 اإلسكندریةلمطبوعات الجامعیة سعید الجدار، عقد النقل البضائع في القانون التجاري الجدید، دار ا - 1

 .REME.RODIER ,op,cit p211، وأیضا 92ص
2 - EMMANUEL DU PONTAVICE, le transport aérienes , Edition Dalloz, paris 
1974,p08. 

  .من القانون المدني للطیران 186وذلك تطبیقا لنص المادة  - 3
  .المتعلق بالخدمات الجویة 08/06/1964المؤرخ في  64/166من قانون  72المادة   -4

5-  JEAN PIERRE TOSI, op.cit. p26. 
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  .1هة من بضاعة أخرى جماورة هلا أو تعريضها ألية كارثة أخرىمسؤول تذبل الزهور بسبب انبعاث روائح كري

  النطاق الزمين للنقل: ثالثا

 18حرصت اتفاقية وارسوا على حتديد النطاق الزمين للنقل اجلوي للبضائع بنصها يف الفقرة الثانية عن املـادة  

سة الناقل سواء كان ذلك يف املطار على أن الناقل اجلوي يشمل املدة اليت تكون فيها األمتعة أو البضائع يف حرا

  .أو على منت طائرة أو يف أية مكان آخر عند اهلبوط خارج املطار

أما املشرع اجلزائري يظهر أن الفترة املمتدة خالل مسؤولية الناقل اجلوي للبضائع هي أكثر اتساعا من تلك اليت 

عترب أشياء جامدة ختضع لسلطة الناقل اجلوي متتد خالهلا مسؤولية الناقل يف نقل األشخاص حبكم أن البضائع ت

  .2أثناء فترة النقل

وحتديد فترة النقل جيب أن تكون البضائع حتت حراسته وتكون واقعة يف اال اجلوي حبيـث جيـب تـوافر    

  :شرطان

  .أن تكون البضائع واألمتعة املسجلة يف حراسة الناقل حىت ميكن أن تتحقق املسؤولية :الشرط األول

أن تكون احلراسة حمققة يف جمال الرحلة اجلوية وبناء على ذلك تقوم مسؤولية الناقل اجلوي يف   :الثاينالشرط 

الفترة املمتدة بني اللحظة اليت يتسلم فيها الناقل البضاعة يف مطار االنطالق إىل غاية اللحظة اليت يقـوم فيهـا   

  .3النقل بتسليمها إىل املرسل إليه يف مطار الوصول بعد إمتام عملية

  

  :املطلب الثاين

  استبعاد مسؤولية الناقل اجلوي لألشخاص والبضائع 

                                                
1 - RENE.RODIER, op.cit. p210. 
2-  AMOR ZAHI; droit des transports, cardes juridiques et instituions elles de transport 
de marchandises, tome 1; office des publications universitaires, Alger 1991,p169. 

  .237أكرم باملكي، القانون التجاري، المرجع السابق، ص - 3
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أا حاولت حتقيق التوازن بني مصاحل متلقي خدمة النقل  1929يالحظ بداية أن أحكام اتفاقية وارسوا لسنة 

طأ املفترض مبعىن ومصاحل الناقل فاالتفاقية جعلت مسؤولية الناقل اجلوي قائمة على أساس اخل) املسافر، املرسل(

أن املسافر أو املرسل ال يقع على عاتقه إثبات خطأ الناقل اجلو إذ تقوم مسؤولية هذا األخري مبجـرد إصـابة   

املسافر أو البضاعة بضرر ولكن إلقامة التوازن ما بني الناقل اجلوي واملتعاقد معه وتشجيعا للمالحـة اجلويـة   

ية احملددة للناقل اجلوي إذ وضعت حدا أقصى للتعويض ال يلتزم الناقل أقرت االتفاقية يف أحاكمها مبدأ املسؤول

  .اجلوي يف مواجهة املتضرر بأكثر منه

ومع هذا أجازت االتفاقية للناقل اجلوي تقويض قرينة اخلطأ املفترض مبعىن أن الناقل اجلوي يستطيع الـتخلص  

الضرورية لتفادي الضرر أو كان من املستحيل عليـه  من املسؤولية أو التحقق منه إذا أثبت اختاذه مجيع التدابري 

اختاذ هذه التدابري ويرتبط التعويض عن املسؤولية باألساس الذي تقوم عليه فإذا كان األساس موضوعيا فـإن  

الناقل ال يستطيع دفع املسؤولية إال إذا أثبت أن الضرر يعود خلطأ املتضرر نفسه، أما إذا كان أساس املسؤولية 

لناقل أن يدفع املسؤولية بإثبات أنه مل خيطئ أي أنه خطأ مفترض كما هو احلال يف اتفاقية وارسـوا  شخصيا فل

  .وهو التزام ببذل عناية أو حتقيق وسيلة 1929

  : الفرع األول

  إثبات انتفاء خطأ الناقل اجلوي

على أسـاس   1955وبروتوكول الهاي  1929تقوم مسؤولية الناقل اجلوي يف كل من اتفاقية وارسوا سنة 

اخلطأ املفترض مبعىن أن املتضرر غري ملزم بإثبات خطأ الناقل اجلوي بل يكفي منه إثبات ما حلقه مـن ضـرر   

والعالقة السببية ما بني الضرر واحلادث الذي جنم عنه الضرر، وهذا بقصد محاية مستعمل الطائرة من مسافرين 

لناقلني اجلويني ومستعملي الطائرة وملا له من نتائج بالغـة  ومراسلني فجعلت اتفاقية وارسوا توازنا بني مصاحل ا
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فااللتزام ببذل عناية جيعل أمر ، 1األمهية التزاما بوسيلة أو بذل عناية وهو ما يسهل للناقل اجلوي دفع املسؤولية

ية وارسوا تنصل الناقل اجلوي من املسؤولية أكثر بكثري من االلتزام بتحقيق النتيجة وهذا يتضح من أحكام اتفاق

يف فقرا  20إذ أن الناقل يستطيع التخلص من املسؤولية إذا بذل التزامه عناية الرجل احلريص إذ نصت املادة 

أن ال يكون الناقل مسؤوال إذا أثبت أنه وتابعوه قد اختذوا كل التدابري الالزمة لتفادي الضرر وأنه "األوىل على 

  .نص الفقرة الثانية من ذات املادةوكذلك ت "كان من املستحيل عليهم اختاذها

وال يكون الناقل مسؤوال يف حالة نقل البضائع واألمتعة إذا أثبت أن الضرر تولد من خطأ يف الطـريان أو يف  "

تابعوه قد اختذوا كل التدابري الالزمة يف مجيع الوجوه األخـرى لتفـادي   وقيادة الطائرة أو يف املالحة وأنه هو 

إذا أثبـت  " بأنـه   21الوسائل اليت يستطيع الناقل اجلوي نفي مسؤوليته قضت املادة ،  وآخر "2وقوع الضرر

الناقل أن خطأ الشخص املصاب هو الذي تسبب عنه الضرر أو ساعد على وقوعه فللمحكمة بالتطبيق ألحكام 

  ".قانوا اخلاص أن تستبعد مسؤولية الناقل أو ختففها

امة الدليل على اختاذه التدابري الضرورية أو استحالة اختاذهـا إقامـة   من هذه النصوص يتضح أن الناقل عليه إق

  :تباعاالدليل على انتفاء خطئه املفترض وبالتايل التخلص من مسؤوليته بإحدى الوسائل اليت نبحثها 

  اختاذ التدابري الضرورية لتفادي الضرر: أوال

  :معىن التدابري الضرورية -أ

كان يتضـمن عبـارة    1928هيدي التفاقية وارسوا مت وضعه يف مدريد عام نشري أوال إىل أن املشروع التم

ال يسأل الناقل إذا أثبت أنه هو وتابعوه قد اختذوا كـل  "منه على أن  22/1التدابري املعقولة، إذ نصت املادة 

لروسـي عـدل   إال أنه بناء على اقتراح الوفد ا "التدابري املعقولة لتفادي الضرر أو كان يستحيل عليهم اختاذها

                                                
دكیرة حسن، مسؤولیة الناقل الجوي في اتفاقیة فارسوفیا وبروتوكول الھاي المعدل بھا، مجلة كلیة الحقوق   -1

  .32، ص1958/1959الجامعیة اإلسكندریة، العدد األول والثاني، السنة الثامنة 
  ).المادة العاشرة منھ(الفقرة بموجب بروتوكول الھاي ألغیت ھذه  - 2
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،  ولكن هذا التعديل مل يكن يهدف منه تغـيري روح  1اصطالح التدابري املعقولة إىل اصطالح التدابري الضرورية

، لقد أثار حتديد التدابري الضرورية اليت جيب أن يتخذها الناقل ومندوبيه جدال 2املادة بل كلن جمرد تعديل لفظي

في للناقل إثبات هذه التدابري الضرورية أو بذل العناية الالزمة أو حول املقصود ذه التدابري الضرورية فهل يك

جيب عليه حتديد قدر هذه العناية؟ وهل يشترط عليهم تقدمي الدليل على انتفاء اخلطأ؟ أو هل يكفـي تقـدمي   

  الدليل السليب على انتفاء اخلطأ؟

  :النظريات املفسرة ملفهوم التدابري الضرورية -ب

األوىل وقفت عند املعىن احلريف يف عبـارة  " التدابري الضرورية"الثة نظريات يف تفسري عبارة لقد تبىن الفقهاء ث

التدابري الضرورية أي تقدمي الدليل على أن الضرر يرجع إىل سبب أجنيب ال دخل إلرادة الناقل فيهـا والثانيـة   

األخرى تبنت التفسري املوسع مبعىن أن  أخذت بالتفسري املضيف تقدمي الدليل السليب على انتقاء اخلطأ أما النظرية

  .الناقل ال يكلف بإثبات سبب وقوع الضرر على عكس النظرية السابقة

  نظرية التفسري احلريف: النظرية األوىل

،  فيجب على الناقل اختاذ كافة التـدابري  3تغيريا حرفيا" التدابري الضرورية"اجته بعضهم إىل ضرورة تغيري عبارة 

  .4ن شأا اختاذها أن تؤدي موضوعيا إىل منع حدوث الضررالضرورية اليت م

إال أن غالبية الفقه والقضاء اجته إىل أن املقصود بالتدابري هو التدابري املعقولة اليت يتخذها الناقـل العـادي يف   

ـ   س الظروف املعتادة ويذهب إىل أن التعديل الذي طرأ أثناء مؤمتر وارسوا هو جمرد تعديل يف الصـياغة ال مي

ويف النهاية أمجع الفقه على استبعاد التغيري احلريف لعبارة التدابري  5مضمون احلكم الذي تضمنته مشروع االتفاقية

                                                
  .405ھاني دویدار، المرجع السابق، صمحمد   -1

2 - M.pourcelet, transport aérien international et responsabilité des presses de 
l'université de Montréal 1964, p47. 

  .210، ص2001محمد فرید العریني، المرجع السابق، ط - 3
  .405ھاني دویدار ، المرجع السابق، صمحمد  - 4
  .133محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص - 5
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الضرورية ألنه يؤدي إىل نقص الوسائل اليت أجازا االتفاقية للناقل اجلوي ليدفع ا املسؤولية وألل تـرجح  

وذلك بعدم متكينه من دحض قرينة خطئه املفترض دون  مصلحة مستعملي الطائرة على مصلحة الناقل اجلوي

  1إثبات أن الضرر يعود لسبب أجنيب

  :النظرية الثانية التفسري املوسع للتدابري الضرورية

من االتفاقية إذا أراد الناقل التحلل من املسؤولية فيكفي  20هذه النظرية هي النظرية األقرب إىل مضمون املادة 

  .لة اهلمة الكافية اليت يتخذها يف مهنته الناقل احلريص لتفادي وقوع الضرراختاذ التدابري املعقو

  .2فهذا التغيري وضع على عاتق الناقل التزاما ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق نتيجة

فيكون على القاضي أن يعفي الناقل من املسؤولية إذا ما جنح النقل يف إثبات أنه هو وتابعوه قد اختذوا مجيـع  

ابري املعقولة لتفادي وقوع الضرر وهي التدابري اليت تنطبق على الناقل احلريص، وبالتايل جيب على الناقـل  التد

البحث عن انتقاء اخلطأ ويترتب على ذلك إعفاء الناقل يف حالة احلادث اهول إذا أثبت أنه اختذ مجيع التدابري 

  .3الضرورية لذلك

رة يف حالة صاحلة للمالحة قبل بدء الرحلـة و الطـاقم لـه املـؤهالت     ومتثل التدابري املعقولة أن يضع الطائ

، لكـي ال  4والشهادات املتطلبة لذلك وحالة اجلو وغري ذلك من األمور اليت تراها حمكمة املوضوع ضـرورية 

 يسأل عنها الناقل فهذه االلتزامات تقع على عاتق الناقل من شاا القيام بالرحلة اجلوية وختفف التـوازن بـني  

  .5وميكن تفسري نظرية التدابري الضرورية إىل أن النقل اجلوي حديث العهدمصاحل الناقل ومستعملي الطائرة 

                                                
  .214، صمحمد فرید العریني، المرجع نفسھ - 1
من اتفاقیة وارسوا سنة  20عبد الرافع موسى، أبعاد ومفھوم التدابیر الضروریة والالزمة في نص المادة  - 2

 .189یة، ص، دار النھضة العرب1929
  .123محمد فرید العریني، القانون الجوي، الدار الجامعیة، بیروت، ص -3

  .أبو زید رضوان، القانون الجوي، قانون الطیران التجاري، دار الفكر العربي، مصر بدون سنة نشر - 4
5 - Delphine Barault " l'évolution des cause d'exonération du transporteur aérien de la 
convention de varvie 1929 à convention de montérial 1999; mémoire de transport 
aérien institut de formation universitaire et de recherche du transport aérien université 
d'aux – Marseille 1996,p23. 
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إن تقدير ذلك التدابري من شأن قاضي املوضوع ويدخل يف عناصر هذا التقدير نوع الطائرة والظروف اجلغرافية 

ي وتابعيه بذل العناية لتفادي وقوع الضرر بوجه ،  فيتعني على الناقل اجلو1للرحلة ومدى كفاءة أجهزة اإلنقاذ

  .عام ويكفي إثبات هذه العناية للتحلل من كل مسؤولية

  :على إعفاء الناقل اجلوي ثر التدابري الضروريةأ -ج

إذا أثبت الناقل اجلوي أنه وتابعوه قد اختذوا كافة التدابري الضرورية لتفادي وقوع الضرر أمكنه دفع املسؤولية 

عيها املضرور إال أن الناقل قد يعجز عن إثبات ذلك ومع ذلك يتفادى الناقل املسـؤولية إذا أثبـت أن   اليت يد

التدابري مل يتخذه أو عجز عن إثبات اختاذه له ليس من شأنه التأثري على تفادي وقوع الضرر فسواء الناقل اختذه 

ضرر للتحلل من املسؤولية مىت عجز عـن  أو مل يتخذه كان الضرر متحققا وعليه فالناقل عليه إثبات سبب ال

  .إثبات اختاذ التدابري الضرورية

  :التفسري املضيق للتدابري الضرورية: النظرية الثالثة

يف ظل هذه النظرية ال يتوجب على الناقل إقامة الدليل اإلجيايب على ختلف اخلطأ وكـذلك تتطلـب الـدليل    

ل بإثبات السبب الذي أدى إىل وقوع احلادث الذي تولد عنه العكسي على انتفاءه ويتمثل يف ضرورة قيام الناق

،  3،  واجته إىل هذا الرأي الفقه األملاين وبعض الفقهاء2ضرر وبإقامة الدليل على أن السبب ال يرجع إىل خطأه

وجيب على الناقل إذا أراد التحلل من املسؤولية أن يثبت سبب احلادث الذي نشأ عنه ضرر وإثبات كذلك أن 

السبب ال يرجع إىل خطأ الناقل وذلك بإقامة الدليل على أنه هو وتابعوه قد أقاموا الدليل واختذوا كافـة   هذا

  .التدابري املعقولة لتفادي وقوع الضرر فإذا ميكن الناقل ابرءت ذمته

                                                
  .102سمیحة القیلولي، المرجع السابق، ص - 1
  .406المرجع السابق، ص ھاني دویدار ، - 2

3 - Rosine de Barbayac, droit aérien organisation et accord internationaux, version2, 
jar- fcl, Toulouse 1998,p87. 



133 
 

ومن ذلك يصل الناقل مسؤول كما لو أن الضرر كان جمهوال فيجب على الناقل أن يوضح مالبسات احلادث 

  .روفه ألن الشك ليس يف صاحل الناقل بل يف صاحل املضرور يف نظر هذه النظرية فهل يتحمل عبء اإلثباتوظ

فضت حمكمة فرانكفورت األملانية بتحميل الناقل اجلوي نتائج عدم توضيح ظروف احلادث الذي أدى إىل وفاة 

، كما قضت حمكمة استئناف باريس 1ةمجيع الركاب وبالتايل اعتربته مسؤوال عن عدم اختاذه للتدابري الضروري

مبسؤولية شركة الطريان اللبنانية بسبب عدم توضيح هذه األخرية الظروف احلقيقية اليت أدت إىل سرقة سبائك 

، كما قضت حمكمة باريس مسؤولية الناقل ألنه مل يتخذ اإلجراءات اآلنيـة  2من الذهب خالل الرحلة اجلوية

بدوا لنا املشرع اجلزائري اجته إىل هذا النحو ويف ذلك توفري احلمايـة اخلاصـة   ، وي3والظرفية املتعلقة باحلادث

  .للناقل فيعترب الناقل غري مسؤول إذا أثبت أنه اختذ كافة التدابري املعقولة لتفادي الضرر وفقط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .145حكم محكمة فرانكفورت األلمانیة مشار إلیھ من طرف أكرم باملكي، المرجع السابق، ص - 1
  .167مشار إلیھ، عبد الستار التلتلي، المرجع السابق ، ص 31/05/1956محكمة استئناف باریس  - 2

3 -  LOIC GRARD, l'obligation de sécurité et le transport aérien de personnes, presse 
universitataire de Bordeaux, 203,p162. 
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  : املبحث الثالث

  استحالة اختاذ التدابري الضرورية

رار اليت تلحقي مبتلقي خدمة النقل مىت كانت هناك استحالة يف اختاذ ال يكون الناقل اجلوي مسؤوال عن األض

الناقل اجلوي وتابعوه التدابري الضرورية ملنع وقوع الضرر ويف هذه احلالة يتعني على الناقل اجلوي إثبات أن هذه 

مـن   127يف املادة ،  والقوة القاهرة نص عليها املشرع )املطلب األول( 1التدابري تعترب من قبيل القوة القاهرة

،  والقوة القاهرة هي أمر ال ميكن إسناده إىل املدعي عليه أي ال بد له فيه كاحلروب، الزلـزال،  2القانون املدين

، فال يكون الناقل اجلوي مسؤوال عن األضرار اليت تلحق متلقي خدمة النقل مىت كانت هناك استحالة 3الرباكني

  .4وقوع الضرريف اختاذ التدابري الضرورية لتفادي 

  :املطلب األول

  :القوة القاهرة 

صراحة على إعفاء الناقل اجلوي من املسؤولية جتاه املتعاقد معه بناء على  1929مل تنص اتفاقية وارسوا لسنة 

أو أنه : "... من االتفاقية واليت تقضي بـ 20حتقق القوة القاهرة ولكن اإلعفاء يتفاد ضمنيا مما جاء يف املادة 

  ".املستحيل عليهم اختاذها أي كان مستحيال على الناقل وتابعيه اختاذ التدابري الضرورية لتفادي الضرركان من 

والقوة القاهرة هي اليت مل تتخذ ملواجهتها التدابري الضرورية واليت يستطيع الناقل اجلوي أن يـدفع مسـؤوليته   

  .5فرنسي تعترب من قبيل القوة القاهرةجتاهها فمثال قد تكون راجعة إىل خماطر اجلو ويف ظل القضاء ال

                                                
1 - JEAN PIERRE TOSI,"le nouveau régime de la responsabilité du transporteur aérien 
de personnes " revue francaise de droit aérien Edition sirey, paris 1998, p107. 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال بد لھ فیھ كحادث مفاجئ أو قوة قاھرة كان : 127نص المادة  - 2
  .غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر

  .112، ص3سلیمان المرقس، المرجع السابق ج - 3
  .409في نفس المعنى ھاني دویدار، المرجع السابق، ص 

  .عبد الستار التلیلي، شروط قیام مسؤولیة الناقل الجوي، مرجع سابق  - 4
5 - Delphine Barault , mémoire DESS, op.cit. p31. 
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وعلى العكس من ذلك من يعترب خماطر اجلو مهما كانت طبيعتها ليست من القـوة القـاهرة كالعواصـف    

والصواعق أو االضطرابات اجلوية ألا حوادث خارجية ألن هذه املخاطر لصيقة بالوسط الذي حتلـق فيـه   

،  2أن الصاعقة اليت حطمت جهاز االتصال تعترب قوة قـاهرة  ، ولقد قضت حمكمة وهران يف حكم هلا1الطائرة

  .وال يتحمل الناقل اجلوي املسؤولية

  : الفرع األول

  عناصر القوة القاهرة

ولكي تعد القوة القاهرة سببا يعفى الناقل من املسؤولية أمجع القفه على ضرورة توافر عنصرين يف الواقعة املدعى 

  :ا فجائيا وهذان العنصرانا كي تكون قوة قاهرة أو حادث

 جيب أال يكون يف استطاعة الناقل توقعها ألنه إذا أمكن توقعها يعد :عدم إمكان توقع الواقعة: العنصر األول

الناقل مقصرا ومعيار التدابري الضرورية معيار موضوعي يقاس على ما يفعله الناقل احلريص إذا وجد يف نفـس  

العاصفة اجلوية تعترب من قبيل القوة القاهرة خاصة إذا قام الناقل اجلـوي  ، و3الظروف واملكان ونوعية النشاط

،  غري أنه ال تعترب من قبيل القوة القاهرة احلوادث الفجائية املتوقعة يف دائرة نشاط 4باستطالع اجلو قبل املغادرة

لناقـل يف الكشـف   الناقل كانفجار حمرك الطائرة أو عجالت اهلبوط وتلف أجهزا وهي على قرينة إمهال ا

  .5الدوري ويف إصالحها

  

                                                
1 -Barthelemy Mercadal pré edition 2 ,droit des transports terrestres et aérien , précis 
Dollaz, paris 1996, p269. 

  .314المجلة الفرنسیة للقانون الجوي، ص 09/01/1980حكم محكمة وھران في  - 2
  .344أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص - 3
 EMMAUUEL DU PONTAVICEمشار إلیھ في  30/05/1956قرار محكمة النقض الفرنسیة  - 4

op,cit, p93.  
إلى عطب تقني في المحرك أیسر في الطائرة في  بب تحطم الطائرة یعودالخبرة التقنیة وصلت إلى أن س - 5
  .مسافر 120أودت بحیاة  06/03/2003
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  :عدم إمكانية دفع الواقعة: العنصر الثاين

جيب أن تكون مستحيلة التوقع وكذلك جيب أن تكون مستحيلة الدفع ومعيار استحالة الدفع موضوع يقـدر  

حملكمـة  مبقدرة غريه من الناقلني العاديني إذا ما وجدوا يف نفس الظروف كما أن معيار االسـتحالة يعـود   

املوضوع، يثبت الناقل أنه اختذ كل التدابري الضرورية ويبني األسباب اليت أدت إىل عدم إمكانية تفادي الضرر، 

  .1كما ميكنه أن يثبت أن الضرر كان سيقع حتما سواء اختذ التدابري أو مل يتخذها

  :الفرع الثاين

  أثر القوة القاهرة يف إعفاء مسؤولية الناقل اجلوي 

الناقل هذا الفرض فإنه يعفى من املسؤولية كليا وذلك النعدام رابطة السببية شريطة أن يثبت استحالة  إذا أثبت

أما الفرض الثاين هو أن تشرك القوة القاهرة مـع   20/01اختاذه التدابري الضرورية لتوخي الضرر عمال باملادة 

يقم بالتدابري الضرورية ملنع الضرر وبالتايل مينـع   خطأ الناقل فهنا ال ميكن للناقل أن يتحلل من املسؤولية ألنه مل

  :يبدوا لنا من خالل ذلكمن اتفاقية وارسوا  20/01باملادة من التمسك 

  .أن اتفاقية وارسوا اكتفت جبعل التزام الناقل اجلوي بسالمة الراكب وبعدم التأخري التزاما ببذل العناية

قل اجلوي بإمكان الناقل اجلوي دفع مسؤوليته بإثباته اختاذ كافة فبالرغم من إصابة الراكب بضرر أثناء فترة الن

التدابري الضرورية وبذلك ينفي اخلطأ من جانبه ولكن على الناقل إثبات أنه اختذ االحتياطات املعقولة لتـوخي  

هذا الضرر وهي التدابري اليت يتخذها الناقل احلريص أو رب األسرة إذا وجد يف نفس ظروف الناقل املسؤول و

حيث  حوادث القرصنة اجلويةما يتفق مع مضمون التزام الناقل اجلوي تبدوا أمهية اختاذ هذه التدابري خاصة يف 

مل يعد كافيا من الناقل جتهيز طائرة صاحلة للمالحة اجلوية جمهزة بكافة أجهزة االتصال وإمنا يتوجب عليه اختاذ 

طر اإلرهاب هذه اإلجراءات إما أن تتخذ قبـل عمليـة   عدد من اإلجراءات حلماية عملية النقل اجلوي من خ

                                                
  .408ھاني دویدار، المرجع السابق، ص - 1
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الطريان أو أثناءها وهي كافة اإلجراءات الفنية واألمنية للتأكد من خلو الطائرة فمن أي املتفجرات وغريها اليت 

قد تستخدم كوسيلة خلطف الطائرة أو ديد أمنها باإلضافة ملا تقوم به السلطات احمللية من إجراءات تفتـيش  

للقيـام   1966حيق لشركات الطريان وحسب توصيات منظمة الطريان املدين الواردة يف اتفاقية شيكاغو فإنه 

  .ببعض اإلجراءات حلماية أمن الركاب مثل تزويد الطائرة جبهاز مغناطيسي للكشف عن األسلحة

من قبل ولذلك ال  جند أن هذه الواجبات ال حصر هلا فهي تزداد وتتطور مع العلم وظهور خماطر مل تكن متوقعة

  .ميكن إيراد تعداد وإمنا تتقرر يف قضية على  حدي ويعود ذلك لتقدير قاض املوضوع

  .1وهذا ما دعا واصفي االتفاقية إىل ترك هذه اإلجراءات دون حتديد مسبق

ة إن قائد الطائرة هو املسطر على الطائرة أثناء الطريان لذلك من حقه اختاذ كافة اإلجراءات حلمايـة سـالم  

اخلاصـة بـاجلرائم    1963الطائرة والركاب واألموال املوجودة عليها وهذا ما نصت عليه اتفاقية طوكيـو  

إنزال أي شخص يشتبه حبمله مواد متفجرة : واألفعال اليت ترتكب على منت الطائرة ومن هذه اإلجراءات مثال

تلقـت  "   schroder –v- lufthansa berman 1989 air lines" 1989كما يف قضية عام 

شركة الطريان أثناء حتليقها فوق مساء كندا رسالة من السلطات الكندية بوجود قنبلة على منت الطائرة فهبطت 

للسلطات الكندية واليت تبني هلا بعد تفتيش الراكبة عدم وجود تلك ) املدعية(يف مطار كندا وسلمت املشتبه ا 

  .2ريانالقنبلة حيث قضت حمكمة بعدم مسؤولية شركة الط

  

  

  

  

                                                
  .407ھاني دویدار، المرجع سابق، ص - 1
  .228محمدین، دروس في القانون الجوي، الدار الجامعیة، بال تاریخ، ص یحي جالل وفاء - 2
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  :املطلب الثاين

  :العيب اخلفي أو الذايت بالطائرة 

قد تقلع الطائرة بأمان مث حيدث فجأة انفجار يف حمركها بسبب عيب ذايت ا ويكون هذا احلادث غري ممكـن  

نها التوقع وال الدفع به ويؤدي إىل سقوط الطائرة ووفاة ركاا أو تلف البضائع أو األمتعة املسجلة اليت على مت

فهل ميكن للناقل التحلل من املسؤولية يف مثل هذه احلالة أو تلقى تبعة العيب الذايت يف طائرة على عاتقه مبعىن 

آخر هل احلادث الناجم عن العيب اخلفي بالطائرة غري ممكن التوقع وال الدفع ميكن أن يعفى الناقل اجلوي من 

  املسؤولية؟

استبعد حالة العيب الـذايت يف   1929شروع التمهيدي التفاقية وارسوا نالحظ بداية أن اتفاقية وارسوا يف امل

الطائرات يف حاالت إعفاء الناقل اجلوي إال أن عند الصياغة النهائية اقترح الوفد الفرنسي وأيده الوفد االيطايل 

بـا للمنازعـات   يف االجتماع املنعقد يف وارسوا إىل  إعفاء الناقل اجلوي من املسؤولية عن العيب  الـذايت جتن 

الكيدية ولكي ال يفسح اال للمدعي بأن الضرر يعود إىل هذا العيب ويشترط يف العيب الذايت أن يكون غري 

ممكن التوقع أال ميكن اكتشافه من قبل الناقل احلريص حدوث عيب يف احملرك النتهاء صالحيته ال ميكن التحلل 

  .من املسؤولية ألن الواقعة أمر متوقع احلدوث

في قضية عرضت على حمكمة بروكسل االبتدائية كانت مقاعد الطائرة غري مثبتة بأرضية الطائرة ويف حـني  ف

كانت آخره املقاعد مثبتة ا بدرجة تزيد عن درجة تثبيت املقاعد ذاا بأرضية الطائرة وعند سـقوطها أدى  

ا جبدران وسقف الطائرة عدت احملكمة االصطدام إىل انفصال املقاعد عن األرضية واندفاعها بالركاب وارتطامه

ومن العيوب الذاتية للطائرة قد تسقط الطائرة نتيجة عيب يف عد عيبا خفيا ال يسأل عنه الناقل عدم تثبيت املقا

، فهل يتخلص الناقل من املسؤولية بإثبات هذا العيـب؟  1تركيبها أو تقصري يف تثبيت حمركها أو أحد أجزائها

                                                
یسریة محمد عبد الجلیل، المسؤولیة عن األضرار الناشئة عن عیوب تصنیع الطائرات، رسالة دكتواره،  - 1

  .، ومایلیھا23، ص2006جامعة اإلسكندریة، كلیة الحقوق 
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،من اعترب عدم حتميل الناقل تبعية العيب الذايت يف الطائرة وإعفاءه من املسـؤولية  1نهمانقسم الفقه يف ذلك فم

مىت أثبت عدم إمكان توقع هذا العيب وكذلك عدم إمكان تفادي نتائجه، ولكي يتحقق عنصر عدم إمكـان  

  .عناية املعقولةالتوقع فيجب أن يكون هذا العيب خفيا أي أن الناقل جيهل وجوده ومل يتمكن من كشفه ببذل ال

،أن العيب الذايت يف الطائرة يعترب واقعة من داخل منشآت الناقـل وليسـت   2بينما يرى أنصار عنصر اخلارجية

أجنبية عن نشاطه مما جيعلها مفقودة لعنصر اخلارجة الذي البد من توافره يف كل واقعة ميكن اعتبارها قوة قاهرة 

امجة عن هذا العيب، وله باملقابل أن يرجع على املصـنع بـدعوى   ومن مثة يسأل الناقل عن كافة األضرار الن

  .الرجوع السيما أثناء فترة ضمان العيب

  :املطلب الثالث

  Risque de développement) خماطر التطور(دفع احلالة الفنية  

بالنظر إىل   )تطورخماطر ال(وختلو القوانني اخلاصة بالنقل من دفع احلالة الفنية  3يطلق عليها البعض خماطر النمو

التطور التكنولوجي واالكتشافات العلمية غدت يف صلب اهتمام الفقه والتشريع أصبح عيب احلالة الفنية يعين 

كيف يتم معاملتهم؟ ) املوزع، املورد، الناقل(أن املنتج بأصل عام مسؤول، ولكن ما مصري األشخاص اآلخرين 

ى موزعيه وموكليه لسحب املنتوج من التداول حني اطالعـه  أال ميكن أن تتطلب حرص من املنتج فيسارع لد

  .4على عيب يف املنتوج

  

                                                
  .3أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص - 1
  .489أنیس األسیوطي، مرجع سابق، ص - 2
في الجزائر، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة محمد بودالي، الحمایة القانونیة للمستھلك  - 3

  .353، ص2003بلعباس، 
  .2007قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة،  - 4
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دفع احلالة الفنية آثار تقاس فعلى املستوى اإلداري تباينت الرأي بني الدول أثناء صياغة التوجه األوريب لسـنة  

ستوى الفرنسـي  ،  على امل2منه أعطت فرصة االختيار األخذ ذا احلل أو طرحه 15،  لكن املادة 19851

استحوذت الفكرة على اهتمام الفقه وكان املشرع الفرنسي ملزم بأن خيتار بني مصلحة املضرورين يف احلماية 

األخذ بدفع احلالة الفنية ويبدوا أن االعتبـارات  ) الناقل(ومصلحة املهنيني واملتدخلني ) عدم األخذ ذا الدفع(

من القانون  4فقرة  11-1386رع الفرنسي فوضع نص املادة االقتصادية والعلمية مارست ضغطا على الشا

املتعلق باملسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة واليت منحت املنتج إمكانية دفع املسؤولية بإثبات أن حالة  98/389

ر ،وهذا يعين وضع خماطر التطو3املعرفة الفنية والعلمية وقت طرح املنتوج للتداول مل تسعفه يف اكتشاف العيب

على عاتق املستهلك وإميا كان األمر فإن األخذ بفكرة خماطر التطور وحىت وقف أحكام هذا القـانون الزال  

يعترضه على مستوى العملي بعض اإلشكاليات منها على أي معيار تتحدد احلالة الفنية؟ بأي تقدير يأخذ حني 

  إثارة هذا الدفع بالشخص أم باملوضوعي؟

تج املثري للدفع بأن مل يكن بوسعه التعرف على  العيب أو جتنبه على ضوء املعـارف  عبء اإلثبات يقع على املن

العلمية والتقنية املتوفرة وقت طرحه السلعة للتداول وهنا تضطلع حمكمة املوضوع بسلطة تقديرية باعتبـار أن  

  .املسألة تتعلق بالواقع مىت توافر شروط إعمال هذا الدفع

، فال يكفـي  4املعلومات املتوفرة جيب النظر إليها على املستوى الدويل ال الداخلي ومن املفيد اإلشارة هنا إىل

التعويل على احلالة املعرفة العلمية والتقنية املتوفرة لدى القطاع اإلنتاجي الذي ينتمي إليه منتوج حمل املساءلة وال 

                                                
خذ بدفع مخاطر التطور ورد ھذا الدفع في القانون األلماني بضرورة األالقبول وولقد حاز المقترح األلماني  - 1

  .قبول أغلبیة األعضاء تم تجسیده في المادة السابقة من التوجھ
  .155، ص2000نادیھ معوض، مسؤولیة صانع الطائرة، دار النھضة، القاھرة  - 2
ادة شھیدة، فكرة مخاطر التطور رھانات الموازنة بین مصالح المھنیین وحقوق المستھلكین في الحمایة، مجلة ق - 3

  .62، 51، ص ص2005-02خبر القانون الخاص، العددعن م سیة تصدرسدا
فتحي عبد الرحیم عبد اهللا، نظام تعویض األضرار التي تلحق بأمن وسالمة المستھلك في القانون المدني  - 4

  .70، ص2000والقانون المقارن، مجلة البحوث القانونیة، أبریل ، المنصورة 
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احلالـة  " "أي حمكمة العدل األوربيةالعربة على ر"أيضا على مدركات ومعلومات املهين املثارة مسؤولية بل أن 

  .1املتطورة حال طرح املنتوج للتداول" املوضوعية األكثر تطورا للمعرفة العلمية والتقنية

  :املطلب الرابع

  :خطأ املضرور والعيب الذايت يف البضاعة 

جيد ) الفرع الثاين(، والعيب الذايت يف البضاعة 2سببا عاما من أسباب اإلعفاء) الفرع األول(يعترب خطأ املضرور

ات قضـائية علـى ذلـك    ــولفهم أكثر نورد تطبيق 3حذورة يف النقل الربي الذي ينظمه القانون التجاري

  ).الفرع الثالث(

  : الفرع األول

  خطأ املضرور

يف حالة إثبات الناقل اجلوي أن اخلسارة ترجع إىل املضرور أو مسامهة هذا األخري فيها ميكـن إعفـاءه مـن    

  .4أو التحقيق منها من طرف اجلهة القضائية املختصة املسؤولية

لذا أتت املعاهدة بقاعدة إسناد حتيل إىل قانون احملكمة املثار أمامها الرتاع فيما يتعلق بتحديد أثر خطأ املتضـرر  

ص وتوزيع املسؤولية بينه وبني الناقل، وانتقد الفقه موقف االتفاقية ذا الشأن حيث يروا أن تطبيق هـذا الـن  

  .سيؤدي إىل إصدار أحكام خمتلفة يف خطأ واحد عندما يرفع الدعوى أكثر من مدعي أمام أكثر من حمكمة

                                                
  .58صدة شھیدة، المرجع السابق، قا - 1
یجوز للقاضي أن ینقض مقدار التعویض أوال یحكم بالتعویض إذا كان الدائن بخطئھ "من القانون المدني  177 - 2

من القانون المدني أشارت إلى خطأ المضرور  127وكذلك نص المادة " قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فیھ
  ".صدر من المضرور كان ملزم بالتعویض إذا أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب ال بد لھ فیھ أو خطأ"

وذلك عند إثبات القوة القاھرة أو عیب .... ال یمكن إعفاء الناقل من المسؤولیة "من القانون التجاري  48المادة  - 3
  ....".خاص بالشيء

لمصاب ھو إذا أثبت الناقل خطأ ا" 1929من اتفاقیة وارسوا  21ویقابل المادة  98/06من القانون  149المادة   -4
الذي یتسبب عنھ الضرر أو یساعد على حدوثھ  فللمحكمة التطبیق ألحكام قانونھا الخاص أن تستبعد المسؤولیة أو 

  ".تحققھا
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فلم يتضمن مفهوما خلطأ الضحية ضمن نصوصه مما جيعلنـا   98/06أما قانون الطريان املدين اجلزائري رقم 

نما نقل البضائع يكون كـل مـن   نذهب إىل القواعد العامة ويقصد باملضرور يف نقل الركاب املسافر نفسه بي

املرسل أو املرسل إليه ألا ميكن هلما رفع دعوى ضد الناقل وميتد مفهوم املضرور إىل تابعي املرسل إليه ميكـن  

أن يستغرق خطأ الناقل اجلوي أو يساهم معه يف إحداث الضرر ويف القانون املصري إذا أثبت الناقل اجلوي أن 

و السبب الوحيد للضرر فال مسؤولية تقع على عاتقه، وبالتايل فال حيكم عليـه  الضرر يعود خلطأ املتضرر وه

  .، ألن خطأ الناقل قد استغرق خطأ املتضرر يف أحداث الضرر1القاضي بتعويض ما

، يف طرق توزيع املسؤولية فمنهم مـن أحـذ   2ففي هذه احلالة يؤخذ مببدأ توزيع املسؤولية لكن اختلف الفقه

سامة األخطاء وهذا يعين أن القاضي ينقص من قدر التعويض بتوزيع املسؤولية بـني الناقـل   بنظرية التوزيع جل

، أما اجلانب اآلخر فأخذ بطريقة التوزيع وفقا للدور السببية بكل 3واملتضرر كإسناد كل من اخلطأين إىل اآلخر

  .ما يف إحداث الضررخطأ مبعىن أن املسؤولية تقييم بني املتضرر والناقل اجلوي بقدر مسامهة كل منه

يتفق مع نظرية السبب املنتج اليت قبلها الفقه والقضاء لتحديد مدى ) السببية(وبسبب اعتناق الفقه هلذه الفكرة 

  .توافر رابطة السببية بني اخلطأ والضرر

ويتفرق خطا املضرور وخطأ الناقل إذا كان اخلطأ متعمدا من جانب الضحية كان يلقي املسافر نفسـه مـن   

، يف مثل هذه احلالة يستطيع الناقل اجلوي االستناد إىل خطأ املتضرر لدفع مسـؤولية يف  4ائرة بغية االنتحارالط

  .الدعوى اليت أقامها عليه غريه

  

  

                                                
  .517ھاني دویدار، المرجع السابق، ص - 1
  .411ھاني دویدار، المرجع نفسھ، ص - 2
  .888سابق، الجزء األول، صالمرجع الالسنھوري،  - 3
مشار إلیھ  325، ص 1969المجلة الفرنسیة للقانون الجوي  28/6/1969باریس االبتدائیة في حكم محكمة  - 4

EMMAMUEL DU PONTAVICE op,cit, p96.  
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  :الفرع الثاين

  العيب الذايت بالبضاعة 

ولني يذهب بعضهم إذا اشترك املتضرر والناقل اجلوي قد اشتركا معا يف إحداث الضرر ممـا جيعلـهما مسـؤ   

  .1بالتضامن أمام اآلخرين

وهذا يعين حق اآلخرين ملطالبة الناقل اجلوي بتعويض الضرر بالكامل مع االحتفاظ حبق الناقل يف الرجوع إىل 

املتضرر ملعرفة سببه مسامهته يف حتقق الضرر ويقابل خطأ املتضرر يف نقل املسافرين خطـأ املرسـل يف نقـل    

رر يعود إىل خطأ املرسل فيستطيع أن يدفع املسؤولية عن عاتقه ويشـترط يف  البضائع، فإذا ثبت الناقل أن الض

  .خطا املرسل عدم التوقع وأن يكون غري ممكن الدفع

فلو كانت البضاعة سيئة احلزم والتغليف على حنو ظاهر ومل ينبه الناقل املرسل إلعادة حزم البضاعة فإنه بقبوله 

وال يسعفه التذرع خبطأ املرسل ألن اخلطأ يف هذه الصـورة كـان    نقل البضاعة حبالتها السيئة يكون مقصرا

  .2باإلمكان توقعه ودفعه

كما قضت حمكمة الصني التجارية بأن امتناع الراكب وإصراره على الصعود إىل الطائرة دون حصوله علـى  

بضـائع فقـد   ، وكذلك األمر يف نقل ال3األوراق الالزمة لذلك هو الذي كان السبب الوحيد يف تأخري نقله

حكمت حمكمة النقض املصرية بعدم مسؤولية الشركة الناقلة عن فساد البضاعة واعتربت أن تقاعس املرسل إليه 

  .4أشهر هو خطأ من جانب هذا األخري والسبب الوحيد يف حدوث الضرر 3يف استالم البضاعة ملدة 

                                                
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا مسؤولون عنھم بالتضامن في "من القانون المدني  126المادة  - 1

  ".منھم في ذلك التعویض وبالتساوي إال إذا عین القاضي نصیب كل
  .143سابق، صالمرجع الي، ینمحمد فرید العر - 2
مشار إلیھ في أبو زید  105، ص1963المجلة الفرنسیة للقانون الجوي،  05/11/1956محكمة السین التجاریة  - 3

  .349رضوان، المرجع السابق، ص
أحكام دعوى مسؤولیة : دمشار إلیھ عدلي أمیر خال 338طعن رقم  20/12/1982محكمة النقض المصریة  - 4

  .2000الناقل الجوي منشأة المعارف، اإلسكندریة 
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نها االتفاقية وكان على واضعوا اتفاقية ويبدوا لنا من خالل تعرضنا خلطأ املضرور هناك مسألة هامة أغفلت ع

مل تتضمن االتفاقية عالجا ملشكلة الضرر  الضرر املرتد؟ اختاذ حلول موحدة بشأا وهو  1929وارسوا لسنة 

املرتد أي احلالة اليت يتم فيها رفع دعوى التعويض من قبل شخص غري مصاب كأن ترفع من ورثته والسـؤال  

اعة الناقل اجلوي االستناد إىل خطأ الراكب لدفع مسؤوليته يف مواجهة دعوى الذي يثار هنا حول مدى استط

الورثة أو من يعوهلم املتضرر ويف هذه احلالة خيتلف احلل فيما إذا استعمل رافعوا الدعوى اسم وحق الراكـب  

عوا الدعوى وعندها يستطيع الناقل اجلوي أن يتمسك يف مواجهتهم خبطأ الراكب لدفع مسؤوليته، أو يستند راف

يف مطالبتهم للناقل على ما حلقهم من أضرار شخصية نتيجة الوفاة أو إصابة الراكب فإنه من املستقر عليه فقها 

  .أن املسؤول عن الضرر ال يستطيع أن يتمسك خبطأ الراكب إال باعتبار هذا اخلطأ هو من قبيل فعل الغري

معفى من املسؤولية يف حالة االعتـداء اإلرهـايب   وما ميكن مالحظته لدى تطبيق حالة خطأ الراكب كسبب 

نالحظ أن الراكب يف هذه الظروف معرض خلطر حال أو على وشك الوقوع مما يدفعه إىل اإلقدام على إتيان 

أفعال من شأا أن تؤدي إىل إصابته بأذى، وال ميكن أن تعترب هذا السلوك من جانبه من قبيل اخلطأ؟ ألن اهللع 

مثل هذه الظروف قد يفقده الوعي واإلدراك وبذلك ينتفي العنصر املعنوي للخطأ، ويف هـذه  الذي ينتابه يف 

  .احلال ال يعترب سلوكه مكونا خلطأ موجب إلعفاء الناقل من املسؤولية

  .وإمنا هو حركة غريزية ال تشكل خطأ

رمت اتفاقية طوكيـو سـنة   أما يف اجلزائر ومن أجل تأمني املالحة اجلوية جندها انضمت إىل عدة اتفاقيات فأب

واملتعلقة باجلرائم واألفعال األخرى اليت ترتكب على منت الطائرات واتفاقية الهاي بقمع اإلستالء فري  1963

اتفاقية مونتريال اخلاصة بقمع األفعال غـري املشـروعة    1971مث سنة  1970املشروع على الطائرات سنة 

  .1املوجهة ضد امن الطريان

                                                
 08/08/1995المؤرخ في  95/214مصادقة الجزائر على ھذه االتفاقیات بمقتضى المرسوم الرأسي رقم  - 1

  .44/1995الجریدة الرسمیة 
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  :الفرع الثالث

  طبيقات قضائية على أعمال القرصنةت 

حيث اعترب عملية اختطاف الطائرة وحتويل  11972ضد اخلطوط اجلوية السويسرية يف عام " هسرل"قضية  -

يف مفهوم االتفاقية فقد رفضت حمكمة جنوب نيويورك دفع الشركة الناقلـة بـأن عمليـة    " حادثا"مسارها 

واعتربت أن احلادث كل واقعة فجائية خارجة عن سيطرة الناقل االختطاف ال تعد بوصفها عمال إراديا عمديا 

إذ أنه ليس يف االتفاقية ما يقصي األعمال غري املشروعة اليت يرتكبها الغري من معىن احلادث كما رأت احملكمة 

  .بأن شركات النقل أقوى على حتمل تبعة هذه املخاطر من املضرورين

،  اختطفت طائرة كانت متوجهة من إسرائيل TWA(2(ية العاملية ضد اخلطوط اجلو" مريام هريمان"قضية  -

حنو نيويورك وأجرب قائد الطائرة على اهلبوط على صحراء األردن واحتجز الركاب بداخلـها ملـدة أسـبوع    

بالتعويض عما عانته من أذى نفسي لكن الشركة الناقلة دفعت بعـدم املسـؤولية   " هريمان"فطالبت السيدة 

ال تنطبق عليها وهي رابضة غري أن احملكمة قضت بأن عبارة على مـنت  " ة الكل منت الطائرةعبار"بدعوى أن 

الطائرة تشمل الفترة اليت يكون الشخص موجودا داخل الطائرة سواء يف السماء أو األرض واحلادث يكـون  

  .3بذلك حادثا مستمرا

عن األضرار النفسية والعقلية من خالل معربا عن رأيه حول مسؤولية الناقل اجلوي ) Tyler(يقول القاضي  -

قراءيت لنصوص االتفاقية أجد بعض الصعوبة يف إلزام الناقل بتعويض االضطرابات واآلالم النفسية اليت حلقـت  

                                                
تطاف الطائرات مشار إلیھ رفعت الفخري، حوادث اإلرھاب واخ 12/04/1972محكمة نیویورك في  - 1

  .1992ومسؤولیة الناقل الجوي، مصر 
  .149مشار إلیھ في طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص 12/04/1972المحكمة العلیا لوالیة نیویورك في  - 2
  .148رفعت فخري، المرجع السابق، ص - 3
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الواردة يف  Corporelleالراكب، فالنص الفرنسي األصلي يتكلم عن اجلرح أي أذى بدين آخر ولفظة بدين 

  .1سماين وحدهالنص إمنا تنصرف إىل الضرر اجل

ومل تكن األضرار النفسية تكفي وحدها بل جيب االنصراف إىل األضرار البدنية وقال القاضي بـأن اتفاقيـة   

وارسوا مل تتعرض إىل األضرار النفسية خالفا التفاقية بارن وضحت املقصود باألضرار واألضـرار النفسـية   

  .2من األضرار النفسيةواألضرار البدنية مما يستنتج أن اتفاقية بروكسل مل تتض

تعرضت شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية إىل حماولة الختطاف طـائرة   19/08/2003أما يف اجلزائر يف  -

كانت متوجهة من مطار هواري بومدين بالعاصمة إىل مطار السانية بوهران دف تغيري مسارها إىل جنيـف  

على منفذ العملية الذي ادعى أنه حيمل معه قنبلة  بسويسرا لكن حماولة االختطاف باءت بالفشل وألقي القبض

يدوية، هذه احلادثة أحلقت هلعا بالركاب وخوفا كبريا فهل كل األشخاص أو الركاب على منت الطـائرة أن  

،  أما على مستوى احملاكم اجلزائرية فأصبح القاضـي اجلزائـري عليـه    3يتجه إىل القضاء للمطالبة بالتعويض

عنوي وهو ما جاء يف النصوص القانونية املعدلة للقانون املـدين وبالضـبط يف قـانون    التعويض عن الضرر امل

  .4املعدل واملتمم للقانون املدين 05/10

  

  

  

  

                                                
  .119، صسابق المرجع الرفعت فخري،  - 1

2 - MICHAEL SDIKA, particularité de la gurisprudense anglo – saxonne dans le 
transport aérien, hnstitut de formation universitaire et de recherche du transport aérien, 
universitaire d'aix Marseille1999, p59 

  .737، مقال اختطاف طائرة بوینغ 2003أوت  20جریدة الخبر لیوم األربعاء  - 3
  ".یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة"كرر م 182تنص المادة  - 4
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  :املبحث الرابع

  :شرط اإلعفاء من املسؤولية 

، والنقل الدويل وأخضعت كل 1قد ميزت بعض التشريعات املنظمة للنقل اجلوي بني نوعني من النقل الداخلي

منها لنظام مستقل منها اجلزائر إال إذا وجدت اتفاقيات دولية منظمة هلا وتكون اجلزائر قـد إنظمـت إليهـا    

والتشريع املصري حيث أبقى القواعد العامة تطبق على النقل الداخلي بينما ترك أمر تنظيم النقل اجلوي الدويل 

  .1955لسنة  593التفاقية وارسوا اليت إنظمت إليها مصر بأمر رقم 

لكن املشرع مل يلبـث أن   1924ماي  31أما التشريع الفرنسي فقد نظم النقل اجلوي بقانون خاص صدر 

  .2)الداخلي والدويل(وجعل اتفاقية وارسوا هي املطبقة على النقل  1957ألقاه سنة 

  ونظرا الختالف القواعد املطبقة على النوعني جيب أن نتناول النوعني من النقل

  : املطلب األول

  يف بعض التشريعاتمدى صحة شرط اإلعفاء من املسؤولية بالنسبة للنقل اجلوي 

  ،  فما مدى صحة هذا الشرط؟3النقل الداخلي هو النقل الذي يقتصر على إقليم الدولة

  ).الفرع الثالث(، اجلزائر)الفرع الثاين(مث مصر) الفرع األول(نبحث تباعا ذلك الشرط يف فرنسا

  

  

  

  

                                                
  .98/06المعدل بقانون  64/166صدر ھذا القانون تحت رقم  - 1
  2531، فقرة 6مازوتیك، المسؤولیة المدنیة ج - 2
وغیر النظامیة تسمى المصالح الجویة الجزائریة للنقل العمومي النظامیة، "  64/166من القانون  17المادة  - 3

  ".داخلیة عندما تربط بین نقطتین أینما وجدتا داخل التراب الجزائري
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  :الفرع األول

  التشريع الفرنسيوقف يف امل 

  :احلالتان اللتان أجاز فيهما الشرط -1

  ).ب(، اخلطأ يف قيادة الطائرة )أ(خماطر اجلو : أجاز الشرط يف حالتني مها

  :املقصود مبخاطر اجلو -أ

يعفى ، وألن الناقل 1مل يبني القانون الفرنسي املقصود مبخاطر اجلو األمر الذي جعل تعاريفها تتعد بتعدد الفقهاء

، والقضاء الفرنسي يعترب خماطر اجلو غري القوة القاهرة وهي خطأ الناقل أو خطأ تابعيه 2منها طبقا للقواعد العامة

  .وبذلك نقول أن خماطر اجلو اليت ميكن ردها إىل فكرة احلادث املفاجئ

  :املقصود باخلطأ يف قيادة الطائرة -ب

طائرة يف قيادا ويترتب على ذلك أن امليكانيكي الـذي  يقصد باخلطأ الذي يرتكبه أي شخص يعمل داخل ال

يكشف عن احملرك قبل إقالعها ال يدخل يف ذلك وامليكانيكي هو من التابعني الربيني وأيضا الذي يعمل داخل 

الطائرة دون أن يشارك يف قيادا كأخطاء املضيفة أما إذا كان الناقل نفسه هو الذي يقود الطائرة فإن شـرط  

  3يكون باطال اإلعفاء

  :القيود اليت تلحق صحة الشرط يف احلالتني السابقتني -2

لكي يكون الشرط صحيحا بالنسبة هلاته احلالتني جيب أال يهدف إىل اإلعفاء من املسؤولية عن األخطاء العمدية 

  :من قانون املالحة اجلوية قد اشترطت شرطني مها 24/02أو اجلسيمة أضف إىل ذلك املادة 

                                                
1-  DAMIEL LUREAU la responsabilité aérien loi national et convention de varsovie 
1961 n°130 

، 1966بیة، القاھرة سنة ثروت أنیس األسیوطي، مسؤولیة الناقل الجوي في القانون المقارن، دار النھضة العر - 2
  .448ف
  :من قانون المالحة الجویة الفرنسیة 43نص المادة  - 3

 est nulle toute clause ayant pour objet le transporteur de la responsabilité tant de son 
fait…: 
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 .الطائرة صاحلة للمالحة وقت اإلقالعأن تكون  -

، فاستعمال الناقل لطائرة غـري  1أن حيمل أفراد الطاقم الشهادات الدراسية والتراخيص اإلدارية الالزمة -

 .2صاحلة للمالحة واستعماله مالحني غري أكفاء يعين ارتكابه خطأ شخص

  :احلالتان اللتان أبطل فيهما القانون الشرط -3

  :ي حالتني أبطال فيهما الشرط ومهاقرر املشرع الفرنس

 .حالة اخلطأ الشخصي للناقل -

 .حالة اخلطأ يف شحن البضاعة أو تسليمها أو حفظها -

  :حالة التأخري ومدى شرط اإلعفاء فيها -4

هذه احلالة مل يبني املشرع الفرنسي مدى صحة شرط اإلعفاء فيها عن املسؤولية لذلك جيـب الرجـوع إىل   

، وتـذهب  3تذهب بعض أحكامه إىل احلكم بصحته باستثناء حالة الغش واخلطأ اجلسيم القضاء التماسا للحل

  .4أحكام أخرى إىل بطالنه

  .،  وهذا احلكم يشمل التأخري يف البضاعة5أما الفقه فيميل إىل حترميه

  

  

  

                                                
  من قانون المالحة الجویة الفرنسیة 42/02نص المادة  1

La clause ne décharge le transporteur de sa responsabilité que si l'aéraneuf était en 
bonne état de navigation au départ, et le personnel mumi de bravets et cerficats 
réglementaires  

  .492ثروت أنیس األسیوطي، المرجع السابق، ص - 2
  .324لنقل الجوي، صالمجلة العامة ل 1965فیفري  23المحكمة التجاریة للسان  - 3
  .433المجلة العامة للنقل الجوي، ص 08/11/1951استئناف باریس  - 4
  .494ثروت أنیس السیوطي، المرجع السابق، ص - 5
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  : الفرع الثاين

  يصرالتشريع املاملوقف يف 

  :نقل األشياء -1

انون املدين واليت تقضي بصحة الشرط بالنسبة لألخطاء الشخصـية يف  من الق 217تسري عليه أحكام املادة 

  .حدود األخطاء اليسرية وبالنسبة ألفعال التابعني عن سائر أخطاءهم العمدية منها واجلسيمة

،  أن النقل بالطائرة على اخلطوط اجلوية املنظمة يف مصر تتوافر فيه صفة 1وقد الحظ األستاذ أنيس األسيوطي

  .واليت تتمتع باحتكار فعلي وتورد شرط مطبوعة على تذاكر السفر شركة مصر للطريانتتواله  اإلذعان إذ

  :نقل الركاب -2

يعترب الناقل مسؤوال عن املسافر يف الفترة اليت تؤخذ فيها على منت الطائرة سواء يف حالة الوصول أو القيام فإن 

ى عقد الناقل مبوجب املسؤولية التقصريية يف احلالة اليت الناقل ال يكون مسؤوال عن سالمة املسافرين فيها مبقتض

  .2يثبت فيها اخلطأ ويف جانب الناقل

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .512ثروت أنیس السیوطي، المرجع نفسھ، ص - 1
  .72، ص1965على حسن یونس، عقد النقل، دار الفكر العربي  - 2
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  :الفرع الثالث

  التشريع اجلزائرياملوقف يف  

،  أن املشرع اجلزائري أبطل كل شرط يهدف إىل إعفاء 1من القانون املتعلق باملصاحل اجلوية 78يتبني يف املادة 

ة املترتبة عن نقل الركاب أما عن األشياء فإنه مل جيز الشرط اهلادف إىل اإلعفاء منـها إال يف  الناقل من مسؤولي

  :حالتني

 .إذا كانت اخلسائر ناجتة عن طبيعة األشياء املنقولة .1

 .إذا كانت اخلسائر ناجتة عن عيب خاص باألشياء .2

لسبب العيب الذايت بالبضـاعة  جعل هذا ا 98/06، والقانون  2 )75/02(75ويالحظ أن املشرع يف املادة 

سببا قانونيا لإلعفاء دون االتفاق على إعفاءه ما الفائدة من إدراج شرط اإلعفاء مـن املسـؤولية يف وثيقـة    

  الشحن؟

فاملشرع اجلزائري أكثر صرامة من املوقفني السابقني املصري والفرنسي أبطل الشرط يف كل احلاالت باستثناء 

  .ميكن أن تصاب بذلك وهي يف يد صاحبها) اخلسارة(كون الناقل ال بد له فيها  العيب الذايت بالبضاعة ألن

فيعترب باطال كل اتفاق يرمي إىل إعفاء الناقل اجلوي من املسؤولية شروط وبطالن االتفاق ال يؤدي إىل بطالن 

  .3العقد الذي يضل خاضعا ألحكام هذا القانون

                                                
لمتعلقة بالخسائر التي یمكن أن تنتج عن طبیعة األشیاء المنقولة أو عن عیب باستثناء الشروط ا"  78المادة  - 1

خاص بھا یعد كل شرط یرمي إلى إبراء ذمة الناقل من المسؤولیة أو إلى إقامة حد أدنى من الحدود المضبوطة 
خاضعا ألحكام بموجب ھذا القانون ملغى ودون مفعول إال أن إلغاء الشرط ال یقضي ببطالن عقد النقل الذي یضل 

  ".ھذا القانون
وفي حالة نقل الشحن المرسلة أو األمتعة ال یسأل الناقل إذا أقام الدلیل عن الخسارة التي "  75/02المادة  - 2

تحدث عن خطأ یغري إرشاد أو قیادة الطائرة أو لعیب خاص بالبضاعة وأنھ قد اتخذ ھو مندوبیة فیما یتعلق بجمیع 
  ".وسائل الضروریة لتجنب وقوع الخسارةاالعتبارات األخرى كل ال

  .1929من اتفاقیة وارسوا  23المتعلق بالخدمات الجویة وھي تقابل المادة  64/166من قانون  78طبقا للمادة  - 3
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نها إمنا هو تعديل أحكام املسؤولية الناشئة عن اإلخالل بالعقد وهي واالتفاق على حتقيق املسؤولية أو اإلعفاء م

  .إما بإعفاء الناقل أو ختفيف املسؤولية

  .1إخل...كما ميكن أن تكون الشروط االتفاقية واردة على سقوط دعوى املسؤولية أو تقصري مواعد التقادم

إن االتفاقيات اليت تقضي بإعفـاء الناقـل   ف 98/06من قانون اخلدمات اجلوية  78واستنادا إىل عموم املادة 

اجلوي من املسؤولية أو ختفيفها باطلة سواء كانت سابقة على وقوع الضرر أو الحقة له، والذي يقضي ببطالن 

كل شرط تضمنه عقد النقل اجلوي من خالل وثائق النقل أو كان معدال هلا ويبقى من حق املضرور أبراء الناقل 

ا أو جزئيا وهو تصرف من جانب واحد وهو تنازال من جانب املضرور عن التعويض وإعفاء من التعويض كلي

  .وهو بذلك يتحول االلتزام القانون إىل التزام طبيعي

  :املطلب الثاين

  حتديد مسؤولية الناقل اجلوي لألشخاص والبضائع 

ذلك محاية ملصاحل متلقـي  جعلت اتفاقية وارسوا مسؤولية الناقل اجلوي قائمة على أساس اخلطأ املفترض، ويف 

خدمة النقل إذ يعفون من إثبات خطأ الناقل ويف املقابل االتفاقية أقرت مبدأ املسؤولية احملددة للناقـل اجلـوي   

،  إذ 2بوضع حدودا قصوى للتعويضات اليت يلتزم بدفعها وهذا استثناءا على القواعد العامـة يف التشـريعات  

يتضح من ذلك وجوب حتقيق التناسب بني التعويض وبني الضـرر  األصل التعويض يكون على قدر الضرر و

،  أي 3حبيث ال جيوز تعويض املتضرر بأكثر من الضرر الذي أصابه وال ينقص من مقدار ما أصابه من ضـرر 

التعويض يكون ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، إال أنه يف بعض احلاالت قد خيرج املشرع عن 

                                                
1 - RENE RODIERE, op cit ,p240 

من  221/1وتقابل من القانون األردني  266من القانون المدني تقابل المادة  182والمادة  131طبقا للمادة  - 2
  .القانون المدني المصري

إذا جاوز الضرر قیمة التعویض فال یجوز زیادة التعویض إال التعویض الذي "من القانون المدني  185المادة  - 3
  "یكون في العقد
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،  1امة وألسباب يرى ا محاية ملصاحل بعض األشخاص ويأخذ بنظام املسؤولية احملدودة للتعويضهذه القاعدة الع

واليت دف إىل التوفيق بني مصـاحل النـاقلني    1929وهذه هي القاعدة املنصوص عليها يف اتفاقية وارسوا 

ز للناقل اجلوي حتديـد  اجلويني وبني مصاحل املتعاقدين معهم من مسافرين وأصحاب بضائع، ومع ذلك ال جيو

  .2مسؤوليته بل يسأل مسؤولية مطلقة يف بعض احلاالت

  :الفرع األول

  املسؤولية احملدودة  للناقل اجلوي 

املتعلق باخلدمات اجلوية بنصها على كل شرط يهدف إىل إعفاء الناقل  64/166من قانون  78أقرت املادة 

  .3هذا القانون، يكون باطال وعدمي األثراجلوي، أو وضع حد أدىن احلدود املنصوص عليها يف 

ويف املقابل أقر التشريع الدويل ومنه املشرع اجلزائري بنظام املسؤولية احملدودة للناقل اجلوي إزاء متلقي خدمـة  

املعدلة بربوتوكول الهـاي   1929النقل فاملسؤولية احملدودة يف التشريع اجلزائري هو مطابقة التفاقية وارسوا 

1955.  

  .فهم املسؤولية احملدودة للناقل اجلوي سنبني مفهوم حتديد املسؤولية مث نتكلم عن احلد األقصى للتعويضحىت ن

  :مفهوم حتديد املسؤولية: أوال

،  ويف نظام املسؤولية العقدية ال يشمل التعـويض إال األضـرار   4األصل يف التعويض يكون على قدر الضرر

  اشئا عن غش املدين أو خطئه اجلسيم غري أن هلذا األصل استثناءاملباشرة واملتوقعة ما مل يكن الضرر ن

  .ما هي مربرات االستثناء ؟

                                                
 بمعنى أن المدعي علیھ ال یلتزم بدفع التعویض أكثر مما ھو منصوص علیھ مھما یكن مقدار الضرر ما لم یكن - 1

  ھناك غش
  .یسأل في حالة الخطأ الجسیم والغش - 2
وھي قاعدة تخرج عن القاعدة العامة التي تجیز للمدین إعفاءه  1929من اتفاقیة وارسوا  23وھي تقابل المادة  - 3

  ).من القانون المدني الجزائري 178(من المسؤولیة 
، 1988ي، دیوان المطبوعات الجامعیة سنة على على سلمان، النظریة العامة لاللتزام في القانون المدن - 4

  .180ص
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  :مربرات حتديد مسؤولية الناقل اجلوي -أ

،  كما وجد حتديد املسؤولية يف مسـؤولية  1يف تشريعات أخرى 1929أوجد هذا املبدأ قبل اتفاقية وارسوا 

  .3احلديدية ،  ومسؤولية الناقل بالسكك2الناقل البحري

  .إال أن مبدأ حتديد املسؤولية ميكن تربيره باعتبارات اقتصادية أو جتارية

تتعرض املالحة اجلوية ملخاطر جسيمة، واألحداث اليت تتعرض هلا الطائرة وخيمة الذي تؤدي يف كثري من  -1

الناقل اجلوي بـدفع كـل    ،  وقد يؤدي إلزام4األحيان إىل هالك األرواح واألموال املتواجدة على منت الطائرة

التعويضات ألفلس الناقل وتعطل مشروع النقل اجلوي وكذلك افتقاده للطائرة اليت متثل ثروة االقتصادية للدولة 

خاصة الطائرات اليت حتمل عدد كبري من املسافرين لو مت إلزام شركات الطريان لكان التعـويض علـى كـل    

  .ة املالية للناقل،  وهو ما يؤدي إىل افتقار الذم5املسافرين

ومة كل وضع ولذلك بغية استمرار املرفق احليوي للنقل اجلوي وتشجيعا لالستثمار فيه وحتقيق االستمرارية ودمي

  .6اليت يلتزم ا الناقل جتاه املضرورينحدود قصوى للتعويضات 

طر، ولكن يصعب على يستطيع الناقل اجلوي جتاوز خماطر املالحة اجلوية عن طريق التأمني ضد هذه املخا -2

شركات التأمني أن تقبل حتمل مبالغ ضخمة إذا كانت مطلقة ما إذا كانت حمدودة أمكن الشركات خـوض  

  .7جمال التأمني ضد املخاطر اجلوية

                                                
فرنك عن كل  1000الذي حدد مسؤولیة الناقل الجوي تجاه الشاحنین بـ  1924قانون المالحة الجویة الفرنسیة  - 1

  .       طرد واحد
JEAN PIERRE  TOSI, op,cit ,p114  

انون البحري الجزائري ومعاھدة بروكسل من الق 805عالج المشرع الجزائري تحدید المسؤولیة في المادة  - 2
  .1924لسنة 

  في مسؤولیة الناقل عبر السكك الحدیدیة 1980اتفاقیة بارن  - 3
4 - RENE RODIERE, Droit de transports terrestres etaérien; 2 édition précis Dallaz, 
paris 1977. 

  www.léxaero.comر أنظ. 2006راكب دخلت الطیران  airbus (800(طائرة إربس  - 5
6 - RIESE ET J.T la cour, précis de droit aérien international et suisse, librairie 
génerale de droit de jurisprudence, paris 1951,p275. 

  .Ruse etla cour, op, cit, p275: في نفس المعنى أنظر 317ھاني دویدار، المرجع السابق، ص - 7
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ويبقى حتديد املسؤولية وباألخرى حتديد التعويض هو الوسيلة املثلى دف جتنب كـوارث جتاريـة مرتبطـة    

  .1بالبضائع أو األشخاص

إن حتديد املسؤولية هو مبدأ عام يهدف إىل محاية الناقل بصفة خاصة ومرفق النقل اجلوي بصفته هو ميثل  -3

  .2فائدة للناقل ميثل حد حمدد من التعويض مؤكد أحسن من تعويض كامل غري مؤكد

  :مقدار احلد األقصى للتعويض -ب

  .ني موقف املشرع اجلزائرينتطرق إىل احلد األقصى للتعويض يف االتفاقيات الدولية مث نب

  مقدار احلد األقصى للتعويض يف التشريع الدويل: أوال

لقد تصاعد احلد األقصى للتعويض يف نقل األشخاص بصفة مستمرة ويرجع هذا التصاعد لسببني تضاؤل خماطر 

جة الخنفاض قيمة الطريان بسبب تقدم التكنولوجيا والسبب الثاين هو تضاؤل القيمة احلقيقية مببالغ التعويض نتي

  .3النفوذ بارتفاع األسعار

إىل غاية اتفاقيـة مونتريـال    1929ولذلك تطور احلد األقصى للتعويض تطورا بدء من اتفاقية وارسوا لعام 

1999.  

  :1955وبروتوكول الهاي  1929احلد األقصى للتعويض يف اتفاقية وارسوا  -1

قصى للتعويض فإذا تعلق األمر بنقل الركـاب تكـون   احلد األ 22يف املادة  1929حددت اتفاقية وارسوا 

ألف فرنك أما فيما يتعلق بنقل األمتعة املسـجلة والبضـائع    12مسؤولية الناقل اجتاه كل راكب حمدودة بـ 

  .فرنك عن كل كيلو غرام 250فحددت الفقرة الثانية من املادة املذكورة التعويض يكون بـ 

                                                
1-" est surtout le seul moyen pour donner au transporteur la possibilité de contracter 
des aussurances destimees à evuter pour lui une catastrophe commerciale dans le cas 
d'un simistre inportant" ruse et lzcour, op, cit, p275. 

  .354بو زید رضوان، القانون الجوي، دار الفكر العربي، بال تاریخ، مصر، صأ - 2
  .355أ بو زید رضوان، المرجع السابق، ص - 3
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فرنك فرنسي لكل  5000كاحلقائب فقررت االتفاقية حتديد املسؤولية بـ  أما األشياء اليت حيتفظ ا الراكب

  .1راكب

اتفاقية وارسوا مل تضع حدودا قصوى عن أضرار التأخري مما يؤدي إىل تطبيق االتفاقية سواء عن أضرار التأخري 

سعار األمر الـذي  يف نقل الركاب أو نقل البضائع واألمتعة املسجلة،  ونظرا لتطور املرفق اجلوي وارتفاع األ

فقرر التعديل مضاعفة احلـد   28/09/1955أدى إىل تعديل االتفاقية مبقتضى بروتوكول املوقع يف الهاي 

،  إال أن الواليات املتحدة رفضت التصديق على الربوتوكـول  2فرنك 250األقصى يف جمال نقل الركاب إىل 

 وضع اتفاقيات مع هيئة الطريان األمريكي فأصـبح  ،  مما أدى إىل3)نقل الركاب(بالرغم من مضاعفة املبلغ يف 

  .4مبا يف ذلك مصاريف التقاضي)ألف دوالر 75(احلد األقصى للتعويض هو 

  :1975وبروتوكول مونتريال لعام  1971احلد األقصى للتعويض يف بروتوكول جواتيماال لعام -2

ية الركاب جعل احلد األقصى للتعـويض  ،  فيما يتعلق مبسؤول5احلدود القصوى اليت وضعها  هذا الربوتوكول

فرنك كما أستحدث احلد األقصى للتعويض عن التـأخري يف نقـل    1500000مبلغ مليون ونصف مليون 

  .6فرنك لكل مسافر 2500الركاب فجعله 

فرنك أمـا   15.000سواء اخلفية منها أو املسجلة فحدد مبلغ ) فقد، حتطيم، تأخري(أما التعويض عن األمتعة 

  .7فرنك عن الكيلو غرام 250ة للحد األقصى بالنسبة لنقل البضائع حدد مبلغ بالنسب

  
                                                

  .126محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص  1-
  .126، صالعریني، المرجع نفسھ محمد فرید - 2
من اتفاقیة وارسوا  22المعدلة للمادة  1955 من بروتوكول الھاي 11اقتصر التعدیل على الركاب فقط المادة  - 3

1929.  
4 - RENE RODIERE, op, cit, p135 

  .148املكي، القانون الجوي، المرجع السابق، صب أكرم - 5
  1929من اتفاقیة وارسوا  22المعدلة لنص المادة  8/01طبقا للمادة  - 6
أنظر عدلي أمیر  1971بروتوكول جوتیماال لعام  من 218والفقرة األولى من المادة  8/1المادة " ج"الفقرة  - 7

، 1996أة المعارف ، اإلسكندریة خالد، أحكام دعوة مسؤولیة الناقل الجوي في ضوء الطیران المدني، منش
  .214-213ص .ص
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  :1999احلد األقصى للتعويض يف اتفاقية موريال  -3

،  فأصبح هناك مستويني يف 1ظهرت اتفاقية مونتريال وأصبحت تنظر إىل األساس الذي تقام عليه هذه املسؤولية

ية على أساس املسؤولية املوضوعية إذا كانت قيمة األفراد أقل مـن  التعويض املستوى األول اليت تقام املسؤول

حق سـحب   100.000حق سحب خاص واملستوى الثاين إذا كانت قيمة األضرار تزيد عن  100.000

خاص فإن مسؤولية الناقل هي مسؤولية مفترضة تقبل النفي بإثبات أن الضرر مل ينشأ عن إمهال من جانبـه أو  

  .2تابعيه

بروتوكـول  "تأخري يف نقل البضاعة واألمتعة املسجلة وغري املسجلة وعن أضرار التأخري بقيت نفسها أما عن ال

  .3ووحدة القياس حقوق السحب اخلاص يف حتديد التعويض 1975لعام " مريال

  مقدار احلد األقصى للتعويض يف التشريع اجلزائري: ثانيا

مسؤولية الناقل بكل ما بداخلها من أشخاص، فإذا انعقدت  إن احلوادث اليت تتعرض هلا الطائرة كثريا ما تؤدي

ه لكل األضرار اليت جنمت عن احلادث ألفضى ذلك إىل إفالس مؤسسات النقل اجلوي، اجلوي على أساس جرب

،  على التوفيق بني مصلحة 4وشل حركة املالحة اجلوية، لذا حرصت اتفاقية وارسوا اليت صادقت عليها اجلزائر

التعـويض   من ناحية ومصلحة مستعملي الطائرة الركاب من ناحية أخرى فأخذت مببدأ مصلحة الناقل اجلوي

ا حبيث ال جيوز إلزام الناقل بأن يدفع للمضرور أكثر منه، ويف املقابل فإن االتفاقيات الذي ال يتجاوز حدا معين

                                                
1 - LASD KHECHANA "la responsabilité du transporteur aérien d'apres la 
convenction du 12 october 1929 et la convenction de menterial du 28 mais 1999, 
mémoire dess transport aérien, institut de formation universitaire et de recherche du 
transport aérien université d'aix , Marseille 2001,p109. 
2- Loic card, op, cit,p170. 

   7.964=دوالر 1.364= ھفرنك بوان كاری 15.06: حق السحب الخاص - 3
  .ROSIME DE BARBEYRAC, op, cit p77: فرنك فرنسي أنظر

  .1964لسنة  26الجریدة الرسمیة عدد  - 4
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ى الناقل حسن النيـة  الدولية مل مل جانب مستعملي الطائرة، حيث قصرت االستفادة من التعويض احملدد عل

  .1ومسحت بدفع حد املسؤولية باتفاق يربم بني مستعملي الطائرة والناقل اجلوي

هي السارية املفعول فهي جزء من القانون الوطين وسنحاول أن نبني فيمـا  وارسوا ويف اجلزائر ال زالت اتفاقية 

جلوي وفقا لقانون الطريان املـدين  يلي احلدود القصوى للتعويضات عن كل حالة من حاالت مسؤولية الناقل ا

  .والقوانني املكملة له 98/06رقم 

  :احلد األقصى للتعويض يف نقل األشخاص واألمتعة احملمولة: ثالثا

على احلد األقصى للتعويض حتـدد قيمتـها مبـائيت     98/06من قانون الطريان املدين رقم  150تنص املادة 

  ، 2صى عن كل مسافروحدة حسابية كحد أق) 250.000(ومخسني ألف 

ميلغرام ونصف ) 65) (مخسة وستني(والوحدة احلسابية يف مفهوم هذا النص هي وحدة حسابية متشكلة من 

على أساس تسعمائة من األلف من الذهب اخلالص وميكن حتويل وحدات احلساب املذكورة إىل العملة الوطنية 

مة الذهب للعملة املذكورة من تاريخ النطـق  بأرقام صحيحة ويتم التحويل يف حالة دعوى قضائية حسب قي

باحلكم أي أنه إذا حلق الضرر بأكثر من مسافر أثناء الرحلة الواحدة التزم الناقل اجلوي بدفع تعويض يكون يف 

، ويشمل احلد األقصى يف نقل األشخاص كافة األضرار اليت 3ألف وحدة حسابية عن كل مسافر 250حدود 

املتعلقة مبسؤولية الناقل اجلوي يف نقل املسـافرين   98/06نون الطريان املدين رقم من قا 145تضمنتها املادة 

وهي األضرار النامجة عن الوفاة أو إصابته جبروح أو أي ضرر جسدي أو عضوي أو وظيفي كما يشمل احلد 

  .ملدينمن قانون الطريان ا 147األقصى للتعويض األضرار النامجة عن التأخري واليت نصت عليها املادة 

                                                
  .59، ص2005 1ھشام فضلي، مسؤولیة الناقل الجوي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ط - 1
  .ویةالمتعلق بالخدمات الج 64/166من قانون رقم  77/1وھي مقابلة للمادة  - 2
من القانون المتعلق بالخدمات الجویة التي تنص على أن مسؤولیة الناقل الجوي ال یمكن أن  180/1المادة  - 3

تمارس في أیة صورة كانت إال ضمن الشروط والحدود المنصوص علیھا في ھذا القانون دون اإلخالل بتحدید 
  .416ي دویدار، المرجع السابق، صاألشخاص الذین لھم حق التقاضي وال بحقوقھم الخاصة، أنظر ھان
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مل  98/06أما األضرار اليت تصيب األمتعة احملمولة مع املسافر على منت الطائرة فإن قانون الطريان املدين رقم 

جند أن املشرع قد وضع حـدا   64/166يشر املشرع إليها إطالقا وبالرجوع إىل قانون اخلدمات اجلدية رقم 

  .1وحدة حسابية عن كل مسافر 5.000أقصى للتعويض عن األضرار اليت تلحق ذه األمتعة وهو 

من  72وتشمل األضرار الالحقة باألمتعة القابلة للضياع والتحطيم وكذا أضرار التأخري يف نقلها طبقا للمادة 

  .64/166قانون 

  :احلد األقصى للتعويض يف نقل البضائع املسجلة: رابعا 

ال نقل األشخاص عرضة للزيادة املسـتمرة يف  رأينا كيف كان احلد األقصى للتعويض يف اتفاقية وارسوا يف جم

الربوتوكوالت املعدلة لالتفاقية فهل هذه الزيادة مشلت جمال نقل البضائع ونقل األمتعة املسجلة؟ وهـل نفـى   

املشرع اجلزائري على احلد األقصى للتعويض يف نقل البضائع واألمتعة املسجلة؟ مل ينص قانون الطريان املـدين  

د األقصى للتعويض يف نقل البضائع واألمتعة املسجلة، وبالرجوع لقانون اخلدمات اجلوية على احل 98/06رقم 

مسؤولية الناقل اجلوي فيما يتعلق باألمتعة املسجلة والبضـائع،  "تنص) 77/3(جند أن املادة  64/166رقم 

  ".وحدة حسابية عن الكيلو غرام الواحد 250تكون حمدودة بواقع 

يف حالة نقل األمتعة املسجلة أو البضائع تكون مسؤولية الناقـل  " اقية وارسوا على أنه من اتف 22وتنص املادة 

فرنكا عن كل كيلو غرام ما مل يقدم املرسل منه عند تسليم الطرد إىل الناقل  250اجلوي حمددة مببلغ مقداره 

رمسا إضافيا إذا لـزم األمـر،    إقرارا خاصا بني فيه قيمة الطرد احلقيقية عند التسليم وما مل يدفع مقابال لذلك

وعندئذ يكون الناقل ملزم بأن يدفع التعويض حبيث ال يتجاوز حد املبلغ املبني يف اإلقرار ما مل يقم الدليل على 

  ".أن هذا املبلغ جتاوز القيمة احلقيقية اليت قدرها املرسل منه عند تسليم الطرد

                                                
والمتعلق بالخدمات الجویة وھو مطابق  1964جوان  08مؤرخ في  64/166من قانون  77/02المادة  - 1

  1955لبروتوكول الھاي 
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ويض عن األضرار اليت تصيب البضاعة أو أمتعته فما عليـه  وبناء على ذلك ميكن القول أن التحديد املسبق للتع

  .1سوء ضرب وزن البضاعة أو األمتعة املسجلة باحلد القانوين للتعويض

لكن ما هو احلال إذا زادت البضاعة أو األمتعة عن احلد األقصى املذكور يف االتفاقية؟ عاجلت اتفاقية وارسـوا  

للمسؤولية فاملرسل أو املسافر يستطيع إعالم الناقل اجلوي بـالثمن  هذه احلالة وذلك جبواز رفع احلد األقصى 

احلقيقي للبضاعة أو األمتعة املسجلة واالتفاق معه على رفع احلد األقصى للتعويض وذلك مقابل رفـع رسـم   

  .2إضايف للناقل اجلوي وهو ما يعرف ذكر املصلحة يف التسليم

املسافر حبراستها إىل الناقل اجلوي، وبني البضائع الـيت يكلـف   واملشرع اجلزائري مجع بني األمتعة اليت يعهد 

املرسل الناقل اجلوي بنقلها يف حكم واحد خاص بتعني احلد األقصى للتعويض عن األضرار الالحقة ا، وقد مت 

وحد حسابية عن كل كيلو غرام من األمتعة املسجلة أو البضائع اليت تعرضـت   250حتديد احلد األقصى بـ 

املعدلة التفاقية وارسوا لعـام   1955ار وهو نفس احلد األقصى الذي تقرر يف بروتوكول الهاي لعام لألضر

،  وتشمل األضرار النامجة عن اهلالك أو التلف أو الضياع كما ميتد احلد األقصى للتعويض ليشـمل  19293

من قانون الطريان املدين  146/1دة األضرار الناشئة عن التأخري يف نقل البضائع واألمتعة املسجلة وهذا بنص املا

98/06.  

وتبىن املشرع ضابط الوزن يف تقدير احلد األقصى للتعويض دون االعتماد على تعداد الطرود وهـذا مراعـاة   

   5le poids taxe،  واملشرع اجلزائري أخذ بالوزن اإلمجايل اخلاضع للرسوم 4حلمولة الطائرة

  

                                                
  .555ثروت األسیوطي، مرجع سابق، ص - 1
البضاعة أو األمتعة  ذكر المرسل أو المسافر مصلحتھ عند تسلیم -"یجب توافر شرطین إلعمال ھذا المبدأ  - 2

  ".دفع المرسل أو المسافر الرسم اإلضافي في المقرر –المسجلة إلى الناقل الجوي 
  .فرنك 250الحد األقصى ھو  1955من بروتوكول الھاي  11المادة  - 3
  .334ھاني دویدار، المرجع السابق، ص - 4

5-  AMOR ZAHI, Droit des transports, op.cit,p258et RENE RODIERE, op.cit ,p25. 
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  :احلد األقصى يف حالة الضرر اجلزئي -أ

بسـبب  )) ب(فقرة  22(استحدث بروتوكول الهاي حكما مل يكن واردا يف االتفاقية األصلية تتضمنه املادة 

  :الضياع أو التلف أو التأخري ويفرق احلكم املستجدات بني فرضيتني

يلحق الضرر جبزء من البضاعة أو األمتعة املسجلة بدون التأشري عن قيمة الطرود األخرى بأخذ بعـني   -1

 .ر الطرود أو الطرد الذي حلقه الضرراالعتبا

وفيه يلحق الضرر جبزء من البضاعة أو األمتعة ولكن الضرر يؤثر يف قيمة الطرود األخرى كمـا لـو    -2

كانت آلة موضوعة أجزائها يف عدة طرود فيؤثر هالك جزء منها على قيمة باقي األجزاء يف هذه احلالة 

 .1د حتديد قيمة التعويضيؤخذ جمموع وزن الطرود كلها يف االعتبار عن

  واآلن ما هي الوحدة احلسابية اليت اعتمدها املشرع اجلزائري يف تقدير احلد األقصى للتعويض؟

  :حساب احلد األقصى للتعويض -ب

ميلغرام من الذهب علـى   65.5يقصد بالوحدة احلسابية يف مفهوم هذا القانون، وحدة حسابية مشكلة من 

ب اخلالص، وميكن ان حتول وحدات احلساب املذكورة بالعملة الوطنية بأرقام من األلف من الذه  900أساس 

،  ومبا 2صحيحة ويتم التحويل يف حالة دعوى قضائية حسب قيمة الذهب للعملة املذكورة يوم النطق باحلكم

) اريـة بوان ك(أن اتفاقية وارسوا هي جزء من القانون الوطين فقد اعتمد املشرع اجلزائري نفس قيمة الفرنك 

ميلغرام من الذهب عيـار   65.5الذي اعتمده املشرع الدويل كوحدة لقياس احلدود القصوى للتعويض وهي 

  .3من األلف ذهبا خالصا 900

                                                
  .149محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص - 1
  .من اتفاقیة وارسوا 22/5المقابلة للمادة  98/06من قانون الطیران المدني رقم  150/3المادة  - 2
  .1955من اتفاقیة وارسوا بعد تعدیل بروتوكول الھاي  22/5المادة  - 3
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حتديـدها   ى أساس قيمة الدينار اليت يتوىلكما أن املشرع اجلزائري قد جعل النظام النقدي اجلزائري قائما عل

لية وتبعا لذلك يكون لألوراق والقطع النقدية اليت يصدرها البنـك سـعرا   القانون مع احترام االتفاقيات الدو

  .1قانونيا

وبذلك ال ميكن األخذ بالسعر الرمسي للذهب عند حتويل الوحدات احلسابية الذهبية إىل العملـة الوطنيـة ألن   

ب األخذ إال بالسـعر  الدينار مل تعد تتحدد قيمته بقاعدة الذهب أي أنه ال يوجد ارتباط رمسي بينهما وهلذا جي

  .2احلقيقي له يف السوق احلرة

وللقاضي واسع النظر يف االستناد إىل السوق لتحديد السعر احلقيقي للذهب ويكون يف تاريخ النطق بـاحلكم  

  .االعتماد على سعر السوق توفر محاية للمضرورين حول زيادة الذهب يف السوق 150/3طبقا للمادة 

ية احملدودة واحلد األقصى للتعويض الذي فرضه املشرع اجلزائري ومـن خاللـه   لكن هذه فيما خيص باملسؤول

االتفاقيات الدولية والسؤال املطروح هل ميكن أن يسأل الناقل مسؤولية غري حمدودة أي مسؤولية مطلقة؟ أي ما 

  هي االستثناءات الواردة على حتديد املسؤولية؟

  :ودةاالستثناءات الواردة على املسؤولية احملد -ج

إن من الناحية القانونية ال جيد الناقلني اجلويني يتنازلون عن  ميزة حتديد مسؤوليتهم اليت قررا اتفاقية وارسـوا  

واألصل أن حتديد املسؤولية ال يتمتع ا سوى الناقل اجلوي حسن النية وبالتايل حددت بعـض احلـاالت ال   

مسؤوليته عن األضرار كاملة وال جيوز له التمسك بتحديد يكون فيها الناقل اجلوي حسن النية وبالتايل تكون 

  .املسؤولية

  

  

                                                
  .المتعلق بالنقد والقرض 14/04/1990ي المؤرخ ف 90/10من قانون  6و 2المادة  - 1
  .220محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص - 2
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  عدم إصدار وثائق النقل أو عدم اشتماهلا على البيانات الالزمة: أوال

على عدم إصدار الناقل وثائق النقل أو عدم النفي فيها يف حالة إصـدارها   1929رتبت اتفاقية وارسوا سنة 

رمه من التمسك بأحكام االتفاقية اليت تستبعد مسؤوليته أو حتد منها والغاية من على البيانات اإللزامية جزاء حي

ذلك هو تبصري املسافر إىل أن الناقل هو نقل دويل ومن ناحية أخرى إعالن املسافر أو املرسل بان الرحلة اجلوية  

  .ختضع لنظام املسؤولية احملدودة اليت تقررها االتفاقية

  :ة وارسوايف إتفاقي تذكرة سفر  -1

من اتفاقية وارسوا على أن يصدر الناقل اجلوي تذكر سفر حتتوي على مكان ) 1(الفقرة ) 3(تنفي املادة الثالثة 

اإلصدار وتارخيه ونقطيت القيام الوصول واحملطات واسم وعنوان الناقل وبيان يتضمن أن النقل خيضع التفاقيـة  

حرمان النقل اجلوي من التمسك بأحكام اتفاقية الترقيعية من  وارسوا وتنص الفقرة الثانية من نفس املادة على

  .املسؤولية أو حتد منها إذا مل يسلم املسافر تذكرة سفر

) 10(إذا قبل الناقل اجلوي بضاعة دون حترير رسالة النقل اجلوي أو دون تضمينها يف حالة إصدارها عشرة  -

هي مكان وتاريخ إصدار رسالة النقل اجلوي وحمطـات  و 08اليت حددا املادة  17بيانات إلزامية من أصل 

إخل وبيان أن النقل خيضع لنظام املسؤولية اليت ...توقف الطائرة، اسم وعنوان املرسل إليه إن وجد طبيعة البضاعة

من االتفاقية وبعد كثر البيانات الشكلية على عاتق ناقل الطائرة اقتصر بروتوكـول   9، املادة 1حددته االتفاقية

  :اء إقصاء الناقل اجلوي احلد اٌألقصى من املسؤولية يف نقطتنيإز

  ).تذكرة سفر، بيان األمتعة، أو خطاب النقل اجلوي(عدم تسليم وثيقة النقل سواء كانت  -1

عدم تضمني الناقل اجلوي تضمني خبضوع الناقل للمسؤولية احملددة فاتفاقية وارسوا ال جتيز للناقل التمسك  -2

  .نوين إذا ختلفت وثائق والبيانات الالزمةبالتحديد القا

                                                
1-  JEAN PIERRE TOSI responsabilité aérien édition techniques S.A paris 1979,p129. 
op. cit ,p20 
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  . 1مل يكن الشرطني من ضمن تشديد املسؤولية 1999من اتفاقية موريال  09واملادة  5/03أما وفقا للمادة 

  :يف التشريع اجلزائري سفرالتذكرة  -2

اتفاقيـة وارسـوا   وثائق النقل هي نفس الوثائق اليت تناولتها  98/06نص قانون الطريان املدين اجلزائري رقم 

  .)ب( ، بيان األمتعة ورسالة النقل اجلوي)أ( تذكرة سفر

  :تذكرة السفر وبيان األمتعة -أ

على أنه جيب أن يثبت عقد نقل األشخاص وتسـليم   98/06من قانون الطريان املدين رقم  132تنص املادة 

جود عقد النقـل وال علـى   وثيقة الركوب وال يؤثر غياب أو عدم صالحية أو ضياع وثيقة الركوب على و

  .صالحيته

غري أنه إذا قبل الناقل راكبا ال يتوفر على وثيقة الركوب فال يكون له احلق يف االستفادة من أحكام هذا القانون 

  .اليت تعفيه من املسؤولية أو حتد منها

لفهـا هلـا دور يف   ويتم إثبات عقد النقل بإثبات وثيقة الركوب واليت ليست الوسيلة الوحيدة لذلك وإمنا فتخ

  .اإلثبات فيكون جزائها على الناقل

فإذا قبل الناقل مسافرا دون تزويده بوثيقة الركوب فلن حيق له التمسك باألحكام املنصوص عليها يف قـانون  

الطريان املدين املتعلقة بتحديد املسؤولية أو اإلعفاء منها وكذلك بتطبيق األمر على بيان األمتعة نصت املـادة  

ينبغي إثبات بيان األمتعة أو بتسجيلها على وثيقة الركوب وال يـؤثر   98/06ن قانون الطريان املدين م 137

  .غياب أو عدم صالحية أو ضياع بيان األمتعة ال على وجود عقد النقل وال على صالحيته

                                                
1- " … de même l'inobservation relatives aux documents de transports est supprimée 
définitivement comme cause d'aggravation de la responsabilité du  transporteur à 
aérien par la convention de Montréal tant pour le transport des passagers que pour le 
transport des marchanderais " lassad KHECHANA, mémoire DESS, op.cit; p132.  



165 
 

قانون اليت تعفيه مـن  غري أن إذا قبل الناقل أمتعة دون تسليم بيان بشأا فال ميكنه االستفادة من أحكام هذا ال

  .املسؤولية أو حتد منها

  :رسالة النقل اجلوي -ب

يثبت عقد النقل اجلوي البضائع واملواد بوثيقة تسمى رسالة النقل اجلوي وال يؤثر غياب أو عدم صـالحية أو  

  .ضياع هذه الوثيقة على وجود عقد النقل اجلوي وال على الصالحية

إعداد رسالة النقل اجلوي أو إذا كانت الرسالة ال تتضمن البيانات الالزمة وإذا قيل الناقل اجلوي بضياعه دون 

  .1فال يكون للناقل حق االستفادة من أحكام هذا القانون اليت تعفيه من املسؤولية أو حتد منها

ـ  ن فرسالة النقل اجلوي للبضائع وأمهيتها تظهر يف حرمان النقل اجلوي من االستفادة من األحكام اليت تعفيه م

  :املسؤولية أو حتد منها

 .إذا قبل الناقل اجلوي البضاعة دون إعداد رسالة النقل اجلوي أصال -

إذا أعد الناقل اجلوي رسالة النقل اجلوي عن البضاعة اليت قبلها لكن دون أن يضمنها البيانات الالزمة وهي  -

والوصول، احملطات املنصوص عليها، اسم  املكان الذي أنشئ فيه املستند والتاريخ الذي أعد فيه نقطتا اإلقالع

وعنوان املرسل وطبيعة البضاعة، عدد الطرود ووزن البضاعة والنص على أن النقل خيضع لنظام املسؤولية املقررة 

 .2يف هذا القانون

اقل إن هذه البيانات كثرية جدا املذكورة يف رسالة النقل البحري وختلفها ال يتناسب مع اجلزاء املفروض على الن

وحرمانه من حتديد املسؤولية ولذلك كان من األفضل على املشرع حصر هذه البيانات واالقتصار على البيانات 

يؤدي إىل حرمانه من التحديد ) ختلف رسالة النقل البحري، إضافة إىل خضوعها للمسؤولية احملدودة(اجلوهرية 

                                                
  .98/06من قانون  134 المادة - 1
  .98/06ولم یتضمنھ قانون الطیران رقم  34المتعلق بالخدمات الجویة في المادة  64/166أشار إلیھا القانون  - 2
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تعملي الطائرة وحتل عن طريق األعراف السائدة وطبيعة أو البيانات غري اجلوهرية فمآهلا  االتفاق بني الناقل ومس

  .املعاملة

  ارتكاب غش أو خطأ معادل للغش: ثانيا

النظام املعمول به يف كل العقود جيب تنفيذه طبقا ملا اشتمل عليه وحبسن النية وإذا أراد الناقل تطبيق ذلك العقد 

أو غش ومادام أن اتفاقية وارسوا تطرقت لكل  فيجب عليه أن يبتعد عن كل حتايل تدلسيه أو أكاذيب أو خطأ

باعتبارها جـزء مـن    1929هذه العناصر فنتطرق إىل فكرة الغش واخلطأ املعادل للغش يف اتفاقية  وارسوا 

  ).ب(يف قانون الطريان املدين اجلزائري ) أ(القانون الوطين مث شرح الفكرة 

  :1929الغش واخلطأ املعادل للغش يف اتفاقية وارسوا  -أ

اختلف القفه حول مفهوم الغش واخلطأ املعادل له ألن االتفاقية إحالة أي نزاع إىل قاض الـوطن للمحكمـة   

، فمنهم من قال أن هذه اإلحالة هي قاعدة إسناد تتضمن اإلحالة أما الرأي اآلخر فقال 1املعروض عليها الرتاع

مسؤولية غري حمدودة ومت هـذا االخـتالف   أن هذه القاعدة موضوعية تتطلب مباشرة أن مسؤولية الناقل هي 

  .بالنظر إىل اختالف الدول حول ضبط مصاحل الغش واخلطأ املساوي له

، وطبق القضاء الفرنسي ذلك وساوى بني الغش واخلطأ 2فالقانون الفرنسي يساوي بني الغش واخلطأ اجلسيم

  .3اجلسيم

  

  

                                                
  .148محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص - 1

2-  REME RODIERE, op.cit. p254 ,373 et  j.p.tosi op. cit ,p150 et L.cartou aviation 
précis, Dalloz, paris 1979,p332. 
3- HASSANIA CHERKAOUI la responsabilisé international des transporteurs 
maritime et aérien, edition sochepress, paris 1987, p 
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،  وطبـق  1جلسيم وإمنا تأخذ بنظام اخلطـأ اإلرادي أما االجتاه األجنلو سكسوين ال يعرف فكرة الغش واخلطأ ا

، وجعل مسؤولية الناقل اجلوي غري حمدودة مهما كان التضارب يف املفـاهيم  2القضاء االجنلوسكسوين املفهوم

حول ضبط املصطلحات املستعملة فيما خيص مسؤولية الناقل إال أن املتفق عليه هو جعل مسؤولية الناقـل يف  

االجتاه الفرنسي أو االجتاه األجنلوسكسوين مسؤولية غري حمدودة فال يستفيد الناقـل مـن    كال اخلطأ مبني عند

  .3حتديد مسؤولية ومن ذلك نشري أن اتفاقية موريال طبق ذلك يف حالة نقل األمتعة وعن أضرار التأخري

  :98/06الغش واخلطأ املعادل له يف قانون الطريان املدين رقم  -ب

ال تسـري حـدود املسـؤولية    "املتعلق بالقواعد العامة للطريان املدين  98/06نون من قا 151تنص املادة 

يقدر أنه معادل للغـش الـذي   " املنصوص عليها يف هذا القانون إذا أثبت أن اخلسارة ناجتة عن غش أو خطأ

وارسـوا   من اتفاقيـة  25ارتكبه الناقل أو مندوبوه خالل ممارسة وظيفتهم إن هذه املادة هي مطابقة للمادة 

ألن االتفاقيـة   151مادام أن اجلزائر صادقت على االتفاقية ملاذا أدرجته اخلطأ املعادل للغش يف املادة  1929

  هي جزء من القانون الوطين يكفي أن يكون القانون يف االتفاقية؟

  .4لقواعد العامةاملشرع اجلزائري مل يعرف الغش واخلطأ املساوي له يف القواعد اخلاصة بالنقل اجلوي وال يف ا

أما الغش نقول أن املشرع اجلزائري يف القواعد العامة مل يتناوله كمصطلح موحد جند أنه دائما يسـتعمل أداة  

،  لكن املشرع 5الغش واخلطأ اجلسيم فاملشرع اجلزائري دائما يربط بني الغش واخلطأ اجلسيم"مثل ) و(العطف 

خلطأ اجلسيم هو درجة من درجات اخلطأ واخلطأ اجلسيم عرفـه  اجلزائري مل يعطي جامعا للخطأ اجلسيم ألن ا

  ".اخلطأ اجلسيم هو أكثر خطورة من اخلطأ البسيط"الفقه على أنه هو 

                                                
ھو كل فعل أو امتناع إرادي یعلم مرتكبھ أن من شأنھ أن یؤدي إلى اإلخالل بواجب ملقى على عاتقھ أو  - 1

  .ال إحداث الضرر للغیر أو بجعل مرتكبھ عن عدم اكتراث ورعونةاحتم
2- HASSAMIA CHERKAOUI, op.cit, pp 46.47 et 65.57.58. 

  .28/05/1999من اتفاقیة موریال  22/5المادة  - 3
من  849، 809المشرع البحري الجزائري وضع تعریفا موجبا محدد للسلوك الموجب للمسؤولیة غیر المحددة  - 4
  .قانون البحري الجزائريال

  .من القانون المدني الجزائري 178/02و  172/02أنظر المواد  - 5
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مثل حياد الناقل عن اخلط املنتظم احملدد للطائرة تفاديا للتأخري يف الوقت احملدد فيكون بذلك قد ارتكب خطـأ  

  .1جسيم

  .طأ اجلسيم حىت يكون الناقل اجلوي مسؤول على قدر الضرروال بد من توافر شروط الغش واخل 

وال يشترط أن تكون عالقة التبعية قانونيـة    2ال بد أن يكون الغش أو اخلطأ اجلسيم يف جانب الناقل أو تابعيه

  .ممكن أن تكون اقتصادية

تأديـة الوظيفـة    ال بد للمضرور أن يثبت ارتكاب غش أو خطأ جسيم والتابع يثبت أن اخلطأ وقع يف حالـة 

  .4مث العالقة السببية بينهما) 3مبناسبة الوظيفة(

  :املبحث اخلامس

  سقوط الدعوى وتقادمها كسبب معفي من املسؤولية 

إذا مل حيرك املضرور الدعوى ضد الناقل املسؤول عن الضرر الذي حلقه كمتضرر أو يف بضاعته خالل مـدة  

  .اقية الدولية فالدعوى إما أن تتعرض للسقوط أو التقادمأو االتف 98/06حيددها له القانون اجلزائري 

  : املطلب األول

  سقوط دعوى املسؤولية

من اتفاقية وارسوا على املتضرر أن يرفع الدعوى خالل سنتني اعتبارا من تاريخ بلوغ الطائرة  29نصت املادة 

يقاف النقل وإال سقط احلـق يف  جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يتعني وصول الطائرة فيه أو من تاريخ إ

  .رفع الدعوى ويعني قانون احملكمة املعروض عليها الرتاع طريقة احتساب املدة املذكورة

                                                
  .343ھاني دویدار، المرجع السابق، ص - 1
  .بإمكان المتبوع الرجوع على التابع في حدود الخطأ الجسیم 137من القانون المدني والمادة  136أنظر المادة  - 2
  .98/06لطیران رقم قانون ا 94،95،96،97المواد  - 3

4-  JEANE PIERRE TOSI, op. cit ,p154 
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من االتفاقية هي مدة تقادم ومن مثة تكون قابلـة   29ذهب البعض من الفقه أن مدة سنتني اليت حددا املادة 

مجيع أنواع النقل حبريا أو بريا جيب أن ترفع خـالل   للوقف واالنقطاع ويربرون على أن دعوى املسؤولية يف

  1فترة قصرية وهذه الفترة تعترب فترة تقادم

من االتفاقية هي مدة سقوط أما الفقرة الثانيـة مـن    29بينما يذهب رأي آخر إىل أن املدة اليت حددا املادة 

اوي الناشئة عن النقل اجلـوي  فتسري أحكام السقوط على كل الدع 2تتكلم عن اختصاص احملكمة 29املادة 

اخلاضع التفاقية وارسوا مهما كانت طبيعتها سواء كان املرسل أو املدعي يف الدعوى املسؤولية هـو شـركة   

نصت صراحة يف املـادة   1999، أما اتفاقية موريال اجلديدة لعام 3التأمني اليت دفعت التعويض ألسرة املتضرر

  .تقادمعلى اعتبار املدة هي مدة سقوط ال  35

  : املطلب الثاين

  تقادم دعوى املسؤولية

هل هي مدة سقوط أو تقادم مل يدخل ) سنة 2(جتنبا لكل املضربات بني الفقه والقضاء حول حتديد مدة سنتني 

  .املشرع اجلزائري يف ذلك النقاش وجتنب ذلك حيث نص على أن املدة املذكورة هي مدة تقادم

حتدد تقادم الدعوى مبضي سنتني اثنتني فيما يتعلق بـدعاوي  " ذلك  على 98/06من قانون  56نصت املادة 

مسؤولية اخلسائر املسببة لألشخاص املنقولني واألمتعة  والشحن املنقول وألعضاء طاقم الطائرة مـع مراعـاة   

  .أعاله 153أحكام املادة 

  " املكان املقصودتسري املهلة اعتبارا من يوم وصول الطائرة أو اليوم الذي يفترض فيه وصوهلا إىل

                                                
  .443أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص - 1
  ، في نفس المعنى أنظر169محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص - 2

: RENE.RODIERE, op.cit. p279 ,377 
  .425أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص -  3
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فتسري القواعد املتعلقة بالوقف واالنقطاع الواردة على التقادم وبالتايل ميكن متديد اآلجال اليت ميكن أن ترفـع  

فيها دعوى املسؤولية على الناقل اجلوي كلما حصل انقطاع يف مدة تقادم فيبدأ حساب مدة التقادم من جديد 

  .1ومن تاريخ انقطاعه

ائري طريقة احتساب مدة السنتني فجعل املهلة تسري اعتبارا من يوم وصول الطائرة سواء وحدد املشرع اجلز

وصلت يف امليعاد أو متأخرة أو من اليوم الذي كان يتعني وصول الطائرة فيه إن مل تصل إطالقـا إىل مطـار   

ة عن عقد النقل الوصول، وتسري أحكام تقادم دعوى مسؤولية الناقل اجلوي الداخلي عن كل الدعاوي الناشئ

اجلوي ال بد من مراعاة املدعي الناقل أو الناقلني التابعني الذين نفذوا الناقل وميكن للناقل إذا أراد أن يبعد مـن  

مسؤولية أن يتمسك بتقادم دعوي صحيحة خالية من االنقطاع والوقف وحىت يتمكن الناقل من التصدي إىل 

عليه أن يستخدم التأمني على مسؤولية اجتاه مستعملي الطـائرة  ) التعويض(هذه الدعاوي ومحاية مركزه املايل 

  .ومتلقي اخلدمة وهو ما نبحثه يف العنصر املوايل

  

  

  

  

  

  

  

                                                
إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جدید یسري من وقت انتھاء األثر المترتب على " انون المدنيمن الق 319المادة  -  1 

  ..."سبب االنقطاع
أسباب الوقف واالنقطاع للتقادم المتعلقة "  64/166من قانون الخدمات الجویة رقم  107أنظر كذلك المادة 

  ...".القانون بااللتزامات والعقود تطبق على دعاوي المسؤولیة الواردة في ھذا
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  : املبحث السادس

  :التأمني كوسيلة لدفع مسؤولية الناقل

تسارعت التطورات حبيث أصبحت وسائل وطرق إيقاع الضرر متعددة وخميفة فلم يكن أمام التشـريعات إال  

طوير أساليبها يف التعويض، وإجياد أسس جديدة للمسؤولية تكون قادرة على مواجهة هذا التطور وإن تطور ت

، تؤدي إىل جسامة األضرار احلاصلة يف حالة وقوع كارثة جوية، ومن جهة أخرى وجـود  1خماطر الطائرات

احل الناقل الذي جيد نفسـه  وسائل وآليات خاصة بالتعويض تكفل عدالته وإن ظهور مفهوم التأمني كان يف ص

أمام شخص معسر ال أموال لديه ولذلك ألزم املشرع اجلزائري نظام التأمني اجلوي وال خيتلف التأمني اجلـوي  

عن غريه من أنواع التأمينات األخرى فهو يشمل التأمني على املركبة والتأمني على البضاعة والتـأمني عـن   

وما يليها من  161زائري على التأمني على البضائع املنقولة جو يف املادة ، وقد نص املشرع اجل2املسؤولية املدنية

املتعلق بالتأمينات وقد اتسع سوق األمني اجلوي وتشعب نظمه ليشمل األمني عـن أضـرار    95/07األمر 

  .3اإلزعاج والضجيج واختراق الطائرة حلاجز الصوت

  

  

  

  

  

                                                
، ص 1999جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  - 1

  .75-74ص
یتعلق  1995ینایر  25الموافق لـ  1415شعبان  23مؤرخ في  95/07التأمینات الجویة بمقتضى األمر رقم  - 2

  .بالتأمینات
3-  EMMANUEL DU  PANTAVICE, les assurances aériennes, précis Dalloz, paris 
1972, p71. 
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  : املطلب األول

  ل اجلويأمهية التأمني من مسؤولية الناق

  .التأمني هو ضمانا إضافيا للمسافر وأمانا ماليا الناقل اجلوي

أمام املؤمتر الدويل للقانون املقارن والذي انعقد يف هامبورغ األملانية تأكـدت إجباريـة    1962يف أوت سنة 

ـ 1التأمني مت ، من مسؤولية الناقل اجلوي وكان نقاش حاد حول إجبارية التأمني وظهرت نقاشات حادة انقس

  .يف حقيقة التأمني بني مؤيد ومعارض

ومن بني املعارضني هلذا التأمني يعتمدون على حجج املضرور هو شخص أجنيب ال يوافق مقدما على خمـاطر  

الطريان كما أن حرية الطريان التجاري مقيد بعدم اإلضرار به أو مبلكيته على السطح بينما يرتبط املسافر بالناقل 

  .وفق النقل

  .أسعار التأمني يؤدي إىل ارتفاع قيمة أجرة النقلارتفاع  -

  أما املؤيدين هلذا التأمني

املتعلـق   64/166من قانون  96اجلزائر أيدت إلزامية التأمني من مسؤولية الناقل اجلوي فقد نصت املادة  -

ر الالحقة بالغري علـى  باخلدمات اجلوية على أنه ، باإلضافة إىل الزامية التأمني فيما يتعلق باملسؤولية عن األضرا

سطح األرض يتوجب على مؤسسات اخلدمات اجلوية للنقل العمومي أن تؤمن على مسؤوليتها عن األضـرار  

  .الالحقة باألشخاص املنقولني

أوت  9املـؤرخ يف   80/07املتعلق بالتأمينات قد أكد ما جاء به القانون رقم  95/07كما أن األمر رقم  -

جيب على كل "على أنه  196/1وجعل التأمني من التأمينات اإللزامية نصت املادة  املتعلق بالتأمينات 1980

                                                
1-  EMMANUEL DU  PANTAVICE, Ibid., p14. 
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ناقل جوي أن يكتتب تأمينا لدى شركة التأمني معتمدة باجلزائر لتغطية مسؤولية املدنيـة اجتـاه األشـخاص    

  ".والبضائع املنقولة وجتاه الغري

جيب على كل مستقل طـائرة يقـوم   "...  98/06من قانون الطريان املدين اجلديد رقم  171ونصت املادة 

  ".بالقطر اجلزائري باخلدمات اجلوية كان مسجال باجلزائر أو باخلارج أن يكتتب تأمينا يغطي مسؤولياته

ومن حيث الرقابة على هذا التأمني ختضع مباشرة لوزير املالية الذي يتصرف بواسطة اهليكل املكلف بالتأمينات 

  تزامه التأمني يعاقب الناقل اجلوي بدفع غرامة مالية تتراوحويف حالة عدم االمتثال الل

من نفس األمر وتكون مشفوعة بتقدمي شهادة التأمني عـن   199دج طبقا للمادة  10000إىل  5000بني 

  .املتعلق بالطريان املدين 98/06من قانون  173كل تفتيش تقوم به السلطة املكلفة بالطريان املدين وفقا للمادة 

فإلزامية التـأمني   1999ة التأمني أصبحت أمرا حتميا على الصعيد الدويل من خالل اتفاقية مونتريال وإلزامي

  .وفقا هلذه االتفاقية تفرضها دولة الناقل اجلوي ومن حق دولة جهة الوصول التثبت من ذلك

  : املطلب الثاين

  :مفهوم التأمني اإلجباري

، إذ عرف عقد التأمني بأنـه  1واملتعلق بالتأمينات 1995ة الصادر يف سن 95/07من األمر  2عرفت املادة 

عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي للمؤمن له أو الغري املستفيد الذي اشترط التأمني ملصلحته مبلغ من املال أو "

فه إيراد أو أي عوض مايل يف حالة حتقق اخلطر املبني يف العقد وذلك مقابل قسط أو أي دفع مايل آخر، كما عر

مبوجبها يف شكل تباديل جمموع املؤمن هلم املعرضني  بأنه عملية ينظم"  2)مهيار) (hemair(الفقيه الفرنسي 

فشركات التأمني تربم عقد إعـادة  " لتحقق بعض األخطار ليعو من إصابة منهم كارثة بفضل األقساط جمتمعة

                                                
  .13/95المتعلق بالتأمینات ، الجریدة الرسمیة العدد  1995ینایر  25المؤرخ في  95/07أمر رقم  - 1
، 2000ألول التأمینات البریة سنة عبد الرزاق بلخروف، التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري، الجزء ا - 2

  .10ص
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إن األقساط اتمعة عادة ما تكون كافيـة  التأمني بضمان الكوارث اليت خترج عن حساباا وتوقعاا لذلك ف

  .لتغطية األضرار القليلة احملتمل وقوعها

والسؤال املطروح هل ميكن للمشتركني استرجاع األقساط املتبقية بعد انتهاء مدة معينة خاصة إذا مل تتحقـق  

  1كل األخطاء اليت كانت متوقعة؟

رة العالقة بني املؤمن هلم وجبمع األقسـاط منـهم   جييب صاحب املقال أن دور شركات التأمني يقوم على إدا

وتعويض البعض الذي تقع هلم الكارثة وبالتايل فإن شركات التأمني ليست مالكة لألقساط املدفوعة بل هـي  

مديرة ومسرية هلا كما ميكن لشركات التأمني يف إطار حتديدها للقسط أن تزيد فيه نسبة عن اخلـدمات الـيت   

  .ت التأمني اهلدف عن وجودهاتقدمها حىت حتقق شركا

) سنة مثال(ولذلك يرى صاحب املقال إمكانية إرجاع  املبالغ املتبقية واليت مل يتم التصرف ا خالل مدة معينة 

  .إىل املشتركني حىت حتقق العدل وعدم اإلثراء على حساب املشتركني ملصلحة شركة التأمني

ال يقبـل  ) منوذجيـة (هي عقود إذعان وهي عقود مطبوعـة  لكن عقود التأمني هي يف الغالب عقود نوعا ما 

مناقشتها من الطرف اآلخر وممكن أن يتجاوز احلظر قيمة االشتراكات املتحصل عليها لدى شركات التـأمني  

من قبل املؤمن ممكن خالل سنة يتعرض املؤمن لعدة أخطار وأحداث فهذه األخطار ال تعطـي االشـتراكات   

التأمني نفسها على دفع هذه األقساط والتعويضات للمشترك شـرط أال يتجـاوز   املطلوبة لكن جتد شركات 

  .حدود التعويض واملتمثل يف نظام املسؤولية احملدودة

  

  

  

                                                
، مقال بعنوان 2004دیسمبر  1القانون الخاص دراسات قانونیة جامعة أبو بكر بلقاید العددمجلة أمجد حسان،  - 1

  .78دور المؤمن في تأمین المسؤولیة اإلجباریة عن حوادث المرور، ص
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  : املطلب الثالث

  حدود التأمني من مسؤولية الناقل اجلوي

الت الوفـاة  تشمل وثائق التأمني اجلوي األضرار اليت تلحق باملسافرين يف نقل األشخاص جوا، وتشمل حـا 

واإلصابة جبروح أو األضرار اجلسمانية فالنطاق الزمين اللتزام الناقل اجلوي بضمان سالمة املسافرين كما تعطي 

هذه الوثائق األضرار اليت تلحق بالبضائع واألمتعة عن هالك وتلف البضائع خالل فترة تواجـد البضـائع يف   

الشاحن حائزا على رسالة النقل البحري بالنسـبة لنقـل   حراسة الناقل اجلوي ويشترط عقد التأمني أن يكون 

املتعلق بالتأمينات على الناقل اجلوي أن يكتتب تأمينا يغطي مسؤوليته  95/07البضائع وهلذا أوجب األمر رقم 

اجتاه الركاب والبضائع املنقولة شرط أال يقل املبلغ املؤمن عليه لتعويض األضرار اليت تلحق األشخاص املنقولني 

  .1ن مقدار مسؤولية الناقل احملدودة يف التشريع املعمول به يف هذا االع

التأمني على املسؤولية جيب أن يتناسب مع مبدأ حتديد التعويض أي مبدأ املسؤولية احملددة وهلذا فالتأمني على  -

م والغش وحاالت اإلمهال املسؤولية ال يعطي االستثناءات الواردة على مبدأ املسؤولية احملدودة وهي اخلطأ اجلسي

واخلطأ املتعمد يف جانب الناقل وتابعيه وحاالت عدم مراعاة الناقل ملا تفرضه مقتضيات أمن وسالمة الطائرة أو 

إمهال تزويد الطائرة بوثائق الرحلة اجلوية كشهادة املالحة وشهادة السالمة كل هذه استثناءات علـى مبـدأ   

اقل مسؤولية مطلقة أي مسؤولية غري حمدودة أي يسـأل الناقـل اجلـوي    املسؤولية احملدودة ويسأل عنها الن

  .2بالتعويض الكامل على قدر الضرر كل هذه األخطاء ال ميكن أن يغطيها التأمني على املسؤولية املدنية

تستبعد وثائق التأمني من نطاق التغطية، األضرار احملددة مثل احلروب واالضـطرابات املسـلحة واملصـادرة    

من القـانون   169، ويف القانون اجلزائري وتطبيقا للمادة 3مال الطائرة يف رحالت جتريبية ذات خطورةواستع

                                                
  .المتعلق بالتأمینات 95/07من األمر رقم  196المادة  - 1

2 - EMMANUEL DU  PANTAVICE, op, cit, p63. 
3-  EMMANUEL DU  PANTAVICE, Ibid. , p66 et 67. 
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يلتزم املؤمن مبقتضى عقد التأمني أن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذي اشترط التـأمني  "املدين اجلزائري 

  .ع احلادث أو حتقق اخلطر املبني يف العقدلصاحله مبلغا من املال أو إيراد أو عوض مايل أخر يف حالة وقو

  : املطلب الرابع

  فكرة التأمني وحوادث الطائرات

جيب على مسـتقل  "اليت تنص  98/06من قانون  171وكذلك املادة  95/07من قانون  198تنص املادة 

اجلزائري سواء كـان   الطائرة يقوم بالقطر اجلزائري باخلدمات اجلوية املبينة يف هذا القانون أو حيلق فوق القطر

  ".مسجال باجلزائر أو باخلارج أن يكتتب تأمينا يغطي مسؤوليته

املتضمن انضمام اجلزائر إىل اتفاقيـة رومـا    1964مارس  02املؤرخ يف  76-64وبالنظر إىل املرسوم رقم 

  .ة أجنبيةاملتعلقة باألضرار امللحقة بالغري على اليابسة من طرف مراكب جوي 1952أكتوبر  7املؤرخة يف 

، والذي يقصد به القوة القاهرة هو 1وهلذا يلتزم املؤمن بتعويض األضرار واخلسائر الناجتة عن احلاالت الطارئة

فيما يتعلق بإعفاء  160خطأ املضرور املتميز عن احلاالت األخرى كما هو احلال يف قانون العمل فمثال املادة 

اسا عن خطأ سببه الشخص الذي تعرض للخسارة أو منـدوبوه  مستغل الطائرة إذا برهن أن اخلسارة ناجتة أس

  .وإذا كان اخلطأ املذكور جزء فقط من سبب اخلسارة خيفض التعويض بقدر مسامهة اخلطأ يف اخلسارة

عالوة على ذلك جيب أن ال ينص عقد "اليت تقضي  95/07من قانون  173/2وما يستخلص من نص املادة 

  ".أن يتحجج به على الضحايا أو ذوي حقوقهمالتأمني على سقوط أي حق ميكن 

غري أن اجلدير باملالحظة أن خضوع هذه النشاطات الكتتاب تأمني إلزامي من املسؤولية ال يعين تطبيق قواعد 

املسؤولية عن األشياء غري احلية، طاملا أن املؤمن كقاعدة عامة يكون مسؤوال عن األضرار الناجتة عن حـادث  

من قانون التأمينات نظام التأمني عن  12/01من القانون املدين و 160تطبيق لنص املادة  مفاجئ أو قوة قاهرة

                                                
 1یوسف فتیحة مقال بعنوان التأمین على تطور المسؤولیة عن األشیاء غیر الحیة، مجلة القانون الخاص العدد  - 1

  .32صتلمسان، الجزائر، ، 2004دیسمبر 
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مسؤولية الناقل اجلوي من شأنه أن حيمي الناقل اجلوي من املسؤولية املدنية وبالتايل احلفاظ على ذمته املالية ومن 

تأمينا على مسؤوليته وأمـا مواجهـة   مثة عدم مطالبته بالتعويض إذا كان الناقل مغطي تأميناته كليا وإكتتب 

املخاطر والكوارث الطبيعية يبقى السبيل الوحيد للناقل هو التأمني على مسؤوليته لتتكفل شركة التأمني التغطية 

  .الكاملة ملتلقي النقل اجلوي واحلصول على التعويض الذي يتقرر لصاحله

واستمراريته يف نشاطه االقتصادي وقد عرب أحد الفقهاء فنظام التأمني من جانب الناقل يعد مبثابة دفع ملسؤوليته 

هذا عن الناقل اجلوي وطرق دفع مسؤوليته، " 1املسؤولية تدفع التأمني والتأمني يدفع املسؤولية"ذلك بقوله أن 

أما عن الناقل عرب الطرق والناقل بالسكة احلديدية الذي هو أقل خطورة من الناقل اجلوي والبحري فندرسه يف 

 ).باب الثاينال(

                                                
1 - " la responsabilité pausse à l'assurance, et l'assurance pausse à la responsabilité" 
L.Mazeaud, cite par EMMANUEL DU  PANTAVICE, op, cit, p79. 
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  الباب الثاني

  في
  حاالت إعفاء الناقل عبر الطرق والناقل بالسكك

 الحديدية
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  :الباب الثاين

  حاالت إعفاء الناقل عرب الطرق والناقل بالسكك احلديدية 

صـدرها  تتقرر مسؤولية الناقل التعاقدية جتاه الراكب إذا أصيب بضرر أثناء تنفيذ عملية النقل هذه املسؤولية م

التزام أساسي وهام وهو مبدأ االلتزام بضمان السالمة، فالناقل يف عقد النقل هو املدين بااللتزام بضمان السالمة 

جتاه الراكب، وختتلف مسألة الناقل باختالف وسيلة النقل املستعملة فيما إذا كانت سيارة أو قطار وال ميكن أن 

روضة عليه مبوجب العقد، غري أن حتقق هذه املسـؤولية التعاقديـة   تترتب إال عند إخالله بأحد االلتزامات املف

بتوافر مجيع شروطها ال جيرد الناقل من أن يواجه الراكب بأسباب يستهدف من ورائها إعفاءه من املسـؤولية  

كليا أو جزئيا فيقع على عاتقه أن يثبت السبب األجنيب الذي حيتج به لرفعها على عاتقـه، وأن عقـد نقـل    

ص برا يتولد عنه التزام على عاتق الناقل بضمان سالمة الراكب إىل جانب التزامه األصلي بنقله وتوصيله األشخا

إىل اجلهة املتفق عليها وأن مضمون االلتزام بالسالمة وحمله هو حتقيق نتيجة وهو منع وقوع حـادث يصـيب   

نتيجة ومبجرد إصابة الراكـب، كمـا   الراكب بضرر ومن مثة يصبح الناقل خمال بالتزامه عند عدم حتقق تلك ال

تنعقد على الفور مسؤوليته العقدية اليت ال يدرأها سوى إقامة الدليل على رجوع اإلصابة إىل سبب أجنيب عنه 

ال بد له فيه قوة قاهرة، حادث فجائي، أو فعل الغري أو خطأ املسافر عينه هذه األسباب اليت تدرأ ا مسؤولية 

اليت حتدد بنصوص صرحية من القانون ومنها االتفاقية اليت حتدد بإيقاف مـا بـني الناقـل    الناقل منها القانونية 

والراكب، وأما إن تعذر الناقل إثبات السبب األجنيب الذي يرفع به مسؤولية فإن الناقل بإمكانه أن يتجـه إىل  

ـ قـل عـرب الط  حتديد مبلغ التعويض أي ما يعرف بتحديد املسؤولية وهلذا نعاجل حاالت إعفاء النا رق يف ــ

  ) الفصل الثاين(وحاالت استبعاد مسؤولية ناقل بالسكة احلديدية يف ) الفصل األول(
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  : الفصل األول

  حاالت إعفاء الناقل لألشخاص عرب الطرق

  

مسؤولية الناقل التعاقدية تنشأ عن إخالله بأحد االلتزامات املفروضة عليه مبوجب عقد النقل والذي ينشأ عنـه  

رر للراكب أثناء تنفيذه فيطالب بتعويضه عن هذا الضرر لكن الناقل ميكن أن يواجه الراكب بأسباب حصول ض

يستهدف منها إعفاءه من هذه املسؤولية أو حترره من أعبائها كليا أو جزئيا فيكون له أن ينازع الراكب وحيتج 

بشكل صريح ومباشر بنصوص مقيدة عن طريق أسباب دفع املسؤولية هذه األسباب قد يتوىل القانون حتديدها 

أو تدرج حاالت اإلعفاء ضمن اتفاق ما بـني الناقـل   ) املبحث األول(فيكون اإلعفاء القانوين من املسؤولية 

  ).املبحث الثاين(والراكب فيكون اإلعفاء اإلتفاقي من املسؤولية 
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  :املبحث األول

  اإلعفاء القانوين للمسؤولية 

من القانون التجاري بنصها على أنه جيوز إعفاء الناقل من املسؤولية الكلية أو  63املادة حددت هذه احلاالت 

اجلزئية من أجل عدم تنفيذ التزاماته أو اإلخالل أو التأخري فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو 

لية هي القوة القـاهرة أو خطـأ   خطأ املسافر واضح من نص هذه املادة أن حاالت اإلعفاء القانوين من املسؤو

الراكب وهي تتفق مع طبيعة املسؤولية مادامت مسؤولية تعاقدية وعلى اعتبار أن التزام الناقل بسالمة الراكب 

هو التزام بنتيجة ال بوسيلة، فإن الراكب ال يكون ملزما بإثبات الضرر الذي أصابه أثنـاء عمليـة النقـل وال    

، كما يستطيع الناقل أن )املطلب األول) (القوة القاهرة(بإثبات السبب األجنيب يتخلص الناقل من مسؤولية اإل 

يدرأ من نفسه املسؤولية إذا أثبت أن السبب الذي أدى إىل حدوث الضرر بالراكب كان نتيجة خلطـأ هـذا   

ملة حـىت  ، فالراكب ملزم باحلفاظ على سالمة نفسه ولكن مسؤولية الناقل مسؤولية كا)املطلب الثاين(األخري 

ولو خالف الراكب التعليمات املقدمة من الناقل مادام أنه قد تسلم األجرة من الراكب، وميكـن للناقـل أن   

  . 1يستبعد مسؤوليته إذا كان أثبت خطأ الغري

  

  

  

  

  

  

                                                
لم ینص القانون التجاري الجزائري على فعل الغیر كسبب یدفع بھ الناقل مسؤولیتھ تجاه الراكب وإكتفت المادة  - 1

  .افربذكر القوة القاھرة وخطأ المس 65
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  :املطلب األول

  القوة القاهرة 

عـرض يف بـادئ األمـر إىل    تعترب القوة القاهرة سببا لإلعفاء من املسؤولية لذلك وجب علينا لتحديدها أن نت

  ).ب(لنتوصل بعد ذلك إىل إبراز أمهيتها ) أ(تعريفها أي إىل تبيان ماهيتها 

  :ماهية القوة القاهرة -أ

ولئن حاول من خالل بعضـها  ، 1تعرض املشرع اجلزائري إىل القوة القاهرة يف العديد من النصوص القانونية

ن خالل عناصرها املكونة ونتائجها فإنه مل يقدم لنا تعريفا عاما هلا حتديد هذه القوة القاهرة من الناحية التقنية م

كما أن فقه القضاء املقارن تعرض إىل القوة القاهرة وحاول تبيان عناصرها واستخالص آثارهـا دون حتديـد   

 .ماهيتها

بوسائل اإلدراك وبالرجوع إىل الفقه جند عدة تعريفات فقد عرفها القانون الروماين بأا كل ما يستعصى توقعه 

  .2اإلنساين وحىت إذ أمكن توقعه فإنه يستعصى على املقاومة

تعريفا جاء فيه أن القوة القاهرة هي كل واقعة تنشأ باستقالل عن إرادة املدين ) روجيه ديفور مانتيل(كما قدم 

  .3الوفاء بالتزاماته وال يكون باستطاعة هذا املدين توقعها أو منع حدوثها ويترتب عليها أن يستحيل عليه مطلقا

  

                                                
 ).10-05(من القانون المدني المعدل بقانون  138/02، 127أنظر المواد  - 1

2  - V. ROGER; "la force majeure dans les contrats civil ou commerciaux et dans les 
marches administratifs " thèse, paris 1920,p11. 

ة على االلتزام العقدي في القانون المقارن، رسالة دكتوراه، القراري، أثر القوة القاھر احسبوأنظر  ،في نفس المعنى
  .535، ص1979اإلسكندریة 

3-"tout fait indépendant de la volonté du débiteur qui débiteur qui n'a pu être prévu 
empêché par lui et qui le met dans l'impossibilité absolue de remplir ses obligations" 
V.ROGER; ibid;p12. 
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وقد اعتربها حسني عامر أا كل فعل ال شأن إلرادة املدين فيه ومل ميكنه توقعه وال منعه ويصبح بـه تنفيـذ   

وقد عرفها آخرون بأا هي اليت تصدر عن حادث خارج عن إرادة اإلنسان ال جتوز نسبته  ،1االلتزام مستحيال

يالحظ من خالل هذه التعريفات هو أن أصحاا حاولوا يف حقيقة  ، وما2له وليس من املمكن توقعه وتفاديه

األمر حتديد القوة القاهرة من خالل خصائصها دون الوصول إىل ضبط ماهيتها، ولرمبا يعود ذلك إىل طبيعـة  

رة القوة القاهرة اليت ال تتماشى مع تعريف دقيق وقار وقد وقع تغري هذا بأن صنعة القوة القاهرة ال تتعلق مباش

حبدث وبالتايل ليس هناك أي حدث ميكن إخراجه عن القوة القاهرة أو إدماجه فيها فهو يف حد ذاته ال يكون 

لكن هذه اخلاصية اليت جتعل بعض املؤسسات غامضة ال متنعها من أن تكون قابلة للتعريف حىت من  قوة قاهرة

ة القاهرة مل متنع هـذه األخـرية مـن    خالل عناصرها ومهما يكن فإن هذه الصعوبات يف حتديد مفهوم القو

  .االحتفاظ على أمهيتها

  :أمهية القوة القاهرة -ب

 .تربز أمهية القوة القاهرة أمهية بالغة تربز على العديد من املستويات

إذ وجدت يف أثينـا   ، 3فمن الناحية التارخيية هي فكرة عريقة عرفتها معظم الشرائع القدمية كالقانون الروماين

د اعترب القانون الروماين أن ربان السفينة مسؤول عن إتالف متاع املسافر من طـرف األشـخاص   وروما فق

املوجودين داخلها وال تنتفي مسؤوليته إال بقوة قاهرة ، وهذا يعين أن القانون الروماين كان يقصر اإلعفاء على 

  .ن االلتزامحاالت معينة حبيث أنه مل يصل إىل األخذ مببدأ عام يقرر إعفاء املسؤول م

كما عرفها الفقه اإلسالمي حتت نظرية العذر واحلوائج حيث يرى أنصار الفقه احلنفي أن إجبار املتعاقد الـذي  

يف جانبه على تنفيذ نتيجة متسك املتعاقد اآلخر حبقه الذي اكتسبه بالعقد يؤدي حتما إىل ضرر يلحق  قام العذر

                                                
 312، ص1949القاھرة  1حسین عامر، القوة الملزمة للعقد، ط - 1
مشار إلیھ حسن عكوش، المسؤولیة العقدیة والتقصیریة في  142مصطفى مرعي، المسؤولیة المدنیة فقرة  - 2

 .131، ص1970 دون دار النشر والبلد ،2القانون المدني الجدید وفق أحداث التشریعات المعدلة، ط
  .535ي، المرجع السابق، صرراقال احسبو - 3
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نفيذ العقد مع قيام حالة العذر فيه إجبار للمدين على حتمـل  باملعذور كما يوجب عدال رفع احلرج عنه ألن ت

ضرر مل يلتزم به أثناء إبرام العقد ويتكامل مفهوم العذر مع مفهوم اجلوائح يف الزروع والثمار الذي أخذ به كل 

ف برد، القحط والعطش واجلفـا "من الفقه املالكي واحلنبلي، فقد اتفق الفقهاء على اعتبار اآلفات السماوية 

ال "، وتعترب نظرية العذر واجلوائح تطبيقا لقوله تعـاىل  1جائحة توجب أن يوضع من الثمن عن عاتق املشتري

  .286البقرة آية ) 7..." (وال حتملنا ما ال طاقة لنا به" ... "يكلف اهللا نفسا إالّ وسعها

م رفع املشـقة كـالظروف   لكن هذه النظرية ليست خاصة بالقوة القاهرة بل تتعلق بكل احلاالت اليت تستلز

، مث جاء القانون الكنيسي فاعترف بالقوة القاهرة وقد ساعد رجال الدين على إيالئها القـدر  2الطارئة وغريها

الواجب من العناية اعتمادا على مبدأ العدالة واخلالق واإلنصاف ومن بعده أخذ القانون الفرنسي القدمي حـىت  

  .11473 صلب الفصل 1804 نصل إىل تقنينها يف جملة نابليون سنة

وقد سارت القوانني احلديثة يف هذا الطريق وليس أدل على ذلك من أجل الشرائع إن مل نقل كلها أخذت ذا 

املبدأ ففي القانون األوريب اعتمدت جمموعة الدول األوروبية مفهوم القوة القاهرة ونذكر من بينـها القـانون   

، كما أخذت جل البلدان العربية ومنها القانون السوري 4دنية اإلسبانيةمن الة امل 1105األساسي يف املادة 

، وبلدان املغرب العريب ولكي 5من القانون املدين املصري 165م سورية وكذلك الفصل .م 216صلب املادة 

  .يتحقق القوة القاهرة حبيث أن يتحقق مبدأ السببية بني الفعل والضرر لكي تعترب الواقعة سببا أجنبيا

                                                
 .105، ص1959، القاھرة 6عبد الرزاق السنھوري، مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي، ج - 1
، 2ط 2صبحي محمصاني، النظریة العامة للموجبات والعقود في الشریعة اإلسالمیة، دار العلم للمالیین، ج - 2

  .277، ص1972
إذا منع المدین بفعل القوة القاھرة أو الحادث الجبري من إعطاء أو عمل ما التزم  ال محل للتعویض" 1147ف - 3

  "القیام بھ أو إذ قام بأداء ما ھو محظور علیھ
4  la force majeure est constituée par un évéenemt qui ne pouvait" اإلسبانیة   1105 - 
normaleme,t etre prévue par debiteur et qui l'empléche de facon absolue d'executer son 
obligation". 

إذا أثبت الشخص أن الضرر وقع عن سبب أجنبي ال بد لھ فیھ لحادث "من القانون المدني المصري  165فقرة  - 5
عراقي  425قانون المدني الجزائري والمادة  127كان غیر ملزم بالتعویض وموافقة للمادة ... مفاجئ أو قوة قاھرة

  .من القانون اللیبي 168ادة والم
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  :السببية -ج

وجيب أن يتوافر مبدأ السببية العتبار الواقعة سببا أجنبيا أي سببا للحادث أو الضرر الذي حلق باملضرور، جيب 

أن تتوافر بني الواقعة املكونة له وبني احلادث عالقة سببية حقيقية وأكيدة، فال يكفي أن يكون السبب األجنيب 

يكون سببا حقيقيا وأكيدا، فإذا اقتصر أثر السبب على جمـرد   شرطا ضروريا لوقوع احلادث بل جيب أيضا أن

ازدياد فرصة حتقق احلادث أي جعله ممكنا فقط ال يتحقق الوجود األكيد لعالقة السببية فيجب يكـون هـذا   

وليس من الضروري أن تكون الواقعة اليت يستند إليها الناقل كسبب أجنيب عنه، قـد   1السبب منتجا للحادث

ها يف احلادث الذي أحلق الضرر بالراكب بل ميكن أن يترك معها غريها من الوقائع األخرى كما تسببت مبفرد

  .قد تشرك مع فعل الناقل أو خطئه

فال يشترط أن تكون السببية بني السبب األجنيب واحلادث سببية كاملة وإمنا يكفي أن تكون جزئية وبالتـايل  

  .2يكون إعفاء الناقل جزئيا هنا

قة السببية رابطة واقعية وليست رابطة قانونية باملعىن الدقيق فهي رابطة واقعية تترتب عليهـا آثـار   ومبا أن عال

قانونية، وذلك أن حبث وتقدير وجود هذه الرابطة ما هو إال معرفة وحتديد للسبب احلقيقي للحادث فيتـرك  

يف اعتباره جمريات األمور، وله  بالتايل تقديرها لقاضي املوضوع، حيكم فيها وفق خربته وظروف احلادث آخذا

  .أن يستعني يف ذلك بأهل اخلربة للوقوف على حتديد أسباب احلادث

  

   

                                                
 .261، ص1محمد التلي، النظریة العامة لاللتزام بضمان سالمة األشخاص ط - 1

أما إذا قصد الراكب المضرور صراحة من ھذا اإلقرار التنازل عن دعوى المسؤولیة التي قامت "1ھامش
أمر آخر حیث تنقضي الدعوى نتیجة لمصلحتھ بمقتضى عقد النقل وما یتولد عنھ من التزام الناقل بسالمتھ فھذا 

 ".للتنازل ومن ثمة ینقضي االلتزام تبعا لذلك
إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، مسؤولیة ناقل األشخاص في القانون الداخلي والقانون الدولي، دار النھضة العربیة،  - 2

  .199ص
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  :أثر السبب األجنيب يف إعفاء الناقل لألشخاص -د

إذا أثبت الناقل أن احلادث الذي ترتب عليه إصابة الراكب يرجع إىل سبب أجنيب عنه ومل يثبت خطأه حيـال  

إنه يعفي وال يسأل عن اإلخالل بااللتزام بالسالمة الذي يقع عليه، ألن إثبات السـبب  هذا السبب األجنيب، ف

األجنيب يبني أن عدم تنفيذ االلتزام ال يرجع إىل الناقل ومع ذلك فقد ال يترتب على إثبات السبب األجنيب من 

هذا السبب يف احلادث جزئيا  الناقل إال إعفاءه جزئيا من املسؤولية اليت تقع عليه ويكون ذلك إذا كان اشتراك

فقط، أما إذا أثبت خطأ الناقل بأن كان السبب األجنيب الذي يستند إليه ممكن التوقع وممكن الدفع فال ميكـن  

  .إعفاءه من املسؤولية وبالنسبة إلثبات السبب األجنيب فإنه يقع على كاهل الناقل ويتم بكافة طرق اإلثبات

خرى أي الظروف احمليطة بتنفيذ عملية النقل املتمثلة يف حالة الطريق فيـذهب  أما بالنسبة ملخاطر الطريق األ -

إىل أن عوامل الطبيعة وغريها من الوقائع احمليطة بعملية تنفيذ النقل تعد بطبيعتها عوامـل   1االجتاه السائد فقها

  .خارجية عن الناقل

العوامل فإن الناقل يعفى من املسؤولية  فإذا وجد احلادث الذي ترتب عليه إصابة الراكب مصدره يف أحد هذه

طاملا مل يثبت خطأه حيال هذه العوامل بأن كانت غري متوقعة وغري ممكنة الدفع سقوط صخرة علـى عربـة   

  .2النقل

  ما هو احلكم القانوين يف حالة االعتداء اإلجرامي؟* 

مان سالمة الراكب أم يعترب ذلك قد يقع اعتداء إجرامي على الراكب داخل وسيلة النقل فهل يلتزم الناقل بض

  من قبيل القوة القاهرة؟

  

                                                
 .493، ص1966ھضة العربیة، ، مسؤولیة الناقل الجوي في القانون المقارن، درا الن األسیوطيثروت  - 1
 .2ھامش  210إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، مرجع سابق، ص - 2
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إىل القول  بأنه جيب على أمني النقل تأمني الراكب ضد االعتـداءات   santlite(1) (سانتليت(ذهب الفقيه 

اإلجرامية وأن عليه البحث واختاذ االحتياطات والوسائل املالئمة نيابة عن الشـرطة الغائبـة، إال أن القضـاء    

مل يأخذ ذا الرأي، منذ إقراره قيام مسؤولية عقدية على عاتق الناقل عكس احلال عنـدما كانـت    الفرنسي

فقد قضت إحدى احملاكم بعدم مسؤولية الناقل عن التعدي اإلجرامي  2املسؤولية التقصريية هي الواجبة التطبيق

  .3الذي يقع على الراكب

أن إصابة راكب يف مرفقه نتيجة لتصادم سـيارة  ب 4 31/02/1941وقد قضت حمكمة النقض الفرنسية يف 

الناقل بسيارة أخرى ال ميكن معها اعتبار وضع املرفق على السيارة هو السبب الوحيد لإلصابة إذا مل يثبت أن 

املرفق مل يكن بارزا خارج الباب بصورة مبالغ فيها ويبدوا أن احملكمة أخذت بنظرية السببية املناسبة السـبب  

  .املالئم

قد اعترب من القوة القاهرة ايار جسر حتت القطار نتيجة لفيضان فجائي للنهر الذي مير من حتته وهنـاك  ف -

ال ميكن اعتبار قوة قاهرة هبوب عواصف قوية كون أن الناقل يكون قد شعر باشـتدادها   5رأي آخر قضائي

اخلطر أما إذا أمهل يف اختـاذ هـذه    تدرجييا وكان عليه أن يستعجل يف اختاذ التدابري اليت تقلل أو متنع حدوث

التدابري، فليس له أن حيتج بالقوة القاهرة وهي العاصفة واشتداد الرياح ليعفي نفسه من تبعية احلادث الذي أجنز 

  .عن ذلك والذي أضر باملسافر

                                                
وما بعدھا مشار إلیھ محمود التلي، مرجع سابق،  100، ص1884سانتلیت، المسؤولیة والضمان، باریس  - 1

  .549ص
 .249مشار إلیھ محمود التلي، مرجع سابق، ص  1998یولیو سنة  ALX 5حكم محكمة أكس  - 2
 .249مشار إلیھ محمود التلي ص 12/03/1974دالوز  1973دیسمبر  12محكمة باریس  - 3
جازیت دي بالیھ  1939في نفس المعنى نقض مدني جانفي سنة  231دالوز التحلیلي  1941مارس  31نقض  - 4

  .250مشار إلیھ التلي ص 1939/01/521
 .09/03/1948قرار محكمة النقض الفرنسیة في  - 5
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الناقـل  جعل القوة القاهرة سببا أجنبيا يدفع بـه   1من القانون التجاري 63فاملشرع اجلزائري يف نص املادة 

مسؤوليته كليا أو جزئيا بيد أنه مل ينص على احلادث الفجائي، فقد قصد بذلك عدم اعتباره سببا أجنبيا ألنه لو 

  .اجتهت نيته إىل اعتباره سببا أجنبيا يعفى به الناقل من مسؤوليته لنص على ذلك صراحة

  :طلب الثاينامل

  خطأ املسافر 

ية بسيطة فيما يتعلق خبطأ املضرور وموقف القوانني املختلفة القدمي منـها  نود يف البداية أن نشري إىل حملة تارخي

  .واحلديث من مفهوم خطأ املضرور

حيث كان القانون الروماين يطبق قاعدة قاسية تقضي بأن املضرور الذي ساهم يف إحداث الضرر الذي وقـع  

القانون الفرنسي القدمي فكان الفقيـه  عليه يتحمل وحده نتيجة ذلك، وقد سار يف مثل هذا االجتاه أيضا شراح 

، ولقد أخـذ  2الفرنسي دوما يرى أن من حترش بكلب أو حيوان فلحقه أذى من ذلك فالحق له يف تعويض ما

عندما "الذي نص على أنه ) 1945(القانون اإلجنليزي ذه القاعدة واستمر العمل مبوجبها حىت صدر قانون 

ئيا إىل خطئه الشخصي فإن الدعوى املتعلقة بالتعويض عن هـذا  يقع الضرر على شخص ميكن أن ينتسب جز

الضرر ال ميكن رفضها بسبب مشاركة املضرور يف حدوث الضرر ولكن خيفض التعويض على تقدير احملكمـة  

  ".الشتراك املضرور

ألمر أما القانون الفرنسي احلديث مل يضع نصا صرحيا يعاجل مشكلة اشتراك املضرور يف حدوث الضرر، وترك ا

  .3إىل ما استقر إليه القضاء يف توزيع املسؤولية حسب مسامهة كل من املدعي عليه واملضرور يف حدوث الضرر

                                                
یجوز إعفاء الناقل من المسؤولیة الكلیة أو الجزئیة من أجل عدم تنفیذ "من القانون التجاري  63ص المادة ن - 1

 ".التزاماتھ أو اإلخالل بھا أو التأخیر فیھا بشرط أن یثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاھرة أو خطأ المسافر
  .67، ص1980القاھرة ، 1عبد الرشید مأمون، عالقة السببیة في المسؤولیة المدنیة، ط - 2
 .27عبد الرشید مأمون، المرجع نفسھ، ص - 3
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أما املشرع اجلزائري فقد اعترب من جهته أن خطأ املضرور أو خطأ الضحية يشكل صورة من صور السـبب   

من القـانون   127ضرر وذلك حسب املادة األجنيب الذي يؤثر وجوده على قيام العالقة السببية بني اخلطأ وال

  .1املدين اجلزائري

  : الفرع األول

  :خطأ املضرور يف نطاق املسؤولية العقدية

املسؤولية العقدية تفترض لقيامها وجود رابطة عقدية بني طريف العقد وتقوم هذه املسؤولية نتيجة إلخالل بأحد 

دين يف املسؤولية العقدية إما يف عدم تنفيذه التزامه كامال أو االلتزامات الناجتة عن هذه الرابطة ويتمثل خطأ امل

جزئيا أو يف تأخري يف هذا التنفيذ أو يف تنفيذه التزامه بشكل معيب، وختتلف كيفية إثبات هذا اخلطأ حبسـب  

أن  نوع االلتزام الذي وقع اإلخالل به، ويستطيع املدين أن يدفع مسؤوليته يف مواجهة الدائن، وذلك بأن يثبت

الضرر الذي حلق بالدائن يعود إىل سبب أجنيب ال بد له فيه وإن مل يقم املدين بدفع مسؤوليته العقدية على هذا 

الوجه ثبت اخلطأ من جانبه وقامت مسؤوليته، وقد أيد القضاء املصري هذا االجتاه حيث جاء يف قرار حملكمـة  

  :النقض املصرية أنه

لعقدية ثبوت عدم تنفيذ املتعاقد اللتزاماته املترتبة على العقد، وال ترفع عنـه  يكفي لقيام اخلطأ يف املسؤولية ا"

املسؤولية إال إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إىل القوة القاهرة أو لسبب أجـنيب أو خلطـأ املتعاقـد    

  ".2اآلخر

دين أن ينفذ االلتزام عينا حكم إذا استحال على امل"من القانون اجلزائري  176وهذا ما نصت عليه أيضا املادة 

عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما مل يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال بد لـه  

مـن   177فيه، ويكون احلكم كذلك إذا تأخر املدين يف تنفيذ التزامه وجيوز كذلك للقاضي طبقـا للمـادة   
                                                

أو خطأ .... إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب البد لھ فیھ كحادث مفاجئ"ج .م.ق 127تنص المادة  - 1
 ".كان غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك.... صدر من المضرور

 .231الفاكھاني، الموسوعة الذھبیة، ص حسن - 2
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عويض أو ال حيكم بالتعويض إذا كان الدائن خبطئه قد اشترك يف إحداث القانون املدين أن ينقص من مقدار الت

  ".الضرر أو زاد فيه

إذ يستطيع املدين أن يدفع مسؤوليته العقدية يف مواجهة الدائن، وذلك بأن يتمسك األول بسلوك خمطئ للثاين 

  .1مدعيا أن هذا السلوك هو الذي أدى باملدين إىل إخالله بتنفيذ التزامه

ضمن القانون املدين الفرنسي نصا صرحيا خبصوص خطأ الدائن من حيث كونه سببا لدفع مسؤولية املدين ومل يت

فقـد   2العقدية، ولكن هذا ال يعين أن هذا القانون ال يعترف خبطأ الدائن يف كونه سببا إلمكان دفع املسؤولية

من القانون املدين  1148يف املادة  ورد هذا السبب ضمن مبدأ عام ألسباب إعفاء املدين من املسؤولية وذلك

يلتزم املدين بدفع العطل والضرر الناجم عن عدم تنفيذه التزامه أو بسبب تأخره يف هذا التنفيذ، "الفرنسي بقوهلا 

  ".ولو مل يكون هناك سوء نية من جانبه، طاملا مل يثبت أن عدم التنفيذ يرجع إىل سبب أجنيب ال بد له فيه

إىل أن خطأ الدائن كسبب لدفع مسؤولية املدين العقدية قد يكون خطأ شخصي كما لـو  وجتدر اإلشارة هنا 

كان رب العمل قد تأخر يف دفع جزء من أجحر املقاولة للمقاول ذ، مما جنم عنه تأخر هذا األخري يف تنفيذ جزء 

  ).رب العمل(من العمل نتج عنه ضرر للدائن 

بع للدائن عندما تربطه بالدائن عالقة عقدية، ومثال ذلك أن يعهد وقد يكون اخلطأ راجعا إىل تقصري ارتكبه تا

الدائن إىل خادم له يف تسليم ما تعهد املدين بتسليمه، فيتأخر هذا اخلادم عن الذهاب يف امليعاد احملدد مما يثبت 

  .عنه تأخر املدين يف التسليم

لدائن للمدين، كأن يكون هذا الشـيء  وأخري ا قد يكون خطأ الدائن راجع إىل عيب يف الشيء الذي سلمه ا

  .مشرف على  اهلالك فيهلك يف الطريق

  

                                                
 .20، ص1991، القاھرة 1یوسف أحمد حسین النعمة، دفع المسؤولیة لخطأ المضرور، ط - 1
  .21یوسف أحمد حسین النعمة، المرجع نفسھ، ص - 2
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  : الفرع الثاين

  :دفع مسؤولية الناقل خبطأ الراكب

تزداد أمهية النقل مع تطور احلياة والعالقات االجتماعية وتزداد تبعا هلا املشاكل واألخطاء اليت ميكن أن تنشـأ  

  .عن عملية النقل

ل العقدية يفترض وجود عقد بني الناقل واملسافر وبانتفاء هذا العقد ال نتصـور وجـود   ولقيام مسؤولية الناق

  .مسؤولية عقدية

ومن املعروف أن عقد النقل ينشأ على عاتق الناقل االلتزام بضمان السالمة للمسافر وهو التزام بتحقيق نتيجـة  

وال يعفيه من مسؤوليته هذه إال إقامـة   يكون مبوجبه الناقل مسؤوال عن عدم وصول املسافر ساملا إىل وجهته،

الدليل على أن الضرر الذي حلق املسافر يرجع إىل سبب أجنيب ال عالقة له به وعليه فإن الناقل يستطيع أن يدفع 

مسؤوليته، وذلك بأن يثبت وقوع خطأ من جانب املسافر أدى إىل إحلاق الضرر به ويف هذا املعـىن جـاء يف   

ان شركة النقل أن تتخلص من مسؤوليتها عن الضرر الذي أصاب الراكب طاملـا  بإمك"حكم حملكمة باريس 

أقامت الدليل على أن إمهال هذا األخري كان هو السبب الوحيد للضرر الذي وقع له مؤكدة أنه مل يكن بوسع 

  .1"أشركة النقل أن تتخلص من املسؤولية أي حال لو أا اقتصرت على حماولة إثبات عدم ارتكاا ألي خط

وصحيح أن عقد نقل األشخاص يتضمن التزام الناقل بضمان سالمة الراكب لكن هذا ال يعفي الراكب من أن 

يتخذ يف شأن نفسه كل ما يكفل سالمته فعليه أن يتوخى االحتياط التام يف ركوبه أو وقوفه جبانب السيارة أو 

ا االلتزام فإن حملكمة املوضوع أن تتحرى قدر نصيبه نزوله منها وعليه أن يلتزم باللوائح والتعليمات فإذا أمهل هذ

من اإلمهال فيما أصابه من ضرر وما إذا كان خطئه هو السبب الوحيد الذي ترتب عليه وقوع احلادث أو إذا 

كان قد اشترك مع خطأ الناقل وبالرجوع إىل القانون التجاري اجلزائري جند أن املشرع اجلزائري مل يسـتعمل  

                                                
في كتاب یوسف  مشار إلیھ 1975/02/17922مجلة األسبوع القانوني  01/03/1974استئناف باریس في  - 1

  .59سین النعمة، المرجع سابق، صأحمد ح
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ألجنيب وإمنا نص صراحة على صورتني من صوره ومها القوة القاهرة وخطأ املضرور وذلـك يف  عبارة السبب ا

منه وقد ذهب القضاء الفرنسي إىل حتميل الراكب التزاما أطلق عليه التزام بالسهر علـى سـالمته    63املادة 

ستطاع وال بد مـن  ، ومقتضى هذا االلتزام أن يعمل الراكب على جتنب احلوادث واألخطار قدر امل1الشخصية

اإلشارة إىل أن مرجع الضرر الذي أصاب املسافر خالل عملية النقل قد يكون أحيانا حالته الصحية وقد اهتم 

ومع ذلك ال يسأل الناقل مىت كانت الوفاة أو اإلصابة البدنية "بروتوكول جواتيماال ذه احلالة حيث حاء فيه 

حال كانت السبب الوحيد حلدوث الضرر، أما غري ذلك فـإن   ناجتة فقط عن احلالة الصحية للراكب، أن يف

الناقل يسأل عن كل ضرر حىت ولو أثبت أن احلالة الصحية للراكب قد سامهت مع خطأه يف إحداث الضـرر  

  ".مهما يكن هلذه احلالة الصحية من أثر يف إحداثه

دي إىل تضييق جمال االلتزام بالسالمة إيل وبالتايل فإن االلتزام الذي يقع على الراكب بالسهر على محاية نفسه يؤ

يتحمله الناقل وذلك من خالل استبعاد احلوادث اليت جتد مصدرها يف نشاط الراكب، عن نطـاق االلتـزام   

بالسالمة، أما خارج هذا النطاق، فإن االلتزام بالسالمة يظل موجودا، وال يعفى منه الناقل إال بإثبـات فعـل   

  .املضرور املكون للسبب

ففي حالة خمالفة الراكب اللتزامه بالسهر على سالمته، النتقام مسـؤولية الناقـل    2لفرق واضح بني احلالتنيوا

أصال، حيث أن التزام السالمة ال يضمن هذا العنف من احلوادث، لذلك فإن كل ما يقع على الناقل إثباته هو 

ا خارج هذا النطاق فإن مسؤولية الناقـل  إصابة املضرور وتوجع إليه وإىل عدم السهر على راحته الشخصية أم

  .تقام عليه أوال، ويقع هو عليه دفعها بإثبات السبب األجنيب خبصائصه وشروطه املطلوبة

إال أن هذا الفارق يبدوا لنا أنه ينعدم يف النطاق العملي خاصة عندما يتمثل السبب يف فعـل املضـرور غـري    

أصاب الراكب يكون نتيجة إخالل الناقل بالتزام بالسالمة، أي  اخلاطئ، فالقضاء يفترض دائما أن الضرر الذي

                                                
  .23أحمد حسین النعمة، المرجع نفسھ، ص - 1
 .239-238إبراھیم الدسوقي، مسؤولیة ناقل األشخاص في القانون الداخلي والدولي، درا النھضة العربیة، ص - 2
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يفترض عالقة السببية بني احلادث والنقل ومبعىن آخر فهو يفترض أن احلادث يقع يف نطاق االلتزام بالسـالمة  

ذ عليه فإذا ادعى الناقل أن الضرر الذي أصاب الراكب يرجع إىل إخالله بالتزامه يشابه دور الناقل يف احلالتني، إ

  .أن يقوم بالتدليل على فعل معني صدر من الراكب، وأن هذا الفعل هو السبب يف الضرر

اعتربت خطأ املسافر سـببا   1 30/03/1954ومن بني التطبيقات ما أكدته حمكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

ي متثل باقترابه من باب أجنبيا يعفي الناقل من املسؤولية كليا نظرا الستحالة توقع حصول مثل ذلك اخلطأ والذ

مفتوح متأهبا للرتول أثناء سري التزام، واعتربت احملكمة أن الراكب قد ارتكب إمهاال فاحشا بدنوه من البـاب  

املفتوح أدى إىل قذف نفسه بالطريق، وما يالحظ بالنسبة ملا أتى به القضاء الفرنسي بالنسبة خلطـأ املسـافر   

الغالب مع الناقل وجعل التعويض يستقر على عاتقه يف آخر املطـاف،   يف 2كسبب لدرء املسؤولية هو تشديده

وإن كان خطأ املسافر يعد سـببا إلعفـاء الناقـل مـن      3فيجب على املسافر احلفاظ على سالمته الشخصية

  .املسؤولية

  :الفرع الثالث

  موقف الفقه من فعل املسافر 

يف هذا الفرع مث نـبني موقـف    سؤولية الناقلنقوم بشرح موقف رأي الفقه من فعل املسافر، كسبب لدفع م

  ).الفرع الرابع(التشريع 

ذهب الفقهاء إىل أن الناقل يعفى من املسؤولية وبالتايل اإلعفاء من التعويض إذا ميكن من إثبات أن الضرر كان 

ضرر أو نتيجة فعل هذا املسافر أو الراكب وكان هو السبب الوحيد يف احلادث سواء تعمد الراكب بإحداث ال

                                                
 .206عادل على المقدادي، المرجع سابق، ص - 1
سافر لتقریر مسؤولیة الناقل كاملة، حیث اعتبر شركة التزام كما أن القضاء المصري رأى أن ینفي خطأ الم - 2

 .مسؤولھ عن الضرر الذي ألقى بنفسھ التزم ذعرا عند رأیتھ النار مشتعلة في أحد أسالكھا
3  -  BATHÉLEEMY MERCADAL, Droit des transports terrestres et aérien – Dalloz- 
1996, p393. 
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فقد قضت حمكمـة الـنقض    2ويستطيع املسافر أن يتجنب هذا الضرر بقليل من احلذر واحلرص 1نتيجة إلمهال

يف قضية تتلخص وقائعها، يف أن أحد ركاب السيارة اقتراب مـن بـاب    30/03/1954الفرنسية بتاريخ 

قد ارتكب إمهاال فاحشـا مث  مفتوح متأهبا للرتول فقذف بنفسه إىل الطريق، وقد قررت احملكمة أن الراكب 

أردفت قائلة أن خطأ املذكور هلو السبب األجنيب الذي يعفي الناقل من املسؤولية نظرا الستحالة توقع حصول 

  .3مثل هذا اخلطأ

على ذلك أن هذا احلكم ولو أنه يبدوا قاسيا إال أنه خيفف من حدته، ما ثبت للمحكمة ) مازوا(ويعلق األستاذ 

يتأهب للرتول أمام مرتله قبل وصول السيارة إىل حمطة الوقوف ملسـافة ال تقـل عـن     من أن الراكب كان

  .4وهذا يعترب تشديدا من القضاء يف حتميل الراكب عواقب إمهاله أو عدم حترزه) مترا150(

ولكن هذا التشدد ليس فقط جتاه الراكب، فالقضاء من جانب آخر تشدد مع الناقل فـأعترب مسـؤوال عـن    

يت تكون فيها باألصل هو السبب يف إحلاق الراكب الضرر بنفسه، كما إذا مسح الناقـل بركـوب   احلوادث ال

خطأ مشتركا بني  6بينما اعتربته حمكمة النقض املصرية، 5بنفسه فكسرت العربة خالفا للنظام مما أدى إىل إصابته

  ؤولية؟ولكن هل إخالل الراكب ببعض التعليمات يعفي الناقل من املسالناقل والراكب 

يعترب الفقه أن إخالل الراكب ببعض التعليمات، ال يعفي الناقل من املسؤولية فيما لو نشأ للراكب ضرر نتيجة 

  .7حادث كانقالب واسطة النقل ذلك ألن خمالفة الراكب هذه ال عالقة هلا باحلادث

                                                
وما بعدھا في نفس المعنى أنظر عادل على  277، ص1961تجاري، اإلسكندریة على البارودي، القانوني ال - 1

 .205المقدادي، مسؤولیة الناقل البري في نقل األشخاص، األردن، ص
  .277على البارودي، المرجع نفسھ، ص - 2
  119، ص1957السنة األولى ) 03(مجلة إدارة قضایا الحكومة العدد  - 3

  لنشر البحوث القانونیة واألحكام والوثائق بالقاھرةتصدرھا إدارة قضایا الحكومة 
  .119عادل على المقدادي، المرجع السابق، ص - 4
مشار إلیھ إدوار عید، العقود التجاریة  348 -1935دالوز  07/05/1935قرار محكمة النقض الفرنسیة في  - 5

  .404، بیروت، ص1968وعملیات المصارف 
 .30، ص27ة، مجلة قضائیة تصدرھا نقابة المحامین في القاھرة عدد مجلة المحما 28/01/1946قرار  - 6
  .233، ص241بند  1975على جمال الدین عوض، الوجیز في القانون التجاري،  - 7
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ومهما كانت صفة هذا الفعل فالفقه والقضاء قد أعطيا للناقل حق دفع مسؤوليته استنادا لفعل املتضرر لنفسه 

  ).اإلمهال، أو التعمد(

بضرورة التمييز بني احلوادث اليت تنشأ عن تعمد املصاب إحلاق الضرر يف )الدكتور عادل على املقدادي(ويقول 

نفسه وبني تلك احلاالت اليت تنجم عن إمهاله، واالكتفاء بإعطاء احلق للناقل يف دفع مسؤوليته باحلالـة األوىل  

ثانية، ذلك ألنه ينبغي أال يضار املضرور بإمهاله، فال حيسب هذا عليه، وإمنا على الناقل الذي جيب عليه دون ال

يرى بأنه جيـب  ) سعد واصف(أن يراقب تنفيذ النقل مبا مينع أو حيول دون خطأ املتعاقدين معه، أما الدكتور 

  .فظ على سالمتهعلى الراكب أن يزود مبجموعة من االحتياطات اليت هي باألساس حتا

  :الفرع الرابع

  موقف التشريع 

لقد أخذت القوانني التجارية العربية خبطأ املتضرر أي الراكب كسبب يستطيع الناقل عند إثباته، دفع مسؤوليته 

سواء القانون (عن األضرار النامجة عن ذلك اخلطأ وسواء أكانت أضرار ناجتة عن إصابة جسيمة أو عن تأخري 

واملالحـظ أن هـذه النصـوص ذكـرت      1)الكوييت، قانون املوجبات والعقود اللبناين -يالسور -التونسي

وهذا يعين بإمكان الناقل دفع املسؤولية نتيجة إمهال من الراكب ) خطأ املتضرر) (خطأ الراكب(مصطلحني مها 

متعـة والـيت يكـون    أو حالة تعمده، والناقل عندما يدفع مسؤوليته فيمتد اإلعفاء إىل التأخري أو التلف يف األ

  .الراكب هو املتسبب فيها

  

  

  
                                                

وھي " أو خطأ یثبت للمسافر... بشرط یثبت عن...یجوز إعفاء الناقل "من قانون التجارة التونسي  254المادة  - 1
قانون  324/2من قانون التجارة الكویتي والمادة  424قانون التجارة العراقي والمادة من  308مطابقة للمادة 

 .التجارة السوري
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  :موقف املشرع اجلزائري: أوال

موقف املشرع اجلزائري مثل باقي قوانني التجارة نص على خطأ املسافر كسبب إلعفاء الناقل من املسـؤولية  

ة كما ميكن جزئيا أو كليا عن األضرار اليت تلحق باملسافر أو الراكب هذه األضرار اليت ميكن أن تكون جسيم

  .أن تلحق به نتيجة للتأخر أو التلف يف األمتعة

من  63فالناقل عند إثباته خلطأ الراكب اعترب ذلك سببا يستطيع أن يدفع به مسؤوليته كليا واملالحظ أن املادة 

القانون التجاري اليت نصت على خطأ املسافر كسبب من أسباب اإلعفاء مل متيز فيما إذا كان خطأ املسـافر  

لذي تدفع به املسؤولية هو اخلطأ الذي يرتكبه عن عمدا أو عن إمهال منه وهذا اجتاه إىل املشـرع إىل إعفـاء   ا

  .الناقل بصورة كلية نتيجة لتعمد من الراكب أو إمهال منه

  :خطأ الراكب كسبب إعفاء كلي للمسؤولية -أ

ون هذا األثر معفيـا للناقـل مـن    قد حيدث أن يرتكب املسافر فعال يؤدي إىل إيقاع الضرر به شخصيا ويك

املسؤولية فالقاضي يتوقف عند رابطة السببية بني اخلطأ والضرر للتحقق عما إذا كان اخلطأ كما حدث يألف 

وحدة السبب املنتج للضرر دون فعل أي شيء، فإن حتقق من هذا التأثر هلذا السبب للخطأ أثبته وأعفى الناقل 

  .كلية من املسؤولية

 اخلطأ الذي من الراكب كل خصائص القوة القاهرة فيكون مثلها معفيا من املسؤولية، أمـا إذا  فإذا اجتمع يف

  .كان الراكب هو الذي تعمد إحلاق الضرر بنفسه استغرق خطئه خطأ املدعي عليه النعدام رابطة السببية

فإن تعمد االنتحار هو  فلو أن شخص أراد االنتحار، وانتهز فرصة أن الناقل يسري بسرعة فائقة كان ذلك خطأ،

مل يكن إال ظرفا استغله املتضرر لتنفيذ ) الناقل(وحده الذي نقف عنده سببا لوقوع الضرر أو خطا املدعي عليه 

قصده وقد استغلت نية املدعي عليه يف إحداث الضرر عن نية املضرور يف إحلاق الضرر بنفسه أو مل يكن هناك 
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عليه العمدي هو الذي يبقى قائما وحتقق مسؤولية كاملة ال استغراق خطأ تواطؤ بني الطرفني، فإن خطأ املدعي 

  .1املضرور

يف القانون املدين املصري حيث أن هذه املادة اعتربت خطأ املضرور سـببا يف   165ويف ضوء ما جاء يف املادة 

ر هي اليت تصلح أساسـا  إعفاء املدعي عليه من التبعية ويف النظرية السببية املنتجة وفقا للمجرى العادي لألمو

لبيان اخلطأ يف إحداث األضرار مبن أحدثها فيترك للقاضي أن يتحرى عن خطأ سري الراكب وأثره يف إحداث 

  .2الضرر

فإذا جتمعت له من العناصر اليت تربز التأثري السبب للخطأ وبالصورة جتعله السبب الوحيد للضرر من دون فعل 

من التبعية كما يتعني على القاضي أن يستغرق خطأ الراكب فإن ظهر أنه هذا  الشيء، فإنه ينظر يف إعفاء الناقل

اخلطأ مل يكن للناقل دخل فيه فمن الطبيعي أن يرد اخلطأ القاضي اخلطأ إىل الراكب والعودة اليت تظهر فيهـا  

د إحداث الضرر فكرة اخلطأ املشترك بني الناقل والراكب هو أن يكون أحد الطرفني املدعي عليه أو الراكب أرا

متعمدا وإن اآلخر صدر منه خطأ غري متعمد فإذا كان املدعي عليه هو الذي أراد إحداث الضرر متعمدا كان 

خطأ الراكب غري املتعمد له دخل يف إحداث الضرر ذلك أن تعمد املدعي عليه يف إحداث الضرر هو وحـده  

ن إال طرفا استغله املدعي عليه الهتمام قصـده  الذي تقف عنده سببا لوقوع الضرر ، أما خطأ الراكب فلم يك

ولكن قد يكون للراكب نتيجة خطأ املدعي عليه استغرق خطأ ثاين خطأ أول واعتباره خطأ  3يف إحداث الضرر

  .املدعي عليه هو وحده الذي أحدث الضرر ويكون مسؤولية املدعي عليه كاملة

مسرعا فنجم عنها حادث وقع للراكب ففي هـذه   فإذا ركب شخص من ناقلة يف سيارته يقودها هذا الناقل

  .احلالة يكون خطأ الناقل فتتحقق املسؤولية كاملة

                                                
یحي أحمد مواقي، المسؤولیة عن نقل األشیاء في ضوء الفقھ والقانون، منشأة المعارف اإلسكندریة، سنة  - 1

 .197، ص1992
، 2ن فعل األشیاء في مبادئھا القانونیة وأوجھھا العملیة، طعاطف النقیب، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة ع - 2

  .302، ص1981دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، سنة 
 .1998یحي أحمد موافي، مرجع سابق، ص - 3
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الناقل يعفي إعفاءا كليا من املسؤولية إذا كان الضرر الذي حصل على الراكب نتيجة خلطأه سواء أن يكـون  

مهاله غري أنه ال ميكن إعطـاء  هذا اخلطأ املرتكب قد تأتاه عن عمد بقصد اإلضرار بنفسه أو نتيجة لتدهوره وإ

الناقل احلق يف دفع مسؤوليته إذا كانت إضرار الراكب لنفسه هو سببه األصلي، وكذا يف احلالة اليت يكون فيها 

خمالفة الراكب لتعليماته ال عالقة هلا باحلادث كأن يغري مكانه املخصص إىل مكان آخر وينشب حريقا داخـل  

  .املركبة

  :عفاء جزئي للمسؤوليةخطأ الراكب سبب إ  -ب

إذا كان الضرر احلاصل للمسافر غري ناتج عن خطئه أو فعله الوحيد بل قد شارك يف حصوله احلادث الضار من 

غري أن يكون هو وحده املنتج له بل ساهم معه الناقل يف ذلك الضرر فإن املسؤولية تتوزع بينهما وذكرنا سابقا 

ية يتمثل يف استغراق خطأ املضرور وخلطأ املدعي عليه ويف هذا حناول أن أن إعفاء املدعي عليه من املسؤولية كل

نبني حاالت ختفيف مسؤولية املدعي عليه بسبب خطأ من املضرور حيث يتحمل املدعي عليـه جـزء مـن    

 وهناك2، وسنبحث أيضا يف آثر ذلك على حقوق كل من الطرفني 1املسؤولية بينما يتحمل املضرور جزء آخر

كنا قد حتدثنا عن احلاالت والشـروط الـيت   فيها خطأ املضرور سببا يف التخفيف من املسؤولية  حاالت يكون

تعترب سببا يف إعفاء الناقل من املسؤولية بسبب خطأ املضرور وذكرنا أنه يشترط إلعفاء الناقل من املسؤولية أن 

 احلاالت اليت يكـون خطـأ   يكون خطأ املضرور مستغرقا خلطئه وسنحاول يف هذا اجلزء من البحث أن نبني

  .املضرور فيها سببا يف ختفيف مسؤولية الناقل فال يتحمل كامل املسؤولية وال يعفي بشكل ائي من املسؤولية

  

  

  
                                                

  .306جالل وفاء محمدین، المبادئ العامة في القانون التجاري والبحري، الدار الجامعیة، ص - 1
إذا تعدد المسؤولون عن نقل ضار یقیم التعویض بینھم "من القانون المدني  126ة في نفس المعنى الماد - 2

 ".بالتساوي ما مل یحدد القاضي نصیب كل واحد منھم



199 
 

  :احلالة األوىل

ولعل أبرز هذه احلاالت وأمهها هي عندما يكون خطأ كل من املدعي عليه واملضرور مستغال عن اخلطأ األخر 

ة اخلطأ املشترك حيث يعترب كل خطأ سبب يف حدوث الضرر دون أن يكون أحد اخلطأين فهنا نكون أما حال

  .تعمد إحداث الضرر دون أن يكون إحدامها نتيجة للخطأ األخر

أي أن هناك خطأن خيتلفان عن بعضهما، فكل خطأ يعترب سب يف حدوث الضرر ولواله ملا وقع هذا الضـرر  

إىل اخلطأ املوجب للمسؤولية عن احلادث يعترب اخلطأ الذي أدى : "يةوتطبيقا لذلك قضت حمكمة النقض املصر

  ."1وقوع احلادث مشتركا بني الناقل والراكب

ومن مثة ال يكون هناك خطأ مشترك إذا كان مثة هناك خطآن متميزان كل منهما أحدث ضـرر مسـتقال ال    

ة وعندها ال يكون هناك حمل لبحث خطأ عالقة له مبا أحدثه الطرف اآلخر فهذه األضرار وتسمى أضرار متبادل

املضرور إذا يكون عندها بصدد وجود خطأ من كل طرف أحدث ضرر بالطرف اآلخر، فكل طرف يطالـب  

ومثال ذلك تضارب شخصـان يف مركبـة    2بالتعويض عما أصابه ويقدر التعويض جبسامة ما وقع من خطأ

ث يعترب كل شخص مضرور من جهة ومسـؤوال  فلحقهما ضرر من جراء ذلك فال حمل هنا خلطأ املضرور حي

  .من جهة أخرى

األمر كذلك أيضا إذا كان خطأ املضرور ال يعترب سببا مباشرا يف إحداث الضرر فاملسؤولية هنا تقع بالكامـل  

  ملختلطة يف مصر يف حكم جاء فيه على عاتق املدعي عليه ومثال ذلك ما قضت به حمكمة االستئناف ا

  

  

  
                                                

مشار إلیھ عبد الرزاق  1473، ص432رقم  2مجموعة أحكام النقض السنة  12/12/1955نقض مصري  - 1
 .1998لجزء األول، المجلد الثاني، بیروت، لبنان السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ا

 .383، ص1995حسین عامر وآخرون، المسؤولیة العقدیة والتقصیریة، القاھرة  - 2
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) تـرام ( وبينما هو يعاجل هذه املشكلة أنشـئ العربة بشريط التزام نتيجة خطأ من السائق ذا علقت عجالت إ"

  .وحده املسؤول ال سائق العربة) الترام(مسرعا بسرعة غري عادية فقتل السائق فإن سائق 

  .1وذلك ألن خطأ سائق العربة ال يعترب السبب املباشر الذي أدى إىل إحلاق األذى به

ضاء املصري والفرنسي بفكرة اخلطأ املشترك واعتربها سببا يف إعفاء اجلزئي للناقل وختفيف وقد أخذ كل من الق

املسؤولية ومن تطبيقات القضاء الفرنسي لفكرة اخلطأ املشترك أنه قضى بأن شركة النقل الربي ال تسـأل إال  

ب عربة املركبة الـذي  جزئيا عن مصرع املسافر الذي كان يقف على حافة الرصيف مما أدى إىل أن يصدمه با

كان مفتوحا عند دخول السيارة إىل مكان توقفها، وذلك باالستناد إىل اشتراك خطأ الناقل يف إمهال رجـال  

  .2النقل يف اإلعالن عن وصول مركبة النقل مع خطأ املسافر املتمثل يف الوقوف يف مكان توقف املركبة

ضوع اخلطأ املشترك فاألمر خمتلف عن نظـريه يف الشـرائع   أما موقف الشرائع األجنلو أمريكية فيما يتعلق مبو

الالتينية متام االختالف إذ يستوي لقيام مسؤولية الناقل أن يكون مصدر الضرر هو خطا املضرور وحده، وأن 

ومن احلاالت األخرى اليت ميكـن أن   3يكون هذا األخري قد ساهم مع خطأ الطرف اآلخر يف حدوث الضرر

ف مسؤولية الناقل هي اشتراك خطأ الناقل وخطا املضرور يف إحداث الضرر حبيث يسـاهم   تكون سببا يف ختفي

  يف إحداث الضرر خطأ من جانب الناقل واآلخر من جانب املضرور ففي هذه احلالة يتحمل الطرفان املسؤولية 

 الطريـق فانقلبـت   ومثال ذلك إذا سار سائق بسرعة فائقة كبرية فتعثر حبفرة أحدثها الغري عن طريق اخلطأ يف

وأصابت شخص كان يعرب الطريق، فهنا جند أن هناك خطا من جانب كل من السائق الذي كان يسري  السيارة

  ).مثل(بسرعة وخطأ الغري الذي أحدث حفرة وخطأ من الشخص الذي كان يسري يف الطريق وهو 

                                                
مشار إلیھ في عبد الرزاق السنھوري، مرجع  25ص 15/02/1922حكم محكمة االستئناف المختلطة في  - 1

  .1015سابق ھامش، ص
مشار إلیھ یوسف أحمد حسین نعمة، دفع المسؤولیة  1925/1/233دالوز  1925یولیو  60نقض فرنسي في  - 2

 .72، ص1991، القاھرة سنة 1المدنیة بخطأ المضرور، ط
 .72، صنفسھأحمد حسین نعمة، المرجع  - 3
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من املسؤولية يتناسب واخلطـأ  ففي هذا املثال يتحمل كل من السائق والشخص الذي كان يعرب الطريق جزء 

  .الذي صدر منه

  .اليت ميكن أن يكون فيها خطأ املضرور سببا يف ختفيف مسؤولية الناقل هي رضا املضرور بالضرر :احلالة الثانية

ذكرنا أن هذا الرضا ال ينفي صفة اخلطأ عن فعل الناقل وأوضحنا أن رضا املضرور ميثل مرتله وسطي بني إرادته 

بنفسه وجمرد علمه به، فالطبيب إذا أجرى عملية جراحية خطرية يف غري ضرورة يكون خمطئا حىت  إحلاق الضرر

لو رضي املضرور بإجراء هذه العملية، إذا رضا املضرور بالضرر ال يؤثر يف كون فعل الناقل خاطئ فيتركه كما 

ول مسؤولية كاملة عما أحدثـه  هو أي ال يزيل عنه صفة اخلطأ وال يستغرقه ويكون الناقل يف هذه احلالة مسؤ

خبطئه، ومثال ذلك أن يركب شخص مع سائق يعلم أنه يف حالة سكر أثناء ركوبه معه يصطدم سائق السيارة 

بشيء ما ويلحق املضرور أذى نتيجة ذلك يف هذه احلالة نعترب أن هناك خطأ مشترك من كـل مـن السـائق    

ذه هي أبرز احلاالت اليت ميكن أن تؤدي إىل ختفيف املسؤولية واملضرور مما يترتب عليه ختفيف مسؤولية الناقل ه

الناقل بسبب خطأ املضرور واليت تتمثل بشكل أساسي باشتراك املضرور الذي حلق به أما بيان اآلثار اليت ترتب 

  .على ختفيف مسؤولية الناقل فسنحاول التطرق إليه يف النقطة املوالية

  املسؤوليةف اآلثار املترتبة على ختفي: ثانيا

عندما يرفع املضرور دعوى يطالب فيها بالتعويض عما حلقه من ضرر، فإنه حيق للناقل أن يـدفع مسـؤوليته   

أما ما نود أن نبحثه هنا فهو أهم اآلثار اليت ترتـب  ) كما تكلمنا عليه(وذلك بإثبات خطأ يف جانب املضرور 

  .قلعلى خطأ املضرور يف حال كان سببا يف ختفيف مسؤولية النا

يعترب اشتراك املضرور خبطئه يف إحداث الضرر الذي حلق به سببا يف ختفيف مسؤولية الناقل كمـا ذكرنـا يف   

احلاالت السابقة ومن هنا نكون أما تعدد املسؤولني، حيث يشترك املضرور مع الناقل يف إحداث الضرر حيث 
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ولني عن فعل ضار كانوا متضامنني يف التزامام إذا تعدد املسؤ"من القانون املدين اجلزائري  126جاء يف املادة 

  ".بتعويض الضرر وتكون املسؤولية بينهما بالتساوي إال إذا عني القاضي نصيب كل واحد منهم يف التعويض

فاألصل أن توزيع املسؤولية بينهما بالتساوي حسب عدد األفراد فإذا كان املضرور قد اشترك مع الناقـل يف  

املسؤولية بينهما بالتساوي حيث يتحمل املضرور نصف املسؤولية بينما يتحمل املدعي إحداث الضرر، فتوزع 

  .عليه النصف اآلخر

أما إذا كان ناقل املركبة شخصان ال شخص واحد فهنا املضرور يرجع بثلثـي التعـويض علـى املسـؤولني     

ا عن الضرر فيكون متضامن ، وال جيوز هلذين أن يدفعا هذا التضامن، بأن املضرور مسؤول هو أيض1بالتضامن

معهما، وذلك ألنه يرجع عليهما كمضرور ال كمسؤول متضامن، واملضرور يدخل يف احلساب عند توزيـع  

املسؤولية، ألنه يعد من املسؤولني عن حدوث الضرر فيتحمل نصيبه من املسؤولية بالتساوي مـع املسـؤولني   

  .املتعددين

اجلزائري جند أن املشرع جعل للقاضي جماال لتوزيع التعويض علـى  من القانون املدين  126ومن خالل املادة 

املسؤولني املتعددين ومن بينهم املضرور وال على عدد األشخاص أي بالتساوي وإمنا على أساس آخر هو درجة 

مسامهة كل مسؤول عن حدوث الضرر، حيث استقر القضاء يف كل من مصر وفرنسا على توزيع املسـؤولية  

خلطأ الذي صدر عن كل ممن اشترك يف إحداث الضرر، فإذا تعذر تعيني جسامة اخلطأ فعندئـذ  بقدر جسامة ا

  .2يكون التوزيع على عدد األفراد وذلك بني الناقل واملضرور بالتساوي

  

  

                                                
  .1009عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص - 1
 .1013عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص - 2



203 
 

إذا ساهم املضرور خبطئه بالضرر الذي أصابه يقتضي ذلك بتوزيع مبلغ "وجاء يف حكم حملكمة النقض املصرية 

وميكن تطبيق هذا املبدأ يف حالة ما إذا كان كل " 1ه وبني املدعي عليه وذلك بنسبة خطأ كل منهماالتعويض بين

من الطرفني مسؤوال من جهة ومضرورا من جهة أخرى، كما إذا تصادمت سيارتان فأصابت السـيارة األوىل  

وكان اخلطأ قد ثبت ) فأل 20(وأصاب السيارة الثانية ضرر آخر قدر مببلغ ) ألف دينار 50(ضرر بقدر مبلغ 

من جانب كل من السائقني الذين حلقهما الضرر فهنا يقوم القاضي بتوزيع مبلغ التعويض بني السائقني حبسب 

جسامة كل خطأ، فإذا مل يستطع إىل ذلك سبيال فإنه سيقوم بقسمة التعويض بني الطرفني بالتساوي، حيـث  

بلغ مخسة وعشرين ألف، وذلك عن الضرر الـذي أصـاب   يكون السائق الثاين مسؤوال جتاه السائق األول مب

عن الضرر الذي ) ألف دينار10(السيارة األوىل يف حني يكون السائق األول مسؤوال جتاه السائق الثاين مببلغ 

  ).ألف دينار 15(أصاب السيارة الثابتة وبعد أن جتري املقاصة بدفع السائق الثاين إىل السائق األول مبلغ 

ول بأن هذه هي أهم اآلثار اليت ميكن أن ترتب على اشتراك املضرور مع املدعي عليـه يف حـدوث   وميكننا الق

الضرر واليت متثل بشكل أساسي بتوزيع املسؤولية بينهما إما على عدد األفراد أو على أساس جسـامة اخلطـأ   

جزائري سالف ذكر مدين  126الصادر عن كل طرف والذي يعود أمر تقديره للقاضي وبالرجوع إىل املادة 

نالحظ أنه لقيام التضامن بني املتسببني يف إحداث الضرر جيب أن يكون الضرر الذي وقع منهم واحد، فـإذا  

  ، كما ميكن القول كذلك أن االلتزام التضامين 2سبب كل منهم ضرر متميزا عما سببه األخر فال تضامن بينهم

  

  

  

  
                                                

  .1017د الرزاق السنھوري، المرجع نفسھ، صمشار إلیھ عب - 1
، في نفس المعنى سلیمان المرقص، 676ص 671، مرجع سابق، فقرة 1عبد الرزاق السنھوري، الوسیط، ج - 2

  .124الوافي في شرح القانون المدني، القسم األول، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص



204 
 

، فال يطبق إال بصفة استثنائية ويف حدود الغرض الذي وضع اختذه املشرع وسيلة حلماية وضمان حق املضرور

من أجله وهو محاية املدعى عليه، فإذا كان األخذ بالتضامن اعتداء على حق املدعى عليه وجب تركها، لذلك 

ال ميكن تطبيق االلتزام التضامن يف حالة اشتراك القوة القاهرة حيث ال جيد املدعي عليه من يرجع عليه السترياد 

  .1ما دفعه فوق ما تسبب فيه فال يسأل عن كل سبب إال بقدر ما أحدث من ضرر

أو ميكـن أن  ) املطلب الثالث(والسؤال املطروح هل ميكن للناقل أن يعفي من املسؤولية استنادا إىل فعل الغري 

  .يشترك الغري يف إحداث الضرر؟ ويؤدي إىل إعفاء الناقل استنادا إىل فعل الغري

  

  : لثاملطلب الثا

  اإلعفاء استنادا إىل فعل الغري

إن الشخص وفقا للقواعد العامة يف املسؤولية املدنية ال يسأل إال عن فعله الشخصي، وال يسأل عن فعل غريه 

  .إال بناء على نص قانوين أو اتفاقي

  :الفرع األول

  :فعل الغري 

سؤولية اليت تثقله إعماال لاللتزام بالسـالمة  للناقل االستناد إىل فعل الغري الذي تسبب يف احلادث لإلعفاء من امل

  .باعتبار أن هذا الفعل سبب أجنيب عنه، طاملا توافرت فيه الشروط املطلوبة يف السبب األجنيب

والغري الذي يترتب على إعفاء الناقل من املسؤولية، هو كل شخص غري الناقل وتابعيه الذين يسأل عن أفعاهلم 

، كما أن الشخص الذي يصح التوسل بفعله لإلعفاء من مسؤولية الناقـل  2نفسهوأيضا غري الراكب املضرور 

                                                
یة عن حوادث السیارات، رسالة دكتوراه، ودور التأمین، كیحل كمال، االتجاه الموضوعي في المسؤولیة المدن - 1

 .190، ص2007، الجزائر تلمسان
ویشترط أن یكون الغیر إنسانا ألن فعل الحیوان ال یعد فعال للغیر مشار إلیھ في إبراھیم الدسوقي أبو اللیل،  - 2

  .2ھامش 214مرجع سابق، ص
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جيب أن ال يكون من مستخدميه الذي يستخدمهم لتنفيذ التزامه باعتبار أن الناقل مسؤوال على أعمال تابعيه إذا 

إذا كـان هـو   كان الضرر احلاصل للراكب نتيجة ألفعاهلم ويكون فعل الغري سببا لإلعفاء من املسؤولية كليا 

وحده املصدر املنتج للضرر غري أنه يشترط أن تتكامل يف هذا الفعل مجيع مقومات القوة القاهرة ليكون له األثر 

، وفعل الغري يترتب إعفاء الناقل من مسؤوليته 1املعفي من كل املسؤولية حبيث ال ميكن توقعه كما ال ميكن دفعه

إن كان فعل الغري الذي ال خطأ فيه، فيكون أكثر توقعا من الفعل سواء كان هذا الفعل خاطئا، أو غري خاطئ و

اخلاطئ، على اعتبار أن الناقل ال يكلف سوى بتوقع األفعال العادية دون األفعال الشاذة أي اخلاطئة لذلك ميكن 

  .القول بأن خطأ الغري يكون يف ذاته غري متوقع ما مل تقضي ظروف احلال بوجوب توقفه

فعل الغري يف فعل الراكب آخر فقد قرر القضاء أن فك أحد الركاب حلزام النجاة مما تسبب يف وميكن أن يتمثل 

سقوط وإصابة راكب آخر، يعد سببا أجنبيا يعفي الناقل من التزامه بالسالمة، كذلك يف حالة كسر زجـاج  

  .2رنافذة املركبة ولو عفويا، بواسطة أحد الركاب، األمر الذي ترتب عليه إصابة راكب آخ

وهكذا إذا أثبت الناقل أن الضرر الذي أصاب الراكب يرجع إىل فعل الغري الذي ال يسأل عنه فإنـه بـذلك   

تتحقق يف هذا الفعل شروط السبب األجنيب، املتمثل يف السببية واخلارجية وبالتايل، فإن إخالل الناقل اللتزامـه  

كون هناك ما ميكن نسبته إليه، وهذا ما يعرب عنه بالسالمة يكون راجعا إىل سبب أجنيب وال يسأل، بشرط أال ي

  .القضاء بضرورة أن يكون فعل الغري غري ممكن التوقع والدفع

لذلك قبل القضاء الفرنسي إعفاء الناقل استنادا إىل فعل الغري املتمثل يف فعل التعدي والتخريب الواقـع علـى   

ليه شم زجاج نافذا وإصابة بعض ركاب وقيام املركبات والذي أدى إىل إصابة الركاب األمر الذي ترتب ع

شخص أجنيب عن الناقل بفتح باب املركبة أثناء سريها وقبل أن تتوقف ويالحظ أن القضاء الفرنسي يتشدد يف 

قبوله إعفاء الناقل من التزامه بالسالمة استنادا إىل فعل الغري حىت ولو توافرت فيه شروط اخلارجيـة والسـببية   

                                                
  .306جالل وفاء محمدین، مرجع سابق، ص - 1
 .04، ھامش215یم الدسوقي أبو اللیل، مرجع سابق، صإبراھ - 2
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صفيت عدم إمكان التوقع والدفع حيث أصبح قليال ما يعترف بوجود هاتني الصفتني يف فعـل   وذلك من خالل

الغري وهدف القضاء من هذا التشديد هو محاية الراكب، وهكذا قرر القضاء مسؤولية الناقل وعدم إعفاءه ألن 

عود يف وسيلة النقل مـع  فعل الغري كان متوقعا أو ممكنا الدفع كما يف حالة تزاحم الركاب وتدافعهم عند الص

غريها من املركبات األخرى وخاصة احلوادث اليت ترجع إىل االستخدام الفجائي من قائدي املركبات األخرى 

  .االنفجار الذي تسببه حقائب الركاب بسبب ما حتتويه من مواد متفجرة وغريها من أمثلة

  

  :  الفرع الثاين

  :يف وقوع الضررتزاحم فعل الغري وفعل الناقل وفعل املسافر 

قد يتداخل احلادث نتيجة فعل الغري، فعل الناقل أو فعل املسافر فال يكون الغري هو سبب احلادث الوحيد والغري 

فعله عامال مشتركا يف احلادث الضار الذي حلق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل وقد يشترك فعل الغري مع فعـل  

  ).ثانيا(عل الغري مع فعل الناقل يف وقوع الضرر ، واشتراك ف)أوال(املسافر يف وقوع الضرر 

  :اشتراك فعل الغري مع فعل املسافر يف وقوع الضرر: أوال

إذا ثبتت هذه الفرضية فال يتحمل الراكب للضر ألنه مل يكن سبب فيه غري أن كثرة احلوادث يف جمال النقـل  

ضرر والغري األجنيب فمسؤولية الناقل يف هذه فقد تتحدد أسباا، ميكن أن يقع احلادث بفعل مشترك ما بني املت

فقد يساهم املسافر مع الغري يف إحداث الفعل الضار والفعل الضار من الراكب  1احلالة ميكن تصورها من جهتني

  ).من الغري(نتيجة لوجود مواد أدت إىل االنزالق ) االنزالق من الراكب(ينجم عنه نتيجة اإلمهال 

  

  

                                                
  .212عادل على المقدادي، المرجع السابق، ص - 1
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  : مع فعل املسافر يف وقوع الضرراشتراك فعل الغري: ثانيا

جيتمع فعل الناقل وفعل الغري يف إحداث الضرر فإن مسؤولية الناقل تكون جزئية باعتبار أن فعله مل يستغرق كل 

هذا الضرر احلاصل للراكب فالناقل يسأل كليا إذا تسبب عن طريق إخالله بالتزاماته بشكل كامل أمـا وأن  

ففي هذه احلالة يعترب الناقل مشتركا مع الغري يف إحداثـه  ) الغري(عليه بفعل  أصيب الراكب بسبب اعتداء وقع

  ).واجب مراقبة املسافرين حسن تنظيم عملية النقل(كونه يعترب من األمور املتوقعة واليت من املمكن تفاديها 

غري كسبب معفى من يف القانون التجاري مل ينص على فعل ال 65وما يالحظ هنا أن املشرع اجلزائري يف املادة 

أسباب اإلعفاء ملسؤولية الناقل التعاقدية جتاه الراكب بل اكتفى بالنص على القوة القاهرة، وخطـأ املسـافر،   

وليس من العدل أن يسأل الناقل مسؤولية كاملة عن ضرر ليس له يد فيه وقع من شخص أجنيب األصل أن هذا 

ؤولية واملسؤولية عن فعل الغري نضمها املشرع اجلزائري يف الغري هو الذي يسأل عن ذلك فهو الذي يتحمل املس

وما يليها فيمكن للناقل التخلص من املسؤولية ويسأل هذا الغري مباشـرة علـى    134القانون املدين يف املادة 

  .1أساس املسؤولية التقصريية ألنه عمل وفعل صدر عن الغري ويتحمله هذا الغري

األشخاص أما عن وسائل استبعاد مسؤولية ناقل البضـائع فندرسـه يف    هذا عن طريق دفع أو نفي مسؤولية

  ).املبحث الثاين(

  

  

  

  

                                                
نتسأل ھنا لم یذكر المشرع الجزائري فعل الغیر ھل یفسر ذلك على أن المشرع اكتفى بذكر القوة القاھرة ملحقا  - 1

یكون سببا للناقل في دفع مسؤولیتھ، لكن یبدوا بھا فعل الغیر؟ خصوصا وأنھ یتطلب فیھ نفس شروط القوة القاھرة ف
لنا أن ھذا الرأي ال یمكن األخذ بھ، ألن فعل الغیر لھ عالقة بنشاط الناقل، أما القوة القاھرة فھي تنجم عن خارج 

 .نشاط الناقل
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  : املبحث الثاين

  طرق دفع مسؤولية ناقل البضائع

مسؤولية الناقل هي مسؤولية عقدية تستند إىل عقد النقل ناجتة عن إخالله بالتزامه الناشئ عنه فهو يلتزم بتسليم 

التزام بتحقيق نتيجة، وال يعفى من املسؤولية إال إذا أثبت القوة القـاهرة أو عيـب   البضاعة للمرسل إليه وهو 

البضاعة أو خطأ املرسل، وهذه املسؤولية تتحقق بإثبات عدم تسليم البضاعة للمرسل إليه دون حاجة إلثبـات  

  .اخلطأ أو اإلمهال يف جانبه وتنفي مسؤولية الناقل مىت أثبت إحدى حاالت اإلعفاء

هذه املسؤولية من وقت تسليم البضاعة للناقل ووقوعها حتت سيطرته ومساءلته عن احملافظة عليها بصفته وتبدأ 

ناقال، وتنتهي هذه املسؤولية بتسليم البضاعة للمرسل إليه، وتتحقق هذه املسؤولية بعدم تسـليمها يف امليعـاد   

اهلالك أو التلف مل يقع أثناء النقل وللمدعي  احملدد، ولكن من حق الناقل أن يثبت عدم مسؤوليته استنادا إىل أن

حبدوث الضرر سوى إثباته بكافة طرق اإلثبات لتعلقه بوقائع مادية، ويثبت اهلالك الكلي بإقامة الدليل علـى  

تسليم البضاعة للناقل وعدم استالمها منه، كما يثبت اهلالك اجلزئي أو التلف بالبينة أو بالقرائن أو تقدمي حمضر 

  .الة البضاعةإثبات ح

وختضع مسؤولية الناقل الربي ألحكام القواعد العامة يف املسؤولية العقدية، فال يسأل عن أفعاله فقط وإمنا يسأل 

، أما إذا صدرت مـن  1أيضا عن أفعال وعماله أو مستخدميه مىت صدرت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها

ند يف هذه احلالة إىل فعل الضار ويكون أساسـها املسـؤولية   الناقل أو تابعيه غش أو خيانة فإن الدعوى تست

  .التقصريية

  

  

                                                
یحدثھ  یكون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي) "10-05(من القانون المدني معدلة بقانون  136تنص المادة  - 1

  ".یعمل لحساب المتبوع.... تابعھ بفعلھ الضار متى كان واقعا منھ في حال تأدیة الوظیفة أو بسببھا أو بمناسبتھا
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  :املطلب األول

  اإلعفاءات القانونية 

ـ وخطأ املضرور وفع) الفرع الثاين(والعيب اخلفي ) الفرع األول(وهي تتمثل يف القوة القاهرة  ل الغـري  ــ

  ).الفرع الثالث(

  :الفرع األول

  القوة القاهرة 

اللتزام مستحيال، وقد تنشأ القوة القاهرة نتيجة فعل اإلنسـان وإلرادة اإلنسـان شـأن يف    وهي عقبة جتعل ا

، مثل احلروب والثورات واإلضراب واألوامر اإلدارية باالستيالء على وسائل النقل وإغالق الطرق، 1حدوثها

لرباكني والفيضـانات  ومن القوة القاهرة ما ال يكون إلرادة اإلنسان شأن يف وقوعها كالعواصف والزالزل وا

والسيول وما شاكل ذلك من احلوادث الطبيعية، أو سرقة البضاعة باإلكراه رغم توفري الناقل للحراسة الكافية 

هلا وتسمى هذه احلوادث باحلوادث اجلربية اليت تلحق بالقوة القاهرة، وقد أراد بعض الفقهاء أن بفرق بني القوة 

  .الجتاه احلديث يف الفقه هو عدم التمييز بني التعبريينالقاهرة وبني احلادث اجلربي ولكن ا

وعليه إن مالك الشيء يتحمل نتائج ما يصيبها من هالك أو تلف نتيجة القوة القاهرة وهو ما نص عليه املشرع 

 ميكن إعفاء الناقل من مسؤوليته الكلية أو اجلزئية من جراء"من القانون التجاري بقوهلا  48اجلزائري يف املادة 

عدم تنفيذ التزاماته أو اإلخالل أو التأخري فيها وذلك عند إثباته حالة القوة القاهرة أو عيب خاص بالشـيء أو  

  ."اخلطأ املنسوب للمرسل أو املرسل إليه

وحىت تنتفي مسؤولية الناقل عن هالك أو تلف الشيء املنقول بسبب القوة القاهرة ال بد من توافر شروط معينة 

  .ال ميكن توقعهاو يستحيل ردها:هي

                                                
، 2002، 7عز الدین الدیناصوري وعبد الحمید شواربي، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء ط - 1

  .1454ص
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ومىت توافرت القوة القاهرة بشروطها وأحدثت بالشيء املنقول هالك أو تلف أو تسببت يف التأخري يف الوصول 

  .1فهنا تنتفي مسؤولية الناقل

وللقوة القاهرة آثار تتمثل فيما إذا كانت القوة القاهرة أو احلادث الفجائي هو السبب الوحيد يف وقوع الضرر 

  .قة السببية وال تتحقق املسؤولية كما سبقانعدمت عال

وقد يكون أثر القوة القاهرة أو احلادث الفجائي اإلعفاء من تنفيذ االلتزام، بل وفق تنفيذه حىت يزول احلـادث  

  .فيبقى االلتزام موقوفا على أن يعود واجب التنفيذ بعد زوال احلادث

القاهرة ويترتب على ذلك أنه ال جيوز هلما أن يتفقا علـى  هذا وجيوز للطريف أن يعدال باتفاقهما من أثر القوة  

القوة القاهرة أو احلادث الفجائي ال خيلي املدين من التزامه، أو أن يتفقا على عدم إخالء املدين من التزامه عند 

 .2وقوع حادث معينا كاإلضراب أو احلرب

حلق ا ضرر كما لو كانت قابلة لالشتعال أو إذا كانت البضاعة معينة بعيب داخلي أو نتيجة لطبيعتها الذاتية 

  سوائل تتبخر فعلى من يقع عبئ اإلثبات يف هذه احلالة على الناقل أو املرسل؟

  

  : الفرع الثاين

  عيب خاص بالشيء أو العيب الذايت

تها يعفى الناقل من املسؤولية عما يلحق البضائع من هالك أو تلف وقع نتيجة عيب داخلي فيها أو نتيجة طبيع

الذاتية مما جيعلها ال تتحمل النقل كما لو كانت مواد قابلة لالشتعال الذايت كالفحم أو فاكهة تتعرض للتعفن أو 

  .سوائل قابلة للتبخر ويقع على عاتق الناقل عبء إثبات حدوث اهلالك أو التلف بسبب هذه العيوب الذاتية

                                                
 .597د، صعبد الفتاح مراد، شرح قانون التجارة الجدی - 1
 .999، ص1998، 3عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ط - 2



211 
 

هلا ذاتيا أدى إىل احتراق وسيلة النقل فريجع الناقل على وإذا سبب العيب الذايت يف البضائع ضررا للناقل كاشتعا

املرسل بالتعويض عما حلقه من أضرار وكذلك الشأن لو حلق الغري ضرر نتيجة العيب فيسأل عـن تعويضـه   

  .املرسل وليس الناقل

الضـرر  وحىت يعفى الناقل من تعويضه على العيب الذايت أن يثبت أنه بذل العناية العادية ليحول دون حدوث 

ميكن إعفاء الناقـل مـن   "من قانون التجارة  48املترتب على  العيب الذايت وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة 

مسؤوليته الكلية أو اجلزئية من جراء عدم تنفيذ التزاماته أو اإلخالل أو التأخري فيها وذلك عند إثبـات حالـة   

  ...".القوة القاهرة أو عيب خاص بالشيء

نون اشتراطا إعفائه من املسؤولية عن اخلطأ اليسري الذي يقع منه، أما اخلطأ اجلسيم أو الغش فيقع وقد أجاز القا

باطال شرط إعفائه من املسؤولية عما يقع منه، ولكن جيوز للناقل اشتراط عدم مسؤوليته عن األخطاء اليت تقع 

عفاء من املسؤولية أن ينقل عبء عن تابعيه حىت ولو كانت من قبل الغش أو اخلطأ اجلسيم ومقتضى شرط اإل

 .اإلثبات من عاتق الناقل إىل عاتق املرسل إليه

وفيما يتعلق بتحديد مسؤولية الناقل، فهي صحيحة وتعترب من قبيل الشروط اجلزائية اليت جيوز االتفاق عليهـا  

كيال على العموم مـن   إذا كانت األشياء املنقولة مما نقص وزنا أو"من القانون التجاري على  51وفقا للمادة 

أو كان إثباته بطريقـة  ... جراء النقل فيضمن الناقل فقط مقدار النقص الزائد عما جرى العرف بالتسامح فيه

  ".أخرى

وغالبا ما حيدد الناقل مسؤوليته عن طريق وضع حد أقصى مببلغ التعويض وحينئذ ال يلزم إال يف حـدود مـن   

ية إذا كان الضرر الذي أصاب املرسل أو املرسل إليه ناشئ عن غش أو املبلغ، وال تنطبق شروط حتديد املسؤول
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إمهال جسيم من الناقل، فإذا أثبت ذلك جاز للمحكمة أن تقضي بإلزام الناقل بتعويض املضرور تعويضا كامال 

  .1رغم حتديد مسؤوليته يف العقد

  : الفرع الثالث

  )املضرور(خطأ املرسل 

مسؤولية ناقل البضائع يكون من خالل اإلعفاءات القانونية املتمثلـة يف القـوة   قد رأينا فيما سبق إىل أن دفع 

أو املرسل إليه وهذا ما سيتم التطرق لـه  ) املضرور(القاهرة والعيب اخلاص بالشيء باإلضافة إىل خطأ املرسل 

  .بيانا تفصيليا يف هذا الفرع

مها وهو أال يقع من املدعي عليه خطأ مـا،  فخطأ املضرور هنا نستبعد صورة ال حمل للكالم فيها لوضوح حك

ثابت أو مفروض ويقع الضرر بفعل املضرور نفسه فقد خرجنا هنا عن نطاق املسؤولية التقصريية إذ ال يوجـد  

 .أمامنا مسؤول، فاملضرور هو الذي أحلق بنفسه الضرر وكان بفعله سواءا كان هذا الفعل خطأ أو غري خطأ

ملضرور إذا وقع املدعي غليه خطأ ثابت أو خطأ مفروض ووقع يف الوقت ذاته خطأ وإمنا يكون الكالم يف خطأ ا

من املضرور ويراد أن نعرف أثر خطأ املضرور يف مسؤولية املدعي عليه، ويشترط يف هذه احلالة أن يكون مـا  

  .وقع من املضرور يعترب خطأ وأن يكون له شأن يف إحداث الضرر

رب خطا فذلك ألن جمرد الفعل الذي يصدر من املضرور وال يكون خطـأ ال  أن يكون ما وقع من املضرور يعت 

يصح أن يكون من شأنه أن ميحو أو خيفض من مسؤولية املدعي عليه وإال يتعذر علـى املضـرور أن يرجـع    

  .بتعويض كامل عما أصابه من ضرر

                                                
  .14-56الدیناصوري، المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص - 1
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الفعل الصادر مـن   وقل أن يصاب شخص بضرر دون أن يكون لفعل صدر منه دخل فيه، وإمنا يصح أن يؤثر

احنراف املضرور : املضرور يف مسؤولية املدعي عليه إذا كان هذا الفعل خطأ ويقاس اخلطأ هنا مبعياره املعروف

  .يف سلوكه عن املألوف من سلوك الرجل املعتاد ما قيل هنا يف خطأ املسؤول يقال هناك يف خطأ املضرور

ور خطأ آخر وكان من اخلطأ بني شأن يف إحداث الضـرر  فإذا حتقق أن وقع املدعي عليه خطأ ومن املضر -

وجب أن نعرف إىل أي حد يؤثر خطأ املضرور يف املسؤولية اليت جنمت عن خطأ املدعي عليه وهنا جيـب أن  

منيز بني ما إذا كان أحد اخلطأين قد استغرق اخلطأ اآلخر أو بقي كل من اخلطأين مستقال عن اآلخر منـهما  

  .خطأ مشترك

إذا استغرق أحد اخلطأين اخلطأ اآلخر مل يكن للخطأ املستغرق مـن   :اق أحد اخلطأين للخطأ اآلخرستغر -أ

أثر، فإذا كان خطأ املدعي عليه هو الذي استغرق خطا املضرور هو الذي استغرق خطأ املدعي عليـه فـإن   

  .مسؤولية املدعي عليه ترفع النعدام رابطة السببية

إذا كان أحد اخلطأين يفوق كثريا يف جسامته : احلالة األوىل: خر يف احلالتنيويستغرق أحد اخلطأين اخلطأ اآل

  .إذا كان أحد اخلطأين هو نتيجة اخلطأ اآلخر: اخلطأ اآلخر واحلالة الثانية

  :أحد اخلطأين يفوق كثريا يف جسامته اخلطأ اآلخر :احلالة األوىل -

إنه ال يتصور أن اخلطأ األشد يستغرق اخلطأ األخـف  مهما كان أحد اخلطأين يفوق يف جسامته اخلطأ اآلخر ف

هـي  : اخلطأين هو خطأ عمدي والصورة الثانية 1صورة ما إذا كان أحد: الصورة األوىل هي: إال يف صورتني

  .صورة ما إذا كان أحد اخلطأين هو رضاء املضرور مبا وقع عليه من الضرر وذلك يف بعض األحوال وهي قليلة

  :أحد اخلطأين هو نتيجة اخلطأ اآلخر :احلالة الثانية -

                                                
 .1998، لبنان 3، ط1، ج1000عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ص - 1
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إذا كان خطأ املضرور هو نتيجة خطأ املدعي عليه، واستغرق اخلطأ الثاين اخلطأ األول واعترب خطأ املدعي عليه 

  .هو وحده الذي أحدث الضرر وتكون مسؤولية املدعي عليه كاملة

ر هو الذي يستغرق خطأ املدعي عليـه  أما إذا كان خطأ املدعي عليه هو نتيجة خطأ املضرور فإن خطأ املضرو

  .وال نقف عند خطأ املضرور سببا للضرر الذي وقع فال تتحقق مسؤولية املدعي عليه النعدام الرابطة السببية

فإذا مل يستغرق أحد اخلطأين اخلطأ اآلخر بل بقيا متميزين كل منهما اشترك يف إحداث  :خلطأ املشترك -ب

  .خطأ املدعي عليه، وخطأ املضرور وهذا ما يسمى خطأ املشترك: بانالضرر مستقبال، كان للضرر  سب

واألصل أن كل من اخلطأين يعترب سببا يف إحداث الضرر إذ لواله ملا وقع هذا الضرر وملا كان كل من املدعي 

عليه واملضرور مسؤوال بقدر ما أحدث من ضرر وكان خطأ كل منهما سببا لوقوع الضرر كله كما قدمناه، 

املسؤولية تكون بالتساوي بينهم ويكون املدعي عليه مسؤوال عن نصف الضرر  ويتحمل املضرور النصف فإن 

اآلخر فال يرجع على املدعي عليه إال بنصف الضرر ولو أن املدعي عليه شخصان ال شخص واحد وكانا مهـا  

حتمل الثلث البـاقي وألن   واملضرور مسؤولني بالتساوي، فإن املضرور يرجع على أي منهما بثلثي الضرر ألنه

  .1املدعي عليهما متضامنني يف الثلثني

وقد يرتكب املرسل خطأ عند إعداده البضاعة للنقل كأن يكون اخلطأ يف اختيار واسطة النقـل أو اخلطـأ يف   

كيفية تغليف أو حزم البضاعة حبيث أن املرسل يكون مسؤوال عن األضرار النامجة عن عيوب حتزمي البضـاعة  

قع على عاتقه حتزميها إذا كان الشيء يتطلب ذلك وهذا يف حالة قبول الناقل الشيء بدون علمه بعيـوب  اليت ي

 43من القانون التجاري اجلزائري حيث نصت املادة  44، 43التحزمي أو انعدامه وهذا ما نصت عليه املادتني 

بشكل حيافظ واقعيا مـن الضـياع   إذا كانت طبيعة الشيء تتطلب حتزميه وجب على املرسل القيام بالتحزمي "

  ".والتلف وال يؤدي لضرر األشخاص واملعدات أو غريها من األشياء املنقولة

                                                
 .1007، صنفسھمرجع اللسنھوري، الرزاق أحمد ا عبد - 1
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يكون املرسل مسؤوال عن األضرار النامجة عن عيوب التحزمي غري أن الناقل يكون مسؤوال عـن  " :44املادة 

  ." بعيوب التحزم أو انعدامهاألضرار النامجة من عيوب التحزمي أو انعدامه إذا قبل الشيء وهو عامل

وإن عيوب التحزم اخلاص بالشيء املنقول ال يعفي الناقل من التزاماته املتولدة مبوجب عقود أخرى، أو اخلطـأ  

يكون يف إخفاء بعض املعلومات عن الناقل واليت تتعلق بالبضاعة كأن تكون من املواد اليت تتبخـر بـاحلرارة   

  .شتعال كاملواد السائلة مثل البرتينالشديدة أو من املواد سريعة اال

ومل بلغ الناقل بذلك أو يكون اخلطأ يف البيانات الواردة يف الوثائق اخلاصة بالبضاعة اليت سـلمها املرسـل إىل   

الناقل وبالتايل يؤدي هذا اخلطأ إىل حجز البضاعة ملدة معينة لدى سلطات اجلمارك األمر الذي نتج عنه تلف يف 

لفقه أن الضرر الذي ينتج عن املرسل إليه يكون أيضا مربئا للناقل من املسؤولية كأن ميتنـع  البضاعة، ويضيف ا

  .املرسل إليه عن استالم البضاعة وبسبب امتناعه عن االستالم تتلف البضاعة

  : الفرع الرابع

  فعل الغري

مباشرة لفعل املضرور، غري من خالل أن اخلطأ يعود ) املضرور(بعدما تطرقنا يف الفرع الثالث إىل خطأ املرسل 

أننا يف هذا املطلب سنتطرق إىل فعل الغري الذي يعترب أجنبيا عن املضرور يف الضرر الذي حلق به بسبب الغـري  

الذي حيصل مستجمعا خصائص القوة القاهرة إذ ال بد أن يرتل مرتلتها وليس للقاضي أن يتجاهـل فعـل إذا   

  .احلادث الذي جيعله املصدر الوحيد املنتج للضرر التمس هذه اخلصائص أو تثبت من تدخله يف

وهذا العرض يطرح ثالثة مواضيع ينبغي التصدي هلا، أوهلا هو الذي يستهدف تعريف فعل الغري، وثانيها هـو  

الذي يتناول هذا الفعل كسبب إعفاء من التبعية كلها، والثالث هو الذي سيستثري مسألة أثر فعل الغري لو كان 

  .ادثة إىل جانب عوامل أخرى التقت معه يف التسبب ا، وهذا ما سيعاجل يف هذا الفرعمسامها يف احل
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 تعريف فعل الغري: أوال

فعل الغري هو الفعل الذي يصدر عن شخص متدخال يف حادث شطا منه املتضرر املدعي يف وجه املدعي عليـه  

  .الغري الذي أتى ذلك الفعل الذي خاصمه طلبا كالتعويض عن ضرره يف غري أن يستشرك يف اخلصومة

وقد يكون لفعل التأثري السبيب الشامل احلاجب عن الضرر أي عامل آخر، فريتد إليه احلادث املشـكو منـه،   

  .وتنتفي به التبعة عن املدعي عليه

اك وقد يأيت فعل الغري مشتركا يف احلادث مع الفعل الذي توسل به املدعي ملساءلة املدعي عليه عنه، فال ينفرد ذ

الفعل يف إحداث الضرر وال تزول به التبعة عن املدعي عليه، وإمنا يبقى التساؤل عن مدى أثره يف هذه التبعـة  

  :ويف حتديد التعويض الذي يقابله واستزاد من توضيح ومن دقة التعريف ينبغي الوقوف عند ثالث مالحظات

لغريب عن املتضرر الذي ادعى وعن املدعي هي أن املقصود بالغري هو الشخص الثالث ا :املالحظة األوىل -1

عليه الذي دعاه املتضرر، فليس من الغري ال هذا الطرف وال ذاك وال من يسأل عنه املدعي عليه كالتابع لـه يف  

اخلدمة أو اخلاضع لسلطته يف الوالية، وال الذي أحله حمله يف تنفيذ موجب عليه وظل مسؤوال عن هذا التنفيذ 

  .وواجهه

نع أن يرتبط شخص بسائق مركبة عقديا وأن يضل من الغري يف نطاق العالقة بني املتضرر والسـائق  وليس ما مي

كما حصل يف ظروف احلادث تضرر منه املدعي، فإن أقدم راكب سيارة يف غياب سائقها على فتح باا جلهة 

السائق الذي حيتج بفعله  الطريق فاصطدم دراج بالباب الذي فتح، فإن هذا الراكب يكون من الغري الذي ميكن

  .1يف وجه املدعي وأن ربط بينهما عقد نقل

هو أنه جيب أن يثبت أن الفعل قد صدر عن شخص حمدد حىت يتصف بفعل الغري، إذ أن  :املالحظة الثانية -2

 هذا الفعل ال خيتلط مع عامل القوة القاهرة، أنه ليس من الضرورة أن يكون الشخص الثالث قد عني ويته أو

                                                
للمسؤولیة الناشئة عن فعل األشیاء في مبادئھا القانونیة واجھھا العملیة، ) النظریة العامة(عاطف نبقیب،  - 1

 .م1981، الجزائر2، ط1، ج358ص
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أدخل يف الدعوى اليت مجعت املتضرر أو املدعي عليه، وليس نادرا أن يشارك سائق سيارة يف تصادم ينتج عنـه  

  .ضرر وأن يتوارى دون أن يهتدي إليه املتضرر، فيقتصر اإلدعاء على السائق اآلخر الذي عرف

غري متوقع وأن يكون مـن   وال فرق أن يكون الغري كامل اإلدراك أو فاقده أو ناقصة إذ يكفي أن يكون فعله

  .احملتم معه وقوع احلادث حىت يأيت معفيا من كل التبعة

وقد يصدق أن يصعب حتديد ما إذا كان احلدث نتيجة عامل قوة قاهرة أو عمل من الغري جتمعت فيه مقومات 

  .هذه القوة القاهرة

التبعة هو العمل الشخصي الـذي  هي أن فعل الغري الذي يصلح التوسل به لإلعفاء من  :املالحظة الثالثة -3

  .ثبت صورة عن الغري وليس فعل الشيء العائد هلذا الغري وإن حتققت به التبعة املوضوعية

فإن التطم راكب دراجة بسيارة واجهته يف منعطف طريق فاندفع بفعل االلتطام ليصدم شخصا كان يف موقـع  

ذرع بفعل السيارة إلعفائه من التبعة، وإن كـل هـذا   احلادث، فإنه ال يكون له بعد اإلدعاء عليه منفردا أن يت

  .الفعل ستتبع مسؤوليته سائق هذه السيارة، وإمنا يكون له أن حيتج بفعل سائقها لغرض اإلعفاء من املسؤولية

 فعل الغري سبب إعفاء من كل املسؤولية: ثانيا 

للضرر دون أن يكون لفعل الشـيء  يؤلف فعل الغري سبب إعفاء من املسؤولية كلها هو وحده املصدر املنتج 

  .دخل يف إنتاجه

بيد أن السؤال الذي يطرح هو يف معرفة ما إذا كان جيب أن تتكامل يف هذا الفعل مقومات القـوة القـاهرة   

  .ليكون له األثر املعفي من كل التبعة

من التبعة كلها، فهو  من القانون املوجبات والعقود على القوة القاهرة كسبب يعفي 131بعد التركيز يف املادة 

سبب أجنيب خارج عن املتضرر الذي ادعى وعن السائق املدعى عليه فإنه من املفروض أن يستجمع فعل الغري 

  .خصائص هذه القوة ليكون على مثاهلا سبب إعفاء وليكتسب أثرها
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اسه على القـوة  وهذا احلل منطقي ألن األخذ بفعل الغري اجتهادا من دون نص عليه من املادة تلك يفترض قي

  .1القاهرة اليت ورد النص عليها صرحيا حىت يستوي وإياها يف شروطها ومفعوهلا

ويبقى فعل الغري املصدر الوحيد للضرر لو كان هو الذي استثار تصرف املدعي عليه أو دفع إليه فجـاء هـذا   

  .التصرف ردة طبيعية الزمة لذلك أو نتيجة حمتومة له طبق ارى العادي لألمور

واالجتهاد الفرنسي مل يكن يف مرحلة منه سابقة يشترط أن تتوافر يف فعل الغري خصائص القوة القاهرة، مث بدأ 

يف مرحلة ثانية مترددا بني االشتراط وبني العدول عنه حىت استقر عليه يستعمل العبارة اليت تشرح به، كالقول 

  .التغلب عليه بفعل ال ميكن بالوجه الطبيعي ترقبه وال تدارك نتائجه أو

وإذا كان الفقه يف غالبه قد تقبل هذه الوجهة أو سلم ا، فإن فيه من يذهب إىل الرأي القائل بأنه يكفـي أن  

يثبت أن فعل الغري هو الذي أحدث الضرر إنفرادا ليكون بذاته سببا يزيل التبعة عن املدعي عليه وإن مل يكـن  

  .2ل الغري انطالقا من مبدأ السببية املنتجةغري متوقع، وهذا الرأي ال يستبعده تقدير فع

وليس من الالزم أن يتصف فعل الغري باخلطأ ليكون معفيا من التبعة كلها طاملا أنه قد تكاملت فيه خصـائص  

القوة القاهرة، إذ يكون له أثرها حبكم ما تكامل فيه من خصائصها، فإن قفز ولد صغري السن فجأة إىل عرض 

املعتدل يف سريه حىت أربكه وجعله يتمايل ليتفاداه فادى ذلك إىل اصـطدام سـيارته   الشارع وباغت السائق 

بأخرى، فإن فعل الولد يؤلف سببا إلعفاء السائق الذي ارتبك من املسؤولية ما دام أنه كان غري ممكن توقعـه  

تلك الصفة اليت ظهر  وال تفاديه، وال يغري من هذه الوجهة أن يكون ذلك الولد غري مميز أصال إذ العربة هي يف

  .ا فعله

ع هذه النتيجـة  إذ يعود للمحكمة العليا أن تتحقق مما إذا كانت ظروف هذا الفعل جتعله باخلصائص اليت تستتب

من ناحية املبدأ، ليس من حائل قانوين دون استعراض فعل الشيء من زاوية الرابطة السببية وهي نتيجة قانونية، 

                                                
  .360عز الدین الدیناصوري، المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص - 1
  .335، ص1، ط4التجاري، جأكثم الخولي، الوسیط في القانون  - 2
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حلادث، وما هيأ له أو الزمه فإن تكشف هذا االستعراض عن أن احلادث حصـل  ويف ضوء الظروف احمليطة با

بالشكل الذي يوفر لسائق السيارة الدليل الذي يقطع كل صلة سببية بني الشيء وبني الضرر الذي وقع، فـال  

ا أنـه  يكون هلذا الشيء تأثريه السبيب يف وقوعه، مما ينطوي على رد احلادث إىل عامل أجنيب كفعل الغري، كم

يكون للسائق أن يقطع تلك الصلة بإثباته فعال من الغري تدخل يف احلادث مستجمعا خصائص القوة القـاهرة،  

  .فيستتبع هذا اإلثبات انتفاء املسؤولية املوضوعية عنه

فلو أن سيارة كانت متوقفة فتلقت الصدمة القوية من سيارة ثابتة كانت منطلقة بسرعة، فكان من أثر الصدمة 

ندفعت السيارة األوىل وارتطمت بدراجة كانت متوقفة أمامها، فجاء صاحب الدراجة املتضرر يقاضـي  أن ا

سائق السيارة اليت اندفعت فإنه يكون هلذا السائق بأن يتذرع بأنه مل يكن لسيارته دور فاعل يف احلادث ألـا  

هي العامل األصلي الذي سبب احلادث هي اليت تلقت الصدمة الدافعة من السيارة الثانية، فتكون هذه السيارة 

يف تتابعه، فكان فعلها أو مسلك سائقها مستغرقا أي فعل آخر، وال حيول عن هذه النتيجة لو كانـت أو أن  

  .1تكون السيارة الثانية قد بقيت جمهولة

ل تبعة دون واعتربت فيه فعل الغري سبب إعفاء من ك)التمييز الفرنسية(وجتدر اإلشارة إىل قرار أصدرته حمكمة 

أن تصفه خبصائص القوة القاهرة، وهذا القرار صدر يف قضية اصطدام سيارة بشرفة مرتل مطل على الطريق بعد 

أن ضاق الرصيف نتيجة أشغال عامة أجريت، وكان املتضرر قد دعا حارس الشرفة فردت حمكمـة األسـاس   

علـى  ) حمكمة التمييز(من التبعة، فوافقتها ادعائه لعلة أن ضرره جيد مصدره الوحيد يف فعل الغري الذي يعفي 

هذه الوجهة وعللتها، ويبدو أا مل تؤكد على أن يكون هذا الفعل مما ال ميكن توقعه وال تداركه، فتكون قـد  

اعتربت فعل الغري معفيا من كل التبعة لو أن الضرر يرتد إليه إنفراد دون ضرورة للتحقق من استحالة توقعه أو 

  .تفاديه

                                                
 .597عبد الفتاح مراد، شرح قانون التجارة الجدید، ص - 1
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 فعل الغري سبب مساهم يف إحداث الضرر :ثالثا

قد حيصل احلادث نتيجة التقاء أو تداخل فعل الشيء وفعل الغري يف واقعة حصوله، فال يكون فعل الغري هـذا  

مصدرا وحيدا للحادث وال يعرض بالصورة اليت يستحيل فيها ترقبه أو تفاديه أو جتاوزه، فال يؤلف سبب إعفاء 

امال مشاركا يف الواقعة الضارة، ويستثري البحث يف أثر هذا الفعل من الغري ويف الصفة من كل التبعة، إمنا يظل ع

  .اليت جيب أن يتسم ا ليكون له أثر

يتوزع حبقها بني موضوعني أحدمها يتناول صفة فعل الغري املشارك يف احلادث حتققا مما إذا كان من اللزوم أن 

  .دف هذا األثر تعيينا ملداه يف إطار التبعة وحق املتضرريكون خطئا لينبين عليه أثر، والثاين يسته

فالنسبة للموضوع األول جيدر التنويه بأن يف الفصل الذي أفرده املشرع ألحكام املسؤولية عن الفعل الشخصي، 

وعن فعل الشيء فيه ما يوجه للرأي بأنه جيب أن يتصف فعل الغري باخلطأ ليكون له أثره يف التبعة ويف حساب 

عويض، ولو توفر إلقرار هذا األثر شرطه أو جاز إقراره، ووجوب اخلطأ يف جانب املتضرر لألخذ به سـببا  الت

يعفي من التبعة جزئيا إذ أنه من املفروض أن يكون فعل الغري خطئا العتماده سبب إعفاء جزئي من التبعة لـو  

  .صح اعتماده قانونا

ن حيتج املدعي عليه بفعل شخص ثالث ألخطاء فيه من أجل هذه الوجهة مستساغة قانونا إذ ليس من املنطق أ

التخفيف من التبعة عنه يف الوقت الذي ال يكون للمدعي نفسه أن حياسب ذلك الشخص عن فعله غري اخلاطئ 

لو أشركه يف اخلصومة إىل جانب املدعي عليه الذي اختصمه لوحده، إذ أن املسؤولية الشخصية تفترض خطأ 

  .تتحقق به

 الغرفة الثانية يف حمكمة التمييز الفرنسية كانت تشترط أن يكون فعل الغري خاطئا لتعده سبب إعفـاء  ويظهر يف

جزئي من التبعة عن املدعي عليه، اعتمدت هذا االجتاه يف احلقبة اليت عمدت فيها جتزئة املسؤولية كلما شارك 

ن ذلك االشتراط يف أكثر من قرار عنـدما  فعل الغري يف فعل الشيء يف إحداث الضرر مث حتولت الغرفة ذاا ع
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ساوت بني فعل الغري اخلاطئ وفعله غري اخلاطئ، فاكتفت بفعل من الغري يكون مسامها يف إحداث الضرر لتقره 

  .معفيا من تبعة السائق جزئيا وإن مل يكن خاطئا

شيء وفعل الغري يف التسبب أما املوضوع الثاين فهو الذي يتعلق مبدى حق املتضرر يف حال املشاركة بني فعل ال

بضرره، وتكفي اإلشارة إجيازا يف إطار منطقي من وجهة حتيز جتزئة السببية إذا مل تكتمـل ملبـدأ التضـامن    

وشروطه، قياسا على هذه الوجهة استخالصا حلل يأيت على منطها ميكن السائق املدعي عليه أن حيتج بفعل الغري 

جتاه املتضرر الذي دعاه بضرره، فإن ثبت أن فعل الغري قد ساهم يف اخلاطئ من أجل التخفيف من العبء عنه 

احلادث وكان له الكيان القائم بذاته واملتميز بأثره ومظهره عن الفعل الذي تركز عليه اإلدعاء ملسألة املـدعي  

اضها فإنه عليه عنه، وكان بإمكان القاضي أن يقدر نسبة مسامهة كل من الفعليني يف الواقعة الضرار بعد استعر

  .يكون من املسوغ تبعا للرأي ذلك ومنطقة أن يأخذ بفعل الغري سبب إعفاء جزئي من التبعة

الفرنسية كان لفترة من الزمن قد اجته إىل توزيع التبعـة  )حمكمة التمييز(ومن املعلوم أن اجتهاد الغرفة الثانية يف 

ارس املدعى عليه ال يتحمل من عبئ الضـرر إال  عندما يشترك الغري يف فعل الشيء يف احلادثة الضارة فكان احل

  .بعرضه

غري أن الغرفة الثانية ما لبثت أن عادت إىل الواجهة اليت تكرس مبدأ االلتزام بالتعويض كله وأن كـان الفعـل   

الذي يسأل عنه املدعي عليه ال يؤلف املصدر الوحيد للضرر بعد أن شاركه فعل الغري يف إحداث الضرر سـاء  

أم مل يعرف أو كان ممن ال ميكن الرجوع عليه ملقامسته األعباء اليت حتملها املدعي عليه منفردا جتـاه   عرف الغري

املدعي الذي حكم له بالتعويض ومن هذه الوجهة مل يعد فعل الغري ذا أثر يف تبعة السائق إال إذا كان مستجمعا 

ذلك فتوضح إن توزيع التبعة بني املشاركني يف خلصائص القوة القاهرة فيعفي من املسؤولية كلها وتتمسك مببدأ 

  .1إحداث الضرر يسري يف جهة املتضرر الذي ادعى وإمنا ينحصر يف العالقة بني هؤالء املشتركني أنفسهم

                                                
  .364مشار إلیھ عز الدین الدیناصوري وعبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص - 1
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  :تطبيقات قضائية وعملية: رابعا

لقضـاء يف  فبالنسبة إىل احلادث الناتج عن احلصاة اليت تقذفها عجلة سيارة يف سريها فإنه يظهر إن وجهـات ا 

وصف احلادث ليست موحدة أحيانا وقد يكون مرد التباين بني هذه الوجهات إىل االختالف بني معطيـات  

احلوادث وظروفها أو الطرق املعتمدة يف تقديرها فمحكمة التمييز الفرنسية اعتربت أكثر من مـرة أن قـذف   

عىن أنه ال يتصف خبصائص القوة القاهرة يف احلصاة بفعل عجلة السيارة أثناء سريها ليس باحلدث غري املتوقع مب

حني أن حمكمة استئناف باريس جاءت يف قرار هلا تعد انطالق احلصاة من حتت عجلة السيارة كانت تسري ليال 

بسرعة معتدلة من قبيل الظرف غري املتوقع وغري املمكن دفعه وأنه ليبدوا أن السري ليال واعتداال هو من األسباب 

 .كمة يف ما أعدته قوة قاهرةاليت وجهة احمل

قد حيصل حادث تصادم بني سيارتني يف ظرف يظهر به تصرف سائق أحدامها مستجمعا خصـائص القـوة   

القاهرة بالنسبة إىل سائق السيارة الثانية فيعفى سائق هذه السيارة من التبعية جتاه املتضرر من التصادم كان راكبا 

 .يف السيارة األحرى

ن جبل انفصلت عنه وسقطت على سيارة يف ظرف كانت األمطار قد هطلت متواصـلة  إذا اارت صخرة م

  .طيلة مخسة أيام متتالية فإن سقوط الصخرة يف هذا الظرف يأيت نتيجة قوة قاهرة ال ميكن توقعها وال دفعها

ه إذا كان خطأ الضحية مقصودا فإنه يستغرق كل فعل آخر تدخل يف إحداث الضرر فإن ألقى الشخص بنفس

حتت عجلة السيارة قاصدا فعله ونتيجته فإنه ال تكون من تبعة على سائق السيارة أو حارسـها وإن كانـت   

 .السيارة منطلقة بصورة خمالفة ألنظمة السري

وعلى العكس يضل السائق مسؤوال لو أنه تعمد األضرار باين عليه وانتهز فرصة اجتيازه الشارع دون رؤيـة  

 .نفيذا ملا تعمده إذ يكون خطأ السائق املقصود مستغرقا خطأ الضحيةلتوجيه السيارة إليه ت
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وليس من خطأ يف جانب الضحية لو انتاا اخلوف املربك بفعل عامل يرتد إىل املدعي عليه أو إىل ما تعود إليه 

كـان   حراسته فال يكون اخلوف املقدر حصوله يف ظروفه معفيا املدعي عليه من تبعة احلادث الذي انتهى فإن

الراكب يف سيارة قد عمد حبكم غريزة احملافظة على احلياة إىل القفز منها ملا اندفعت يف منحدر بفعل ثقلها فإنه 

 .يبقى له أن يطالب بالتعويض عما حصل له من غري أن يؤخذ عليه خطأ فيما عمد إليه

دمته هذه السيارة يف ظـرف  وليس من تبعة على سائق السيارة لو كان أحد املشاة قد حاول اجتياز شارع فص

 .يدل على أن تصرف املتضرر كان منطويا على خطأ ومل يكن من جمال لتوقعه أو تفاديه

قرارها أكدت الغرفة ذاا أن سائق الشيء الذي سبب الضرر يعفـى مـن    24/05/1971ويف قرار آخر 

دخل له به ومل يكن له أن يترقبه  املسؤولية إذا أثبت أن تفادي احلادث كان أمرا مستحيال بفعل سبب أجنيب ال

مثل اخلطأ الذي وقع من طرف الضحية أما إذا احلادث ممكن توقعه والتغلب عليه فإن فعل الضحية خيفف من 

 .مسؤولية احلارس بغض النظر عما إذا كان فعله منطويا على خطأ أو ال

القاهرة أثبت أنه وحده كان مصـدر   وجلهة فعل الغري فإنه يعفى من التبعة كلها لو تكاملت فيه شروط القوة

الضرر فإن أصيب ولد بفعل عربة نقالة ذات دوالبني كانت حمماة بقطع القرميد وكان احلادث قد حصل له ملا 

أخذ األوالد يتأرجحون عليها فإن مالك العربة وهو سائقها يعفى من التبعة عن فعلها لو ثبت أن مرد احلادث 

م أهلهم يتلهون ا فحركوا ركيزا إذ أن هذا الوضع يقضي إىل اختفاء التبعـة  إىل تقصري األوالد الذين تركه

 .1عن احلارس لعلة أم مصدر الضرر يكمن يف فعل الغري وحده

لكن ممكن أن يتفق الناقل مع الراكب على اإلعفاء من املسؤولية سواء يف حالة نقل األشياء أو نقل األشخاص 

  ).املطلب الثاين(ن املسؤولية يف هاتني احلالتني يف ومن ذلك سأتناول شروط اإلعفاء م

  

                                                
، 2002، 7عز الدین الدیناصوري وعبد الحمید الشواربي، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء، ط - 1

 .1454ص
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  : املطلب الثاين

  اإلعفاء اإلتفاقي من املسؤولية

بعد حبثنا سابقا األسباب القانونية اليت حيق للناقل عند توافر شروطها، دفع مسؤولية العقدية وتلك األسـباب  

 ا الناقل التخلص من املسؤولية النامجـة عـن   منصوص عليها يف القوانني التجارية، إال أن هناك حالة يتمكن

األضرار وهي تتم مسبقا عن طريق االتفاق بني الناقل والراكب، ولبيان مدى حق الناقـل يف إدراج شـروط   

اإلعفاء من املسؤولية أو حتديدها باالتفاق مع الراكب سوف ندرس شرط اإلعفاء من املسؤولية وذلك يف نقل 

  .األشخاص واألشياء

  : ألولالفرع ا

  حالة نقل األشياء ودفع املسؤولية

تقوم مسؤولية ناقل البضائع قبل الشاحنني ملا حيصل أي ضياع أو تلف للبضاعة املسلمة إليه لنقلها إىل املكـان  

املتفق عليه وسواء أن يكون هذا الضياع أو التلف كليا أو جزئا كما يقوم أيضا ملا حيصل أي تأخري يف تسـليم  

إليه ويبقى الناقل مسؤوال يف هذه احلاالت املذكورة حىت يثبت أن سبب الضياع أو التلف أو البضاعة للمرسل 

التأخري راجع إىل سبب ال سبب ال بد له فيه كأن يكون القوة القاهرة أو عيب أو عيب خـاص بالشـيء، أو   

مـن القـانون    48ادة خطأ منسوب للمرسل أو املرسل إليه فهنا تنتفي مسؤوليته كليا وهذا ما أشارت إليه امل

، وبالنسبة لألشياء اليت تنقص كيال أو وزنا أثناء نقلها فقد أعفى املشرع اجلزائري الناقل من 1التجاري اجلزائري

فهـذه   2املسؤولية املترتبة عن ذلك يف حدود ما جرى العرف بالتسامح فيه، أمام جتاوز ذلك فهو مسؤول عنه

  .اقل عن مسؤوليته أمام الشاحننياحلاالت القانونية اليت يعفى فيها الن

                                                
یمكن إعفاء الناقل من مسؤولیتھ الكلیة أو الجزئیة من جراء عدم تنفیذ التزامھ واإلخالل أو " 48نص المادة  - 1

  ".التأخیر فیھا، وذلك عند إثبات القوة القاھرة أو عیب خاص بالشيء أو خطأ منسوب للناقل أو المرسل إلیھ
لة مما تنقص وزنا أو كیال على العموم من جراء إذا كانت األشیاء المنقو"من قانون التجاري  51نص المادة  - 2

 ".النقل فیضمن الناقل فقط مقدار النقص الزائد كما جرى العرف بالتسامح فیھ
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والسؤال املطروح أليس هناك حاالت أخرى ناشئة عن طريق االتفاق يعفي فيها الناقل من مسؤوليته وذلـك  

بإدراج شرط اإلعفاء من املسؤولية يف وثيقة الشحن؟ وقبل معرفة موقف املشرع بشأا سنستعرض للموقف يف 

، وقد تعرض القضـاء  1حبجة أن الشرط خمالف النظام العاملمسألة، ب فلبنان وذلك لفهم أعمق لفرنسا مث مص

لكونه يتعارض مع العقد شريعة املتعاقدين ومبدأ سلطان اإلدارة الذي صاحب قيام الثورة الصناعية لنقد شديد، 

يف فرنسا يؤدي إىل إحداث شكل كبري يف مؤسسات النقل وقد دفع هذا النقد الشديد بالقضاء إىل إحـداث  

ل طفيف يف موقفه األنف الذكر، فأصبح يعطي شرط اإلعفاء من املسؤولية بعض األثر يتمثـل يف قلـب   تعدي

عبء اإلثبات فبمقتضاه إذا أراد املرسل أو املرسل إليه أن يتخلص من الشرط فما على كليهما أو أحـدمها إال  

 .2خريالقيام بإثبات خطأ جبانيب الناقل فإذا ما فعال ذلك قامت مسؤولية هذا األ

مل يسلم هذا التعديل اجلديد من النقد إذ أنه يضر مبصاحل الشاحنني فالبضاعة طوال فترة النقل تكون بيد الناقل 

أما الشاحنون فتنعدم إطالقا مراقبتهم هلا، ومن مثة يكونون يف جهل تام للظروف اليت مت فيها التلف أو اهلـالك  

الناقل، إذا أن هذا األخري هو الذي يعرف سبب التلـف أو  األمر الذي جيعلهم يف عجز كامل عن إثبات خطأ 

  .اهلالك وعلى هذا فالناقل دائما تنتفي مسؤوليته

وهذا ما دفع بالشاحنني إىل إعالن ثورم على شرط اإلعفاء من املسؤولية الذي يصفه النـاقلون، ممـا دفـع    

يعرف  1905مارس  17قانونا  باملشرع الفرنسي إىل التدخل لوضع حد حاسم وفاصل للمسألة وقد أصدر

يقضي ببطالن شرط اإلعفاء من املسؤولية عند اهلالك أو تلف البضاعة سواء إدراج الشرط يف ) رابييه(بقانون 

  .تذكرة النقل أو يف وثيقة أخرى

  :وقد وردت على هذا القانون عدة مالحظات

                                                
  .487، فقرة 1مصطفى كمال طھ، الوجیز في القانون التجاري، ط - 1
  .487، فقرة نفسھمصطفى كمال طھ، المرجع  - 2
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  .1ن وسالمة الركاب يكون باطالأنه ال يسري على عقد األشخاص إذ أنه كما هو معروف كل اتفاق ميس أم

  .أنه ال يسري على عقود النقل البحرية

 .2أنه ال يسري على النقل الربي الدويل فهو خاص بالنقل الربي الذي يتم داخل التراب الفرنسي

  :املوقف يف التشريع مصري: أوال

فاصال وائيا فاألخطـاء  ملوضوع اإلعفاء من املسؤولية حال  1949أعطى القانون املدين اجلديد الصادر يف 

أن يعفي نفسه من املسؤولية املترتبة عنها باستثناء  217/1الشخصية للناقل، فقد أجاز املشرع املصري يف املادة 

تلك املسؤولية املترتبة عن غشه أو خطأه اجلسيم أما بالنسبة لألخطاء اليت تقع من األشخاص الذين يستخدمهم 

على صحة االتفاق الرامي إىل اإلعفاء منها سواء كانـت أخطـاء    217/2ادة يف تنفيذ التزامه، فقد نصت امل

  :من القانون املدين اجلديد عدة انتقادات 217عمدية أو غري عمدية جسيمة أو بسيطة وقد وجهت إىل املادة 

 .أنه يضر مبصاحل الشاحنني وخصوصا يف حالة سرقة البضاعة أو تلفها مبعرفة تابعي الناقل

هذا االنتقاد بأن اإلعفاء من املسؤولية يعترب من قبيل شرط اإلذعان إذ فرضته شـركات النقـل   وقد رد على 

، 3من القانون املدين اجلديد 149الكربى على املتعاملني معها وبإمكان القاضي أن يبطله استنادا إىل نص املادة 

الذي قوم به الشخص املمثل  أنه من الضروري التحول من اعتبار الفعل 4وللتخلص من ذلك رأى بعض الفقه

إمنا هو صادرا عن الشخص املعنوي ومنسوبا إليه ومن مثة فإن الشرط الرامي إىل اإلعفاء من املسـؤولية عـن   

  .أخطاء التابعني ال يعترب صحيحا إال يف حدود األخطاء اليسرية

  

  

                                                
 .60، ص1965العربي، دون بلد النشر،دار الفرك على حسن یونس، عقد النقل،  - 1
 .487مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، فقرة  - 2
 .60، صالمرجع السابقعلى حسن یونس،  - 3
 .530إبراھیم الدسوقي، مرجع سابق، ص - 4
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  :املوقف يف التشريع اللبناين: ثانيا

وجبات والعقود يتبني أن املشرع اللبناين قد قرر بصحة شرط اإلعفاء من قانون امل 267استنادا إىل نص املادة 

من املسؤولية العقدية الناشئة عن نقل البضائع باستثناء املسؤولية الناشئة عن الغش وتبعا لذلك فإن أمني النقل ال 

 يستطع إثبات خطأ يعترب يف حالة فقدان أو ضياعها أو تأخر وصوهلا مسؤوال طاملا أن املرسل أو املرسل إليه مل

يتفق مع القانون اللبناين فيما يتعلق مببـدأ  ) 217/02م(مقصود من الناقل وهكذا نالحظ أن القانون املصري 

صحة شرط اإلعفاء من املسؤولية كما يتفق معه يف االستثناء املتعلق بغش املدين أو خطئه اجلسيم إال أنه خيتلف 

إلعفاء من املسؤولية عندما يقع الغش من أشخاص يستخدمهم املدين عن القانون اللبناين بإقراره صحة شرط ا

  .يف تنفيذ التزامه

  :املوقف يف التشريع اجلزائري:ثالثا

خرج املشرع اجلزائري فيما يتعلق بشرط اإلعفاء من املسؤولية يف حالة النقل الربي للبضائع عن القواعد العامة 

  .وقرر بشأنه أحكاما أخرى يف القانون املدين 178/2املقررة يف املادة 

من القانون التجاري يقع باطال كل شرط من شأنه إعفاء الناقل كليا من املسؤولية  52/3فبمقتضى نص املادة 

  .عن اهلالك الكلي أو اجلزئي أو التلف

د قررت أما عن املسؤولية املترتبة عما حيدث لألشياء املنقولة من نقص يف الوزن أو الكيل أثناء عملية النقل فق

من القانون التجاري بطالن أي اتفاق من شأنه إعفاء الناقل من النقص الزائد عما جـرى العـرف    77املادة 

  .1التسامح فيه

من القانون املدين فيما يتعلق بصحة شرط  78/2وهكذا نرى املشرع خرج عن القواعد العامة املقررة يف املادة 

السالف الذكر يف إبطاله للشرط يف حالـة  ) رابييه(ائع وساير قانون اإلعفاء من املسؤولية يف النقل الربي للبض

                                                
 .من القانون التجاري 51تكون باطلة وعدیمة األثر جمیع االشتراطات المخالفة بصفة مسبقة أحكام المادة   - 1
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تلف البضاعة وخالف بذلك التشريع املصري والتشريع اللبناين اللذان حيكمان بصحة الشرط وبالنسبة لشـرط  

  ة الشرط يف حدود األخطاء اليسريةالتأخري فقد ساير القوانني الثالثة وذلك بصح

  

  :املبحث الثالث

  ضائع بني اإلعفاء الكلي أو اجلزئيناقل الب 

وعبئ اإلثبات  1مسؤولية الناقل التعاقدية، مرهقة السيما وأنه يقع على عاتقه اجلانب الكرب من الشيء اإلثبات

 .كما نعلم هو الذي حيذف يف أغلب العادات من يلتزم أخريا بالتعويض

ه املسؤولية أو حتديدها بشـروط اتفاقيـة   لذلك فإن الناقلني، منذ وقت طويل كانوا حياولون التخلص من هذ

 .يضمنها عقد النقل

صحة هذه الشروط مث تدخل املشروع الفرنسي فاض هذا اخلالف بقانون ربيـه  وترى اجلدل يف الفقه حول 

rabier  فيما يتعلق بنقل البضائع واليت جتعل  2فقرة /1030خاصة يف املادة  1905مارس  17الصادر يف

 .2قضي بإعفاء الناقل ااين من املسؤولية باطال وعدمي األثرمن االتفاق الذي ي

  :أما يف اجلزائر فقد بني مشروع هذه الشروط يف قانون التجاري، وهذا ما سنبينه يف التفصيل اآليت

  :املطلب األول

  اإلعفاء الكلي أو اجلزئي عن الضياع أو التلف 

قطة القيام إىل نقطة الوصول، وهو التزام بتحقيـق نتيجـة   التزام الناقل اجلوهري هو تعبري مكان البضائع من ن

 .3تتمثل يف وصل البضائع كاملة وسليمة ويف امليعاد دون أي تأخري

                                                
  .219على البارودي، مرجع سابق، ص - 1

2 - YVES LESERVOISIER: la responsabilité civile résultant du transport gratuit de 
personnes en Droit francais et en Droit anglais, paris LGDJ,1966,p114. 

 .242ص، 1997، بیروت، 1، ط242ھاني محمد دویدار، النظام القانوني للتجارة، ص - 3
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يعد الناقل مسؤوال : "من القانون التجاري اجلزائري إىل مسؤولية الناقل البضائع بقوهلا 47وبقد أشارت املادة 

 ".اع الكلي أو اجلزئي أو تلفها أو التأخري يف تسليمهامن وقت تسليمه األشياء املراد نقلها عن ضي

ويف مجيع هذه احلاالت يكون الناقل مسؤوال عن مجيع األضرار اليت تصيب املرسل أو املرسل إليه، سواء أكانت 

ناجتة عن تأخري البضاعة أو التلف الكلي أو اجلزئي إال أنه جيوز إعفائه من بعض األضرار دون بعض األسـباب  

  .معينة وشروط

  : الفرع األول

  اإلعفاء الكلي واجلزئي عن هالك البضاعة

واملقصود الك البضائع هو أما اختفائها كليا أو وجود عجزها سواء يف وزا أو عددها املذكور يف السـند  

ك كليـا  يكون اهلال 1تسعني، وكون اهلالك يف احلالة األوىل باهلالك الكلي واحلالة الثانية باهلالك اجلزئي وعليه

كما إذا هالك البضائع ماديا، أو سرقت أو مت تسليمها لغري شخص املرسل إليه، وسواء يف مكان الوصـول أو  

 .يف مكان آخر

وقد يعتقد البعض أن اهلالك الكلي قد خيتلط مع التأخر يف التسليم للبضائع، ولكن املشروع أتـى بنصـوص   

أن البضائع تعـد يف  "من قانون التجارة الربية على  228ة صرحية على اهلالك الكلي للبضائع فقد نص يف املاد

من قانون التجارة  240كما نص يف املادة " حكم اهلالكة إذا مل تسلم خالل ستني يوما التالية النقضاء التسليم

رسـل  على اعتبار البضائع يف حكم اهلالكة هالكا الكلي إذا مل يسلم الناقل أو مل حيظر امل: "الفقرة الثانية منها

يوما من انقضاء امليعاد املمضي للتسليم أو من انقضاء امليعاد الذي يستغرقه  30إليه باحلضور لتسليمها خالل 

 ".الناقل العادي يف النقل لو وجد يف الظروف ذاا إذا مل ميضي امليعاد لتسليم

                                                
 242، صالمرجع السابقھاني محمد دویدار،  - 1
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ميكنه االستعانة يف ذلك بكافـة  إذ يكفي املدعي إثباته أن الناقل قد تسلم البضائع و 1وإثبات اهلالك الكلي يسري

 .طرق اإلثبات

ويف مقابل ذلك حىت يستطيع الناقل دفع املسؤولية عن نفسه فيكفيه إثبات قيامه بتسليم البضائع للعامل الشرعي 

 .لسند الشحن أو لوثيقة النقل

 لشخص آخـر  و يف حال ما عجز الناقل عن إثباته تسليم البضائع لصاحب احلق فيها وأثبت أن التسليم قد مت

فإن البضائع يف هذه احلالة تعد يف حكم اهلالكة هالكا كليا، بالنسبة  لصاحب احلق، فالعربة كمـا أوضـحنا   

 .2أعاله، بالتسليم الفعلي

يكون يف حالة ما إذا حلق هالك بأجزاء فقط من الشحنة يف وزا أو يف عددها املوضـع  : 3أما اهلالك اجلزئي

 .بسند الشحن

هنا إىل أن مسؤولية الناقل تتمتع ببعض التخفيف خاصة يف حالة نقل البضائع اليت تكون عـن   وجتدر اإلشارة

طريق الصب كاحلبوب والسوائل مثال، إذ أنه من املتعارف عليه أن هذه النوعية من البضائع عرضة للعجز، أثناء 

ة الشحن والتفريغ وهو مـا  النقل سواء بسبب تعرض للرطوبة أو الضغط أو التبخر أو حىت للنقص أثناء عملي

 يطلق عليه بعجز

الطريق أم إذا كانت البضائع معبأة يف صورة طرود فإن الناقل، يف هذه احلالة ال يتمتع ذا التخفيض ألنه مـن  

  .املفترض أن الطرود حتمي البضائع من املؤثرات املذكورة أعاله

                                                
، 2004اإلسكندریة، ،  1ط) النقل الدولي متعدد الوسائط(ائع بالحاویة سوزان على حسن، عقد نقل البض - 1

 .164ص
 .164سوزان على حسن، مرجع نفسھ، ص - 2
 .164سوزان على حسن، مرجع نفسھ، ص - 3
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ت تسليم البضاعة للمرسل إليه كاملـة، وهلـذا   وإثبات اهلالك اجلزئي يقع على عاتق الناقل حيث عليه أن يثب

يطلب الناقل من املرسل إليه عادة التوقيع على إيصال استالم البضاعة ليستند إليه يف اإلثبات عند نشوب الرتاع، 

  .غري أن الناقل يسأل عن النقص العادي الذي ال مناص من أن تتحمله البضاعة أثناء الطريق

  

  :الفرع الثاين

  تلف البضائع 

خيتلف تلف البضائع عن هالكها، فيقصد بالتلف الذي يلحق البضائع أثناء النقل، ويعين وصول البضاعة بقدرها 

 .1كامال ولكن تالفة أو معيبة

 ".أنه حالة الشيء عند الوصول عما كان عليه يف حالة جيدة وقت الشحن: "وكذلك يعرف التلف

كها، انه يف حال اهلالك أما أن تكون البضائع مل تصـل  وعلى هذا ميكن االختالف بني تلف البضاعة عن هال

 .أصال أي مل يتم تسليمها فهنا يكون اهلالك كليا كما سبق شرحه أو أا وصلت و ا عجز يف مقدارها

أما التلف أو حالة التلف فإن البضاعة تصل كاملة ولكن ا تلفيات كعطب الفاكهة أو ذبول الزهور أو تك 

 .إخل...، أو تعطل مفعوهلا بسبب النقل أو تعفن املواد الغذائية املنقولةالبضائع اجلامدة

 .وهنا يثار التساؤل حول تلف البضائع اجلزئي الذي يؤثر على باقي البضائع فيجعلها غري صاحلة لالستخدام

  .2فهل يف هذه احلالة يتساوى اهلالك الكلي مع التلف

وي مع اهلالك الكلي للبضائع ألنه يف احلالتني مل يتمكن املرسـل  إىل أن التلف يف هذه احلالة يسا 3فيذهب رأي

 .إليه من استخدام البضائع للفرض املعدة له

                                                
 .1997/ ، بیروت256، ص1تجاري، طفوزي محمد سامي، شرح القانون ال - 1
  .125سابق ، صالمرجع السوزان على حسن،  - 2
 .125سوزان على حسن، مرجع نفسھ، ص - 3
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فإن التسليم يف حالة " اهلالك الكلي"للبضائع خيتلف عن " التلف الكلي"يف عكس ذلك فيعترب أن : ورأي كفر

والتلف اجلزئي يف االلتزام بأخطار الناقل بـالتلف   ال يتم وتظهر أمهية التفرقة بني اهلالك الكلي" اهلالك الكلي"

  .وهو التزام يقع على عاتق املرسل إليه

  

  : املطلب الثاين

  اإلعفاء الكلي أو اجلزئي عن تأخر يف تسليم البضائع

هو عدم وصول البضاعة يف امليعاد املتفق عليه، أو عدم وصوهلا يف امليعاد الذي يقضي بـه الصـرف   : التأخري

 .1ال إذا مل يتفق على ميعاد معىن للوصولظروف احل

 240من اتفاقية هامبورغ، واملادة  2ف 5من القانون التجاري الربي واملادة  240وقد نص على هذا املادة 

من قانون التجارة على أن الناقل يكون قد تأخر يف تسليم البضائع إذا مل يسلمها يف امليعاد املتفقة عليـه أو يف  

 .مها فيه الناقل العادي يف ظروف متكامل إذا مل حيقق األطراف ميعاد حمدد لتسليم البضائعامليعاد الذي يسل

ومفاد هذه النصوص أنه إذا ما كان هناك اتفاق بني الناقل والشاحن على ميعاد حمدد لتسليم البضائع، وجـب  

خريه يف تسلم البضائع، يف امليعاد على الناقل تسليم البضائع يف امليعاد املتفق عليه وإال انعقدت مسؤولية بسبب تأ

 .املتفق عليه وإال انعقدت مسؤوليته بسبب تأخريه يف تسلم البضائع يف امليعاد املتفق عليه

أم إذ مل يكن هناك اتفاق على ميعاد حمدد التسليم فقد حدد املشرع امليعاد الواجب التسليم فيه وهـو امليعـاد   

 .ذا ما مر بظروف املماثلةالذي سيلم فيه الناقل العادي البضائع إ

ومعيار تقييم الناقل العادي معيار موضوعي يدخل أعماله يف سلطة قاضي املوضوع فهو الذي يقرر إذا ما كان 

 .الناقل قد تصرف مثله مثل الناقل العادي أي أن الناقل املتوسط العريض غري الغافل أو تسديد احلذر أم ال

                                                
 .276، ص1992،، الجزائر، 1عباس حلمي منزالوي، القانون التجاري، العقود واألوراق التجاریة، ط - 1
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ويظهر ذلك يف أن تأخر الناقل يف تسليم البضاعة إىل خماطر التلف كمـا   1وليمعاد تسليم البضائع أمهية كربى

يعرض مصاحل املرسل إليه املخاطر تقلبات األسعار أو فوات إبرام صفقة راحبة، مما يؤثر على منشأة وتعطيـل  

 .العمل ا

وعمله التزاما بتحقيق ولكن هذه األمور أقر املشروع مسؤولية الناقل الربي يف حالة التأخري يف تسليم البضاعة 

 .نتيجة تتمثل يف تسليم البضائع يف امليعاد احملدد

وإثبات التأخري ال يثري أية صعوبة يف حال ما مت االتفاق على التسلم يف امليعاد احملدد إذ يكفي يف هـذه احلالـة   

فق عليه وتاريخ الذي مت حلول هذا امليعاد دون حصول تسليم وهذه احلالة يتم إثباا مبا يفيد تاريخ التسلم املت

 .فيه التسليم

أما يف حالة مل يتفق األطراف على امليعاد احملدد يتم فيه التسليم فإنه يتعني يف هذه احلالة على املـدعي إثبـات   

امليعاد الذي كان سيسلم فيه الناقل العادي البضائع إذا التواجد يف ظروف مماثلة، وهو أمر قابل للعدل من قبل 

 .الناقل

ه يف مجيع األحوال سواء كان هناك ميعاد متفق عليه أو ال فإن الناقل ال يستطيع التحرر من املسؤولية إال أنغري 

  .بإثباته أن التأخري قد حدث بسبب أي ال بد له فيه

  :املطلب الثالث

  بطالن شرط اإلعفاء من املسؤولية 

، قرر املشرع التجـاري  2املسؤوليةعكس املشرع الربي الذي أبطل كل من شروط اإلعفاء أي التخفيف من 

 .بطالن شروط إعفاء الناقل من املسؤولية وأجاز الشروط االتفاقية اليت حتقق منها

                                                
 .126سوزان على حسن، مرجع سابق، ص - 1
 .113جع سابق، صسوزان على حسن، مر - 2



234 
 

إال أن هذه اإلجازة مل تكن مطلقة فقد قيدها وذلك عندما قرر بطالن شروط إعفاء االتفاقية يف عقد الناقل يف 

 .حاليت اهلالك والتلف دون تأخري

عقد النقل هو عقد قضائي بني طرفيه بذلك جيوز هلم االتفاق على اإلعفاء يف حـاالت  وذلك على أساس أن 

  .حمددة قانونيا

  :الفرع األول

 بطالن شروط إعفاء يف حاالت اهلالك و التلف 

يقع بطالن كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من املسؤولية عـن  : "1من قانون التجارة على أنه 245تنص املادة 

 .أو جزئيا أو تلفه هالك الشيء كليا

ويصدر يف حكم اإلعفاء من املسؤولية كل شرط يكون من شانه الزام املرسل واملرسل إليه بدفع كل أو بعض 

نفقات التأمني ضد مسؤولية الناقل وكذلك كل شرط برتول املرسل أو املرسل إليه عن احلقوق الناشئة عـن  

 .التأمني على الشيء ضد خماطر النقل

فيما عدا حالة االشتراط الكتايب : "قانون جتاري نص على 52املشرع اجلزائري يف نص املادة  ويف املقابل نص

املدرج مسند النقل واملطابق للقوانني واألنظمة اجلارية ا العمل واملبلغ العلم املرسل جيوز للناقل، عدا حالـة  

 :اخلطأ العمدي أو اجلسيم املرتكب منه أو من املستخدم

 بسبب الضياع أو التلف  حتديد مسؤوليته 

 إعفاءه كليا أو جزئيا من مسؤولية التأخر. 

 .يكون باطال بل اشترط من شأنه أن يقضي الناقل كليا من املسؤولية عن الفقدان الكلي أو اجلزئي أو التلف

                                                
  .02-05القانون التجاري الجزائري المعدل باألمر  - 1
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وحتيل وقوع احلادث يعفي الناقـل مـن    1وما فاد هذا النص، أنه يعترب باطال كل شرط يرد يف عقد النقل -

 .ملسؤولية يف حال هلك أو تلف البضائعا

وتطبيق لذلك يعترب باطال الشروط الذي يعفي املرسل قبل االنتهاء من إبرام عقد النقل عن الرجوع ضد الناقل 

وكذلك الشرط الذي جيرب املرسل إليه على استبعاد املسؤولية الناقل قبـل وقـوع    -.يف حاليت اهلالك أو التلف

 .الضرر

يعترب صحيحا الشرط الذي يعفي الناقل من املسؤولية بعد االنتهاء من تنفيذ عقد النقل أو  وعلى العكس ذلك

 .الشرط الذي يعفي شخص آخر غري الناقل من املسؤولية عن اهلالك أو التلف

واجلدير بالذكر أن بطالن شروط اإلعفاء من املسؤولية إمنا يصيب الشروط املتفق على إدراجها بـني الناقـل   

 .أو بني الوكيل بالعمولة للنقل والناقل أي يف حدود عقد النقل واملرسل

وبناءا عليه يعترب ضعيفا الشرط الذي تدرجه شرطة التأمني والتنازل مبوجبه عن الرجوع ضد الناقل يف حـاليت  

ن اهلالك أو التلف حيث أن مثل هذا التنازل مل يتم إدراجه يف عقد النقل ولكن يف عقد التأمني الذي ال يكـو 

 .الناقل طرفا فيه

إال أن تنازل شركة التأمني عن الرجوع ضد الناقل ال يشكل يف حد ذاته محاية للناقل إذ أنه حبق املرسل املؤمن 

له الذي مل يوافق على مثل هذا التنازل االحتفاظ بعقد ضد الرجوع ضد الناقل دون أن يكون هلذا األخري احلق 

من قـانون التجـارة    1الفقرة  245رفا فيه وأخريا يظهر أن نص املادة باملواجهة يف التنازل الذي مل يكن ط

يستفاد منه أن البطالن شرط اإلعفاء من املسؤولية عن اهلالك والتلف ال يؤثر علـى صـحة   ) السابق ذكره(

 .الشروط األخرى اليت يكون قد أدرجها يف عقد النقل

                                                
  .152سوزان على حسن، مرجع سابق، ص - 1
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من املسؤولية يف كل شرط يكون من شأنه إلـزام   من ذات النص فهي تعترب يف حكم اإلعفاء 2أما الفقرة  -

املرسل أو املرسل إليه يدفع كل أو بعض نفقات التأمني ضد مسؤولية الناقل، وكذلك كل شرط يقضي برتول 

 .املرسل أو املرسل إليه للناقل عن احلقوق الناشئة عن التأمني على الشيء ضد خماطر الناقل

ملرسل إليه بدفع نفقات التأمني ضد املسؤولية مبثابة إعفاء الناقل من املسؤولية إلزام املرسل أو ا 1ومرد االعتبار -

أنه عندما يتحمل الناقل نفقات التأمني ضد املسؤولية إمنا يفعل ذلك لتتحمل شركة التأمني بدال منه يف حالـة  

يه يدفع نفقات التأمني بدال الضرر نفقات التعويض عن هذه األضرار، فإذا ألزم الناقل أيا من املرسل أو املرسل إل

منه فكأنه يف الواقع يعفي نفسه من املسؤولية وهذا يضعها على عاتق أيا من املرسل أو املرسل إليه الذي سيدفع 

 .نفقات التأمني وعلى عاتق شركة التأمني اليت ستدفع التعويض لصاحب احلق

ل إليه للناقل عن احلقوق الناشئة عن التـأمني  أما بالنسبة لبطالن الشرط الذي يقضي برتول املرسل أو املرس -

على البضائع ضد خماطر النقل فمرده أن املرسل أو املرسل إليه عندما يؤمن على البضائع ضد خماطر الناقل إمنـا  

يفعل ذلك حىت يضمن حصوله على التعويض، فإذا ما تنازل عن هذا التعويض للناقل فهو بذلك إمنا يعفيه من 

ة غري مباشرة بل ميكنه من تغطية مسؤولية ناشئة عن أخطائه يف تنفيذ عقد النقل يف الوقت الذي املسؤولية بطريق

  .املصروفات املتمثلة يف أقسام التأمني) املرسل أو املرسل إليه(يتحمل هو 

  :الفرع الثاين

  صحة شروط اإلعفاء يف حالة تأخري 

اإلعفاء من املسؤولية يف حاالت اهلالك  2شروط من القانون التجاري اخلاص ببطالن 245على عكس املادة  -

شروط إعفاء الناقل من املسؤولية يف حالة التأخري ويف ذلك تنص املادة  1منه فقرة  246أو التلف تبيح املادة 

 ".أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من املسؤولية عن التأخري... جيوز للناقل"على أنه 

                                                
  157سوزان على حسن، مرجع سابق، ص - 1
 .159-158سوزان على حسن، المرجع نفسھ، ص ص - 2
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ال جيوز أن يتمسك الناقل بشرط اإلعفاء من املسـؤولية أو  : "من على أنه 3الفقرة  246كما تنص املادة  -

 ".حتديها إذ أثبت صدور الغش أو خطأ جسيم منه أو من تابعه

التخفيف منها يف حالة التأخري يكون صـحيحا   1ومفاد هذه النصوص أن شرط اإلعفاء من املسؤولية وأيضا -

يف احلاالت اليت يثبت فيها صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من  وميكن للناقل إدراجه واالستفادة منه ما عدا

تابعه وألن شرط اإلعفاء أو التخفيف من املسؤولية عن التأخري يعترب استثناءا من القواعد العامة فهو يطبـق يف  

ري يف أضيق احلدود، وبناءا عليه فإنه ال ميكن للناقل االستفادة من شرط اإلعفاء من املسؤولية يف حالـة التـأخ  

تسليم البضائع إذ كان هذا التأخري ناتج عن جتاوز الوقت احملدد للنقل بل عن التأخري يف استالم البضائع مـن  

 .املرسل

وكذلك ال ميكن للناقل االستفادة من شرط اإلعفاء من املسؤولية عن التأخري يف حالة عدم تنفيذ عقد النقل  -

 .م البضائع للمرسل إليهحىت لو ترجم تقصري الناقل إىل تأخر يف تسلي

قانون التجاري على وجوب كتابة شرط اإلعفاء أو التخفيف مـن املسـؤولية    246/2وأخريا تنص املادة  -

مكتوبا يف وثيقة النقل، املر الذي يعين أن ظهور مثل هذا شرط يف أية وثيقة أخرى جيعل الشرط غري نافـذ وال  

ادة أنه يف حالة ما إذا كانت وثيقة النقل مطبوعة جيـب علـى   يستطيع الناقل االستفادة منه، وتضيف نفس امل

  .2الناقل حترير الشرط بصورة واضحة حبيث يستدعي االنتباه واإلجازة للقاضي اعتبار الشرط وكأنه مل يكن

  

  

  

  

                                                
 .157سوزان على حسن، مرجع سابق، ص - 1
  .159سوزان على حسن، المرجع نفسھ، ص - 2
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  : املبحث الرابع

  اإلعفاء من املسؤولية يف حالة النقل الربي لألشخاص

  :أن الناقل يضمن للشاحن مبقتضى عقد النقل األمرين التالني 1من القانون التجاري 62يتضح يف املادة 

 .سالمة الركاب ابتداء من تكفله م إىل أن يوصلوا إىل وجهتهم املقصودة -

وصول الركاب إىل املكان املتفق عليه يف حدود الوقت املعني بالعد، وال يكون أمام الناقـل للـتخلص مـن    

ه بضمان سالمة الركاب أو وصوهلم إىل اجلهة املتفق عليها يف املوعد احملدد مسؤوليته املترتبة عن إخالل بالتزام

يف العقد إال بإثباته أن سبب ذلك يرجع إما إىل القوة القاهرة وإما إىل خطأ املسافر وهذا ما أوضحته بالفعـل  

ؤولية كليا أو جزئيا جيوز إعفاء الناقل من املس"من القانون التجاري اجلزائري حيث أن قد جاء فيها  63املادة 

من أجل عدم تنفيذ التزاماته أو اإلخالل ا أو التأخري فيها بشرط أن يثبت أن ذاك ناشئ عن قـوة قـاهرة أو   

  ".خطأ املسافر

فهاتان احلالتان القانونيتان جيوز للناقل إعفاء مسؤوليته، أما فيما عدا ذلك يبقى مسؤوال قبل املسافرين ولكن  -

 سه باتفاق مسبق بينه وبني الراكب؟أال ميكن إعفاء نف

لإلجابة على ذلك جيب أن منيز بني االلتزام بضمان سالمة املسافر وااللتزام بتوصيل املسافر إىل املكان املتفـق  

وااللتزام بتوصيل املسافر إىل املكان املتفق عليه ) املطلب األول(عليه وعليه أتناول االلتزام بضمان سالمة املسافر 

  ).لثايناملطلب ا(

  

  

  

                                                
یجب على ناقل األشخاص أن یضمن أثناء مدة النقل سالمة المسافر وأن یوصلھ إلى ووجھتھ المقصودة في  - 1

 .حدود الوقت المعین بالعقد
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  :املطلب األول

 االلتزام بضمان سالمة املسافر 

مث نلخـص  ) ج(والتشريع اجلزائري ) ب(والتشريع املصري ) أ(أستعرض املوقف يف كل من التشريع الفرنسي 

  .مضموا من ضمان االلتزام بالسالمة

  :الفرع األول

 التشريع الفرنسياملوقف يف  

نقل فال يكون أمامه من سبيل ملطالبة أمني النقل بالتعويض علـى سـبيل   إذا ما أصيب الراكب أثناء عملية ال

الرجوع إىل قواعد املسؤولية التقصريية وذلك بإثبات خطأ الناقل ويترتب على ذلك أن أي اتفاق يـؤدي إىل  

يقر القضاء ، وعليه 1إبعاد املسؤولية التقصريية يقع باطال وفسر ذلك على أن املسؤولية التقصريية من النظام العام

  ،2الفرنسي باختاذ كل االحتياطات الالزمة لضمان سالمة املسافر

ومن مثة املسؤولية املترتبة عن اهلالك أو التلف ال يسري على نقل األشخاص املر الذي جيعلنا نستنج أنه ال يوجد 

إلنسـان حمـل   يف فرنسا نص تشريعي يقرر هذا البطالن وبالرجوع إىل أحكام القضاء جنده يرفض أن يكون ا

مفاوضة أو اتفاق لذلك فهو يبطل كل اتفاق من شأنه اإلعفاء من املسؤولية املترتبة عن املساس جبسم اإلنسان 

  .3وال يصح أن تشبه اإلنسان بالبضائع

  

                                                
1 - www.Droit.org2011.  

ل ناقل األشخاص معاملة قضت فیھ بأنھ لیس من المقبول أن یعام 02/02/1910في ) PAU(أصدرت محكمة  - 2
 MARCمختلفة عن ناقل األشیاء أما الفقھ فقد ھاجم القضاء على موقفھ المتردد وعلى رأس الفقھاء یوجد الفقیھان 

SAUZET  في فرنسا والفقیھSAINCTELETTE  في بلجیكا ویذھب ھذان الفقیھان إلى أن المسافر ھو
  .طأ الناقلالضعیف عادة وھو في موقف صعب عندما یرید إثبات خ

وفي ھذا الحكم تقرر محكمة النقض أنھ ال یمكن أن تطبق على  10/11/1884حكم محكمة النقض الفرنسیة  - 3
ناقل األشخاص نفس القواعد الخاصة بنقل األشیاء، فاألشیاء ثابتة وغیر متحركة والناقل یسیطر علیھا سیطرة تامة 

  .الحركة تحول دون القول بالتزام الناقلخالفا لناقل األشخاص إذ یتمتع المسافر بحریة في 
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  :الفرع الثاين

 يصرالتشريع املاملوقف يف  

من قانون التجارة املصـري يعتـرب    217وبناء على املادة  1يعترب عقد النقل يتضمن االلتزام بسالمة املسافرين

  .الشرط اهلادف إىل اإلعفاء من املسؤولية املترتبة عن اإلخالل بضمان سالمة املسافرين يكون صحيحا

  .2لكن الفقه انتقد ذلك وقال أن سالمة الشخص الطبيعي ى جيوز أن يكون حمال للتعاقد

  :الفرع الثالث

 ياجلزائرالتشريع املوقف يف  

من القانون التجاري واضح يف هذا اال كل الوضوح فهو يبطل كل شرط يهدف إىل إعفـاء   65نص املادة 

  .الناقل إعفاء كليا أو جزئيا من املسؤولية النامجة عن األضرار البدنية احلاصلة للمسافرين

 165دة وذا املشرع اجلزائري يكون أكثر صراحة من نظريه الفرنسي واملصري إذ قد نص على البطالن يف املا

من القانون التجاري بينما القانونان السابقان تركا األمر يف غاية الغموض األمر الذي جعل قضاءمها يبحث عن 

أساس للحكم ببطالنه واملشرع اجلزائري فعل حسنا وللمحافظة على سالمة األشخاص وكيام ألم عرضـة  

  .دوما للخطر

  

  

  

  

  
                                                

مشار إلیھ في سلیمان المرقص المسؤولیة  1962أفریل  26أقرت ذلك محكمة النقض في حكمھا الصادر في  - 1
 30، ص1971المدنیة 

 .334، ص1،1958، ط4أكتم أمین الخولي، العقود التجاریة، ج - 2



241 
 

  : املطلب الثاين

  إىل املكان املتفق عليه يف الوقت احملدد االلتزام بتوصيل املسافر

نستعرض يف هذا املطلب االلتزام بتوصيل املسافر إىل املكان املتفق عليه يف الوقت احملدد يف العقد ودراسة شروط 

اإلعفاء من املسؤولية عن اإلخالل بااللتزام بتوصيل املسافر إىل املكان املتفق عليه يف الوقت احملدد ولذلك ندرس 

مث التشريع اجلزائري ) الفرع الثاين(مث التشريع املصري ) الفرع األول(قف يف كل من التشريع الفرنسي املو

  ).الفرع الثالث(

  : الفرع األول

 التشريع الفرنسياملوقف يف 

أجاز القضاء الفرنسي ألمني النقل أن يشترط على الركاب إعفاءه من املسؤولية املترتبة عن إخاللـه بالتزامـه   

  .1توصيل املسافر إىل املكان املتفق عليه يف الوقت احملدد يف العقد بضمان

  الفرع الثاين

 يصرالتشريع املاملوقف يف 

 

ال مانع يف مصر أن يشترط أمني النقل على املسافر أن يعفيه من املسؤولية املترتبة عن إخالله ذا االلتزام وذلك 

  .2و الغشيف حدود األخطاء اليسرية دون األخطاء اجلسيمة أ

  

  

                                                
1  - le voyageur qui 212-1-1914- 1913/12/22 bourdo par avance, s'est expressément 
soumis à l'obligation de me formuler aucune réclamation pour, retard est rn droit lité 
par un tel engagement.   

 .من القانون المدني المصري 217المادة  - 2
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  : الفرع الثالث

 ياجلزائرالتشريع املوقف يف 

من القانون التجاري، فإنه  جيوز ألمني النقل استثناء اشتراط كتايب مدرج يف سـند   66بناء على نص  املادة 

النقل ومطابق للقوانني واألنظمة اجلارية ا العمل ومبلغ للمسافر أن يعفي نفسه من املسؤولية اليت ميكـن أن  

رتب عن إخالله بالتزامه بضمان توصيل املسافر إىل املكان املتفق عليه يف الوقت احملدد يف العقـد يف حـدود   تت

  .األخطاء اليسرية دون الغش أو اخلطأ اجلسيم

ومن ذلك يظهر لنا أن هناك اتفاق يف كل من مصر، فرنسا، اجلزائر على صحة شرط اإلعفاء من املسؤولية عن 

  .توصيل املسافر إىل املكان املتفق عليه يف الوقت احملدداإلخالل بااللتزام ب

  : املطلب الثالث

  اإلعفاء االتفاقي

) الفرع األول(قد يلجأ الناقل إىل وضع شروط مسبقة إعفاء نفسه فيما خيص هالك البضائع الكلي أو اجلزئي 

  ).الفرع الثاين(ق لكن هل ميكن للناقل أن يلجأ إىل إعفاء نفسه عن حدوث ضرر وقع لراكب وفق اتفا

  :الفرع األول

  بالنسبة لنقل األشياء 

قد يلجأ الناقل، إىل وضع شروط يف عقد النقل، مبوجبها يعفي نفسه من املسؤولية عن اهلالك الكلي أو اجلزئي 

  .للبضاعة، وقد أجاز القانون املدين املصري ومشروع املدين الفلسطيين هذه الشروط كما مر بنا

منه على جواز االتفاق على  92رة املصري امللغى، جييز شرط اإلعفاء، حيث نص يف املادة وكان قانون التجا

  .إعفاء الناقل من املسؤولية جراء تلف البضائع أو هالكها
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يقع  بـاطال  : "منه حكما جديدا فجاء فيها 245، استحدثت املادة 1وبصدور قانون التجارة املصري اجلديد

، وقد تبىن مشروع قانون التجارة "ن املسؤولية عن هالك الشيء كليا أو جزئياكل شرط يقضي بإعفاء الناقل م

الفلسطيين هذا التوجه مستفيدا من قانون التجارة املصري، حيث نص مشروع قانون التجارة على هذا احلكم 

ملصـري،  ، اليت جاءت مطابقة لنص قانون التجارة املصري، وقد اعترب قانون التجارة ا2منه 275/1يف املادة 

ويعد يف حكم : "منه، اليت جاء فيها 245/2احلاالت التالية من قبيل شرط اإلعفاء الباطل، وذلك بنص املادة 

اإلعفاء من املسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام املرسل أو املرسل إليه للناقل عن احلقوق الناشـئة عـن   

منه،  275/2لفلسطيين على نفس احلكم يف املادة  ، وقد نص مشروع قانون التجارة ا"التأمني ضد خماطر النقل

وعليه فإن الشرط الذي يلزم املرسل أو املرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمني ضد مسؤولية الناقـل، أو  

يقضي برتول املرسل أو املرسل إليه الناقل عن احلقوق الناشئة ضد  خماطر النقل، مثل هذه الشـروط تعـد يف   

، ولكن ما هو احلكم إذا تضمنت األجرة املتفق عليهـا أقسـاط   3وتبطل تبعا هلذا احلكم حكم شرط اإلعفاء

  على القانون؟) حتايال(التأمني 

أ /264/1يعتقد البعض أن قانون التجارة املصري، ترك الباب مفتوحا ملثل هذا التحايل، فقد جاء يف املـادة  

يقل عن ثلث قيمة البضاعة، وعليه فإن دعـوى الـدائن    جتارة مصري،  بأنه جيوز حتديد مسؤولية الناقل مبا ال

 -مع اإلحترام–، وأرى 4جتارة مصري، بالنظام العام 245بقسط التأمني املستتر لن تنجح رغم تعلق نص املادة 

وعلى العكس من هذا الرأي، بأن قسط التأمني الذي قد يضاف إىل أجرة النقل بشكل مستتر ميكن املطالبـة  

 143يطلب فيها الدائن إنقاص التصرف الباطل فيلجأ إىل دعوى مستندة إىل نص املـادة   بتخفيضه يف دعوى

                                                
العقود  -المتجر -ألعمال التجاریةا–، مصادر القانون التجاري 1شرح القانون التجاري، ج: سامي فوزي محمد - 1

 .258، ص2002، عمان، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، 1الجاریة، ط
 .لم یورد قانون التجارة األردني حكم شرط اإلعفاء فیما یتعلق بعقد نقل األشیاء - 2
، 1999لسنة  17لتجارة الجدید رقم العقود التجاریة وعملیات البنوك وفقا لقانون ا: طھ مصطفى كمال - 3

  .189، ص2002اإلسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة 
  .421شرح العقود التجاریة والمدنیة، ص: مراد عبد الفتاح - 4
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مدين مصري طالبا إنقاص االلتزام، يف شقه الباطل، وعليه هنا أن يثبت أن ما دفعه فوق األجرة العادية يعد من 

جتارة مصري، الـيت   245مبوجب املادة ) البطالن(قبيل أقساط التأمني اليت يأخذ حكمها حكم شرط اإلعفاء 

  تبطل مثل هذا الشرط، لكن قد يقال ما هو األساس القانوين ملثل هذا الرأي؟

جتارة مصري، جاءت واضحة يف أا تتعلق بالنظام العام، اما شرط حتديد املسؤولية إىل  245ويبدوا لنا املادة 

 246ط التأمني، ذلك أن نص املـادة  ثلث التعويض فهو حالة خمتلفة، وال جيوز أن يكون من بينها زيادة أقسا

جتارة مصري، مل جيز الرتول بالتعويض حىت الثلث فحسب بل واشتراط كذلك أن يكون شرط حتديد املسؤولية 

واضحا، وعليه فإن شرط التحديد للمسؤولية الذي ال يكون واضحا فيما يرمي إليه من ختفيف من مسـؤولية  

  .الناقل ال يعتد به

وكذلك كل شرط يقضي بنقل عبء اإلثبات من الناقل إىل الطـرف  : "...منه 275/2حيث جاء يف املادة 

، ويتضح مدى أمهية هذا النص يف أن اإلثبات يف عقد النقل قد يكون مستحيال يف أحيان كثرية، فمـن  "اآلخر

قـدورهم  الصعب بل ومن املستحيل يف أحيان معينة أن يتحمله املرسل أو املرسل إليه، ذلك أنه لن يكون يف م

إثبات خطأ الناقل، إال أن القواعد العامة تسهل عليهم هذه املهمة، فاألصل أن الناقل مسـؤوال إال إذا أثبـت   

العكس، ويف ذلك تقوم قرينة قانونية مفادها أن األصل يف حالة اهلالك الكلي أو اجلزئـي أن يكـون الناقـل    

الجيوز للناقل أن  -1: "جتارة مصري 244املادة مسؤوال عنه، إال إذا أثبت أنه ليس مسؤوال،ويف ذلك تقول 

ينفي مسؤوليته عن هالك الشيء حمل النقل أو تلفه أو التأخري يف تسليمه إال بإثبات القوة القـاهرة أو العيـب   

إذا أثبت الناقل أحد األمور املذكورة يف الفقرة السـابقة   -2. الذايت يف الشيء أو خطأ املرسل أو املرسل إليه

يالحظ من مطالعة هذا النص أن  "1عي نقض هذا اإلثبات بإقامة الدليل على أن الضرر مل حيدث بسببهجاز للمد

املشرع قرر ملصلحة املرسل إليه واملرسل قرينة قانونية، وذلك تسهيال عليهم، ونقول حبق إن اعتبار الشرط الذي 

                                                
 .منھ 274أخذ مشروع التجارة الفلسطیني بھذا الحكم في المادة  - 1
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ة بل واسـتحالة اإلثبـات يف   ينقل عبء اإلثبات يف حكم شرط اإلعفاء هو ج صائب، وذلك بسبب صعوب

  .أحيان كثرية

كما وأنه ال جيوز إعفاء الناقل من املسؤولية عن أعمال تابعيه اليت تقع منهم أثناء قيامهم بتنفيـذ االلتزامـات   

تشمل مسـؤولية   -1: "جتارة مصري اليت جاء فيها 213املترتبة على عقد النقل، وهو ما نصت عليه املادة 

ويعترب تابعا كل شخص يستخدمه الناقل يف  -2. تابعيه اليت تقع منهم أثناء قيامهم خبدمام الناقل أفعاله وأفعال

ويقع باطال كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من املسـؤولية عـن    -3. تنفيذ االلتزامات املترتبة على عقد النقل

ك على خالف احلكم املقرر يف ، ومبوجب هذا النص ال جيوز إعفاء الناقل من أخطاء تابعيه، وذل"1أفعال تابعيه

القانون املدين الذي جييز اإلعفاء من املسؤولية اليت تترتب على أخطاء التابعني، ولو صدر عنهم خطأ جسيم أو 

غش، وأرى أن  توجه املشرع التجاري أفضل، ويتناسب مع التكييف السليم خلطأ التابعني والـذي يعـد يف   

  .احلقيقة خطأ شخصي، صادر عن املدين

، حيث جـاء يف املـادة   2ال أن بطالن شرط اإلعفاء مل يأت مطلقا، فيجوز مثل هذا الشرط يف حالة التأخريإ

  ".3...أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من املسؤولية عن التأخري: جيوز للناقل: "ب جتارة مصري/246/1

النقل وإال اعترب كأن مل يكن، أمـا إذا   إال أن شرط اإلعفاء يف هذه احلالة األخرية يشترط فيه، الكتابة يف وثيقة

كان عقد النقل حمررا على منوذج مطبوع فيجب أن يكون، واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي اإلنتباه، وإال جاز 

  .جتارة مصري 246/2للمحكمة اعتبار مثل هذا الشرط كأن مل يكن، وهو ما نصت عليه املادة 

شرع التجارة، اعترب أن خمالفة الكتابة والوضوح، تؤديـان إىل  ويالحظ أن قانون التجارة املصري، وكذلك م

أن الشرط ال يعترب باطال فحسب، بل أن مثل هذا الشرط  -باعتقادنا–اعتبار الشرط كأن مل يكن، وهذا يعين 

                                                
 .مشروع تجارة 243أخذت بنفس الحكم المادة  - 1
  .190-189مرجع سابق، ص ص طھ، مصطفى كمال - 2
 .ب منھ/276/1وقد أخذ مشروع التجارة بھذا الحكم في المادة  - 3
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ال يعترب موجودا، مما يعين أنه حىت لو كان مثل هذا الشرط دافعا للتعاقد من قبل الناقل فال يعتد به من أجـل  

  .إبطال التصرف بكليته

ويبدوا لنا أن هذا التشدد، والذي أؤيده فيما يتعلق بعالقة الناقل التاجر باملستهلكني من غري التجارة، ال ضرورة 

له فيما يتعلق بعالقات التجار بني بعضهم، كما ال أجد له ضرورة فيما يتعلق بعقد النقل الربي ال يكون جتاريا 

وجه االحتراف، وذلك على خالف النقل البحري واجلوي اللذين يعتربان جتـاريني  إال إذا كانت مزاولته على 

بطبيعتهما، ففي  حالة النقل الربي إذا كان الناقل غري تاجر، ويف حالة النقل بني التجار أرى االكتفاء بـبطالن  

  ).كأن مل تكن(شرط اإلعفاء دون اعتبارها 

الة التأخري إذا صدر غش أو خطأ جسيم من قبل الناقل أو تابعيه، ونشري إىل أنه ال جيوز شرط اإلعفاء حىت يف ح

  .جتارة مصري 246/3وهو ما نصت عليه املادة 

  : الفرع الثاين

  بالنسبة لنقل األشخاص

انقسم الفقه يف إجازة شرط اإلعفاء عن األضرار اليت تصيب املتعاقد يف جسده إىل فريقني، فريق يرى جبواز مثل 

ط أن تقتصر على األخطاء اليسرية، إال أم أجازوا اخلرية بني املسؤوليتني، وفريق يرى بعدم هذه االتفاقات بشر

جواز هذه االتفاقات فيما يتعلق جبسد اإلنسان، ألن جسد اإلنسان وكيانه ال جيوز أن يكون حمال التفاقـات  

ء تعلق بأضـرار ماديـة أو   من املدين املصري جيوز اإلعفاء مطلقا سوا 217، علما أنه مبوجب املادة 1خاصة

  .2جسدية

وقد حسم قانون التجارة املصري هذه املسألة بالنص على بطالن شروط اإلعفاء يقصد منها إعفاء الناقل مـن  

يقع باطال كل : "جتارة مصري 267/1مسؤوليته عن األضرار اليت تلحق بكيان الراكب، حيث جاء يف املادة 
                                                

، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر )درایة مقارنة(مسؤولیة الناقل البري في نقل األشخاص : المقدادي عادل على - 1
  .219-216، ص 1997والتوزیع 

 .110بلقاسم إعراب، مرجع سابق، ص - 2
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ا من املسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية، ويأيت هذا التوجه شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئي

بقانون املوجبات والعقود اللبناين الذي نص على عدم جواز شرط اإلعفاء يف حالة  -باعتقادنا–التشريعي متأثرا 

فقـد ذهـب    ، كما أنه تقنني ملا درج عليه الفقه والقضاء، من أن هذه االتفاقات تعد باطلة،1األضرار البدنية

القضاء والفقه املصريان إىل وضع هذا االلتزام يف إطار العالقة العقدية تسهيال على الراكب يف عبء اإلثبـات  

  .2الذي إن مل يكن صعبا يكون مستحيال، إذا رجع الراكب على الناقل مبوجب قواعد املسؤولية التقصريية

من الناقل سالمة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقـل،  يض: "من قانون التجارة املصري 264/1وقد جاء يف املادة 

، وباعتقادنا فإن النص على ضـمان السـالمة   "3ويقع باطال كل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان

كالتزام مستقل، إمنا مرده إىل أن الفقه والقضاء هم الذين أوجدوا هذا االلتزام من الناحية العملية، فمحكمـة  

املقـرر يف قضـاء هـذه    : "رجت يف غري قرار على النص على هذا االلتزام، فجاء يف قرار هلاالنقض املصرية د

احملكمة أن عقد نقل األشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان سالمة الراكب وهو التزام بتحقيق غايـة  

بغري حاجـة إىل إثبـات   فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسؤولية الناقل عن هذا الضرر 

وقوع خطأ من جانبه وال ترتفع هذه املسؤولية إال إذا أثبت هو أن احلادث نشأ من قوة قاهرة أو خطـأ مـن   

                                                
إن البنود النافیة للتبعة وبنود المجازفة تكون : "من قانون الموجبات والعقود اللبناني على 139نصت المادة  - 1

صالحة معموال بھا على قدر إبرائھا لذمة واضع البند من نتائج عملھ أو خطؤه غیر المقصود، ولكن ھذا اإلبراء 
شخاص إذ أن حیاة اإلنسان وسالمتھ الشخصیة ھما ینحصر في األضرار المادیة ال في األضرار التي تصیب األ

: لمزید من التفصیل في عدم جواز اإلعفاء من األضرار البدنیة في قانون الموجبات والعقود اللبناني" فوق كا اتفاق
-63بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، دون سنة، ص ص 3الكامل في شرح القانون المدني،ج: نخلة، موریس

64. 
 11، ص2004، 1التعویض عن اإلخالل بالتزام ضمان سالمة الراكب والمسافر، ط: دي عبد الواحدعلى وج - 2

  وما بعدھا
یشمل تنفیذ عقد النقل الفترة الواقعة بین شروع : "تجارة مصري على أنھ 264نصت الفقرة الثانیة من المادة  - 3

ي مكان الوصول وفي حالة وجود أرصفة معدة الراكب في الصعود إلى وسیلة النقل ومكان القیام ونزولھ منھا ف
لوقوف وسیلة النقل یشمل تنفیذ عقد النقل الفترة الواقعة بین دخول الراكب إلى الرصیف في مكان القیام وخروجھ 
من الرصیف في مكان الوصول، وإذا اقتضى األمر تغییر وسیلة النقل في الطریق فال یشمل الضمان فترة انتقال 

 ".نقل إلى أخرى في غیر حراسة الناقل أو تابعیھ الراكب من وسیلة



248 
 

الراكب املضرور أو خطأ من الغري على أنه يشترط يف خطأ الغري الذي يعفي الناقل من املسؤولية إعفاء كـامال  

  .وأن يكون هذا اخلطأ وحده هو الذي سبب الضرر للراكب أال يكون يف مقدور الناقل توقعه أو تفاديه،

وقد نص قانون التجارة األردين على االلتزام بضمان السالمة، ولكن من غري تفصيل، وهو ما يستفاد من املادة 

وهو يوجب على الناقل إيصال املسافر ساملا إىل احملل املعني ويف املدة : "جتاري أردين اليت نصت على أنه 77/2

تفق عليها وإذا وقع طارئ ما فإن التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل بإقامته البينة على وجود قوة قاهرة امل

  .1أو خطأ من قبل املتضرر

: جتارة مصري، الـيت جـاء فيهـا    267/2كما يعد يف حكم شرط اإلعفاء احلاالت اليت نصت عليها املادة 

كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع كل أو بعـض نفقـات   ويعترب يف حكم اإلعفاء من املسؤولية "

، "التأمني ضد مسؤولية الناقل وكل شرط يرتل مبوجبه الراكب للناقل عن حقوقه يف التأمني ضد أخطاء الناقل

منه، وهنا نشري إىل أن أحد أهم األسباب اليت دفعت  297/2وقد أخذ مشروع التجارة ذا احلكم يف املادة 

الفرنسي واملصري إىل إرساء  االلتزام بضمان السالمة، يعود إىل أنه كان من العسري على املضرورين أن القضاء 

يثبتوا خطأ الناقل، أو يقيموا الدليل عليه يف أحيان كثرية، بل أن املسافرين كثريا ما يعجزون عن معرفة األسباب 

  .2اليت أدت إىل وقوع احلادث

اليت ال جيوز فيها شرط اإلعفاء فيما يتعلق بنقل األشخاص، احلالة اليت تتعلـق   وقد استثىن املشرع من احلاالت

بشرط اإلعفاء من املسؤولية عن التأخري أو عن األضرار غري البدنية اليت تصيب الراكب، ويف ذلك نصت املادة 

الناشئة عن التأخري جيوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من املسؤولية : "جتارة مصري على أنه 268/1

                                                
المحل  -التجار -، األعمال التجاریة1الوسیط في شرح القانون التجاري األردني، ج: العطیر عبد القادر حسین - 1

 .365، ص1993العقود التجاریة، عمان، دار الشروق ،  -التجاري
، ص 2004، سنة 1م ضمان سالمة الراكب والمسافر، طالتعویض عن اإلخالل بالتزا: على وجدي عبد الواحد - 2

 .11-10ص
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ويالحظ أن النص أجاز شرط اإلعفاء من األضرار اليت تصيب " أو عن األضرار غري البدنية اليت تلحق الراكب

  .الراكب يف حالتني، األوىل حالة التأخري، والثانية يف حالة األضرار غري البدنية

يصيب الركاب يكون عادة طفيفـا ال  ويرى البعض أن احلكمة من تقرير هذا احلكم تعود إىل أن الضرر الذي 

  .1يساوي اإلرهاق املترتب عن رفع دعاوى املسؤولية

جتارة مصري، إال أن األضرار  268/1ويبدوا لنا أنه وإن كان التأخري ال يعد من النظام العام، بدليل نص املادة 

عفاء فيما يتعلق الك البضاعة ليس املتعلقة بنقل األشياء نصا صراحة على بطالن شرط اإل) مجيعها(غري البدنية 

الكلي واجلزئي، وملا كان من املتصور أن تكون األضرار غري البدنية تتعلق بأمتعة الراكب أو أشـيائه الـيت ال   

، فإننا جند أن هناك تعارضا بني احلكمني، أي احلكم الذي 2توجد حتت حراسته، وإمنا يف حراسة الناقل وتابعيه

رة مصري ومقابله يف مشروع التجارة، وبني احلكم الذي جـاءت بـه املـادة    جتا 245/1جاءت به املادة 

جتارة مصري ومقابله يف مشروع التجارة، حيث مل جيز األول شرط اإلعفاء فيما يتعلق باألضرار يف  268/1

بدنيـة إىل  النقل األشياء إال يف حالة التأخري، فيما أجاز احلكم الثاين شرط اإلعفاء فيما يتعلق باألضرار غـري ال 

جانب حالة التأخري، وغين عن البيان أن األضرار غري البدنية تشمل األضرار اليت تلحق بأشياء الراكب، وعليه 

فإنين أقترح على معدي مشروع التجارة جتاوز هذا التعارض يف األحكام، بالنص على عدم جواز االتفاق على 

تعلقت بالتأخري دون غريه من األضرار غري البدنيـة كمـا   اإلعفاء يف حالة األضرار اليت تلحق الراكب إال إذا 

وننصح معدي مشروع التجارة بأن يستثنوا حالة أخرى من األضرار غري البدنية وهي اليت تتعلق بعدم ختصيص 

وقبول الراكب رغم ذلك نقل ) النقل الذي قد ينشأ عنه ضرر بأشياء الراكب وأمتعته(املركبة ملثل ذلك النقل 

  .اأشيائه فيه

                                                
 .273مراد عبد الفتاح، شرح العقود، مرجع سابق، ص - 1
  .یكون الراكب مسؤوال عن أشیائھ التي تحت حراستھ بعقد النقل - 2
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أن ) مع حتفظنا على احلكم(ويشترط يف شرط اإلعفاء املتعلق بالتأخري واألضرار غري البدنية اليت تصيب الراكب 

يكون مكتوبا وإال اعترب كأن مل يكن، أما إذا كان عقد النقل حمررا على مناذج مطبوعة فيجـب أن يكـون   

عترب الشرط كأن مل يكن، وقد نصت علـى  الشرط واضحا ومكتوبا تسترعي االنتباه، وإال جاز للمحكمة أن ت

جتارة مصري، على انه ليس للناقل أن يتمسك بشرط اإلعفاء يف هذه األحوال، إذا  268/2هذا احلكم املادة 

والتشريع اجلزائري طبقـا   جتارة مصري 268/3صدر غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه وهو حكم املادة 

يس هو التشريع الوحيد الذي حكم ببطالن شرط اإلعفاء من املسؤولية من القانون املدين ل) 178/2(للمادة 

عن األخطاء الشخصية يف حالة اخلطأ اجلسيم بل هناك تشريعات سلكت هذا السبيل وأبطلت الشرط الرامـي  

من القانون املدين املصـري، التشـريع    217إىل اإلعفاء من األخطاء الشخصية نذكر منها التشريع املصري 

من القانون املدين، فقط التشـريع   218/02من قانون االلتزامات، التشريع السوري املادة  100 السويسري

  .1األملاين على خالف التشريعات اآلنفة مل مينع شرط اإلعفاء من املسؤولية إال يف حالة اخلطأ العمدي

ن بني املستفيد من الشرط وه وخالصة نقول أن هذا الشرط يتمتع خبطورة تتمثل يف الطريقة املثلى إلقامة التواز

وغالبا ما يكون يف مركز قوة يستطيع به أن ميكن شروطه على غريه والطرف املفروض عليه الشرط لقبوله وهو 

يف أغلب األحيان يكون يف مركز ضعف وتتجلى اخلطورة يف اخلوف من خمالفة النظام العام كما هـو احلـال   

رامي إىل الغش والواقع أن هذه اخلطورة تظهر يف اتمعات اليت يسود بالنسبة للمسؤولية التقصريية أو الشرط ال

  .2فيها املذهب الفردي وهي تسعى وراء الربح

  

  

                                                
 .550، مصر، ص2ط 1مصادر االلتزام ج: وحید الدین سوار - 1
لمسؤولیة بین مقتضیات سلطان اإلدارة وسلطان القانون، مجلة دفاتر مقال شرط اإلعفاء من ا: محمد دمانة - 2

، 2011جوان  05اسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العددالسیاسة والقانون تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السی
  .255-249ص
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  : املبحث اخلامس

  دعوى املسؤولية

ترفع دعوى املسؤولية من املضرور، سواء كان املرسل أو املرسل إليه ويكون الناقل إذا تضرر حق الدعوى على 

من قانون  13املادة (، فتقام الدعوى على صاحب املصلحة يف إقامتها 1ليه الذي يقبل العقداملرسل أو املرسل إ

  .2)اإلجراءات املدنية واإلدارية

أو الوكيـل  (لن نسهب يف شرح القاعد اليت تنطبق على دعوى املسؤولية اليت يرفعها املرسل أو املرسل إليـه  

دعاوى املسؤولية األخرى، ولكن هذه القواعد ال تنطبـق إال   على الناقل فشأا يف ذلك شأن) بالعمولة للتنقل

مع مراعاة الناقل، ذلك أنه مبقتضى حرفته التجارية يربم عقودا كثرية لنقل خمتلف البضائع، فلو أن املشرع ترك 

ت عبء، دعاوى املسؤولية على عاتقه، ألدى ارتباط أعماله وتعطلها، هذا باإلضافة إىل أن سرعة تتابع العمليا

التجارية يزيل تقدير التعويض كذلك حرض املشرع التجاري على أن حيضى الناقل من مبالغة املرسل إليـه يف  

  .مقدار التعويض الذي يطالب به إذا هلكت البضاعة

لكن ذلك يتدخل املشرع التجاري ليعدل القواعد العامة أوال فيما يتعلق بتقدير التعويض، مث فيما يتعلق بتقادم 

  .3ىهذه الدعو

  

  

  

  
                                                

  .268سمیر جمیل حسین الفتالوي، العقود التجاریة، ص - 1
ال یجوز ألي شخص ): "09/08(اءات المدنیة واإلداریة المعدل بقانون من قانون اإلجر 13تنص المادة  - 2

التقاضي ما لم تكن لھ صفة ولھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانون ویثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في 
  ".المدعي وفي المدعى علیھ كما یثیر تلقائیا انعدام اإلذن إذا ما اشترطھ القانون

 .224-220، ص ص2وي ومحمد فرید العریني، العقود التجاریة وعملیات البنوك، جعلى البارد - 3
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  : املطلب األول

  سقوط الدعوى بالتقادم

من قانون املالحة اجلوية على أنه يترتب على اسـتالم   81من قانون التجارة وتقابلها املادة  55نصت املادة 

الشيء املنقول سقوط كل دعوى ضد الناقل من أجل التلف و الضياع اجلزئي إذا مل يبادر املرسل إليه أو املرسل 

مل حلساب أحدمها يف ظروف ثالثة أيام من تاريخ االستالم ودون حساب أيام العطل بتبليغ أو أي شخص يع

  .الناقل احتجاجه املسبب مبوجب إخبار غري قضائي أو رسالة موصى عليها

من قانون التجارة الفرنسي، ويرى القضاء الفرنسي أنه لتجنـب سـقوط    105وتقابل املادة املذكورة املادة 

  .ملرسل إليه كتابة التحفظ عند تسلمه البضاعةالدعوى يستطيع ا

ويكون هذا االحتجاج صحيحا مهما كان شكله إذا أثبت من اإلشعار باستالم الناقل، إن االحتجاج املذكور 

  .قد حصل ضمن املهلة املذكورة أعاله

ل ثالثـة أيـام   قبل تسلمه الشيء املنقول أو خال 54وإذا طلب أحد األطراف أجزاء اخلربة املقررة يف املادة 

يف الفقرة األوىل من  الستالمه إياه ويكون طلبه مبثابة احتجاج وال حمل عندئذ للقيام اإلجراءات املنصوص عليها

  :ومن هذه املادة يتبني بأن دعوى املسؤولية تسقط خالل ثالثة أيام إذا توافرت الشروط اآلتيةهذه املادة 

 .تسليم البضاعة من قبل املرسل إليه

 .ثالثة أيام على  تسليم البضاعة وليس من تاريخ بدء النقل انقضاء

عدم االعتراض أو االحتجاج أو تدوين مالحظة تتضمن التحفظ من قبل املرسل أو املرسل إليه خـالل هـذه   

 .1املدة

                                                
  .274-272سمیر جمیل الفتالوي، مرجع سابق، ص ص - 1
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ويعد مبثابـة االحتجـاج   ) عري قضائية(وال جيوز أن يكون االعتراض برسالة بريدية موصى عليها بعلم الوصل 

من قانون التجارة، ويشترط يف ندب اخلبري أن يكون خالل ثالثة أيام من تاريخ  54ندب استثناءا للمادة طلب 

تسليم البضاعة أو من تاريخ إثبات حالة البضاعة ما مل يكن العيب ظاهرا فتسقط الدعوى يف هذه احلالة ما مل 

ا احلق عن طريق كتابة املالحظـة أو كتابـة   يقم باإلجراء الالزم للمطالبة حبقه يف التعويض وهو االحتفاظ ذ

  .االحتجاج

وتسقط دعوى املرسل أو املرسل إليه أية بانتهاء سنة واحدة من تاريخ وصول واسطة النقل أو من اليوم الذي 

  .جيب تسليم الشيء املنقول أو من التاريخ الذي كان من املفروض أن تصل فيه واسطة النقل

تقرر مدة بسنة لتقادم دعوى املسؤولية، بسبب عدم تسليم البضاعة  108 املادة ويف قانون التجارة الفرنسي يف

أو ستة أشهر بالنسبة للبضاعة اليت مل ترسل أو تأخرت يف الوصول بالنسبة للنقل الداخلي وسنة بالنسبة للبضاعة 

نسبة للنقل الـدويل،  اليت ترسل أو تأخرت يف النقل الداخلي والبضاعة اليت مل ترسل أو تأخرت يف الوصول بال

بينما يقضي قانون التجارة العراقي يف الفقرة األوىل من  104وهذا نفس احلكم يف قانون التجارة املصري املادة 

كل دعوى ناشئة عن عقد نقـل  : "وتنص 61مبا يقضي به قانون التجاري اجلزائري وفقا للمادة  289املادة 

قط خالل سنة واحدة، وتسري هذا املهلة املـذكورة يف حالـة   األشياء أو عن عقد العمولة لنقل األشياء تس

الضياع الكلي ابتداء من اليوم الذي كان جيب فيه تسليم الشيء املنقول ويف مجيع األحوال األخرى من تاريخ 

  .تسليمه للمرسل إليه أو عرضه عليه

لة إال من يوم رفع الدعوى على وحتدد املهلة اليت ترفعه فيها كل دعوى رجوع بثالثة أشهر وال تسري هذه امله

  .وال يوجد مقابل هلا يف قانون التجارة املغريب" املكفول

أما اتفاقية فارصوفيا فتقرر سقوط الدعوى مبرور سنتني من اليوم الذي كان جيب أن تصل فيه الطائرة املـادة  

  :وذلك يف حالتني مها 29
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وط الدعوى وليس مدة تقادم، ولذلك ال تنقطع ألي حالة نقل البضاعة واألمتعة والركاب وهذه املدة مدة سق

سبب من أسباب االنقطاع أما القانون البحري املصري فيقضي بسقوط الدعوى بعد عام واحد على وصـول  

  .السفينة

من قانون التجارة اليت استلزمت حصول تسليم البضاعة، وإمنا مبوجـب   55ال تسقط الدعوى مبوجب املادة 

لكن مدة التقادم هذه ال تسري يف حالة ضياع البضاعة بسبب السرقة أو اخليانة، علـى  املذكورة و 61املادة 

  .الرغم من أن هذا النص عام يسري على مجيع أنواع البضائع

املذكور ويتبني أن دعوى الرجوع اليت يقيمها من وقت احلكم على دفـع   61ونصت الفقرة الثانية من املادة 

دة بأي طريقة من طرق قطع املدة مبا فيها اإلنذار واملطالبة عن طريق االتصال التعويض ولكن جيوز قطع هذه امل

  .1اهلاتفي

  :املطلب الثاين

  تقدير التعويض 

األصل يف التعويض أنه جرب الضرر ووفقا للقواعد العامة يلتزم الناقل إذا أثبت مسؤوليته بتعويض املضرور عما 

ن الناقل مل يرتكب غشا أو خطأ جسيما فهـو ال يلتـزم إال   حلق به من خسارة وما فاته من كسب، وطاملا أ

بتعويض الضرر الذي كان ميكن توقعه عادة وقت التعاقد، أما إذا وقع من الناقل غش أو خطأ جسيم فيسـأل  

  .2عن تعويض مجيع األضرار املتوقعة احلدوث وقت التعاقد وغري املتوقعة

من قانون املصاحل اجلويـة إذ   77كما هو احلال يف املادة  خيضع تقدير التعويض لعدة طرق، منها نص القانون

وحدة حسابية لكل غرام واحد للبضائع املشـحونة والـيت    250حددا بوحدات حسابية للبضائع تقدر بـ 

  .يصرح املرسل بقيمتها

                                                
  .278سمیر جمیل ، حسین الفتالوي، مرجع سابق، ص  - 1
  .1466عز الدین الدیناصوري وعبد الحمید شواربي، مرجع سابق، ص - 2
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كل أما البضائع واألمتعة اليت تكون حتت حراسة األشخاص املنقولني فتعوض خبمسة آالف وحدة حسابية عن 

  .شخص

وتقدر حسب يوم احلكم يف حلة اخـتالف قيمـة   ) أي العملة احمللية(وتقدر هذه الوحدات بالدينار اجلزائري 

  .العملة

وحيدد التعويض حسب قيمة البضائع اجلارية، إذا كانت البضائع معروفة، أما البضائع املتضررة فيمكن تعويض 

حتدد التعويضات عن خسـارا  "من القانون البحري  806قيمة الضرر فقط وليس كل البضاعة وتنص املادة 

البضائع بالنسبة لقيمتها اجلارية، أما التعويض عن اخلسائر البحرية فعلى أساس فرق قيمتها اجلارية وهي حبالـة  

  ".جيدة وقيمتها بعد اخلسارة

اليوم واملكان الواجب  وحيسب املبلغ اإلمجايل بالرجوع إىل قيمة البضائع يف يوم ومكان التفريغ طبقا للعقد أو

  .فيه تعريفها

وإذا مل توضع قيمة البضائع على أساس السعر اجلاري يف األسواق فيمكن حتديدها على أساس القيمة العاديـة  

  .1للبضائع من نفس النوع أو اجلودة

 وتقدر قيمتها حسب مثنها يوم الوصول والتفريغ وحسب مكان التفريغ وعلى أساس تقدير النفس النوع مـن 

  .البضائع على أنه ال يوجد ما مينع من االتفاق حول مبلغ التعويض

مل حتدد بعض القوانني تقدير قيمة التعويض يف حالة عدم معرفة البضاعة وإمنا تركت ذلك لرأي احملكمة، كما 

مـن   22ة بينما حددته الفقرة الثانية من املاد 12هو احلال يف القانون الفرنسي وقانون التجارة املصري املادة 

من قانون املصاحل اجلوية كما حددته اتفاقية بروكسل يف  77اتفاقية فارصوفيا بنفس التحديد املذكور يف املادة 

                                                
  .297وي، مرجع سابق، ص سمیر جمیل ، حسین الفتال - 1
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لكل طرد أو وحدة من البضاعة وجيوز االتفـاق علـى إنقاصـها    )مبائة جنيه إسترليين( 9من املادة  2الفقرة 

  ).هدة بروكسلمن معا 8الفقرة (واعتربت كل اتفاق خمالف لذلك باطال 

أنه يف حالة تلف البضاعة للمرسل إليه احلق يف احلصول علـة  ) عز الدين الديناصوري(هذا وقد أشار األستاذ 

تعويض يساوي الفرق بني قيمتها تالفة يف مكان الوصول وبني قيمتها يف هذا املكان لو أا وصـلت سـليمة   

  .1يف السوق يف زمان ومكان الوصولوالعربة يف ذلك بالقيمة احلقيقية للبضاعة وهو سعرها 

ويف حالة تأخري وصول البضاعة عن امليعاد املتفق عليه أو امليعاد املعقول يف حالة عدم حصول االتفـاق علـى   

  .ميعاد معني، يقدر التعويض على أساس ما أصاب املضرور من خسارة نتيجة التأخري وما فاته من كسب

لى تقلب األسعار إذ أنه أمر ميكن توقعه وقت التعاقد مـا مل يقـع   ويدخل يف التعويض الضرر الذي يترتب ع

  .ألسباب استثنائية غري عادية وال متوقعة

ويف حالة اهلالك الكلي أو ضياع األشياء املنقولة، ومل تكن قيمتها مقدرة يف عقد النقل، فإن احملكمة تقـدرها  

وارد يف البيانات اليت أدىل ا املرسل يف العقد، مستعينة برأي أهل اخلربة وبأوصافها وحجمها ووزا كما هو 

  .والعربة بتقديرها حبسب سعر السوق

وإذا كان الشيء املنقول الذي هلك أو ضاع غري معد للبيع كسيارة يرسلها مالكها من البلد الذي يشتريها منه 

  .إىل مكان إقامته، فإن العربة يف تقدير قيمتها بثمن شرائها

  

  

  

  

                                                
 .1467عز الدین الدیناصوري وعبد الحمید شواربي، مرجع سابق، ص - 1
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   :ملطلب الثالثا

  دعاوى التعويض عن حوادث السكك احلديدية

  :قبل التطرق لدعاوى التعويض ال بد من الوقوف عن بعض املفاهيم اخلاصة بالبضائع

  :1البضائع واألشياء: أوال

كلمة شيء أو أوسع من كلمة بضاعة، فالبضاعة هي األشياء القابلة للتداول وتكون هلا أمثان أما األشياء فقـد  

  .بضائع وقد ال تكون قابلة للتداول، كما لو كانت أثريات أو غريهاتكون للتداول كال

  اهلالك: ثانيا

، وال يستطيع إيضـاح مكـان   3كليا ويقع حني ال يقوم الناقل بتسليم البضاعة للمرسل إليه 2قد يكون اهلالك

متاما، كما أن  وجودها أو يذكر مكانا ال توجد فيه ويتحقق عادة باحتراق البضاعة كليا أو غرقها أو حتطمها

  .السرقة تعد يف حكم اهلالك الطلي وكذلك ضياع البضاعة

كما قد يكون اهلالك جزئيا إذ سلمت البضاعة ينقصها جزء منها ويثبت هذا اهلالك مبقارنة البيانات الواردة عن 

  .وصف كمية البضاعة يف سند النقد وما سلم منها فعال للمرسل إليه

  التلف: ثالثا

لبضاعة وليس جمرد سوء حالتها عند وصوهلا إىل املرسل إليه ومن أمثلته الكسر والصداء الذي هو عيب يلحق با

  .يكون دون االنتفاع ا

  

  
                                                

، 1987العقود التجاریة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر : ل الحسیني الفتالويیسمیر جم - 1
 .188ص

 .322، ص1999، الناشر منشأة المعارف، مصر 1الظروف الطارئة، ط: عبد الحكیم فواد - 2
شریف أحمد الطباخ، التعویض عن النقل البري والبحري والجوي في ضوء القضاء والفقھ والمعاھدات  - 3

  .65، ص2005الدولیة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 
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  التأخري: رابعا

وهو وصول البضاعة املرسل إليه لكن بعد املوعد املتفق عليه أو يف امليعاد املعقول يف حالة عدم اتفـاق ميعـاد   

د حمددة لوصول وسيلة نقله معلنا عنها مسبقا كجداول سـفر القطـارات،   الوصول، وإذا كان للناقل مواعي

  .السكك احلديدية ومواعيد مغادرا

ترفع دعاوى املسؤولية من املضرور، سواء كان املرسل أو املرسل إليه الذي يقبل العقد كتقادم الدعوى مـن  

  .1)م اإلدارية.إ.ق 13املادة (صاحب املصلحة يف إقامتها 

عوى توجيه الدعوى ضد املسؤول ومضمون الضرر كتلف البضاعة أو فقداا كليا أو جزئيـا أو  وتتضمن الد

  .تأخر لوصوهلا إضافة على ما فات املتضرر من الكسب

أما إذا كان الرتاع متعلقا بتكوين عقد النقل ومتثيله نتيجة حادث طرأ أثناء التنفيذ، فيجوز رفع الدعوى من قبل 

ع رئيس احملكمة مثال تعيني خبري واحد أو أكثر للقيام بالتحقيق ومشاهدة األشـياء  أحد األطراف لكي يستطي

ت، وال بد أن تتضمن .من ق 53املتفق على نقلها وكيفية حتميلها ورسها وطبيعتها، وهذا ما نصت عليه املادة 

  .الدعوى طلب انتداب خبري مبوجب رسالة موصى عليها بإشعار علم الوصول أو مبوجب برقية

جيوز إدخال مجيع األطراف ويف الدعوى، وكل شخص تستلزمه الدعوى كاملرسل واملرسل إليـه والنـاقلني   و

وتستطيع احملكمة أن تأمر بإيداع البضاعة املتنازع بشأا أو حجزهـا مث  ، بالنقل وتابعيهم 2والوكيل بالعمولة

واإليداع اليت سبق صرفه وتدفع ملن نقلها على مستودع عمومي أو بيعها لتسديد نفقات معينة كنفقات النقل 

دفعها واستلفها من أطراف األنواع وغريهم، أو أن البضاعة قابلة للتلف أو الخنفاض الثمن الوشـيك، أو ألي  

  .3سبب جتد احملكمة أنه من الضروري بيعها

                                                
ولھ ال یجوز ألحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائز لصفة وأھلیة التقادم، : "ق إم إ 13تنص المادة  - 1

  ....".مصلحة في ذلك
 .من القانون التجاري 60أنظر المادة  - 2
  من القانون التجاري 54أنظر للمادة  - 3
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اء سبعة أيام على كما أنه من حق املرسل إليه إقامة الدعوى على الناقل إذا مل تصل البضاعة على الرغم من انته

اليوم الذي جيب أن تصل فيه وترفع الدعوى يف حالة نقل البضائع وحىت نقل األشخاص علـى الناقـل األول   

  .واألخري، أو الذي حصل التلف أو التأخري يف مرحلة النقل اخلاصة به بالتضامن مع بقية الناقلني

ة إما أمام القاضي املدين أي أمام القسم املدين وترفع دعاوى التعويض اخلاصة بعقد نقل البضائع بسكك احلديدي

للمحكمة املختصة اليت وقع يف دائرة اختصاصها احلادث، حيث تفصل يف الدعوى ومتنح املضـرور حقوقـه   

أي اخلاصة بعقد نقل البضائع (املناسبة لألضرار الالحقة به، وطبقا للقواعد العامة واخلاصة اليت جاء ا املشرع 

، وإما ترفع أمام القاضي التجاري إذا كانت متعلقة بالتجارة أو بضائع لتاجر ويف الغالب فإا )لسكك احلديدية

ترفع أمام القاضي املدين وذلك للخاصية اليت يتميز ا عقد نقل البضائع الذي يتطلب السرعة يف اإلجـراءات  

  .متضررينواحلكم بالتعويضات وذلك من أجل تفادي األضرار واخلسائر اليت قد حتدث لل

ج على أساس ثبوت اخلطأ يف جانب الناقل، كمـا  .م.ق 124كما ميكن أن ترفع الدعوى املدنية طبقا للمادة 

ج على أساس حراسة األشياء باعتبار أن القطار من األشياء اخلطرية الـيت  .م.ق138/1أا ترفع طبقا للمادة 

  ).وهذا ما سيأيت الحقا(تستلزم حراسة وعناية خاصة 

  : الرابعاملطلب 

  دعوى التعويض على أساس حراسة األشياء

كل من توىل حراسة شيء وكانت له عليه سلطة اسـتعمال وتسـيري   : "ج على أنه.م.ق138/1تنص املادة 

ورقابة يعترب مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه ذلك الشيء وبعض من مسؤولية احلارس لشيء إذا أثبت أن ذلك 

  ".ثل عمل الضحية، أو عمل الغري أو حالة طارئة أو قوة قاهرةالضرر حدث بسبب مل يكن يتوقعه م

م وما يقابلها من التقنينات األجنبية يعترب انعكاس حلاجات عصر اآللة والقوى احملركة، .ق 138وحكم املادة 

  .ألن شيوع استعمال هذه األشياء قد أدى إىل كثرة الضحايا
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ؤولية مستقلة متاما عن املسؤولية عن األفعال الشخصية، فهي واملسؤولية من األشياء غري احلية صارت اليوم مس

، فالتعادل بني احلارس واملضرور يواجهـان قـدرا   1ال تقوم على فكرة اخلطأ بل مبجرد إحداث أي يف الضرر

واضحا من حيث شرط اخلارجية بالنسبة للشخص ال جيد تفسريا إال يف اجتاه التشـريعات ومنـها املشـرع    

  .2يس املسؤولية املوضوعيةاجلزائري إىل تكر

  : الفرع األول

  طرق تقدير التعويض

إذا مل يكن التعويض مقدرا يف العقد أو القانون، فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل "ج .م.ق 182طبقا للمادة 

التعويض ما حلق الدائن من خسارة فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية كعدم الوفاء بااللتزام أو 

أخري يف الوفاء به، ويعترب الضرر نتيجة طبيعية إذا مل يكن باستطاعة الدائن أن يتوخاه ببذل جهد معقول، غري الت

أنه إذا كان االلتزام مصدره العقد فال يلتزم املدين الذي مل يرتكب غشا أو خطأ جسيما إال بتعويض الضـرر  

  ".الذي كان يتوقعه عادة وقت التعاقد

  :املدنية إىل نوعنيولذلك تقسم املسؤولية 

  املسؤولية العقدية: أوال

العقد شريعة املتعاقدين وال جيوز نقضه وال تعديله، إال باتفاق الطرفني : "ج.م.ق 106على أنه جاء يف املادة 

، فاملسؤولية العقدية هي اليت تترتب على اإلخالل بالتزام مترتب عن عقد صحيح أي "أو ألسباب يقرره القانون

  :قيامه الشروط اآلتيةأنه يشترط ل

  .أن يرتبط املدين واملدين بعقد صحيح

 .أن خيل املدين بااللتزام الناشئ مباشرة عن هذا العقد

                                                
  .2004، دار الھدى، عین ملیلة 2، ط2شرح القانون المدني الجزائري، ج: محمد صبري السعدي - 1
  .360یوسف فتیحة، مرجع سابق، ص - 2
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 .وأن يترتب على هذا اإلخالل ضررا للدائن أو خللفه العام

  .أن تقوم عالقة سببية بني اإلخالل بالتزام وبني الضرر

  املسؤولية التقصريية:ثانيا 

القانون على اإلخالل بالتزام قانوين مقتضى أن ال يضر اإلنسان غريه خبطأ أو تقصريا منه، وهي  فهي اليت يرتبها

  :تقوم على أركان ثالث

  .خطأ من املسؤول-أ

  .ضرر يصيب -ب

  .عالقة سببية بينهما -ج

  االختالف بني املسؤوليتني من حيث مدى التعويض: ثالثا

ت ويقولون أنه يشمل الضرر املتوقع والغري متوقـع،  .يض يف م يفرق أنصاف ازدواج املسؤولية بني مدى التعو

ويرى البعض منهم أنه يشمل الضرر املباشر والغري مباشر بينما يف املسؤولية العقدية ال يشمل إال الضرر املتوقع 

ما ما واملباشر، ويرد أنصار وحدة املسؤولية ألن ذلك يرجع إىل أن املتعاقدين عندما تعاقدا قد ادخل يف حسبا

ت مل يكن املسؤول واملضرور يعرفان بعضهما قبـل  .يقع يف التعويض عند التأخري أو عدم التنفيذ، بينما يف م 

  .حدوث الضرر حىت يتوقعا مدى التعويض

، املتعلق بإلزامية التأمني عن السيارات ونظام التعـويض عـن   1)74/15(من األمر  03ولقد جاء يف املادة 

التأمني الواردة يف هذا األمر ال تطبق على النقل بالسكك احلديدية وعند إخضـاع نظـام   الضرار بأن إلزامية 

التعويض عن هذه احلوادث هلذا األمر حمسوما عندئذ قانونا فما هي طرق التعويض وعناصره احملددة من طرف 

  احملاكم جلرب األضرار النامجة عن حوادث السكك؟
                                                

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات ونظام  1974نایر سنة ی30الصادر بتاریخ ) 74/15(األمر رقم  1
جویلیة  19المؤرخ في  88/31معدل بقانون  1974لسنة  15التعویض عن حوادث المرور، الجریدة الرسمیة عدد

  .1988لسنة  29الجریدة الرسمیة عدد 1988
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بعض األحكام والقرارات أن هناك أحكاما تسـتند يف تقريـر    يستشف من خالل العمل القضائي ومن تصفح

التعويض إىل القواعد العامة مستعينة يف ذلك مبا ورد يف القانون املدين املشار إليه أعاله مراعاة لظروف املضرور 

  .وحالته الصحية واالجتماعية واملهنية وغريها

لكافة األضرار الالحقة باملضرور مادية أو معنوية، يتوصل القاضي يف حتديد مبلغ التعويض بصفة جزافية تغطية 

ومبا أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية غري مؤمنة عن احلوادث تدفع التعويضات عن ميزانيتها اخلاصة، 

  :ومبا أن البضائع هلا حالة خاصة إذ تطرق املشرع على كل حالة على حدى يف املواد التالية

  .غ التعويض من البضاعة يف حالة فقدااتنص على مبل :31املادة 

عندما يترتب على سكة احلديد دفع التعويض عن فقدان البضاعة كليا أو جزئيا ملقتضى أحكام هـذه  : 01ف

  :االتفاقية

  .على أساس سعر البورصة

 .على أساس سعر السوق

عناصر هذا احلساب علـى  ويف حالة عدم وجود حلد السعرين املذكورين فعلى أساس القيمة املألوفة وتطبيق 

  .نفس النوع واجلودة من البضائع يف املكان والزمان الذي قبلت فيهما البضاعة للنقل

فرنكا للكغ من الوزن اإلمجايل الناقص مع مراعاة احلدود املنصـوص   50بيد أن التعويض ال ميكن أن يتجاوز 

  .35عليها يف املادة 

املدفوعة من نقل البضاعة املفقودة  ىوم اجلمارك واملبالغ األخروترد الزيادة على ذلك أجرة النقل وكذلك رس

  .بدون تعويضات أخرى

إذا كانت العناصر املتخذة أساس احلساب التعويضي غري معرب عنها يف عملية الدولة الواقع فيهـا  ": 02الفقرة 

  ."طلب الدفع، فيجري التحويل على أساس السعر املعمول به يف يوم مكان دفع التعويض
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  .تنص على القيود احلاصلة باملسؤولية يف حالة نقصان البضاعة أثناء الطريق :32املادة 

فيما خيص البضائع اليت يصيبها بصفة عامة وبالنظر لطبيعتها، نقصان عاد من جراء النقل فقط، فال تلزم : 01ف

عني على الوجه الوارد بعده سكة احلديد إال بإجراء من نقصان احلاصل أثناء الطريق والزائد عن حد السماح امل

  .مهما كانت املسافة املقطوعة

  :من وزن البضاعة السائلة أو املسلمة للنقل حبالة رطبة وكذلك عن البضائع التالية:  %2أ

  .عرق السوس

 .خشب البضاعة املهروس أو املسحوق

  .عن مجيع البضائع األخرى اليابسة والقابلة للنقصان أثناء الطريق: %1ب

إذا ثبت من الظروف أن املسالة من  01كن التمسك باملسؤولية املقيدة املنصوص عليها يف الفقرة ال مي: 02ف

  .األسباب املربرة للسماح

يف حالة نقل عدة طرود مبوجب نقل تذكرة واحدة حبسب النقصان أثناء الطريق بالنسبة لكل طرد، إذا : 03ف

  . ة، وإذا كان متكن معرفة وزنه بطريقة أخرىكان وزنه يف اإلرسال مذكورا على حدة يف تلك التذكر

يف حالة الفقدان الكامل للبضاعة فال حيسب أي ختفيض ناجم عن النقصان أثناء الطريق مـن أجـل   : 04ف

  .حساب التعويض

  .21، 27إن أحكام املادة ال تدخل بأحكام املادتني : 05ف

  :مبلغ التعويض عن البضاعة يف حالة تلفه :33املادة 

ى سكة احلديد أن تدفع حالة التلف ما عدا تعويض آخر، مبلغ نقص الثمن الذي أصـاب البضـاعة   يتعني عل

وحتسب هذه القيمة عن طريق تطبيق النسبة املئوية للنقص يف مكان الوصول على قيمة البضاعة احملددة وفقـا  
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طـع األخـري مـن    ص عليهـا يف املق ، كما تعدا زيادة على ذلك وبنفس النسبة النفقات املنصو31للمادة 

  .31م01ف

  :بيد أنه ال ميكن أن تتجاوز مقدار التعويض

  .إذا حلق النقص الناجم عن التلف متام البضاعة املرسلة، مقدار ما يبلغ يف حالة الفقدان الكامل -أ

إذا حلق النقص الناجم عن التلف جزءا فقط من البضاعة املرسلة، مقدار ما يبلغ التعويض يف حالة فقدان  -ب

 .زء الناقصاجل

  .اليت تنص على مبلغ التعويض عن جتاوز مهلة التسليم :34املادة 

ساعة ومل يثبت صاحب احلق حصول الضرر له جـزاء   48إذا جتاوزت مهلة التسليم مدة تزيد عن : 01ف

  .فرنك على كل إرسالية 50ذلك وجب على سكة احلديد أن تعيد له عشر أجرة النقل دون أن تتجاوز ذلك 

ا قدم اإلثبات حبصول ضرر له من جراء جتاوز مهلة التسليم فيؤدون له عن هذا الضرر تعـويض ال  إذ: 02ف

  .ميكن أن تتجاوز ضعف أجراء النقل

مع التعويضات الواجبة األداء عـن فقـدان    2، 1ال جتمع التعويضات املنصوص عليها يف الفقرتني : 03ف

  .البضاعة بكاملها

لتعويضات بالنسبة للجزاء غري املفقود من إرسالية إذا اقتضى األمر إمنا جتمع يف ويف حالة الفقدان اجلزئي تدفع ا

  .33حالة التلف إذا كان هلا حمل مع التعويض املنصوص عليه يف املادة 

ال ميكن أن يؤدي إىل دفع تعويض كامل  33و 31وعلى كل فإن مجيع التعويضات املنصوص عليها يف املادتني 

  .األداء يف حالة فقدان البضاعة بكاملهايفوق التعويض الواجب 

  .حتديد التعويض مبوجب تعريفات معينة :35املادة
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عندما متنح سكة احلديد شروطا خاصة للنقال تتضمن ختفيضات أجراء النقل املسحوبة على أساس الشـروط  

التسليم أو الفقدان العادية فإنه جيوز جعل حدود للتعويض الواجب األداء إىل صاحب احلق يف حالة جتاوز مهلة 

  .أو التلف بشرط أن يذكر مثل هذا التحديد يف التعريفة

  .مبلغ التعويض يف حالة التصريح بالفائدة عن التسليم :36املادة

 31،33، 32إذا صرح بالفائدة عن التسليم فيمكن أن يطالب زيادة عن التعويضات املنصوص عليها يف املواد 

  .ن الضرر اإلضايف املثبت وذلك يف حدود مبلغ الفائدة املصرح اإذا اقتضى املر بالتعويض ع  34،

مبلغ التعويض يف حالة الغش أو اخلطأ اجلسيم املنسوب لسكة احلديد يف مجيع األحوال اليت يعزى  :37املادة 

سيم فيها لسكة احلديد جتاوزا مهلة التسليم والفقدان الكامل اجلزئي للبضاعة أو تلفها من جراء غش أو خطأ ج

كمنسوب إليه لصاحب احلق عن الضرر الذي يثبتهن ويف حالة اخلطأ اجلسيم فإن املسؤولية حتدد دوما بضعف 

  .36، 35، 34، 31، 33احلد األقصى املنصوص عليه يف املواد 

  : الفرع الثاين

  املستحقون للتعويض

ناب عنه وليه الشرعي أما إذا  املضرور هو صاحب احلق يف التعويض مادام أهال لرفع الدعوي فإن مل يكن ذلك

مات املضرور على اثر حادث الذي إصابة فينتقل احلق يف رفع الدعوى إىل ذوي احلقوق وقد حـدد األمـر   

األشخاص املستحقون للتعويض كالوالدين الذين يف كفالته و الزوجة  30/01/1974، املؤرخ يف 74/151

  .واألوالد القصر ويستثىن اإلخوة واألخوات

عليه فإن بعض األحكام القضائية اليت تلجأ إىل تطبيق األمر السابق على حوادث السكك احلديدية فإا  وبناءا

اليت تطبق القواعد العامـة يف   ىحتصر املستحقون للتعويض يف األشخاص املذكورين سابقا أما األحكام األخر

                                                
 95/07واألمر  88/31متمم بقانون المعدل وال 74/15في األمر  8أكده المشرع الجزائري في نص المادة  - 1

  .2006الصادر سنة  04-06المتعلق بالتأمینات المعدل بالمرسوم 
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ملادية واملعنوية الالحقة م أما إذا كان التعويض فإا تفيد اإلخوة واألخوات بالتعويض املناسب عن األضرار ا

املضرور شخصا اعتباريا فاألخري هو كيان تصوري جمرد تلحق به اآلثار القانونية اليت تلحق بالشخص الطبيعي 

م هو كائن حي يتكون من جمموعة مـن  .حتقيقا للوحدة اليت ميثلها لغرض معني ضمانا لالستمرار على أن ش

عليها قانون الشخصية املعنوية ومن خالل التعريف السـابق ميكننـا القـول أن     األشخاص أو األموال يطلق

الشخص املعنوي يكون مستفيدا من التعويض ذلك بواسطة ممثله القانوين وما يوصف من التعويض يـدخل يف  

ئم ذمته املثالية ويف معظم اجلرائم اليت يكون فيها الشخص املعنوي مضرورا من اجلرمية اليت تكون مـن جـرا  

األموال وبالتايل فإن الشخص االعتباري ميكن أن يكون مضرورا منها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة مثله مثل 

  .الشخص الطبيعي على حد سواء

  : الفرع الثالث

  تقادم دعاوى التعويض

  " سنة من يوم وقوع الفعل الضار 15سقط دعوى التعويض بانقضاء : "ج على ما يلي.م.ق 133تنص املادة 

  :الدعوى املدنية: أوال

أن تكون الدعوى املدنية غري ناشئة عن جرمية جنائية، وهي ترفع يف هذا الفرض أمام احملكمة املدنية وحدها،  

ويف هذا الفرض خيتلف القانون املدين اجلزائري عن القوانني العربية األخرى، فاألول جيعل مدة التقادم الدعوى 

لضار، سواء علة املضرور مبحدثه أو مل يعلم، أما القوانني العربية فتميز بني ما سنة من وقوع الفعل ا 15املدنية 

سنوات من يوم هذا العلم، وبني ما إذا مل يكن قد علـم   3إذا كان املضرور علم مبحدثه، فتكون مدة التقادم 

تتـوفر العلـم    سنة من يوم وقوع الفعل غري املشروع، وتلزم أن 15بالضرر وال مبحدثه فتكون مدة التقادم 

بالضرر ومبحدثه معا، وال يكفي العلم ألحد االثنني دون األخر، فلو فرض أن املضرور أصيب بالضرر بواسطة 
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سنوات من علمه بالضـرر،   7سيارة صدمته وفر سائقها فلم يستطيع معرفته، مث اهتدى إىل معرفته بعد مضي 

  .1سنوات 10ون مدة التقادم عندئذ سنوات ال تبدأ إال من يوم معرفته السائق وتك 3فإن مدة 

غري أنه تتقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل بالسكك احلديدية مبرور سنة واحدة، غري أنه يكون التقادم بعـد  

  :مرور سنتني يف األحوال التالية

  .عن دعوى تسديد ما استوفاه سكة احلديد من حساب املرسل إليه

 .كة احلديدعن دعوى رفع باقي البيع املتمسك من س

 .عن دعوى مستندة على ضرر ناجم عن غش

 .عن دعوى مستندة على حالة تدليس

واخلاصة بالدعوى املستندة على أحد عقود النقـل السـابقة    20يف حالة املنصوص عليها يف الفقرة من املادة 

  .إلعادة اإلرسال

  سريان التقادم: ثانيا

  .أو التلف أو جتاوز مهلة التسليمأما بالنسبة لدعاوى التعويض عن الفقدان اجلزئي 

 .بالنسبة لدعاوى التعويض عن فقدان الكامل من اليوم التايل النقضاء مهلة التسليم

بالنسبة لدعاوى دفع أجرة النقل أو استرجاعها وكذلك النفقات التعبئة وغريها من النفقـات ألول الرسـوم   

تعريفة بشكل خمالف للقانون، أما بالنسبة للبضاعة من اإلضافية، أو بالنسبة لدعاوى التصحيح يف حالة تطبيق ال

يوم قبول الدفع، يف حالة الدفع من يوم قبول البضاعة للنقل، يف حالة عدم الدفع وذلك إذا كان الدفع مترتبـا  

 .على املرسل أو من يوم سحب املرسل إليه تذكرة النقل، إذا كان الدفع مترتبا عليه

                                                
  .1062، ص625، بند 1973، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان )ط.د(، 1الوسیط، ج: السنھوري عبد الرزاق - 1
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ص مبوجب مذكرة التخلص من اليوم الذي تسلم فيه سكة احلديد للمرسل علـى  وإذا تعلق األمر مببالغ التخل

، ويف حالة عدم وقوع هذا التسليم، تسري املهلـة  17ادة املمن  7الفقرةحساب النفقات املنصوص عليها يف 

 .الذي يلي انقضاء مهمة التسليم 30بالنسبة لديون سكة احلديد، من اليوم 

يطلب دفع مبلغ مث دفعه من قبل املرسل إليه يف مكان وحمل املرسل أو بالعكس  بالنسبة لدعاوى سكة احلديد* 

  .تلتزم سكة احلديد مبقتضى ذلك يرده إىل صاحب احلق من تقدم طلب االسترياد

الذي يلي انقضـاء مهلـة    30من ليوم  19بالنسبة لدعاوى املتعلقة بالتسديدات النصوص عليها يف املادة * 

  .التسليم

لدعاوى دفع الرسم اإلضايف املطلوب من اجلمارك أو من السلطات اإلدارية األخرى من يوم اجلمرك بالنسبة * 

  .أو تلك السلطات

ويف مجيع األحوال األخرى من يوم جواز ممارسة احلق يف رفع الدعوى، وال حيسب بتاتا ضمن املهلة، اليوم * 

  .لبدء التقادم

  القيود الواردة على سريان التقادم: ثالثا

وذلك لغاية اليوم الذي تـرفض   41يوقف التقادم يف حالة املطالبة اإلدارية املوجهة لسكة احلديد طبقا للمادة  

فيه سكة احلديد تلك املطالبة كتابة أو ترد فيه سكة احلديد تلك املطالبة كتابة أو رد فيه الوثائق املرفقة باملطالبة، 

لتقادم إال للجزء الباقي حتت الرتاع، أما إثبات استالم املطالبـة أو  فإذا قبل جزء من املطالبة، فال يعود سريان ا

  .اجلواب أو رد الوثائق فيقع على عاتق من يتمسك به

وال جيوز حتريك الدعوى املتقادمة، حىت ولو كان ة بنفس املوضوع، ال توقف التقادم وإن املطالبات التالية املتعلق

ام املتقدمة يبث يف وقف التقادم وانقطاعه، وفقا لقوانني وأنظمـة  بشكل طلب مقابل أو دفع مع مراعاة األحك

  .الدولة اليت ترفع الدعوى فيها
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  : الفرع الرابع

  تقدير التعويض

مـن   848إن تقدير التعويض عن األضرار اجلسيمة والوفاة، مل حتدده القوانني اجلزائرية عدا ما ذكرته املـادة  

 حالة وفاة أو اإلصابة اجلسمانية ألحد املسافرين أو يف حالة ضـياع  تكون مسؤولية الناقل يف"القانون الربي 

األمتعة أو اخلسائر اليت تلحق باألمتعة احملدودة باملبالغ احملسوبة حسب املبادئ املعدة هلذا الشأن باتفاقيات دولية 

 ".واليت تكون اجلزائر طرفا فيها

ية الدولية بالنسبة للنقل الدويل، أما بالنقل الـداخل  وعلى هذا جيب تقدير التعويض وفق ما نصت عليه االتفاق

فيحدد التعويض من قبل القضاء وقد يستعني القضاء خبربة اخلرباء أو األطباء، وخصوصا يف تقدير نسبة العجز، 

ويأخذ القضاء بنظر االعتبار للظروف االقتصادية واالجتماعية وظروف احلادث أو املركز املايل، للمسؤول عن 

 :ويقدر التعويض يف املسؤولية احملدودة بالنسبة لألضرار اجلسمانية 1الضرر

  .فرنك ذهيب 3100ال تتعدى األضرار 

  : الفرع اخلامس

  سقوط الدعوى بالتقادم

إن دعوى املسؤولية نقل األشخاص تسقط لعدة أسباب ومن أمهها عدم تقدمي الدعوى خالل املدة القانونية  -

 .إلقامتها

إن مدة تقادم الدعوة الناشـئة   99/17من القانون رقم  272املصري قد حدد يف املادة  فبالنسبة للمشرع -

عن النقل الركاب وتاريخ بدايتها يف كل حالة ومل جيز للناقل أو التابعية التمسك بالدفع بالتقادم يف حالة صدور 

 :غش أو خطأ جسيم صدر منه أو من تابعيه، وقد جرى النص هذه املادة كما يلي

                                                
 .الجزائر -، بن عكنون2001، 1، ط356سمیر جمیل حسن الفتالوي، العقود التجاري، ص - 1
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ادم مبضي سنتني كل دعوى تنشأ عن عقد النقل يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن الوفاة وإصابته تتق

بأضرار بدنية وتسري هذه املدة يف حالة الوفاة من التاريخ وقوعها يف حالة اإلصابة البدنية من تـاريخ وقـوع   

 .احلادث

اص، وتسري هذه املدة من امليعاد الذي كان وتتقادم مبضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد للنقل األشخ

 .يستغرقه الناقل العادي يف النقل لو وجد يف الظروف نفسها

 .ال جيوز أن يتمسك بالتقادم املنصوص عليه يف هذه املادة من صدر منه أو من تابعه غش أو خطأ جسيم

ة إصابته بأضرار بدنية أو يف حالة ويتضح من سياقة املادة أن مدة التقادم سنتني أي أنه على الراكب يف حال -

 .وفاته أثناء تنفيذه لعقد النقل أصيب أو تويف

نتيجة خطأ الناقل أن يرفع دعوة تعويض ضد الناقل يف خالل سنتني وبعد مضي هذه املدة، فإنه جيوز للناقل  -

دث الوفاة ويف حالة أن يتمسك بانقضاء الدعوى بالتقادم وتبدأ مدة سنتني يف حالة الوفاة من تاريخ وقوع حا

اإلصابة البدنية فتكون من تاريخ وقوع احلادث وكما انه تتقادم مبضي سنة أي دعوى أخرى تنشأ عن نقـل  

 .األشخاص

وتبدأ املدة من امليعاد املعني للوصول، هذا وال جيوز أن يتمسك بالتقادم إذا صدر غش أو خطأ جسيم مـن   -

 .1الناقل أو تابعيه

إن مدة كل دعوة ناشئة عن عقد نقـل  "من القانون التجاري  74ري وقد تناول يف املادة أما املشرع اجلزائ -

األشخاص أو عقد العمولة لنقل األشخاص يشملها التقادم باملضي ثالثة أعوام من تاريخ احلادث، الذي تولدت 

بتاريخ رفع الدعوة على عنه وحتدد املدة اليت ترفع خالهلا دعوى الرجوع بثالثة أشهر وال تسري هذه املدة إال 

 ".املكفول

                                                
 .2006، اإلسكندریة 140-139عدلي أمیر خالد، عقد النقل البري قواعد وأحكام، ص - 1
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مبعىن أن الدعوى املسؤولية للناشئة عن عقد نقل األشخاص تسقط مبضي ثالث سنوات من تاريخ احلـادث   -

الذي تولد عنه الضرر وهي طريق من طرق دفع املسؤولية للناقل وإعفاءه من املسؤولية، أما كيفيـة اسـتبعاد   

  )الفصل الثاين(ديدية فندرسه يف املسؤولية بالنسبة للناقل بالسكة احل
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  : الفصل الثاين

  حاالت إعفاء الناقل بالسكك احلديدية من املسؤولية

 15/09/1830حيث مت تدشني أول خـط يف   1830يرجع تاريخ إنشاء النقل بالسكك احلديدية إىل عام 

يف هذه الفترة مسخرة لنقل الفحـم   يف بريطانيا كانت القاطرات) مانشستر(و) Liverpool(بني ليفربول 

 26/08/1837ونادر ما كانت تنقل األشخاص وأن أول قطار لنقل املسافرين مت تدشينه يف فرنسا بتـاريخ  

  .بني باريس وسان جرمان

للنقل بالسـكك احلديديـة   ) réseau(الذي قام نظام شبكة  11/06/1842ويف فرنسا صدر القانون يف 

الجتاهات مث سرعان ما تطورت هذه الشبكة وأصبحت تغطي كل املناطق احلدودية للربط بني باريس وخمالف ا

لفرنسا، وبعد أن شاع صدى التطور لدى البلدان ااورة انتشر النقل بالسكك احلديدية يف العديد من البلدان 

خاصـة بنقـل    األوروبية حىت أصبح دوليا، ونتيجة هلذا التطور على املستوى العاملي أبرمت اتفاقيات دوليـة 

، ومت شركة النقل بالسكك احلديدية يف فرنسـا  01/10/1928األشخاص، وأخرى بنقل البضائع بداية من 

  .31/08/1937بتاريخ 

بتدشني أول خط بني اجلزائر العاصمة والبليدة  1860أما شبكة السكك احلديدية يف اجلزائر نشأت بداية من 

هذه اخلطوط أسند تسيريها  1870بني سكيكدة وقسنطينة يف و 1868مث اخلط الرابط بني وهران وسيق سنة 

  .لشركة السكك احلديدية اجلزائرية هذه اخلطوط الثالثة أسند تسيريها إىل شركة السكك احلديدية اجلزائرية

بني اجلزائر ووهران وهو اكرب خـط لكـن يف    كلم يربط 320توسع نشاط الشركة بإجناز  1871ويف عام 

ور قطاع النقل بالسكة احلديدية تطورا كبريا فعلى الصعيد الرمسي تدخل وزير النقل يف يوم الوقت الراهن قد تط

كلم  3800بأن هناك تطور كبريا يف السكة احلديدية توجد أكرب من أمام الربملان وصرح  30/12/2010

ن فطول السكة تكون أكثر م) 2014-2010(كلم يف إطار املخطط  1300سكة شغالة وتوجد أكثر من 
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مرات أكثر مما هو موجـود يف   08مرات أكثر مما هو موجود يف الغرب وميثل  05كلم جديدة ميثل  6000

 15ونصت املادة ، 1املراقبة والتطهري والتمويل حتت عقوبات إدارية وجزائية التزامالشرق فالدولة تكون عليها 

ل حمل عقد طبقا للتشريع اجلاري به جيب أن تكون عمليات النق) "13-01(من نفس القانون أي القانون رقم 

  :يشتمل النقل الربي يف مفهوم هذا القانون) 13-01(من القانون  14ونصت املادة " العمل

 .النقل بالسكك احلديدية -

 .نقل األشخاص عرب الطرقات -

 .نقل البضائع عرب الطرقات -

نقل الربي ويتم وفقا لعقد هو عقد ويتحدد من خالل النصني أن النقل بالسكك احلديدية يعترب نوعا من أنواع ال

النقل بالسكك احلديدية، وملا كان األمر كذلك فإن النقل بالسكك احلديدية ال خيلو من وقـوع احلـوادث   

وترتيب أضرار تقوم بشأا املسؤولية املدنية غري أنه أمام كثرة احلوادث النامجة عن النقل بالسكك احلديديـة  

ترتبة هل هي عقدية مادمنا نتكلم عن عقد نقل أم أا تكون تقصريية؟ لـذلك  نتساءل عن طبيعة املسؤولية امل

كان من الضروري لإلجابة على هذا التساؤل االنطالق من أصل املشكلة وهو عقد النقل بالسكك احلديديـة  

ترتبة عن ودراسته كعقد نقل بري له خصوصياته اليت على أساسها ميكننا الحقا حتديد طبيعة املسؤولية املدنية امل

يقصد مبفهوم هذا القانون ) "13-01(النقل بالسكك احلديدية نصت الفقرة األوىل من املادة الثانية يف قانون 

النقل الربي كل نشاط يقوم من خالله شخص طبيعي أو اعتباري بنقل أشخاص أو بضائع من مكان إىل آخر 

  ".عن الطريق أو السكك احلديدية على منت مركبة مالئمة

نا القول وفقا للنص أن النقل بالسكك احلديدية نشاط تقوم به من خالله الشركة الوطنية للنقل بالسـكك  ميكن

احلديدية بنقل أشخاص أو بضائع من مكان إىل آخر عرب السكك احلديدية على منت القطار، وألن عملية النقل 

                                                
 .30/12/2010جریدة الخبر لیوم  - 1



274 
 

لعقد كغريه من العقود من تراضى وحمل السابق اإلشارة إليها إال بعقد فال بد هلذا ا 15ال تكون حسب املادة 

سبب والواضح أن حمل العقد قد يكون نقل األشخاص أو نقل البضائع وبالتايل تكون أمام نوعان من العقـود  

عقد نقل األشخاص بالسكك احلديدية وعقد نقل البضائع بالسكك احلديدية وإن كنا مع ذلك نتنـاول عـن   

السابقة حدد النقل عرب الطرقات يف فقـرتني   14شرع اجلزائري يف املادة أمهية هذه التفرقة خاصة وأننا جند امل

األول لنقل أشخاص، وإن كان العقدين ال خيتلفان يف حيث اشتراط مشروعية سبب العقد فإن بالنسبة ألطراف 

هذه التفرقة يف  العالقة التعاقدية وحملها ومن مثة االلتزامات املترتبة عنها فهي ختتلف بني العقدين ما يدعونا تبين

احلاالت اليت تستدعي ذلك مع قصر احلديث على نقل األشخاص بالسكك احلديدية نظرا خلصوصية اليت يتميز 

  .ا خالفا لطرق النقل األخرى ومن جهة حالفا لنقل البضائع بالسكك احلديدية الذي نتطرق إليه الحقا

نقل األشخاص واألمتعة يف مدينة برن السويسرية عـام  وعلى املستوى الدويل مت أول مرة إبرام اتفاقية دولية ل

مسؤولية شركة السكك احلديدية عن الوفاة أو اجلرح "بأن  28حيث جاء يف املادة ) CIV(تدعى  1924

كما أنه حددت االختصاص " أو السالمة اجلسدية للمسافر ختضع للقوانني ولوائح الدولة اليت وقع فيها احلادث

من أجل توحيد شركات النقل فيما يتعلـق باألضـرار    1957ادث ومت تعديلها عام احمللي مبكان وقوع احل

مث خضعت لتعديل آخر بتـاريخ  ، 1الالحقة باملسافرين وكذا حتديد فترة االلتزام بالسالمة وأسباب إعفاء الناقل

09/05/19802 .  

  

  

  

                                                
1  - ROME RODIERE, droit des transports1, fascicule, p98 Sirey. 

في مایو ) بارن(والمبرم في ) cotif(یصادق بتحفظ على االتفاقیة المتعلقة بالنقل السكك الحدیدیة : 1المادة  - 2
" بما في ذلك مرفقاتھا التي تشكل كلھا جزء ال یتجزأ من االتفاقیة) ب) (أ(وكذا البروتوكول والملحقین  1980

  . 14/08/1991بتاریخ  38الجریدة الرسمیة رقم ، 91/264صادقة الجزائر علیھا بموجب المرجوم الرئاسي رقم 
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  :املبحث األول

  ليةأسباب إعفاء الناقل بالسكك احلديدية لألشخاص من املسؤو 

مسؤولية الناقل بالسكك احلديدية هي مسؤولية قائمة على التزام قوامه ضمان سالمة املسافر يتمثل يف توصيله 

إىل مكان الوصول سليما معاىف وبالتايل فهو التزام بتحقيق نتيجة وبناء عليه، فإن الناقل ال يستطيع أن يدفع عن 

أدى إىل وقوع الضرر وهذا يعين أنه مىت وقع الضرر افترضت نفسه املسؤولية إال إذا أثبت السبب األجنيب الذي 

مسؤوليته ولدحض هذا االفتراض جيب على الناقل أن يثبت أنه مل يرتكب أي خطأ، ذلك أن أساس مسؤوليته 

  .ليس افتراض اخلطأ بل افتراض املسؤولية

عن سبب ال بد له فيه حلادث إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ "من القانون املدين بأنه  127وتنص املادة 

فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من املضرور أو خطأ من الغري، كان غري ملزم بالتعويض هذا الضرر، ما مل 

  .يوجد نص قانوين أو اتفاق خيالف ذلك

أدى  فال يستطيع املدين إذن يف االلتزام بتخفيف نتيجة أن يتخلص من التزامه إال إذا أثبت السبب األجنيب الذي

إىل حدوث الضرر، وقد يكون السبب األجنيب قوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ املضرور نفسه أو خطـأ  

كالغري وعلى ذلك فإن أسباب إعفاء الناقل بالسكك احلديدية من املسؤولية هي القوة القـاهرة أو احلـادث   

من القانون املدين اجلزائري قد  138/2و 127الفجائي خطأ الغري خطأ املضرور ويترتب مما سبق أن املادتني 

، لكن 1حصرنا الصور املختلفة للسبب األجنيب يف القوة القاهرة أو احلادث الفجائي خطأ املضرور وخطأ الغري

مث ) املطلـب األول (يب جيب علينا أن نتسأل عن التكييف القانوين للمسـؤولية  قبل احلديث عن السبب األجن

  ).املطلب الثالث(مث موقف كل من التشريع والقضاء اجلزائريني من ذلك ) املطلب الثاين(أساسها القانوين 

  

                                                
لیة الناشئة عن األشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات محمد حالل حمزة، المسؤو - 1

  .476الجامعیة، ص
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  : املطلب األول

  التكييف القانوين للمسؤولية املدنية عن حوادث نقل األشخاص بالسكة احلديدية

إن مسألة حتديد الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية عن حوادث نقل األشخاص بالسكك احلديدية وعلى غرار 

سؤولية املدنية عن نقل األشخاص برا أسالت الكثري من احلرب والنقاش احلاد بني الفقه والقضاء عرب مراحـل  امل

، ففي البداية كان اجلدال والنقـاش منحصـرا يف   1تطور طويلة وجد هامة لعدم حسم التشريعات هلذه النقطة

الناقل على أساس االلتزام التعاقدي، علـى  تقرير مبدأ االلتزام بضمان السالمة وهل تقوم استنادا عليه مسؤولية 

غرار املسؤولية يف نقل البضائع؟ أم أن هذا املبدأ هو أحد التزامات الناقل مبوجب عقد النقل فقط وأن مسؤولية 

هذا األخري ال تعدو أن تكون إال تقصريية استنادا إىل نظرية املسؤولية الناشئة عن األشياء عري احلية؟ سـنجيب  

هلـا   ضاؤالت الصعبة واليت تتطلب حبثا جادا مادام الفقه والقضاء يف القانون اجلزائري مل يتعـر عن هذه التس

  .بالشكل الكايف، ومادامت مل حتسم بعد يف الفقه والقضاء املقارن السيما يف كل من فرنسا ومصر

  :الفرع األول

  طبيعة املسؤولية املدنية عن حوادث نقل األشخاص بالسكة احلديدية 

احملاكم املدنية والتجارية يف فرنسا فترة طويلة تستعني لتحديد مسؤولية الناقل الربي باألحكـام العامـة   بقيت 

من القانون املدين الفرنسـي،   1373و 1372للمسؤولية القانونية الناجتة عن اخلطأ التقصريي عمال باملادتني 

ن هذا األخري يالقي صعوبات مجة إلثبات وهي مسؤولية مبنية على اخلطأ واجب اإلثبات من جانب املسافر فكا

  .2اخلطأ لينال حقه بالتعويض عن احلادث الذي أصابه خالل تنفيذ عقد النقل

                                                
في الماضي لم یكن لنقل األشخاص من األھمیة في عالم التجارة والتشریع ما لنقل األشیاء، ولذا كانت معظم  - 1

عقد النقل النھري في : د كامل أمین ملشمحم. التشریعات خالیة من النصوص التشریعیة المختصة بنقل األشخاص
التشریع المصري والتشریع المقارن، محاضرات ألقاھا على طلبة قسم الدراسات القانونیة، جامعة الدول العربیة، 

  .91، ص1961-1960معھد الدراسات العربیة العالیة 
 .92محمد أمین كامل ملش، المرجع السابق، ص - 2
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وقد تأكد أخذ القضاء الفرنسي قدميا باملسؤولية التقصريية للناقل برا من خالل حكم هام أصـدرته حمكمـة   

طبق على ناقل األشخاص نفس القواعـد  ، حيث قررت أنه ال ميكن أن ن10/10/1884النقض الفرنسية يف 

اخلاصة بناقل األشياء، فاألشياء ثابتة وغري متحركة، والناقل يسيطر عليها سيطرة تامة خالفا لناقل األشخاص إذ 

  .1يتمتع املسافرون حبرية يف احلركة حتول دون القول بالتزام الناقل بضمان سالمتهم

رغم االنتقادات املوجهة إليه، معتربا أن مسؤولية الناقل هـي   ولقد أيد القضاء يف فرنسا موقف حمكمة النقض

  .مسؤولية تقصريية تقتضي إثبات خطأ هذا األخري من جانب املسافر حىت حيصل على التعويض

وحتت وطأة هذه االنتقادات، وخاصة حرمان املسافر من التعويض عن األضرار اليت تصيبه يف حالة عجزه عن 

جعت حمكمة النقض الفرنسية عن موقفها، وقررت التزاما حبكم عقد النقـل الـربي   إثبات خطأ الناقل، وترا

اجلاري بينه وبني املسافر وهو التزام إيصال املسافر إىل احملل املقصود سليما معاىف، وأنه إذا حصـل للمسـافر   

  .قررة قانوناحادث ما خالل النقل، فغن املسؤولية تقع على عاتق الناقل ما مل يدفعها بأحد األسباب امل

وهكذا أصبحت مسؤولية الناقل حبكم االجتهاد، مسؤولية تعاقدية وتعانقت من هذه الناحية مع مسؤولية الناقل 

يف عقد نقل األشياء، ومكمن اخلالف حول هذه املسألة هو حتديد مضمون التزام املـدين والـذي تتحـدد    

موجود يف العقد ترتب على ذلك مسؤولية عقدية، وإذا  باالستناد عليه مسؤولية الناقل، فإذا قيل بأن التزاما ما

قيل بعدم وجوده ترتب على عاتقه مسؤولية تقصريية، فهل يتضمن عقد النقل التزاما بإيصال املسافر ساملا؟ إن 

  .اإلجابة على هذا السؤال حتدد طبيعة مسؤولية الناقل بالسكك احلديدية

تضمني عقد النقل االلتزام  بضمان السالمة وبـذلك حسـم    لقد استقر اجتهاد حمكمة النقض الفرنسية على

  .اخلالف حول هذه املسألة وأضحت مسؤولية الناقل عقدية

                                                
1  - LEON DENOIT; op.cit.; p161. 
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لكن هذا االنتصار للمسؤولية العقدية اليت استقر كل من القضاء وغالبية الفقه من فرنسا ومصر على أخذ ـا  

عـن حمكمـة    07/03/1989عد صدور قرار سرعان ما تراجع تاركا اال للمسؤولية التقصريية، خاصة ب

النقض الفرنسية وهذا لإلعطاء فعالية أكثر حلماية املضرورين واتساع جمال أنظمة التعويض التلقائية املبينة على 

  .أساس املسؤولية املوضوعية املقامة على أساس الضرر

رع األول مث املسؤولية عن األشياء وسنتناول املسؤولية العقدية يف جمال نقل األشخاص بالسكك احلديدية يف الف

غري احلية يف جمال النطاق العقدي الفرع الثاين فاملسؤولية التقصريية يف جمال نقل األشخاص بالسكك احلديدية 

  .يف الفرع الثالث

  املسؤولية العقدية يف جمال نقل األشخاص بالسكك احلديدية: أوال 

تقصريية على حوادث نقل األشخاص بالسكك احلديديـة إىل  كان القضاء يف فرنسا يطبق أحكام املسؤولية ال

كما سبق اإلشارة إليه، وبتطور وسائل النقل وكثرة احلوادث وتنوعها، أصبح املسافر يف كثري  1911غاية عام 

الفقرة األوىل مـن   1384من األحيان أمام استحالة مادية إلثبات خطأ الناقل، إلن بالرجوع إىل أحكام املادة 

املدين الفرنسي، يواجه املسافر صعوبات غالبا ما يفلت الناقل بسببها ويتخلص من املسؤولية، وال حيصل  القانون

  .على حقه يف التعويض -وهو الطرف الضعيف–املسافر 

اعـد  األخرية أنه ال مناص من تطبيق قو وبفعل االنتقادات اليت وجهت حملكمة النقض الفرنسية، وجدت هذه

لى شركة النقل بالسكك احلديدية ألا أكثر مصلحة للمضرور وأقـرت بوجـود التـزام    املسؤولية العقدية ع

تعاقدي يقع على عاتق الناقل يلزمه بإيصال املسافر إىل املكان املقصود ساملا، وعدم تنفيذ هذا االلتزام يرتـب  

  .املسؤولية التعاقدية



279 
 

الضرر ووجود  عقد بينه وبني الناقل وهـو   وحىت يتمكن املسافر من احلصول على التعويض ما عليه إال إثبات

تذكرة السفر، وال ميكن للناقل التخلص من املسؤولية إال بإثبات القوة القاهرة أو السبب األجـنيب أو خطـأ   

  .املسافر

املسؤولية العقدية للناقل، مث  21/11/1911ولقد أقرت حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الشهري الصادر يف 

اعترب فيه الناقل الربي مسؤوال عن األضرار اليت تصيب املسـافر   27/02/1913آخر بتاريخ  تال ذلك قرار

مسؤولية عقدية، كما أن املشرع الفرنسي سار يف اجتاه القضاء بإصداره للقانون املتعلق بالنقل اجلوي الصـادر  

تلحق باملسافر مسؤولية  والذي اعترب فيه املشرع أن الناقل مسؤوال عن األضرار اليت 31/05/1924بتاريخ 

تعاقدي، ومل يبتعد القضاء املصري كثريا عما استقر عليه القضاء الفرنسي، فبعد أن طبق ولفترة طويلة مبـدأ  

مسؤولية الناقل التقصريية عن احلوادث اليت تصيب املسافر أثناء النقل وألزم مدعى التعويض إثبات خطأ املسافر، 

أن عقد : "جاء فيه 26/04/1962ذا االجتاه يف حكم هلا أصدرته بتاريخ وقد قررت حمكمة النقض املصرية ه

نقل األشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان سالمة الراكب، مبعىن أن يكون ملزما بإيصاله إىل اجلهـة  

ثناء تنفيذ املتفق عليها ساملا وهو التزام بتحقيق نتيجة، حبيث إذا أصيب الراكب فإنه يكفي أن يثبت أنه أصيب أ

عقد النقل ويعترب هذا منه إثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه، ومن مث تقوم مسؤولية الناقل عن هذا الضـرر بغـري   

 -أي الناقل–حاجة إىل إثبات وقوع خطا من جانبه، وال ترتفع مسؤولية الناقل عن سالمة الراكب إال إذا هو 

، وأيد املشرع "اهرة أو خطأ من املضرور أو خطأ من الغريأثبت أن الضرر احلاصل للراكب قد نشأ عن قوة ق

منه على التزام الناقل بضمان  264املصري اجتاه القضاء بصدور قانون التجارة اجلديد ونص صراحة يف املادة 

  .1سالمة املسافر وعلى بطالن أي اتفاق يعفي الناقل من الضمان

                                                
 سلیمان فالح الرشیدي، نظریة االلتزام بضمان السالمة في إطار تطور المسؤولیة العقدیة، دراسة محمد - 1

   .220ین شمس،صقوق جامعة عمقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الح
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ي، فهي جزاء له والعقد هو مصدر نشئها، لذلك فإا ختضع واملسؤولية العقدية تنشأ عن اإلخالل بالتزام عقد

  .ألحكامه وهي تقوم يف جمال نقل األشخاص بالسكك احلديدية على وجود عقد النقل وعلى تنفيذه

فالناقل ملزم بإيصال املسافر إىل املكان املقصود، وهذا االلتزام يفرض أن عقدا قد مت بني الطرفني وعلى املسافر 

جود عقد صحيح مستكمل مجيع الشروط القانونية حىت يتمسك باملسؤولية العقدية للناقـل،  واجب إثبات و

  .إضافة إىل إثبات الضرر

  .وينتج عن هذا املبدأ أن املسافر الذي ال يثبت ارتباطه بالناقل بعقد صحيح ال ميكنه التذرع مبسؤولية الناقل

مشتمالته وهو التزام إيصال املسافر ساملا إىل املكان وتكمن أمهية وجود عقل نقل صحيح يف تنفيذ الناقل ألحد 

املقصود، وينشأ هذا االلتزام يف ذمة الناقل الذي يكون مسؤوال مبقتضاه إذا أصيب املسافر أثناء النقل مسؤولية 

عقدية، وااللتزام بضمان سالمة املسافر هو التزام بتحقيق نتيجة وهي منع وقوع احلادث، ويكون الناقل خمـال  

لتزامه مبجرد إصابة املسافر تقوم على عاتقه املسؤولية العقدية اليت ال يستطيع التخلص منها إال بإثبات القـوة  با

القاهرة أو خطأ املضرور أو هو فعل الغري، ذلك ألن الناقل يلتزم مبوجب عقد النقل بإيصال املسافر ساملا معاىف 

  .1إىل جهة الوصول

ة العقدية جندها تنطبق على عقد نقل األشخاص يف حال وقوع ضرر للمسافر وبتطبيق القواعد العامة للمسؤولي

سببه حادث أثناء تنفيذ عقد النقل ومس بالتزام السالمة وهو احد االلتزامات اليت يرتبها عقد نقل األشـخاص  

  .بالسكك احلديدية على عاتق الناقل

يد طبيعة مسؤولية الناقل اليت تبقـى مسـؤولية   وإذا كان املسافر احلائز لعقد النقل ال يطرح أي أشكال يف حتد

  عقدية، فما هو الوضع بالنسبة لفئات أخرى من املسافرين بواسطة القطار دون عقد النقل؟

                                                
، أنظر كذلك سمیر جمیل الفتالوي، المرجع السابق، 442عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص - 1

، وكذلك 200، و مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص304على حسن یونس، المرجع السابق، ص ، و295ص
  .98مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص
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يتعلق األمر هنا بأعوان السكة احلديدية وأعوان الربيد واجلنود، فعلى الرغم من عدم وجود عقد يربطهم بالناقل 

  .سؤولية العقدية كما سلف احلديث عن ذلك يف إثبات عقد النقلإال أم يستفيدون من أحكام امل

  :ويترتب على اعتبار مسؤولية الناقل مسؤولية عقدية النتائج التالية

عند وقوع حادث يكون الناقل ملزما بأداء التعويضات ما مل يثبت ان سبب احلادث قوة قاهرة أو خطأ  -

  .املسافر نفسه أو فعل الغري

 .ية العقدية يكون عن الضرر املباشر املتوقعالتعويض يف املسؤول -

 .تكون احملكمة املختصة بنظر الرتاع حمكمة اجلهة اليت مت فيها التعاقد ودفع فيها مثن التذكرة -

 .يقع على املدين عبء إثبات أنه قام بالتزامه التعاقدي بعد أن يثبت الدائن وجود العقد -

ي على نقل األشخاص، بل يسري التقادم العادي طبقـا  إن التقادم الوارد يف القانون التجاري ال يسر -

 .من القانون املدين 307و 133للقواعد العامة حسب للمواد 

 .ال يثبت التضامن يف املسؤولية العقدية إال باتفاق أو بنص يف القانون -

  .يشترط يف املسؤولية العقدية إعذار املدين -

يف فرنسـا و  (SOUZET)نقـل األشـخاص الفقيـه    ومن أنصار املسؤولية العقدية للناقل يف جمال عقد 

(SAINCTELLETE)يف ) مصطفى كمال طه(والدكتور ) عبد احلميد الشواريب(يف بلجيكا والدكتور

 .يف اجلزائر)جالل محزة(يف عمان والدكتور) عادل على املقدادي(مصر والدكتور 

  املسؤولية عن األشياء غري احلية يف النطاق العقدي: ثانيا

سؤولية عن األشياء غري احلية يف النطاق العقدي، أو نظرية املسؤولية الشيئية كما يسميها بعض شراح نظرية امل

القانون، من احدث النظريات اليت تناولت املسؤولية املدنية يف العصر احلديث بعد التطور اهلائل لآللة، واتساع 

  .النشاط الصناعي وحركة النقل
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عميد كلية احلقوق جبامعة  JOSSERANDومها األستاذان جوسران  ويقترن ذكرها مبؤسسيها املعروفني

اللذان يريا أن أساس مسؤولية الناقل هو اخلطأ الذي يرتكبه ويلزم إثباته طبقا للمادة  SALEYليون وساليه 

مدين فرنسي، اليت تنص بأن كل إنسان مسؤول عن تعويض األضرار اليت تنشأ عن األشياء اليت حتت  1384

  .1382وليس طبقا للمادة  مالحظته،

من القانون املدين، حيث ضمنها قرينة قانونية على  1فقرة  1384ولقد تطور القضاء الفرنسي يف تطبيق املادة 

، دون احلاجة إىل ثبوت عيب يف اآللة أو نقص يف صيانتها، وال يستطيع 1مسؤولية احلارس مبجرد ثبوت الضرر

ات ان هذا الضرر قد جنم عن سبب أجنيب كالقوة القاهرة، بعد أن كـان  احلارس أن ينفي هذه القرينة إال بإثب

يشترط أن يثبت املضرور وجود عيب يف تركيب الشيء الذي أحدث ضررا أو نقصـا يف صـيانته وعندئـذ    

  .يفترض القضاء أن ذاك العيب هو خطا احلارس إىل أن يستطيع إثبات العكس

سؤولية عن األشياء غري احلية على إطالقها يف جمال النقل الـربي  والسؤال املطروح، هل ميكن تطبيق نظرية امل

  عموما والنقل بالسكك احلديدية خصوصا؟

من القانون املدين اجلزائري، ال تطبق أحكامها  138من القانون املدين الفرنسي تقابلها املادة  1384إن املادة 

املسافر إذا أصيب بضرر أثناء نقله ال يستطيع إذا كانت هناك عالقة عقدية بني حارس الشيء وبني املضرور، ف

التمسك بأحكام املادتني لوجود عقد مربم بينه وبني الناقل، بل إن أحكام عقد النقل هي الواجبة التطبيق عندما 

يوقع الشيء ضررا، فتدخل الشيء غري احلي تسبب يف إخالل الناقل بااللتزام العقدي، ومنه جعلـه مسـؤول   

، وهنا يربز الدور االجيايب للشيء غري احلي يف 2تعويض الضرر الذي حلق باملسافر املضرورمسؤولية عقدية عن 

  .عقد نقل األشخاص بالسكك احلديدية يتمثل يف القطار واألجزاء السكة احلديدية واحملطة بتوابعها

                                                
 .403عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص - 1
بوعات وان المطالمسؤولیة الناشئة عن األشیاء غیر الحیة في القانون الجزائري، دی: محمود جالل حمزة - 2

، وفي نفس المعنى أنظر على على سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائر–الجامعیة 
 .124الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ص
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سكوت التشريعات  وحىت تقوم املسؤولية العقدية عن فعل األشياء غري احلية، وضع الفقه مجلة من الشروط أمام

عن بيان هذه النقطة القانونية ذات األمهية البالغة يف حتديد طبيعة مسؤولية الناقل وأساسها، وهو ما سنتناوله من 

  .خالل شروط قيام املسؤولية عن فعل األشياء غري احلية

  : الفرع الثاين

  شروط املسؤولية العقدية عن فعل األشياء غري احلية

قتضي أن الشيء غري احلي إذا تدخل يف إحداث ضرر للغري كان حارسه مسـؤوال طبقـا   إن القواعد العامة ت

من القانون املدين اجلزائري هي الواجبة التطبيق، ومـع ذلـك    138لقواعد املسؤولية التقصريية، وإن املادة 

ذ تدخل الشيء غري مسؤولية عقدية يف حالة ما إذا طالب أحد املتعاقدين املتعاقد اآلخر وهو الناقل بالتعويض إ

احلي وكان سببا يف عدم تنفيذ التزام عقدي، فكلما جعل فعل الشيء املتعاقد أمام استحالة تنفيذ االلتزام كليـا  

أو جزئيا كانت هناك مسؤولية عقدية عن فعل الشيء إذا تسبب الشيء غري احلي املوضوع حتت حراسة الناقل 

ولية عقدية عن فعل الشيء وهذا نتيجة أن الشيء حـال دون  ضرر بأحد املسافرين، كان الناقل مسؤوال مسؤ

  .1تنفيذ الناقل التزامه العقدي بسالمة املسافر الذي يتطلبه عقد النقل

  :وحىت تتوافر املسؤولية العقدية عن األشياء غري احلية ال بد من شروط وهي

  .وجود عقد بني املسؤول الناقل واملضرور املسافر -

 .اسة املسؤول حيول دون تنفيذ االلتزام العقديوجود شيء غري حي يف حر -

 .أن يتدخل الشيء غري احلي تدخال إجيابيا يف عدم تنفيذ االلتزام العقدي -

  :ونتناول هذه الشروط فيما يلي بشيء من التفصيل

  
                                                

، 403، أنظر كذلك عبد الحمید الشورابي، المرجع السابق، ص445محمود جالل حمزة، المرجع السابق،  - 1
المسؤولیة عن األشیاء غیر الحیة في : ، ویحي أحمد الموافي245على حسن یونس، المرجع السابق، صوكذلك 

 .146ضوء الفقھ والقضاء، منشأة المعارف، ص
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  وجود عقد النقل بني املسافر املضرور والناقل: أوال

ون بني الناقل واملسافر الذي أصابه ضرر عقد نقل، فـال  حىت تقوم املسؤولية العقدية عن األشياء ال بد ان يك

إذا كان  -كما سبقت اإلشارة إليه يف الفقرات السابقة–يستطيع املسافر أن يتمسك بقواعد املسؤولية العقدية 

أجنبيا عن العقد، لكن ميكنه من جهة أخرى التمسك بقواعد املسؤولية التقصريية عن فعل الشيء طبقا ألحكام 

  .من القانون املدين، كالشخص الذي يتسلل لعربة القطار مث يصاب بضرر نتيجة حادث ما 138املادة 

فاملسؤولية العقدية عن فعل األشياء غري احلية ال تترتب إال إذا كان بني املسؤول أي أن الناقل واملضرور عقـد  

العقد بـاطال أو قـابال   صحيح مكتمل األركان وأن يكون قائما بني الطرفني وقت وقوع الضرر، فإذا كان 

  .1لإلبطال بعد انعقاده فإنه ال ميكن للمضرور إال االلتجاء لقواعد املسؤولية التقصريية

  وجود شيء غري حي يف حراسة الناقل حيول دون تنفيذ عقد النقل: ثانيا

فيمـا  –من القانون املدين، هو كل شيء مادي غري حي  138ميكن تعريف الشيء غري احلي طبقا لنص املادة 

  .يدخل يف النطاق مادامت حراسته تتطلب عناية خاصة -عدا البناء

وهناك من التشريعات ما حصرت أحكام املسؤولية عن فعل الشيء على األشياء اليت تتطلب حراستها عنايـة  

 -هاواليت تدخل يف تعريفها القطار واحملطة وتوابع–ويقد باآلالت امليكانيكية  2خاصة وعلى اآلالت امليكانيكية

هي األجسام الصلبة تستخدم لتمويل عمل وتستمد حركتها من حمرك، أما احلارس فهو من كانت لـه علـى   

الشيء سلطات االستعمال والتسيري والرقابة، واحلارس طبقا هلذا التعريف مسؤوال عن األضرار الـيت حيـدثها   

ذا كان الشيء موجودا فعال وكان حتت الشيء للغري، ويف النطاق العقدي ال تتحقق املسؤولية عن األشياء إال إ

حراسة املسؤول، وبفعل الشيء مل ينفذ هذا األخري التزامه العقدي، مثال عطب يف حمرك القطار أدى إىل احنرافه 

                                                
  .448محمود جالل حمزة، المرجع السابق، ص - 1
 187المادة  أخرج المشرع المصري األشیاء غیر المیكانیكیة والتي تتطلب حراستھا عنایة خاصة في تطبیق - 2

من القانون المدني وتقول المذكرة اإلیضاحیة للقانون المدني عن المشروع التحضیري في ھذا الشأن، یحي أحمد 
  .30الموافي، المرجع السابق، ص
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عن السكة احلديدية فأصيب املسافرون بأضرار جسمانية، فهنا مساس بسالمة هؤالء ومنه خرق ألحد التزامات 

من القانون التجاري وهو االلتزام إيصال املسافر سـاملا إىل املكـان    62املادة  عقد نقل األشخاص طبقا لنص

  .املقصود

مسـؤوال طبقـا لقواعـد     -الناقل–فتدخل الشيء احلي تدخال إجيابيا يف تنفيذ االلتزام العقدي جيعل املدين 

  .املسؤولية العقدية عن فعل الشيء احلي

  االلتزام العقديتدخل الشيء غري احلي يف عدم تنفيذ : ثالثا

يف اإلخـالل   -القطـار وتوابعـه  –حىت تقوم املسؤولية العقدية عن األشياء غري احلية ال بد أن يتدخل الشيء 

  .بااللتزام العقدي وهو إيصال املسافر عرب السكة احلديدية إىل املكان املقصود ساملا معاىف

ن الشيء هو السبب املباشر للضرر فإن مل وجيب أن يكون تدخل الشيء يف إحداث الضرر إجيابيا، أي أن يكو

  .يكن كذلك فال يتوافر هذا الشرط وبالتايل ال تقوم املسؤولية

وحىت يقوم الناقل بتنفيذ التزام إيصال املسافر إىل املكان املقصود يستعمل أداة النقل وهي القطار، ولكن قـد  

بالسالمة، أي عليه أن يوصـله إىل املكـان   حيدث أن حتدث أداة النقل ضررا للمسافر وهنا ومبوجب االلتزام 

املقصود ساملا فأصيب هذا األخري بسبب أداة النقل أو جتهيزات حمطة القطار جيعل الناقل مسـؤوال مسـؤولية   

، وإن أي 1عقدية باعتباره حارسا لوسيلة النقل مل متكنه من الوفاء بااللتزام امللقى على عاتقه بسالمة املنقـول 

  .2ؤول مسؤولية عقدية عن فعل الشيء غري احلي، وعليه أن يدفع التعويض للمضرورناقل طبقا لذلك مس

وخنلص بعد عرضنا ملختلف النظريات اليت حاول الفقه والقضاء من خالهلا حتديد طبيعة املسؤولية املدنية لناقل 

ولية عقدية منذ األشخاص إىل أا بدأت مسؤولية تقصريية، وبفعل االنتقادات اليت وجهت إليها أصبحت مسؤ

تقوم على االلتزام بضمان السالمة، وقد تعززت نظرية املسؤولية العقدية بنظرية املسؤولية العقدية  1911عام 

                                                
 .753-434عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص ص - 1
 .450محمود جالل حمزة، المرجع السابق، ص - 2
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عن األشياء غري احلية واليت القت احتراما كبريا من طرف القضاء خاصة يف مصر وفرنسا، لكن سـرعان مـا   

تقلصت حدودها يف جمال التنفيذ املادي للعقد فاسحة اال تراجعت هذه املكانة املرموقة للمسؤولية العقدية و

وسجلت املسؤولية التقصريية هذا  07/03/1989وتطبيق قواعد املسؤولية التقصريية وذلك منذ صدور قرار 

احلضور املشرف يف العصر احلديث بسبب اتساع أنظمة التعويض التلقائي طبقا للنظرية املوضوعية للمسؤولية 

  .قامة على أساس الضرراملدنية امل

حىت أن هناك جانب من الفقه ال يعترف إال بنظام واحد للمسؤولية، يتمثل يف تعويض كل األضرار اليت حلقت 

، 1باملضرور سواء وجد بينه وبني املسؤول عقد أو مل يوجد، واال احليوي هلذا النظام هو املسؤولية التقصريية

الفقرة األوىل من القانون املدين الفرنسي،  1384بعد التطورات اليت عرفتها خاصة التطبيقات القضائية للمادة 

مـن القـانون املـدين     138منه وتقابلها املادة  178وقد أخذ القضاء املصري ذا التطور وصاغه يف املادة 

  .اجلزائري

ذات النتيجة اليت تؤدي إليها االلتزام بضـمان   -األشياءعن –وبفعل هذا التطور وصلت املسؤولية التقصريية 

السالمة يف املسؤولية العقدية، وأصبح للمضرور احلصول على التعويض بأقل أعباء من تلك اليت تفرضها قواعد 

  .املسؤولية العقدية

  : الفرع الثالث

  املسؤولية التقصريية يف جمال نقل األشخاص بالسكك احلديدية

ريية تنشأ عن اإلخالل بالتزام قانوين مصدرها الفعل الضار الذي يرتب عليه القـانون التزامـا   املسؤولية التقص

عالقة السيئة بني اخلطأ  -ضرر يصيب لفرد–خطأ املسؤول وهو الناقل : ، تقوم على األركان التالية2بالتعويض

  .والضرر

                                                
  .104، المرجع السابق، صمختار رحماني محمد - 1
 .274عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص - 2



287 
 

ر كان يعتمد على املسؤولية التقصريية مث سبق وأن أشرنا إىل أن القضاء والفقه املقارن، السيما يف فرنسا ومص

تطور وأقر األخذ باملسؤولية العقدية، بعد أن اكتسحت قاعدة االلتزام بضمان السالمة كل جمـاالت النقـل   

  .1السيما النقل بالسكك احلديدية

  والسؤال املطروح ما هو نطاق تطبيق املسؤولية التقصريية يف جمال نقل األشخاص بالسكك احلديدية؟

إلجابة على هذا السؤال ال بد من حتقيق نطاق تطبيق املسؤولية التقصريية يف القواعـد العامـة، فاملسـؤولية    ل

التقصريية أو كما كانت تسمى باملسؤولية القانونية يف الشريعة العامة فكل ما خيرج يف إطار املسؤولية العقدية 

ة العقدية هي االستثناء، فكلما وجد خطـأ خـارج   يدخل يف إطار املسؤولية التقصريية ألا األصل واملسؤولي

  .اإلطار العقدي فهو خطأ تقصريي إذا ما توافرت باقي األركان

ويف النقل بالسكك احلديدية تطبق قواعد املسؤولية التقصريية يف حالة النقل ااين إذا تسلل شخص إىل عربـة  

قد الناقل باطال ولقد استقرت حمكمة الـنقض  القطار بقصد السفر دون أن يربم عقد النقل وكذلك إذا كان ع

الفرنسية يف أخر اجتهاد هلا على أن االلتزام بضمان السالمة أصبح يقتصر على فترة التنفيذ املادي لعقد النقل، 

، أين قررت فيه املسؤولية التقصريية للناقل على احلوادث اليت تقع 19892مارس  07بصدور القرار املؤرخ يف 

قل، وذا القرار الذي يعد تراجعا ملوقف حمكمة النقض الفرنسية اليت كانت وإىل عهد قريـب  خارج فترة الن

توسع من جمال املسؤولية العقدية للناقل لتشمل حوادث احملطة، أعلنت فيه االجتاه اجلديد للمسؤولية املدنية عن 

الذي عرفته املسؤولية العقدية ، يف حماولة منها لكبح مجاح التوسع 3حوادث نقل األشخاص بالسكك احلديدية

لصاحل املسؤولية التقصريية حيث أدرجت تقسيما على قاعدة االلتزام بضمان السالمة بني التنفيذ املادي لعملية 

                                                
عبد المعین لطفي جمعھ، موسوعة القضاء في المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة، عالم الكتب القاھرة  - 1

 .320، ص1979
2  -  la responsabilité du voiture est délictuelle hormis le temps du transport STRICTO-
SENSU et cela quel soit le locomotion, que l'accés aux voiture est libre ou non il en va 
ainis pour les accidents de quai est d'u,e mode de facon plus générale de quai.  
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النقل الذي خيضع للمسؤولية العقدية وبني احلوادث اليت تقع قبل أو بعد تنفيذ النقل واليت ختضع لنظام املسؤولية 

  .1التقصريية

ع للقضاء اجلزائري جنده مل يأخذ ذا االجتاه األخري للقضاء متمسكا بالرأي القائل بأن تاريخ سـريان  وبالرجو

  .عقد النقل بالسكك احلديدية يبدأ من دخول املسافر إىل مكان املخصص للمسافرين داخل احملطة

األشياء طبقـا للمـادة    وتقوم املسؤولية التقصريية يف جمال نقل األشخاص بالسكك احلديدية إما على حراسة

من القانون املدين اجلزائري أو مسؤولية املتبـوع   138من القانون املدين الفرنسي واليت تقابلها املادة  1384

من نفس القـانون   124من القانون املدين اجلزائري وكذلك املادة  136على أعمال التابع طبقا لنص املادة 

  :هو ما سنحاول تبيانه من خالل ما يلياملتعلقة باملسؤولية عن اخلطأ الشخصي و

  املسؤولية عن األشياء غري احلية يف جمال النقل بالسكك احلديدية: أوال

لقد تطورت املسؤولية عن األشياء غري احلية تطورا سريعا يف العصر احلديث بفعل تطور الـنظم االقتصـادية   

ملختلفة، وسخر اإلنسان القوى الطبيعية خلدمة واملخترعات احلديثة فأوجدت الصناعة الكبرية، ووسائل النقل ا

رفاهيته ومل يبال أن تكون قوى عمياء ال يسيطر عليها كل السيطرة، فهي إذا ما فلتت من يـده ال يلبـث أن   

  .يكون ضحيتها، بعد أن ذللها خلدمته وكان لذلك األثر األكرب يف تطور املسؤولية عن األشياء

ء غري احلية تقوم على إثبات خطأ يف جانب صاحب الشيء، أيـن كـان   وكانت املسؤولية يف حراسة األشيا

املصاب يف كثري من األحيان يعجز عن إثبات اخلطأ لذلك التمس الفقه والقضاء طريقا جيعالن به عبء اإلثبات 

من القانون املدين  1384على صاحب الشيء ال على املصاب، ولذلك توسع يف تفسري الفقرة األوىل من املادة 

  .2لفرنسي ليصبح أساس املسؤولية يف األشياء، اخلطأ املفترض يف جانب من يوجد الشيء يف حراستها

  :من القانون املدين تقوم على ثالث عناصر وهي 138واملسؤولية عن األشياء غري احلية طبقا للمادة 

                                                
1  -  LEON DENOIT, opcit, p106. 
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جمال تطبيق وجود شيء يف حراسة شخص والذي يتمثل يف القطار والسكك احلديدية بتوابعها، ومادام  -

املسؤولية التقصريية كما سبق ذكره يبدأ من دخول املسافرين إىل احملطة وتقدمي التذكرة لدى العـون  

  .فإن احملطة تدخل يف حكم الشيء

احلراسة بأن تكون للحارس السيطرة الفعلية على الشيء والتصرف فيه باالستعمال والتوجيه والرقابـة   -

 .حلساب نفسه

لضرر بأن يكون ناتج عن التدخل اإلجيايب للشيء مبعىن أن تقوم عالقة سببية تسبب الشيء يف حدوث ا -

 .1بني الضرر وتدخل الشيء اإلجيايب

  مسؤولية الناقل عن أعمال تابعيه يف جمال نقل األشخاص بالسكك احلديدية: ثانيا

: فقرـا األوىل علـى  يف  05/10من القانون املدين اجلزائري املعدل واملتمم بالقانون رقم  136تنص املادة 

يكون املتبوع مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه تابعه غري املشروع مىت كان واقعا منه يف حال تأدية وظيفته أو "

  ".بسببها أو مبناسبتها

من القانون املدين ال بد من توافر شرطان ميكـن   136ولتحقيق مسؤولية املتبوع أي الناقل حسب نص املادة 

  :اختصارها فيما يلي

  .وجود رابطة تبعية -1

 .خطأ التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها -2

فإذا قام تابعو الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية بأعمال فيها إضرار باألشخاص داخل احملطة أو علـى  

رصيفها، كان يتسبب أحد األعوان يف سقوط مسافر على السكة احلديدية أثناء انتظاره للقطار فـإن الناقـل   

  . مسؤولية تقصريية عن أعمال التابع، أين يرجع املضرور على الناقل مباشرمسؤوال

                                                
 .218محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص - 1
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فإذا قامت مسؤولية املتبوع أي الشركة الوطنية لنقل بالسكك احلديدية بتوافر الشروط اليت سبق ذكرها فـال  

جنيب ألن نص ميكنها التملص من املسؤولية إال بنفي مسؤولية تابعها وذلك بإقامة الدليل على وجود السبب األ

من القانون املدين اجلزائري يعترب قرينة املسؤولية قرينة قاطعة ال جيوز إقامة الدليل على عكسـها،   136املادة 

وإذا حتققت مسؤولية التابع تقررت مسؤولية املتبوع ويستطيع املضرور الرجوع على التابع أو عليهـا معـا،   

  .1بالتضامن

يه أعوان السكة احلديدية أثناء تنفيذ العقد أي من وقت ركوب القطـار  لكننا نؤكد بأن الضرر الذي يتسبب ف

إىل الرتول منه، يرتب املسؤولية العقدية ال التقصريية رغم أن االجتهاد اخلري واملستقر عليه يف حمكمة الـنقض  

فروض على من القانون املدين الفرنسي امل 1147الفرنسية يذهب إىل أن االلتزام بضمان السالمة طبقا للمادة 

الناقل ال يغطي إال الفترة اليت ينفذ فيها عقد النقل أي الوقت الذي يبدأ فيه املسافر بالصعود يف القطـار حـىت   

الوصول والرتول منه، ألن الواقع العملي يف القضاء اجلزائري ما يزال متمسكا بالرأي التقليدي للقضاء الفرنسي 

  .الذي يتوسع يف جمال تنفيذ العقد

  :على اعتبار مسؤولية الناقل مسؤولية تقصريية النتائج التاليةويترتب 

يقع على الدائن إثبات أن املدين أخل بالتزام قانوين وهو اخلطأ وأوقع به ضرر وكذا العالقة السببية بني اخلطـأ  

  .والضرر

 .التعويض يف املسؤولية التقصريية يكون على الضرر املباشر املتوقع وغري املتوقع -

 .جة ألعذار املسؤول لدفع التعويض ألنه معذر حبكم القانونال حا -

 .يف املسؤولية التقصريية التضامن مفترض حبكم القانون -

 .ال جيوز االتفاق على اإلعفاء من املسؤولية التقصريية -

                                                
، انظر كذلك محمد صبري السعدي، المرجع السابق، 358عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص- 1

 122، و على فاللي، المرجع السابق، ص208ص



291 
 

 .املدينمن القانون  307، 133سنة استنادا ألحكام املادتني  15مدة التقادم تكون طبقا للقواعد العامة، أي  -

 .إذا كان احلادث يشكل جرمية فإن الدعوى املدنية تابعة للدعوى العمومية -

  .إن االستناد لقواعد املسؤولية التقصريية للمطالبة بالتعويض يكون للمسافر والغري -

  :املطلب الثاين

  أساس مسؤولية ناقل األشخاص بالسكة احلديدية 

و األساس الذي تستند إليه، ويقصد باألساس الذي أجلـه يضـع   إن أهم ما يف موضوعات املسؤولية املدنية ه

  .1املشرع عبء تعويض األضرار على عاتق الناقل

فإذا سلمنا بأن هذا األساس هو اخلطأ، توجب على املسافر لكي حيصل على التعويض أن يثبت إضـافة هلـذا   

شياء، فلكي حيكم بالتعويض مبوجبـها  اخلطأ الضرر وعالقة السببية، أما إذا أخذنا بنظرية اخلطأ يف حراسة األ

  .جيب أن يكون احلادث قد نشأ بتدخل وسيلة النقل تدخال إجيابيا

وأما إذا اعتمدنا نظرية الضمان فال شك أن احلكم بالتعويض يكون كامال للمسافر املتضرر، ويتطلب إثبـات  

املادية فإن املضرور ال يطالـب إال  وجود خطا من جانب الناقل، وأخريا لو اعتمدنا نظرية الضرر وهي النظرية 

  .بإثبات حصول ضرر وافتراض العالقة السببية دون البحث عن وجود خطأ من جانب الناقل أم ال

وعليه سنتناول هذه النظريات لبيان أيا منها تكون أصلح لكي حتكم مسؤولية الناقل بالنظر لألسـاس الـذي   

ونظرية الضمان يف )الفرع الثاين(، فنظرية اخلطأ يف احلراسة )ولالفرع األ(تستند إليه من خالل نظرية اخلطأ يف 

   .)الفرع الرابع(مث نظرية الضرر يف )الفرع الثالث(
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  : الفرع األول

  نظرية اخلطأ

إن النظرية اليت كانت سائدة يف القانون الفرنسي القدمي هي فكرة تدرج اخلطأ واليت مبوجبها قسم الفقهاء اخلطأ 

خطأ جسيم وخطأ تافه وخطأ يسري، وكانت مسؤولية املدين العقدية تتدرج صاعدة تبعا : على ثالثة درجات

  .1إذا ما كان العقد يف مصلحته أو يف مصلحة املتعاقدين أو يف مصلحة الدائن

وإن حرص فقهاء القانون الفرنسي القدمي ومتسكهم بفكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية العقدية وهو الذي دعاهم 

هو الذي وضع الدعائم الرئيسية هلذه النظرية، لكن  DOMATنظرية تدرج اخلط، فالفقيه دوما إىل اختراع 

وبسبب االنتقادات الـيت وجهـت    BOUTIER2توضيحها بالشكل الصحيح كان على يد الفقيه بوتييه 

ون لنظرية اخلطأ جاء القانون الفرنسي اجلديد وأخذ بنظرية واحدة وهي نظرية اخلطأ، وسوف نتناول مضـم 

  .النظرية مث نقيمها

  مضمون النظرية: أوال

إن إقامة املسؤولية على أساس فكرة اخلطأ الثابت يف القانون املدين الفرنسي جاءت كترمجة لتطور املسـؤولية  

املدنية يف القانون الفرنسي القدمي، الذي انتهى إىل إقامة فكرة الربط بني فكرة املسؤولية وبني فكـرة الـذنب   

فكرة جـرب  ، ومن مث جاءت أحكام املسؤولية أقرب إىل فكرة العقاب منها إىل 3تأثري الكنيسة األخالقي حتت

الضرر، وحىت  يتمكن املضرور من احلصول على التعويض ال بد عليه أن يثبت خطأ مرتكبه، فإذا انعدم اخلطأ 

  .4انعدم التعويض

                                                
نظریة التعویض عن الضرر المعنوي، : ، انظر كذلك مقدم سعید92عادل على المقدادي، المرجع السابق، ص - 1

 .28، ص1992المؤسسة الوطنیة للكتاب، طبعة 
  ..662عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق،ص - 2
 .468، المرجع السابق، صحمزة ، أنظر كذلك محمود جالل93عادل على المقدادي، المرجع السابق، ص - 3
 .468، المرجع السابق، صحمزة، أنظر كذلك محمود جالل 93عادل على المقدادي، المرجع نفسھ، ص - 3
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ن عدم التنفيذ يعترب خطأ من جانبـه، وهـذا   واملدين حسب هذه النظرية يكون مسؤوال إذا مل ينفذ التزامه، أل

خيتلف بالنسبة لنوع االلتزام فإذا كان التزاما ببذل عناية، فإنه يسأل إذا مل يبذل العناية، فإنه يسأل إذا مل يبذل 

  العناية الالزمة يف تنفيذ العقد، أما إذا كان متضمنا التزام بتحقيق نتيجة كعقد النقل الذي يتضمن االلتزام 

  .1ن السالمة، فإن الناقل يكون مسؤوال كلما مل يتم تنفيذ العقد بالطريقة املتفق عليهابضما

ومبقتضى هذه النظرية يعترب الناقل هو املدين يف تنفيذ االلتزام الناشئ عن عقد النقل، فإذا مل يقم بتنفيذ التزامـه  

  .االلتزام أو إمهاليفترض اخلطأ من جانبه، وهو اخلطأ العقدي، ويستوي أن يكون عقد تنفيذ 

ويكون هذا اخلطأ ثابت يف حق الناقل سواء نتج عن فعل الشخص أو فعل الغري أو فعل األشياء اجلامدة الـيت  

تكون حتت مالحظته، ومنه فاخلطأ يف املسؤولية العقدية هو عبارة عن عدم الوفاء بالتعهدات اليت أخذها الناقل 

أنه يف اللحظة اليت يرتبط فيها املدين بعقـد  : "هذا اإلطار يف MAZEAUT، ويقول األستاذ مازو 2بالعقد

  ".يلتزم مبوجبه بتحقيق نتيجة وال ينفذ التزامه، عد مرتكبا خلطأ

ونظرية اخلطأ تعترب هذا األخري ركنا أساسيا يف املسؤولية لكنه ليس الركن الوحيد، ألن العالقة السببية للمسافر 

لقيام املسؤولية أن توجد بني اخلطأ والضرر الذي يصـيب املسـافر    هي أيضا ركن من أركاا لذلك يشترط

  .بسبب عدم تنفيذ عالقة سببية، فإذا انقطعت انتفت املسؤولية عن الناقل

  تقييم النظرية: ثانيا

إن املسؤولية القائمة على اخلطأ مل تعد تساير التطورات احلديثة اليت تشهدها اتمعات، فكرة احلوادث وتعقدها 

ل من الصعب االعتماد على هذه النظرية، ألنه غالبا ما تؤدي إىل حرمان بعض األشخاص من حقهـم يف  جتع

  .3التعويض

                                                
  .663عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص - 1
 .96عادل على المقدادي، المرجع السابق، ص - 2
  .604عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص - 3
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وهلذا وجهت العديد من االنتقادات هلذه النظرية بينت نقصها وقصورها، وتتمثل أهم هذه االنتقـادات فيمـا   

  :يلي

  .اخللط بني املسؤولية املدنية واملسؤولية اجلنائية* 

مسايرة نظرية اخلطأ للتطور القانوين واالجتماعي بسبب التطور الصناعي وانتشار اآلالت وتنوع وسائل  عدم* 

  .النقل، مما جعل إثبات اخلطأ أمرا صعبا مما يضيع حقوق الكثري من األشخاص خاصة الطبقات الضعيفة

تؤدي إىل نتائج جمحفة قد تضر  تعارض نظرية اخلطأ وفكرة العدالة، فإقامة املسؤولية على أساس فكرة اخلطأ* 

  .باألفراد واتمعات على حد السواء

الرتعة واالجتاه اجلديد للقوانني اليت دف إىل محاية املتضررين وجرب الضرر، وهو اهلدف الذي ينبغي الوصول * 

  .إليه دون حاجة إىل البحث يف اخلطأ

أساسا للمسؤولية وذلك ألن قبول هذه النظريـة  وخنلص من خالل عرضنا لنظرية اخلطأ أنه ال ميكن اعتبارها 

يعترب ختلفا عن ركب التطور االقتصادي واالجتماعي، ولذلك ينبغي هجر هذه النظرية وجماراة التطور القانوين 

  .استجابة ملتطلبات التقدم االجتماعي

  :الفرع الثاين

  نظرية اخلطأ يف احلراسة 

شياء غري احلية واليت تتطلب من املسؤول السيطرة التامة عليها ملنـع  استنادا إىل نظرية املسؤولية على حراسة األ

وقوع أضرار بالغري، ظهرت نظرية اخلطأ يف احلراسة ملا فيها من كفالة حق املضرور من احلصول على التعويض 

عن طريق افتراض مسؤولية شركة النقل بالسكك احلديدية، ألن الضرر حيدث نتيجة تدخل وسـيلة النقـل،   

  ).ثانيا(وتقييمها ) أوال(ناول من خالل مضموا وسنت
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  مضمون النظرية: أوال

تبعا ملا قلناه يف املطلب األول من هذا املبحث، أي عند حبثنا يف طبيعة مسؤولية الناقل قلنا أن هناك رأي يعارض 

بضمان سالمتهم، ألنه  اعتبار مسؤولية الناقل تعاقدية وذلك ألن الناقل عند نقله لألشخاص ليس يف نيته االلتزام

حسب هذا الرأي ال ميكن قياس البضائع على األشخاص ألن الناقل عند نقله للبضائع يسيطر عليها ماديا، أما 

  .األشخاص فال ميكنه ذلك

ومنه يرى أنصار هذه النظرية أنه جيب إقامة مسؤولية الناقل اعتمادا على نظرية اخلطأ يف احلراسة وبناء عليهـا  

ة الناقل مفترضة وال ميكنه التخلص منها إال بإثبات السبب األجنيب كالقوة القـاهرة أو خطـأ   تصبح مسؤولي

  .املسافر أو خطا الغري

ومبقتضى هذه النظرية تعترب شركة النقل بالسكك احلديدية مسؤولة عن األضرار اليت حتدث للمسافر نتيجـة  

  .تصادم قطارين أو اهتزاز يف العربات

ليه مسؤولية شركة النقل بالسكك احلديدية هو اخلطأ يف احلراسة، فهذه النظرية تستجيب واألساس الذي تبىن ع

ملقتضيات التطور احلديث للحياة االقتصادية، وإن اعتماد هذه النظرية يضمن للمسافر حقه يف احلصول علـى  

شيء وهو وسيلة النقل التعويض ألن خطأ الناقل يعترب ثابتا، هو اخلطأ يف احلراسة مبجرد حدوث الضرر بفعل ال

  .املتمثلة يف القطار

  .1وتقوم نظرية اخلطأ يف احلراسة على قرينة، وهي افتراض العالقة السببية بني اخلطأ يف احلراسة ووقوع الضرر

  تقييم النظرية: ثانيا

نوين، ومنه إن نظرية اخلطأ يف احلراسة ال تشمل كل األضرار اليت يتعرض هلا املسافر كما أا ال تستند لسند قا

  :ال ميكن االعتماد عليها كأساس ملسؤولية الناقل، ومن االنتقادات اليت وجهت إليها ما يلي

                                                
المسؤولیة المدنیة في تقنینات البالد : ص، وكذلك سلیمان مرق104السابق، ص عادل علي المقدادي، المرجع - 1

 .166، ص1955محاضرات لقسم الدكتوراه في جامعة القاھرة، : العربیة
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إن من شروط تطبيق نظرية اخلطأ يف احلراسة حىت تترتب مسؤولية الناقل، أن ينتج الضرر عن تدخل إجيـايب   -

، مثال لو 1لضرر قد نتج عن هذا التدخلللشيء وهي بذلك ال حتمي املسافر املتضرر، يف حالة ما إذا مل يكن ا

اصطدم مسافر بأحد أعمدة احملطة أو تعثر يف رصيفها القطار عندما يهم بالدخول إليها أو اخلروج منها، فإذا ما 

طبقنا هذه النظرية يعفى الناقل من مسؤولية هذه احلوادث، ألن الضرر مل حيدث بسـبب وسـيلة النقـل أي    

  .افر سيضيع عليه احلق يف التعويض علة أساس املسؤولية العقديةالقطار، وبالتايل فإن املس

إن هذه النظرية ال تتسع لتحكم مسؤولية الناقل على خمتلف األضرار اليت يتعرض هلا املسافرين، ألن الكـثري   -

بعيـه  من األضرار ال تنجم عن جمرد خطأ يف حراسة أداة النقل، فالناقل يسأل مدنيا عن األضرار اليت حيدثها تا

من القانون املدين، أو األضرار الـيت تصـيبه    136استنادا إىل مسؤولية املتبوع عن أعمال التابع حسب املادة 

من  140بسبب سقوط األبنية وهو على رصيف احملطة فيسأل الناقل على أساس مسؤولية حارس البناء املادة 

 .عتداء إجرامي وقع داخل عربات القطارالقانون املدين، كما يسأل عن أي ضرر تعرض له املسافر بسبب ا

ومنه نصل إىل نتيجة، أن نظرية اخلطأ يف احلراسة ال متتد لتكون سببا كافيا ملساءلة الناقل عن كل األضرار اليت 

  .تصيب املسافر

  : الفرع الثالث

  نظرية الضمان

، ويتزعمهم الفقيه األستاذ لقد حاول بعض الفقهاء إقامة املسؤولية على فكرة الضمان بدال من اخلطأ والضرر

الذي عمل على شرح وتأصيل فكرة الضمان بعد أن بني القصور يف نظريـة اخلطـأ    STAREKستارك 

التقليدية يف عدم كفالة التعويض، وقد عاجل النظرية من زاوية املصاب وحقوقه وليس من زاويـة املتسـبب يف   

  .2على ذلك التعويض املدين يف مداه ويف االلتزام به الضرر وجعل أساس النظرية الضمان والعقوبة اخلاصة وطبق

                                                
  .470، المرجع السابق، صحمزةمحمود جالل  - 1
  .107ى المقدادي، المرجع السابق، صعادل عل - 2
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  مضمون النظرية: أوال

تقوم هذه النظرية على تعويض األضرار اليت تصيب الشخص بسبب املساس بسالمته اجلسدية وكذا األضـرار  

 املادية اليت تلحق ممتلكاته، على أساس أن القانون قد ضمن له حقه يف التعويض الذي يلتزم به مـن أحـدث  

الذي يرى أن أساس املسؤولية ال يقوم على فكريت  STAREKالضرر، من رواد هذه النظرية الفقيه ستاراك 

ألما يف رأيه فكرتان شخصيتان تبحثان عن سبب وتربير االلتزام بتعـويض مـن جهـة     -اخلطأ أو التبعية–

سؤولية املدنية حتقق وظيفـتني  ، ويرى أيضا أن امل1املتسبب يف الضرر فحسب وتتجاهالن متاما حقوق املضرور

  .، أي أن أساس املسؤولية ذو طابع مزدوج جيمع بني الضمان والعقوبة اخلاصة2مها الضمان والعقوبة اخلاصة

أن املسؤولية عن األضرار املادية واجلسمانية تفسـر  )STAREK(وفيما يتعلق بالضمان يقول الفقيه ستاراك

، ظهـرت  3قصورها بكثرة احلوادث وتعذر معرفة وحتديد اخلطـأ بفكرة الضمان، بسبب أن فكرة اخلطأ ثبت 

على الضرر واليت دف إىل أن كل شخص باشر نشاط من شأنه إحـداث   ةنظرية التبعية اليت تؤسس املسؤولي

ضرر للغري، عليه أن يتحمل تبعته، كما يرى أنه ال ميكن االستناد لنظرية التبعة كأساس للمسؤولية املدنية اليت ال 

  .أن تؤسس على الضمانبد 

وعليه فإن ما يتعلق باألضرار املادية واجلسمانية اليت متس املسافر ميثل إخالل  حبقه يف السالمة، وأن هذا احلـق  

يفرضه القانون لكل أفراد اتمع، والقانون يضمن له تعويضا عن أي إخالل حبقه يف السالمة، فيلتزم الناقل بناء 

بقوة القانون، وال ميكنه التخلص منها إال إذا أثبت القوة القاهرة، فحسب أنصـار  على هذه النظرية بالتعويض 

نظرية الضمان أن الوظيفة األساسية للمسؤولية هي الضمان، تتحقق مبجرد املساس حبق املضـمون ال خيـول   

                                                
، جامعة القاھرة، 1960رسالة دكتوراه، –مسؤولیة الناقل الجوي في القانون المقارن : ثروت أنیس األسیوطي - 1

 .129ص
  .156، وسمیر جمیل الفتالوي، المرجع السابق، ص108عادل على المقدادي، المرجع السابق، ص - 2
 1958-59مقال منشور في مجلة القانون العدد : تعاقدیة في عقد نقل األشخاصالمسؤولیة ال: إبراھیم عساف - 3

  .65دمشق، ص
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اعل أو القانون شخصا آخر حق املساس به كاحلق باالحتفاظ بسالمة اجلسم واألموال وسواء وقع خطأ من الف

  .1مل يقع

  :تقييم النظرية: ثانيا

على الرغم من اجلوانب االجيابية هلذه النظرية اليت اقتربت من نظرية حتمل التبعة اليت تقيم املسؤولية على ركن 

  :الضرر، لكنها ظلت رهينة فكرة اخلطأ كأساس املسؤولية، ومع ذلك وجهت هلذه النظرية عدة انتقادات وهي

 هذه النظرية هو ازدواج األساس القانوين للمسؤولية املدنية القائم حسـبها علـى    ما يعيبه الفقه على

الضمان والعقوبة اخلاصة، وهي الفكرة اليت ال تنسجم مع تاريخ تطور املسـؤولية املدنيـة وال مـع    

يئا النصوص املنظمة هلا، فاملسؤولية املدنية بدأت يف أحضان املسؤولية اجلنائية مث استقلت عنها شيئا فش

حىت اكتمل بناؤها، كما أن وظيفة املسؤولية املدنية هي جرب الضرر وال تم مبعاقبة الفاعل ومنه بنـاء  

على فكرة املسؤولية على الضمان القائم على العقوبة ملن تسبب يف الضرر عودة املسؤولية إىل مراحل 

  .تطورها القدمية وهذا أمر غري مستساغ

 مؤسس نظرية الضمان كل من نظرية اخلطأ ونظريـة حتمـل   )ستارك(يه تناقض النظرية، إذ ينتقد الفق

التبعة، ألن النظريتني تمان خبطأ املسؤول ونشاطه مع جتاهل حقوق املتضرر الـيت تكفـل القـانون    

حبمايتها، لكن بالرجوع إىل مضمون نظرية الضمان جند أن التعويض فيها موضوعي يستبعد أي تقدير 

الضمان حيقق للمضرور تعويضا يقل من مقدار الضرر الذي حلقه فعال فهو لـن  ذايت للضرر، مبعىن أن 

 .حيصل على التعويض الكامل املقدر تقديرا ذاتيا إال يف حالة ثبوت اخلطأ

   إن هذه النظرية رتب املسؤولية املدنية على أساس الضمان وذلك عند ثبوت أساس غري مشروع مـن

سالمة جسمه وماله، أي أن هذا املساس حبق الغـري ال  جانب الفاعل على حق من حقوق املصاب ك

                                                
  .109عادل على المقدادي، المرجع السابق، ص - 1
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يستند إىل احلق يف جانب من أحدثه، وذا تكون نظرية الضمان تلتقي مع فقهاء النظريـة التقليديـة   

الذين أقاموا املسؤولية على عنصر اخلطأ، أي أنه اعتمد نفس األساس ولكنه أضفى عليه شـيئا مـن   

 .اجلدية بتغيري امسه

 لنظرية وجود حقوق مطلقة لإلنسان كاحلق يف احلياة وسالمة اجلسم وحق امللكية، وحسبها تعترب هذه ا

ال جيوز املساس ا وجيب التعويض عن أي ضرر يصيبها، ولكن قد حيدث أن تتصادم هذه احلقوق وال 

 .بد من ترجيح إحداها

ولية الناقل عن األضرار اليت تصيب وتبعا لكل هذه االنتقادات ال ميكن االعتماد على هذه النظرية كأساس ملسؤ

املسافرين لتعقيدها والزدواج أساسها، يف الوقت الذي أمجع الفقه والقضاء على أن املسؤولية ما هي إال جربا 

  .1للضرر كما أا مل تتملص من فكرة اخلطأ كم يدعى روادها

  :الفرع الرابع

  نظرية الضرر 

ليت تقيم املسؤولية على ركن اخلطأ مل تعد تستجيب ملتطلبـات  إن النظريات اليت تقدم ذكرها، وخاصة تلك ا

املتضررين يف حصوهلم على التعويض، وذلك بعد تطور اآلالت امليكانيكية واليت مت اسـتخدامها يف املصـانع   

والنقل، وما نتج عن ذلك من كثرة احلوادث وهي األسباب اليت دفعت بعض شراح القانون جر فكرة اخلطأ 

ؤولية، ومنه تقرير أساس جديد ملسؤولية الناقل هو الضرر، مراعاة لفكرة العدالة وضمانا حلصول كأساس املس

املتضررين على التعويض وهو املبدأ الذي تضمنته نظرية حتمل التبعة اليت تكتفي مبجرد حدوث الضرر والعالقة 

  .السببية لتقوم املسؤولية واحلكم بالتعويض دون النظر يف وجود خطأ أم ال

  

                                                
 .211، المرجع السابق، صصسلیمان مرق - 1
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لقد أمجع الفقه على قصور نظرية اخلطأ اليت غالبا ما تؤدي إىل هدر حقوق املضرورين، لذا فـإن الضـرورة   

  .تقتضي األخذ بنظرية الضرر واليت تكتفي بالضرر لترتيب املسؤولية وهذا ضمانا حلقوق املضرورين

  .أصابه حادث دون أن جيرب ما تعرض له من ضرروحسب هذه النظرية، فالعدالة تقتضي أن ال يبقى إنسان 

  :ونظرية حتمل التبعة اليت تقوم على الضرر كأساس للمسؤولية هلا صورتني

  :الصورة املطلقة -1

مناديا بفكرة حتمل التبعة بدال من فكرة اخلطأ اليت ثبت عدم فعاليتها،  LABBE (1890) (آلب(قام الفقيه 

عليه املسؤولية املدنية يف العصر احلديث هو الضرر، فالعدالة تقتضي أنـه   فقرر أن األساس الذي جيب أن تقوم

 1فقرة  1384من ينشئ بفعله يف اتمع خطرا يتعني عليه حتمل تبعته، وكان هو أول من اجته نظره إىل املادة 

حمكمـة   يف ذات املادة ورأى يف قرارات (SALLEYE)من القانون املدين الفرنسي، مث اتبعه الفقيه سايل 

  .النقض املطبقة هلا تقريرا ملبدأ حتمل التبعة

أن نظرية الضرر هي الوضع السليم لألمور ورتب عن ذلـك أن    (SALLEYE)ولقد اعترب الفقيه سايل 

كل فرد ينبغي أن يسأل عن األضرار اليت يلحقها بالغري، وأساس هذه النظرية أنه ينبغي أن ال تكون هناك تفرقة 

والفعل الغري اخلاطئ واملسؤولية جيب أن تتقرر يف كال احلالتني يف كل مرة يكون فيها ضرر  بني الفعل اخلاطئ

دون حبث يف سلوك املسؤول أي الناقل، ودور القانون هو جرب الضرر دون أن تتحدد احلقوق بالنظر إىل ذوات 

مل التبعة اليت هي ذاا األشخاص حىت ميكن أن تتطلب اخلطأ، وقد استمدت هذه النظرية وجودها من نظرية حت

  .1نظرية اخلطأ املستحدث
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  :الصورة املقيدة-2

ظهر للفقهاء أن األخذ بنظرية حتمل التبعة كمبدأ عام ليحل حمل نظرية اخلطأ، من شأنه أن جيعـل اإلنسـان   

مسؤوال عن نتائج أي نشاط يقوم به، مما نتج عنه خوف األشخاص من ممارسة أي نشـاط بسـبب أعبـاء    

بضرورة حتديد هذا املبدأ واالقتصار يف تطبيقه  JOSSERANDة وبناء عليه ظهر الفقيه جوسران املسؤولي

على احلاالت اليت يكون فيها املتسبب يف الضرر قد زاد املخاطر العادية املالزمة للحياة يف اتمع عـن طريـق   

  .1إنشاء مصنع يربح منه

ه حتمل النتائج الضارة اليت أصابت الغري بسبب هذا العمل ومفاد هذه النظرية أن من جيين فوائد عمل معني علي

  .2وهلذا مسيت نظرية الغرم والغنم

وهذه النظرية تقيم املسؤولية على عنصر الضرر يف جمال االقتصادي فقـط، دون بقيـة اـاالت الفرديـة     

ا، فال ميكن تطبيق هـذه  واالجتماعية األخرى وميكن القول أنه يف غري النشاطات االقتصادية واليت ال ربح فيه

  .النظرية واملساءلة تقوم على أساس اخلطأ

ال تتوافق مع االجتاهات احلديثة واليت  JOSSERANDإن نظرية الغرم والغنم اليت قال ا الفقيه جوسران 

ال دف إىل حتقيق الربح من وراء النشاط االقتصادي بقدر ما تكون الغاية من ذلك توجيه االقتصاد لتحقيـق  

صلحة اتمع، وإجياد توازن اجتماعي، فهل إذا انعدم الغنم انتفى الغرم؟ وبالتايل عدم تطبيق هذه النظريـة يف  م

هذا النوع من النشاط، ال ميكن التسليم بذلك خصوصا وأن أغلب قوانني الدول احلديثة أخذت بالنظرية املادية 

  .اليت تكتفي بالضرر والعالقة السببية
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  نظريةتقدير ال: ثانيا

إن النظرية املوضوعية، واليت أساسها الضرر، تستقيم من الواقع العلمي وتتطلبها األمور خصوصا بعد أن كثـر  

استعمال اآلالت املعقدة، وما رافق ذلك من كثرة احلوادث وتشعبها، فالعدالة تقتضي األخذ ـذه النظريـة   

دف من وضع القانون صيانة ا تمع وكفالة حقوق األشخاص، وهذا ال يتم إال خصوصا وأن الرتعة احلديثة

  .بااللتزام املتسبب يف الضرر بالتعويض لكي ال يترك املضرور بدون تعويض

  :ولقد القت هذه النظرية احتراما ورواجا كبريا يف العصر احلديث للعديد من األسباب نذكر منها

الفقه على عدم جعلها أساس املسؤولية بالنظر إىل االنتقادات الكثرية اليت واجهت نظرية اخلطأ فأمجع  -

  .املدنية اليت دف إىل جرب الضرر وتعويض املضرور

وهلذا نادى الكثري من الفقهاء بإقامة املسؤولية على عنصر الضرر، ومن بينهم أصحاب املذهب املادي يف الفقه 

على أساس املتسبب يف إحـداث   األملاين، مث حتول إىل الفقه الفرنسي الذي رأى بأن االلتزام بالتعويض يرتكز

  .1الضرر بغض النظر عن مسلك املتسبب فيه سواء كان خطأ أم ال

إن التقدم الصناعي وزيادة استعمال اآلالت يف ميادين كثرية من حياة اإلنسان، وما رافق ذلك مـن   -

النظرية زيادة احلوادث اليت يتعرض هلا العمال وكذا مستعملي النقل كالسكك احلديدية أدى إىل هجر 

التقليدية اليت حترم املضرور يف كثري من األحيان من احلصول على التعويض ألن تكليـف املضـرور   

باكتشاف اخلطأ الذي سبب احلادث وإقامة الدليل عليه أمر صعب خاصة إذا أدى احلادث إىل وفـاة  

ات إىل البحث عـن  املضرور أين يطالب الورثة بإثبات اخلطأ، مما جعل الفقه والقضاء ومن مث التشريع

محاية حقيقية للمتضررين وكان احلل باعتماد املسؤولية املادية اليت تقوم على الضرر والعالقة السـببية  

  .بني نشاط املتسبب والضرر

                                                
  .171، المرجع السابق، صصسلیمان مرق - 1
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األخالق والعدالة، تقتضي أن يلزم الشخص بتعويض الضرر الذي سببه للغري بفعله ألما تأبيـان أن   -

ن املتسبب يف حدوث الضرر يرتكب خطأ مادام أن املصاب نفسه مل يبقى املصاب دون تعويض رد أ

 .يقع منه خطأ

االجتاهات احلديثة للقوانني دف إىل كفالة حقوق األفراد يف إطار مصلحة اتمع وحسـب هـذه    -

االجتاهات فإن القانون عندما حيمي حقا معينا ليس لذاته بل ألن مصلحة اتمع تقتضي ذلك، وهـذا  

 .يض املتضرر بغض النظر عن البحث يف اخلطأ وهذا لتحقيق املساواة والتوازن االجتماعييتطلب تعو

بالرجوع إىل الفقه اإلسالمي جنده أخذ بنظرية الضرر وكان أول من أسس هلا، وذلـك بالقاعـدتني    -

اعـدة  املشهورتني األوىل هي الغرم بالغنم واليت تقترب من الصورة املقيدة لتحمل التبعة والثانية هي ق

 .1املباشر واملتسبب

وخنلص من خالل عرضنا ملختلف هذه النظريات أن جرب الضرر ورفعه هـو هـدف اتمعـات املمثلـة يف     

  .التشريعات ويف كل مرة حيدث الضرر البد من التعويض عنه

عالقة ويف عقد نقل األشخاص بالسكك احلديدية البد من تأسيس مسؤولية الناقل على نظرية الضرر، واعتبار ال

السببية مفترضة بني فعل الناقل والضرر الذي يصيب املسافر سواء ثبت خطأ الناقل أو مل يثبت وهذا متاشيا مع 

  .2مبدأ االلتزام بضمان السالمة

إن النتائج االجيابية اليت تثريها نظرية الضرر، واملتمثلة يف أا إضافة إىل دورها يف ختفيف العبء عن املتضررين 

لى عنصر الضرر وحده فإا توسع من املسؤولية بتقليصها من حاالت اإلعفاء من املسؤولية، ومنه باالستناد ع

  .أصبحت التشريعات تعتمد على ركن الضرر ودر اخلطأ بالنسبة ملسؤولية الناقل

                                                
 .179، ص1970األولى، دون بلد النشر، سنة الموجز في مصادر منشأة المعارف، طبعة : أنور سلطان  1
 .95ثروت األسیوطي، المرجع السابق، ص - 2
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 املتعلق 1946املعدل بقانون  1898ومن التشريعات اليت أخذت ا منذ ظهور القانون الفرنسي الصادر عام 

، 1950واملعدل بالقانون  1936بإصابات العمل، ويف مصر فقد أخذ ا قانون إصابات العمل الصادر سنة 

  .1971لسنة  39ويف العراق فقد أخذ بنظرية الضرر يف قانون التقاعد والضمان االجتماعي رقم 

  : املطلب الثالث

  ناقل األشخاص بالسكة احلديديةموقف كل من التشريع والقضاء اجلزائريني من طبيعة وأساس مسؤولية 

لقد كان الختالف الفقه والتشريع املقارن حول طبيعة مسؤولية الناقل الربي ومنه مسؤولية الناقل بالسـكك  

احلديدية عن احلوادث اجلسمانية وساسها تأثري على القانون اجلزائري احلديث مقارنة بالقوانني األخرى فنجد 

ـ )الفرع األول(قضاء، وعليه تتناول موقف التشريع يف تباين بني التشريع اجلزائري وال ف القضـاء يف  ـوموق

  ).الفرع الثاين(

  : الفرع األول

  موقف التشريع اجلزائري

لقد حسم القانون التجاري اجلزائري موقف املشرع من اخلالف القائم يف الفقه والتشريع املقارن من مسـألة  

، 63، 62بر وذلك بتنظيمه لعقد نقل األشخاص يف املواد  حتديد طبيعة املسؤولية عن حوادث نقل األشخاص

منه يتبني أن املشرع ألقي على عاتق  64، 62من القانون التجاري وبالرجوع للنص املادتني  68، 67، 64

الناقل الربي التزاما بضمان سالمة املسافر وتوصيله سليما معاىف إىل املكان املقصود واملتفق عليه يف عقد النقل، 

ا بذلك بآخر تطور وصل إليه الفقه والتشريع املقارن السيما يف كل من فرنسا ومصر، أين كانت املسؤولية آخذ

تقوم على أساس املسؤولية التقصريية مث تطورا ليستقر على جعلها مسؤولية عقدية بعد أن قام الفقه والقضـاء  

تحقيق نتيجة كما سبق بيانه يف عدة مواضيع الفرنسي بإرساء دعائم مبدأ االلتزام بضمان السالمة وهو التزام ب

  .من هذه الدراسة
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جيب على ناقل األشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل سالمة : "من القانون التجاري على 62حيث تنص املادة 

  ".املسافر وأن يوصله إىل وجهته املقصودة يف حدود الوقت املعني بالعقد

جيوز إعفاء الناقل من املسؤولية الكلية أو اجلزئية من أجل عـدم  : "من نفس القانون على 63كما تنص املادة 

  ".تنفيذ التزاماته أو اإلخالل ا أو التأخر فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو خطأ املسافر

 هو تعبري صـريح علـى  / بالرجوع إىل املادتني جند املشرع ينص صراحة على العقد وااللتزامات العقدية ومنه

  .طبيعة املسؤولية املدنية اليت تقوم على عاتق الناقل وهي املسؤولية العقدية

لكن السؤال املطروح هل نطبق هذه القواعد اليت تعترب اإلطار القانوين لعقد نقل األشخاص برا علـى نقـل   

  األشخاص بالسكك احلديدية؟

  :ية وأخرى تنظيمية نذكر منهالقد فصل املشرع اجلزائري يف هذه املسألة وذلك من خالل نصوص قانون

: يتضمن توجيه النقل الربي وتنظيمه تنص على 07/08/2001املؤرخ يف  01/13من القانون  :02املادة 

  :يقصد يف مفهوم هذا القانون بـ"

كل نشاط يقوم من خالله شخص طبيعي أو اعتباري بنقل األشخاص أو بضائع من مكان إىل آخر عـرب   -أ

  ".ديدية على منت مركبة مالئمةالطريق أو السكة احل

  :يشمل النقل الربي يف مفهوم هذا القانون: "من نفس القانون حتت عنوان أمناط النقل على 14وتنص املادة 

  ".النقل بالسكة احلديدية* 

جيب أن تكون عمليات النقل حمل عقد طبقا للتشريع اجلـاري بـه   : "من نفس القانون على 15وتنص املادة 

  ".روط وكيفيات إعداد عقود النقل عن طريق التنظيمالعمل حتدد ش

يتعلق باألمن والسالمة واالستعمال واحلفاظ  1990املؤرخ يف ديسمرب مسنة  90/35كما صدر القانون رقم 

يف استغالل النقل بالسكك احلديدية واليت تضمن يف العديد من مواد أحكام أشارت إىل املسافر وعقد النقـل  
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ال جيوز للمسافر الدخول إىل العربات دون التزود بتذكرة : "واليت تنص على 33ها املادة بالسكك احلديدية من

  ...".سفر

نستنتج من خالل هذه النصوص أن املشرع اجلزائري نظم العالقة بني الناقل واملسافر بعقد النقل الربي واملتمثل 

 62ان السالمة املنصوص عليها يف املادة يف تذكرة السفر اليت تتضمن التزامات األطراف السيما االلتزام بضم

إال بسب القوة القاهرة أو  63من القانون التجاري والذي ميكن االتفاق على إعفاء الناقل منه كما تنص املادة 

خطأ املسافر، وأساس مسؤولية الناقل هو اإلخالل بالتزام عقدي أي خطأ عقدي يقوم على الضرر مبجـرد أن  

ين فتقوم مسؤولية الناقل، وما على املسافر إال إثبات عقد النقل حـىت يسـتحق   يصاب املسافر بضرر جسما

التعويض، بعد التأكد من أركان املسؤولية العقدية أي اخلطأ العقدي الضرر والعالقة السببية بينهما ويقع على 

املسافر أو خطأ الغري حال الناقل عبء إثبات أنه قام بتنفيذ التزاماته العقدية إال أن تدخل القوة القاهرة أو خطأ 

  .دون ذلك

فإذا كان موقف املشرع واضحا وصرحيا يف حتديد طبيعة مسؤولية ناقل األشخاص برا بصفة عامة واليت ميكن 

إسقاطها على ناقل األشخاص بالسكة احلديدية بصفة خاصة فهل للقضاء نفس املوقف؟ وهو ما سيتم دراسته 

  ).الفرع الثاين(من خالل 

  :ينالفرع الثا

  موقف القضاء 

ال يوجد استقرار يف العمل القاضي اجلزائري خبصوص طبيعة وأساس مسؤولية ناقـل األشـخاص بالسـكك    

احلديدية إذ جند تباينا يف تطبيق النصوص القانونية مما يؤدي إىل اخللط بني طبيعة املسؤولية وأساسها، فهنـاك  

املسؤولية العقدية ابتداء ومتنح التعويض للمضرور علـى  بعض اجلهات القضائية تبين أحكامها أو قراراا على 

أساس املسؤولية التقصريية انتهاء، مما يعترب خمالفة للمنطق القانوين الذي يفترض أن القاضي إذا ما اعتمد علـى  
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 مسؤولية ذات طبيعة معينة فعليه أن مينح التعويض على أساسها، والغريب يف األمر أن احملكمة العليا تؤيد هذه

األحكام والقرارات على اختالفها مما أدى إىل بروز اجتاهات عديدة تسببت يف انعدام التناسق تسببت األعمال 

  :القضائية مدعمني ذلك بالبعض منها وميكن اختصار هذه االجتاهات يف ما يلي

 علـى   ذهب إىل اعتبار مسؤولية الناقل بالسكك احلديدية هي مسؤولية عقدية اعتمادا: االجتاه األول

، لكنه أسسها عند منح التعويض على أساس 90/35منه والقانون  62القانون التجاري السيما املادة 

  .1من القانون املدين املتعلقة حبراسة األشياء اليت هي مسؤولية تقصريية 138املادة 

 تمدا علـى  ذهب إىل اعتبار مسؤولية الناقل بالسكك احلديدية هي مسؤولية تقصريية مع :االجتاه الثاين

 .2من القانون املدين، وعوض املضرور على  أساسها تطبقا لنظرية اخلطأ 138نص املادة 

 ذهب إىل اعتبار مسؤولية الناقل بالسكك احلديدية هي مسؤولية عقدية اعتمادا علـى   :االجتاه الثالث

طبقا للمادة ، وعوض املضرور على أساسها 90/35منه والقانون  62القانون التجاري السيما املادة 

 .3من القانون املدين 176

ويعترب االجتاه الثالث هو االجتاه السليم النسجامه مع طبيعة مسؤولية الناقل وأساسها، خاصة وأنه يتفـق مـع   

موقف املشرع اجلزائري الذي فصل كما سبق احلديث يف طبيعة مسؤولية الناقل بالسكك احلديدية، ذلـك أن  

املدنية ترتب أثارا لكل من املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية ففي املسـؤولية   القواعد العامة يف املسؤولية

العقدية القائمة على اخلطأ العقدي املتمثل يف اإلخالل بالتزام السالمة امللقى على عاتق الناقل، البد من إخضاع 
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لمسؤولية العقدية ومادام اإلشـكال  املدين وهو املؤسسة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية إىل النظام القانوين ل

املثار يف حوادث نقل األشخاص بالسكك احلديدية هو كيفية حتديد التعويض وأساسه القانوين فإنه كان على 

اجلهات القضائية أن تطبق قواعد املسؤولية العقدية وأثارها على حوادث نقل األشخاص بالسكك احلديدية، فال 

من القانون املدين اليت هي يف األصل أساس املسؤولية التقصـريية ولـيس    138جمال هنا لالعتماد على املادة 

العقدية، وقد نرجع سبب ذلك إىل خلط اجلهات القضائية بني املسؤولية العقدية يف حراسة األشـياء وذلـك   

يف حراسـة  بالتدخل االجيايب لوسيلة النقل يف إحداث الضرر للمسافر، واليت متثل النظرية احلديثة املعرب عنـها  

األشياء أو املسؤولية عن األشياء غري احلية يف النطاق العقدي وبني املسؤولية التقصريية املتمثلة يف حراسة األشياء 

  .من القانون املدين 138غري احلية املنصوص عليها باملادة 

دها لألحكام والقـرارات  وبالرجوع إىل قرارات احملكمة العليا جند فيها ما يساير االجتاه الثالث وذلك إما بتأيي

، غري أنه ويف ويف قضايا مماثلة ذهبـت  1الصادرة عن احملاكم واالس املطبقة هلذا االجتاه أو بنقضها لليت ختالفه

احملكمة العليا إىل تأييد االجتاه األول الذي يعتمد على الطبيعة العقدية للمسؤولية ويف نفس الوقت يعوض على 

، دون أن تربر اجتهادها وتدعمه كأن تعتمد تعلي النظرية احلديثة اليت أخـذ ـا   2أساس املسؤولية التقصريية

ومسؤولية الناقل تكون عقدية عندما يتعلق األمـر   القضاء املقارن السيما يف فرنسا ومصر واليت تناولناها سلفا

ويض، خاصة إذا تعلق األمـر  بتنفيذ العقد، وبالتايل فإن كل إخالل منه بأي التزام من التزاماته يترتب عليه التع

من القانون املدين، الـيت   176بااللتزام بضمان السالمة وذلك وفقا لقواعد املسؤولية العقدية طبقا لنص املادة 

إذا استحال على املدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عـدم تنفيـذ   : "تنص على

فال ميكن للناقـل يف هـذه احلالـة     ..." لتنفيذ نشأت عن سبب ال يد له فيهالتزامه، ما مل يثبت أن استحالة ا

التملص من مسؤوليته العقدية عند حصول ضرر للمسافر أثناء عملية النقل، لكن هذا ال يعين أنه مسؤول على 

                                                
  .282438رقم الملف  28/04/2004قرار بتاریخ  - 1
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كنه دفع هذه اإلطالق، فهناك من األسباب ما جتعله معفيا من املسؤولية إذا ما توافرت ومتسك ا علما أنه ال مي

املسؤولية بإقامته الدليل على عدم ارتكابه أي خطأ، لتعلق ذلك بنظرية اخلطأ املستبعدة يف جمال مسؤولية الناقل 

الربي عموما والناقل بالسكك احلديدية خصوصا أين يلتزم الناقل بالتعويض مهما كان السبب يف حدوثه كما 

من  63 يعفى من ذلك إال بنص القانون كما جاء يف املادة سبقت دراسته يف املبحث األول من هذا الفصل وال

، 176القانون التجاري واليت ال ختتلف يف عمومها عما جاءت يف القواعد العامة يف القانون املدين السـيما  

وبصفة عامة إذا استحال تنفيذ العقد لسبب من أسباب االستحالة القانونية، أو بسـبب عـدم    138، 127

ومبرور الزمن والقوة القاهرة وخطأ املسافر الدائن وفعل الغري، وقد درج الفقه عادة على التركيز  اكتمال أركاا

على القوة القاهرة واحلادث الفجائي وخطأ املضرور وخطأ الغري، واليت تكون السبب األجنيب املعفى سواء من 

 .املسؤولية العقدية أو التقصريية

خاصا بالسبب األجنيب يف القانون املدين اجلزائري، علـى غـرار بـاقي     بالرجوع إىل التشريع ال جند تعريفا

التشريعات، غري أن معظم الفقهاء اتفقوا على أن السبب األجنيب ال خيرج من أنه قوة قاهرة أو حادث فجائي 

يف أو خطأ املضرور أو خطأ الغري، وعليه سنخصص املطلب األول للقوة القاهرة واحلادث الفجائي لتماثلهما، 

  ضرور، واملطلب الثالث خلطأ الغريحني نترك املطلب الثاين خلطأ امل
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  :املبحث الثاين

  أثر السبب األجنيب يف إعفاء الناقل بالسكة احلديدية من املسؤولية 

من ) املطلب الثالث(أو خطأ الغري ) املطلب الثاين(أو خطأ املضرور ) املطلب األول(قد تكون القوة القاهرة 

  .إعفاء الناقل من املسؤولية ندرس هذه النقاط تباعا أسباب

  :املطلب األول

  القوة القاهرة 

القضاء أصبح ال يكتفي كعنصري عدم التوقع وعدم إمكان الدفع بل يضيف إليها عنصر ثالثا وهـو عنصـر   

دث أول من ناد بوجوب توافر عنصر اخلارجية بالنسبة حلـوا ) EXNER" (أكسنري"اخلارجية وكان الفقيه 

النقل وهو يستلزم يف هذا العنصر اخلروج املادي عن منشآت الناقل إال أن البعض، يقول بوجوب التفرقة بـني  

القوة  القاهرة واحلادث الفجائي ختتلف باختالف نوع املسؤولية فاملسؤولية إذا كانت املسؤولية قائمة علـى  

لية املوضوعية تشترط فيها اخلارجية هنـا ال بـد   أساس اخلطأ ال تشترط اخلارجية يف القوة القاهرة أما املسؤو

  .1التفرقة بينهما

وصفوة القول أن احلادث الذي ميثل القوة القاهرة هو احلادث الذي يكون متصال خبطأ ينتسب إىل الناقل وأن 

  .يكون غري ممكن التوقع ومستحيل الدفع مث أن يكون خارجيا عن دائرة نشاط الناقل

ادث الذي ميكن به للناقل أن يتخلص من مسؤوليته جيب أن يكون غري ممكن التوقـع  وتفريعا على هذا فإن احل

ويستحيل دفعه، فإذا ضل سبب احلادث غري مفهوم فعلى الناقل تقع تبعته ولقد صدر احلكم اهلام يف القضـية  

نافـذة  تستقل القطار أصيبت يف عينها بسبب حجر اخترق زجاج ) س(بينما كانت السيدة "وقائعها كاآليت 

القطار، مل تر حمكمة النقض الفرنسية يف ذلك سببا أجنبيا ميكن للناقل به التخلص من املسؤولية مادام مل يثبت 

                                                
، 1985العمل غیر المشروع باعتباره مصدر لاللتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  جالل حمزة، - 1

  .132ص
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فعال أن ذلك ال يرجع إليه، فقد يكزن سبب اصطدام هذا احلجر بنافذة القطار هو تطايره بفعل سري القطـار،  

ويستطيع بناء على ما سـبق  ) 12/02/1969لقرار ا(ومن مثة فإن سبب احلادث ال يكون أجنبيا عن الناقل 

املدين االلتزام بالسالمة إذا ما أثبت أن القوة القاهرة هي السبب الوحيد يف وقوع الضـرر أن يـتخلص مـن    

، وال يكون الناقل خارج فترة تنفيذ عقد النقل ملزم سوى 1املسؤولية وإذا عجز عن ذلك ظلت مسؤوليته قائمة

  .واحلذر وعليه إثبات خطئه من طرف الضحية أو ذوي احلقوق يف حالة الوفاةبالتزام عام باحليطة 

دعوى ضد شركة السكك احلديدية على إثر وفاة ) بورشري(أقامت السيدة  08/03/1948وقد جاء يف قرار 

زوجها مطالبة الشركة بالتعويض ألا ملزمة بتوصيل املسافر سليما معاىف إىل جهة الوصول غري أن احملكمـة  

رفضت دعواها على أساس أن سبب احلادث يرجع إىل فيضان جارف وغري متوقع جنم عن ايار جسر أدى إىل 

  .سقوط القطار يف اهلاوية وإصابة وموت كثري من املسافرين

عندما كان ) روجي(لوفاة ابنها ) Ricy) (بيس(وقد قضى بإلزام شركة السكك احلديدية بتعويض األزواج 

رابط بني باريس وليل على إثر احنراف القطار عن سكته مل تعتد احملكمة بدفع الشركة بـأن  يسافر يف القطار ال

احلادث يرجع إىل القوة القاهرة نتيجة أعمال ختريبية كانت تعرفها فرنسا يف تلك الفترة على أساس أنه كـان  

  .جراءات العاديةينبغي عليها اختاذ إجراءات أمنية مكثفة يف ضل تلك الظروف وال جيب االكتفاء باإل

  2)30/06/1953قرار (وقد أيدت حمكمة النقض قرار احملكمة 

ولكن التطور احلديث ريات األمور قد قلب األوضاع متاما فهجرت حمكمة النقض النتائج اليت ترتـب عـن   

العكس مـن  األحكام السابقة فلم يعد اشتراك القوة القاهرة وفعل املسؤول يؤديان إىل جتزئة املسؤولية بل على 

ذلك إذا كان الضرر يرجع سببه إىل خطأ املسؤول وإىل القوة القاهرة فإن املسؤول يكون ملزما ال بتعـويض  

جزئي ولكن بتعويض كلي عن الضرر ومن ناحية أخرى إذا كانت املسؤولية اليت تقع على عـاتق املسـؤول   
                                                

، 1980، درا النھضة العربیة )مصر، فرنسا(محمد على عمران، االلتزام بضمان السالمة، دراسة فقھیة  - 1
 .220ص
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الدائرة  04/03/1970قرار (ال جزئيا  مفترضة وحتققت شروط القوة القاهرة أعفي من املسؤولية إعفاء كليا

  :، وقد انتهت حمكمة النقض إىل النتائج التالية 1)املدنية

 .إذا كانت القوة القاهرة هي السبب وحدها يف إحداث الضرر فيعفى الناقل إعفاء كليا -

 إذا ثبت خطأ املسؤول إىل جانب ثبوت القوة القاهرة فإن خطأ املسؤول يوجب القوة القاهرة ويسأل -

 .مسؤولية كاملة عن األضرار املترتبة

  :املطلب الثاين

  خطأ املضرور 

يقصد بالعمل الشخصي مسؤولية الشخص الفعل الذي يصدر منه دون واسطة شخص آخر، أو تدخل شخص 

مستقل عنه ذلك أن القاعدة العامة يف املسؤولية تتحقق مبثابة العمل الشخصي أو بعبارة أخرى تلك اليت تترتب 

، أو أساس قيام هذه املسؤولية هو اخلطـأ  2يصدر من إحداث الضرر متضمنا تدخله مباشرة إلحداثهعن فعل 

الواجب اإلثبات أي اخلطأ الذي جيب على الدائن وهو املضرور أن يثبته يف جانب املـدين وهـو املسـؤول،    

ل مراعاة الدقة واشـتراط  ويالحظ أنه بالنسبة لشرط النسبية فال يكفي جمرد اشتراك املضرور يف حتقيق الضرر ب

أن يكون فعله على عالقة سببية بالضرر وذلك بتسبيبه للحادث الذي جنم عن الضرر وعلى ذلك فعل املسـافر  

الذي يقدر وفق القواعد العامة ال يعفي الناقل كلية من املسؤولية إال إذا حلقه السبب األجنيب بعدم إمكان توافره 

ابة إليه وحده بأن كان هو السبب الوحيد يف الضرر إن كـان خطـأ   واستحالة دفعه فضال عن رجوع اإلص

  .3املضرور لإلعفاء ناقل السكك احلديدية من املسؤولية

                                                
 .261، ص1980، مطبعة جامعة القاھرة 1الت المسؤولیة المدنیة، جمحمد جمال الدین زكي، مشك - 1

2 - SABRI NASRAOUI: la responsabilité du transporteur aérien, mémoire pour 
l'obtention du diplôme d'études approfondies en Droit prive, université de tinis3; 
1996/1997, pp98.103. 

 .27/02المادة  13/11ة رقم الجریدة الرسمی - 3
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وحىت يعتد به سبب من األسباب اإلعفاء من املسؤولية فيجب أن تتوفر فيه شروط السبب األجنيب باإلضافة إىل 

  .أسباب اإلعفاء الناقل للسكك احلديدية من املسؤوليةالشروط اخلاصة يف التسبب األجنيب فحينئذ يعترب من 

لقوله إذا أثبت املدعي عليه يف دعوى املسؤولية أن املصاب  138وقد تناول املشرع املصري خطأ املضرور يف 

، الضرر بإمهاله وقد أثبت للضرر سببا أجنبيـا  1قد تسبب خبطئه حبدوث الضرر الذي أصابه أو استفحال ذلك

ي وقع منه ألن يتوقع منه سلوكا فال حيتاج إىل أن يثبت إىل أنه مل يتوقع هذا اخلطأ فعال ومل يكن غري اخلطأ الذ

  .يف وسعه تفاديه خبالف ما إذا كان تسبب املصاب يف حدوث الضرر بفعل ال خطأ فيه

تقـديرا  إن خطأ املضرور هو خطأ ألنه خطأ اجتاه نفسه كما يقال إال أنه يقدر نفس املبادئ العامـة ويقـدر   

موضوعيا تراعي فيه الظروف اخلارجية دون الداخلية للمضرور، فيجب الرجوع إىل معيار رب األسرة املعـين  

بأموره للتقدير مىت يكون هناك خطأ من املضرور، وعلى ذلك يكون املضرور خمطأ يف كل مرة ال يقوم فيهـا  

  .باالهتمام واليقظة واحملافظة على سالمته

ات خطأ املضرور الذي قد يكون جمرد إمهال بسيط وقد يكون خمالفا للقوانني واللوائح وقد ويقع على الناقل إثب

الكثري من الواجبات على املسافرين والغري مستعملني الطرق، حبيث تكـون  ) 25/12/1990(فرض قانون 

ل فعـل مـن   صفة اخلطأ ليست شرطا يف صفة املضرور العتباره أجنبيا معفيا من املسؤولية، فليس معىن أن ك

  .املضرور أي يكفي الكتساب هذا الوصف وأن املقصود هو جيب توافر الشروط العامة للسبب األجنيب

من القانون  1147ويربز موقف القضاء الفرنسي يف معاجلة احلالة اخلطأ املضرور وهذا حسب مفهوم املادة  -

يا ال ينتسب للناقل مما يعفـي الناقـل مـن    املدين الفرنسي اليت تقول بأن عدم انتباه املسافر يشكل سببا أجنب

  .2املسؤولية وبالتايل أصبح خطأ الضحية الذي يلتزم باحليطة واالنتباه يعفي الشركة من املسؤولية

                                                
مختار رحماني محمد، المسؤولیة المدنیة عن حوادث نقل األشخاص بالسكك الحدیدیة، دار ھومھ، الجزائر  - 1

  .108، ص2003
 .106-103مختار رحماني، المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص ص - 2
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كما أن القضاء الفرنسي استلزم أن يكون خطأ املضرور والضحية واضحا أما إذا كان باإلمكان توقعـه فـإن   

  .1ة تكون املسؤولية للناقل جزئيةاخلطأ يصبح مشتركا بينه وبني الضحي

وقوع مسافر انزلقت قدمه على سلم العربة بإمهال احليطة ألن الشركة مل تنظف السلم من الرطوبة ليلـة  : مثال

الشتاء، أما إذا مل يساهم فعل املضرور يف اخلطأ بقيت املسؤولية على الناقل إذا كان الفعل ميكن توقعه وهذا ما 

علـى   11/01/2000وصدر بعدها قرار حديث يف ) 31/02/1973قرار (فرنسية أقرته حمكمة النقض ال

كانت تنتظر قرب الرصيف فقدت توازا فانزلقت حتت العربات فأصيبت جبروح رفعت ) عمياء(إثره أن امرأة 

دعواها على أساس أن اخلطأ راجع إليها، إال أن حمكمة النقض قررت تنقض احلكم ألن خطا الضحية ال تتوافر 

فيه شروط انعدام التوقع واستحالة الدفع وفعل املسافر الذي يكون له وصف اخلطأ يؤدي إىل إعفاء الناقل من 

القانون املدين الفرنسي، وعليه جيب على الناقل أن يثبت الضرر من  1147املسؤولية هذا القول تؤكده املادة 

 18/10/2000اجلزائر يف قرار صادر بتاريخ الضحية نفسه كما عليه أن يقيم الدليل على الفعل الواقع ويف 

من القانون املدين أن الضحية  138حيث أنه بالرجوع إىل املادة ) غري منشور(الغرفة املدنية  229816رقم 

قام  خبطأ جسيم عندما حاول العبور من جهة إىل جهة حملطة القطار عندما اصطدم به القطار مما جعل مسؤولية 

  .لضحية وحدهااحلادث تقع على عاتق ا

غـري  (عن الغرفة املدنية القسم الثـاين   213771حتت رقم  16/02/2000وجاء يف قرار أصدر بتاريخ 

إىل صاحب الطعـن  ) ر-ب(إن قضاة املوضوع اسندوا مسؤولية احلادث الذي ذهبت ضحية القاصر ) منشور

بته، كما أم جتاهلوا أحكـام  دون إثبات خطأ تكون قد ارتك) بالسكك احلديديةأي الشركة الوطنية للنقل (

من القانون املدين اليت تعفي من املسؤولية عندما يكون اخلطأ راجعا بفعل الضحية  138من املادة  02الفقرة 

كما هو األمر يف قضية احلال إذ أن هذا األخري قاصر ومعوق أصم كان يتجول على خط السكك احلديدية يف 
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يه هذا من جهة األوىل ومن جهة ثانية فإن هؤالء القضـاة جتـاهلوا   منطقة غري حمروسة دون حراسة من والد

ومن جهة ثالثة، تعد حفظ ملف احلادث من طرف  املتعلق بأمن السكك احلديدية 90/35أحكام القانون رقم 

  .النيابة العامة حبيث أنه مل ترفع أية دعوى جزائية حىت يتسىن قيام املسؤولية املدنية

ل عليه التزام حمدود يتمثل يف توصيل املسافر سليما معاىف من مكان إىل آخر واختاذ كافة وخالصة القول أن الناق

االحتياطات الالزمة لتنفيذ هذا االلتزام كرب أسرة حريص لضمان سالمته، هذا االلتزام يعد تعسفيا يف حـق  

يدخل ضمن االلتزامات ال ) josserand) (جوسرات(الناقل ألن االلتزام العام واملطلق بالسالمة كما يقول 

  .1التعاقدية وأن الفقه يؤيد هذا االجتهاد الذي حيول االلتزام املطلق بالسالمة من التزام مطلق إىل التزام نسيب

فيستأثر خطأ املضرور كمانع من موانع املسؤولية املدنية يف حوادث النقل بالسكة احلديدية باهتمام كبري، كونه 

املسؤولية عن الناقل، أو على األقل جعل املسافر املتضرر يتحمـل جـزء مـن     أحد األسباب الرئيسية يف دفع

املسؤولية إذا اشترك خطأه مع خطأ الناقل يف إحداث الضرر كما سيأيت بيانه، ذلك أن الغرض األساسي مـن  

ـ  ون املسؤولية املدنية هو جرب الضرر، فإذا ارتكب املسافر وحده خطأ تسبب مباشرة يف إحداث الضرر فال يك

  .2جديرا بالتعويض وعليه أن يتحمل وزر أفعاله

إال أنه يقدر تقديرا موضوعيا، طبقـا   -ألن املضرور أخطأ جتاه نفسه–وألن كان خطأ املضرور خطأ خاص  

 leللقواعد العامة حبيث تراعي فيه الظروف اخلارجية دون الداخلية للمضرور حبيث يطبق معيار الرجل العادي 

bon pére de famille وعلى كل إذا ثبت أن خطأ املضرور هو 3لتقدير مدى تأثري اخلطأ يف احلادث ،

  .السبب الوحيد يف احلادث، فإن ذلك من شأنه أن حيجب مسؤولية أي شخص آخر

وقد نص القانون املدين اجلزائري على خطأ املضرور كسبب من األسباب املعفية من املسؤولية املدنيـة سـواء   

ـ دين وكذلك املـمن القانون امل 2فقرة  138واملادة  127صريية، يف املادة العقدية منها أو التق  63ادة ــ
                                                

1  - LEON DEMOIT, op.cit; pp177-118. 
  .213المرجع السابق، ص: محمد زھدود - 2
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من القانون التجاري، إال أن ما يعاب على املشرع يف هذه املواد هو اختالف املصطلحات املعربة عـن خطـأ   

طأ املضرور خوتارة يستعمل عبارة  2فقرة  138كما يف املادة عمل الضحية املضرور، فتارة يستعمل عبارة 

مـن القـانون    63كما يف املـادة  خطأ املسافر من القانون املدين وتارة أخرى يستعمل  127كما يف املادة 

التجاري فكان على املشرع أن يعتمد توحيد املصطلحات حىت يكون هناك تناسق بني النصوص، وعلى كـل  

  .اخلاص املنظم لعقد النقل الربي من القانون التجاري هو الذي يطبق باعتباره النص 63فإن نص املادة 

واإلشكال املطروح هو هل يشترط يف خطأ املضرور نفس العناصر الواجب توفرها يف القوة القاهرة واحلادث 

الفجائي، خاصة عدم إمكانية التوقع وعدم إمكانية الدفع؟، أم أنه يكفي أن حيصل خطأ املضرور أو املسافر إما 

  .أو إمهال؟عن قصد أو نتيجة لعدم احليطة 

من القانون املدين جند املشرع فصل خطا املضرور عن القوة القاهرة دون أن يشترط  127بالرجوع إىل املادة 

أي عنصر، أي يكفي أن يقع خطأ من املضرور يثبته املسؤول حىت يتملص من التعويض عن الضرر الالحـق،  

  .خطأ املسافر دون اشتراط توفر أي عنصر من القانون التجاري اليت نصت على 63وكذلك احلال يف املادة 

جندها تنص على أن املسؤول يكفي أن يثبت أن الضرر حدث بسبب  2فقرة  138غري أنه بالرجوع إىل املادة 

، مما جيعلنا نفهم أن املشرع قد اشترط يف خطأ املضرور توفر عنصر عـدم  ...مل يكن يتوقعه مثل عمل الضحية

األسباب املعفية من املسؤولية املدنية، وكما سبق وأن أشرنا أنه كـان علـى   التوقع حىت يعتد به كسبب من 

  .املشرع أن يضيف عدم إمكانية الدفع اليت جاء النص منقوصا منها مما أثر يف نسقه العام

وبالرجوع إىل القوانني املقارنة السيما القانون املدين الفرنسي الذي اقتبس منه املشرع اجلزائري هذه النصوص، 

ده اشترط أن يتصف خطأ املضرور بوصف احلادث غري املتوقع وغري املمكن دفعه، أي أن يتصف مبواصفات جن

القوة القاهرة حىت يؤخذ به كمانع من موانع املسؤولية املدنية، وهناك قرارات عديدة صادرة عن حمكمة النقض 

  .الفرنسية تسري يف هذا االجتاه



317 
 

بالسكك احلديدية إذا ما وقع حادث يكون قد تسبب فيه املسافر فإنه يقع  ومهما يكن األمر فإنه يف جمال النقل

على عاتق الناقل إثبات هذا اخلطأ الذي قد يكون جمرد إمهال أو خمالفة للقوانني واللـوائح السـيما القـانون    

ا فإنـه  الذي نص فيه املشرع على مجلة من الواجبات اليت جيب على املسافر أن يتقيد ا وإذا خالفه 90/35

يعد مرتكبا خلطأ يستوجب إعفاء الناقل من مسؤولية التعويض عن األضرار الالحقة به على أن تتوفر الشروط 

العامة املتطلبة يف السبب األجنيب من عدم إمكانية التوقع والدفع إىل جانب اشتراط توفر العالقة السـببية بـني   

  .1إحداث الضرر اخلطأ والضرر احلاصل أي أن يكون هو السبب الوحيد يف

 Limevilleولقد حذا القضاء سواء املقارن منه أو عندنا يف اجلزائر حذو هذا االجتاه، فقد أصدرت حمكمة 

بفرنسا حكما قضى بنفي املسؤولية عن شركة السكة احلديدية بسبب أن املسافر مل حيترم اللوائح، حيث اجتاز 

ذت كامل التدابري واإلجراءات اليت من شأا حتـذير  السكة احلديدية فتعرض حلادث، خاصة وإن الشركة اخت

  .2األفراد من خطر اجتياز ممرات السكة احلديدية، وذلك عن طريق اإلعالنات واإلشارات

كما صدر حكم مماثل عن حمكمة استئناف باريس جاء فيه أن شركة النقل بالسكة احلديدية عنـدما تسـلم   

فة االحتياطات لضمان سالمته، فاملسافر ليس معفى من اختاذ احليطة املسافر التذكرة، فإا تكون قد اختذت كا

واحلذر لضمان سالمته الشخصية مما جيعل عدم انتباهه يشكل سببا أجنبيا يعفي الناقل من املسؤولية ألن احلادث 

  .3غري متوقع ومستحيل الدفع، وقد أيدت حمكمة النقض الفرنسية هذا احلكم

حمكمة االستئناف القاضي برفع دعوى امرأة عمياء فقدت توازا فانزلقـت   كما نقضت حمكمة النقض قرار

فأصيبت جبروح على أساس أن اخلطأ يرجع إليها خاصة وأن األعوان نبهوها خبطورة املوقع مما جيعل هذا اخلطأ 

                                                
 .102مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص - 1
  .30/11/1936مؤرخ في  Limevilleحكم صادر عن محكمة  - 2
 .104مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص - 3
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انيـة  متوافر على عدم إمكانية التوقع والدفع، وقد أسست حمكمة النقض قرارها على انعدام عنصري عدم إمك

  .1التوقع واستحالة الدفع

ويف احلقيقة يكون القضاء بذلك قد خدش مبدأ االلتزام بضمان السالمة امللقى على عاتق الناقـل لوحـده يف   

  .2األصل وليس على عاتق الناقل واملسافر

بالسـهر   أما عن القضاء اجلزائري، فقد قضت احملكمة العليا بأن الشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية ملزمة

باختاذ احليطة واحلذر قبل وبعد االنطالق وعند الوصـول وأن   -يف أثناء السفر–على أمن وسالمة املسافرين 

سقوط الضحية على السكة عند نزوهلا وقبل التوقف النهائي للقطار تعد الشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية 

حية على تذكرة السفر أو تسببها يف احلادث وعليه فقد مسؤولة عنه مدنيا، خاصة وأا مل تثبت عدم حيازة الض

أيدت قرار جملس قضاء اجلزائر املؤيد حلكم حمكمة سيدي حممد وقررت رفض طعن الشركة الوطنيـة للنقـل   

  .3بالسكة احلديدية

، ويف قرار آخر هلا رأت احملكمة العليا أن الضحية سائق القطار مل يأخذ احليطة عند اجتياز ممر غـري حمـروس  

خاصة وأنه كان واضعا على رأسه طربوشا ومل ينتبه إىل قدوم القطار ومل يسمع صوت املنبه مما يعد إخالال منه 

  .4مما ينفي مسؤولية الشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية 90/35من قانون  3فقرة  34باملادة 

مـن   32ة، ويف ذلك خمالفة للمادة ويف قرار آخر جاء فيه أن الضحية كانت تسري على حافة السكة احلديدي 

رغم تنبيه سائق القطار هلا ولكن دون جدوى، وأن القول أن الطاعنة الشركة الوطنية للنقـل   90/35قانون 

                                                
 .105د، المرجع نفسھ، صمختار رحماني محم - 1

2  - LEON DENOIT: La responsabilité civile dans le transport des voyageurs par 
chemin de fer, thèse paris 1938. 
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بالسكة احلديدية مل تقم باإلجراءات الالزمة إلبعاد اخلطر عن سكان احلي غري سديد، وقررت رفض طعن ذوي 

  .1ة الشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية بسبب خطا الضحيةحقوق الضحية على أساس انتفاء مسؤولي

ويف قرار آخر جاء فيه طاملا أنه ثبت أن الضحية رغم حصوله على تذكرة سفر، فإن حماولة الصعود إىل القطار 

مما يشكل السبب الوحيد املولد للحادث ممـا يعفـي    90/35وهو يسري يشكل خطأ جسيما وخمالفة لقانون 

  .2فقرة 138طنية للنقل بالسكة احلديدية من املسؤولية طبقا لنص املادة الشركة الو

ونشري يف هذا اخلصوص، إىل أن خطأ املضرور عندما يكون قاصرا أو صبيا غري مميز، فإن ذلـك ال يـؤثر يف   

وم اخلطأ املسؤولية شيئا عندما يكون هذا اخلطأ كمانع من موانع املسؤولية، حبيث ال ينظر إىل عنصر التمييز فيق

، وكذلك القضاء اجلزائري حيث أصدرت احملكمة العليا 3، وهو ما أخذ به القضاء الفرنسي2بصورة موضوعية

قرارا أعفت من خالله الشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية من املسؤولية بسبب خطا الضحية اسـتنادا إىل  

حية قاصر وأصم وأبكم كان يتجول على خط من القانون املدين، خاصة وأن الض 2فقرة  138أحكام املادة 

  .4السكة احلديدية يف منطقة غري حمروسة دون رقابة من والديه

لكن اإلشكال املطروح هو عندما يقع احلادث يكون خطا الناقل فيه مفترضا، ويف نفس الوقت يصـدر مـن   

  :تنياملضرور خطأ ويكون كل من اخلطأين مسامها يف إحداث الضرر، هنا منيز بني فرضي

أن يفـوق أحـد    :األوىل: وهنا منيز بني حالتني: أن يستغرق أحد اخلطأين اآلخر: الفرضية األوىل -1

  .5أن يكون أحد اخلطأين نتيجة لآلخر :الثانيةاخلطأين اآلخر يف جسامته، و

                                                
 .غیر منشور 03/06/1998مؤرخ في  166579قرار صادر عن الغرفة المدنیة القسم األول ملف رقم  - 1
  .604، ص، سوریا2، منشورات الحلب الحقوقیة، ط2القانون المدني، المسؤولیة المدنیة، جمصطفى العوجي،  - 2

3  - Cass. Civ.Assemblé pléniére 5 arrets du 09/05/1984 Dalloz serey 1984 N° 525 
conclusion Cabnnes observations Chabas. 

 .غیر منشور 16/02/2000مؤرخ في  213771قرار صادر عن الغرفة المدنیة القسم الثاني ملف رقم  - 4
ویض، مراحل الدعوى، دار محمد المنجي، دعوى التع: ، انظر كذلك172شریف الطباخ، المرجع السابق، ص - 5

 .308، ص1990الفكر العربي، الطبعة األولى، سنة 
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 عندما يفوق أحد اخلطأين اآلخر يف جسامته، وتتحقق هذه احلالة عندما يكون أحـد   :احلالة األوىل

  .متعمدا اخلطأين

فإذا كان خطأ الناقل متعمدا كانت مسؤوليته كاملة حىت ولو كان خطا املضرور غري املتعمد قد ساهم  -

يف إحداث الضرر، ومثال ذلك أن يرى سائق القطار شخصا كفيفا يقطع ممر السكة احلديدية ومـع  

  .ذلك يصدمه

ي مسؤولية الناقل نتيجـة خلطـأ   أما إن كان خطا املضرور متعمدا وخطا الناقل غري متعمد فهنا تنتف -

 .املضرور، ومثال ذلك أن يلقي شخص بنفسه فجأة أمام القطار وهو يسري بسرعة فائقة

 أن يكون أحد اخلطأين نتيجة لآلخر، وتكون العربة هنا باخلطأ األصلي الذي تفرع عنه : احلالة الثانية

  .اخلطأ اآلخر

الناقل أعترب خطأ الناقل هو السبب املباشر الوحيد يف فإن كان خطأ املسافر أو املضرور هو نتيجة خلطأ  -

إحداث الضرر، ومثال ذلك أن يرمي املسافر بنفسه من باب العربة بسبب عدم توقف القطار يف احملطة 

اليت يريد املسافر التوقف فيها، رغم أنه كان على القطار التوقف يف تلك احملطة، فخطأ املسافر هنا كان 

لذي مل يتوقف يف احملطة املقررة، فيعترب خطأه هنا هو السبب الوحيد يف احلـادث  نتيجة خطأ الناقل ا

  .وتقوم مسؤوليته كاملة

أما إن كان خطأ الناقل نتيجة خلطا املسافر أو املضرور، فإن خطا املسافر يكون هو السبب الوحيد يف  -

اول املسافر الصعود إىل إحداث الضرر، ومن مث يعفى الناقل من مسؤولية التعويض، ومثال ذلك أن حي

 .عربة القطار وهو يسري فيسقط
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، احملكمة العليا حاليا، جاء فيه أن اخلطأ الذي ارتكبـه رئـيس   1ويف هذا الصدد قرار عن الس األعلى سابقا

احملطة هو أنه أعطى إشارة اإلقالع وهو يطالع أوراقا دون أن ينتبه إىل املساعد، وأن الضحية مل حيترم القواعـد  

وأن قضاة املوضوع  24/02/1950من قرار  02فقرة  24ملتبعة على خطوط السكة احلديدية خاصة املادة ا

حينما حكموا بتقسيم املسؤولية مل يسببوا قرارهم، ذلك أن خطأ رئيس احملطة يعترب ثقيال وفيه خمالفـة لنظـام   

  .شغله مما جيعله مسؤوال عن الضرر احلاصل مسؤولية كاملة

حبيث يكون كل خطـا سـبب يف وقـوع    : استقالل كل من اخلطأين عن اآلخر: يةالفرضية الثان -2

احلادث، وهنا نلجأ إىل إعمال املبادئ العامة يف توزيع املسؤولية، واليت تنظم أحكامها يف القانون املدين 

م إذا تعدد املسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنني يف التزامه: "واليت تنص على 126اجلزائري املادة 

بتعويض الضرر وتكون املسؤولية فيما بينهم بالتساوي إال إذا عني القاضي نصيب كل منهم يف االلتزام 

  "بالتعويض

  .ومنه فيتحمل بذلك الناقل نصف املسؤولية، ويتحمل املسافر املضرور النصف اآلخر

فرنسية أن القضاء عندما وقد اعتمد القضاء املقارن أو اجلزائري هذا احلل الفقهي، فقد قضت حمكمة النقض ال

  .2يوزع املسؤولية بني املدعي واملدعي عليه الضحية يعتمد دوما على األمهية اخلاصة للخطأ

كما قضى بأن شركة النقل بالسكة احلديدية مسؤولة جزئيا عن مصرع مسافر كان يقف على حافة الرصيف 

ن األعوان مل يعلنوا عن وصول القطـار إىل  فصدمه باب عربة قطار كان مفتوحا يف أثناء دخوله احملطة، ذلك أ

احملطة، كما قضى باملسؤولية اجلزئية لشركة النقل بالسكة احلديدية لوقوع مسافر أراد الصعود إىل القطار دون 

  .3أن يأخذ احليطة كون الشركة مل تنظف السلم من الرطوبة مما أدى إىل انزالق املسافر

                                                
 .21/02/1979مؤرخ في  15696قرار صادر عن المجلس األعلى الغرفة المدنیة ملف رقم  - 1
  .306مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص - 2

3  - Cass Chambre mixte, du 28/01/1972 N° 17050 conclusion Lindon Revue 
trilestrielle du Droit commercial. 
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  :املطلب الثالث

  خطا الغري 

ري شخص ال عالقة له بالناقل أو املسافر ومع ذلك يصدر منه فعل يودي إىل حصول الضـرر، إمـا   يقصد بالغ

  .1برمته أو بصورة مشتركة مع فعل الشيء

واصطالح الغري ال يشمل األشخاص الذين يكون الناقل مسؤوال عنهم مدنيا، وإمنا يصدق على الذين يعتربون 

  .2رر كان الناقل معفى من املسؤوليةأجانب، فإذا أسهم فعل الغري يف إحداث الض

  .ويعترب فغل الغري سببا أجنبيا إتفق عليه فقها وقضاء

فإذا كان فعل الغري هو مصدر الضرر برمته أي هو السبب الوحيد يف حدوثه واستطاع الناقل أن يثبت ذلـك  

ور احلق يف الرجوع رفعت عنه املسؤولية يف تعويض املسافر املضرور عما حلقه من ضرر ومن مث يصبح للمضر

  . 3على هذا الغري والذي يتحمل وحده خطأه أو فعله املتسبب يف الضرر

وعلى غرار التشريعات األخرى،فقد نص املشرع اجلزائري على فعل الغري كسبب من األسباب املعفيـة مـن   

منه واليت استعمل  127 املسؤولية املدنية يف القانون املدين، سواء الناشئة عن األعمال الشخصية ويف ذلك املادة

فقرة  138أو الناشئة عن حراسة األشياء وذلك يف املادة  fait du tiersخطأ الغري فيها املشرع مصطلح 

ونفس املالحظة نوجههـا هـي أن    fait du tiersعمل الغري  منه واليت استعمل فيها املشرع مصطلح 2

  .لتناسق فيما بني النصوصاملشرع مل يلتزم التوحيد يف املصطلحات حىت حيافظ على ا

 63إال أن النص اخلاص املنظم لعقد النقل، واملطبق يف حالة االعتماد على املسؤولية العقدية، واملتمثل يف املادة 

من القانون التجاري أمهل فيه املشرع احلديث عن عمل الغري كسبب من األسباب املعفية من املسؤولية املدنية 

وة القاهرة وخطأ املسافر، فهل يعين ذلك أن املشرع ال يعتد خبطأ الغري يف جمـال  حيث اقتصرت املادة على الق
                                                

 .608مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص - 1
 .234محمد زھدور، المرجع السابق، ص - 2
 .108مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص - 3
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النقل؟ وبعبارة أخرى أال يعترب خطا الغري من موانع املسؤولية املدنية السيما العقدية  اليت حترر الناقل من االلتزام 

  بتعويض الضرر احلاصل للمسافر والذي مصدره عمل أو فعل الغري؟

سهوا من املشرع، ولكنه سهو ال بد من تداركه حىت يكون هناك تناسق بني نصوص القـانون   قد يكون ذلك

املدين والقانون التجاري، خاصة وأن القانون التجاري خاص والقانون املدين عام، والقاعدة الفقهية تـرى أن  

  .اعتباره الشريعة العامةاخلاص يقيد العام، إال أنه عمليا دائما ما يلجأ القضاء إىل إعمال نصوص القانون ب

ويستوي أن يكون عمل الغري متعمدا أو غري متعمدا، كما أنه ال فرق بني الغري املميز وغـري املميـز، كامـل    

  .1اإلدراك واألهلية أو ناقصهما، كما يستوي أن يكون الغري معلوما أو جمهوال

القوة القاهرة أو احلادث الفجائي  ويطرح السؤال حول ما إذا كان من الضروري أن يتصف فعل الغري بأوصاف

حىت يؤخذ به كمانع من موانع املسؤولية املدنية، أي هل يشترط يف فعل الغري توفر عنصري عدم إمكانية التوقع 

  واستحالة الدفع؟

كما سبق وان ذكرنا مل يشر إىل وجوب توفر أي عنصر من عناصر القوة القاهرة أو احلادث الفجـائي ال يف  

من القانون التجاري اليت خلت متاما من احلديث عـن خطـأ    63ن القانون املدين وال يف املادة م 176املادة 

من القانون املدين اليت جاء فيها أن املسؤول يكفي  2فقرة  138الغري، لكننا جند اجلواب الكايف يف نص املادة 

مما يفهم منه أن فعل الغري ال  أن يثبت أن الضرر حدث بسبب مل يكن يتوقعه مثل عمل الضحية أو عمل الغري،

بد ان يتوافر فيه عدم إمكانية التوقع واستحالة الدفع إضافة إىل كونه السبب الوحيـد واملباشـر يف إحـداث    

،  إال أن هذا احلل يكون مستساغا عند تطبيق احكام املسؤولية التقصريية على حادث نقل األشخاص 2الضرر

مـن القـانون    63يف املسؤولية العقدية اليت ختضع أصال ألحكام املادة بالسكك احلديدية، وال جمال لتطبيقه 

  .التجاري كما سبقت اإلشارة إليه يف املبحث األول من هذا الفصل

                                                
  .235محمد زھدور، المرجع السابق، ص - 1
 .108مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص - 2
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وقد كان القضاء الفرنسي ال يشترط توافر هذين العنصرين يف خطأ الغري أي مل يكن ضروريا أن يتصف خطأ 

هذا الرأي وأصبح يشترط عدم إمكانية التوقع واستحالة الـدفع يف  الغري بأوصاف القوة القاهرة، مث عدل عن 

  .خطأ الغري

ويقع على عاتق الناقل إثبات خطأ الغري وأنه مل يكن يتوقعه أو يستطيع دفعه حىت يعفى من املسؤولية القائمـة  

لغـري أو أمكـن   الحق باملسافر، فإذا ما أمكن أن يتفادى الناقل املسؤول الفعل الصادر من اضده عن الضرر ال

توقعه ومل حيرك ساكنا عد خمطئا وبالتايل مسؤوال عن تعويض الضرر احلاصر الذي أحدثه الغري، وهذا ما استقر 

  .1عليه القضاء الفرنسي

قضى مبسؤولية شـركة النقـل    06/12/1941االستئنافية حكم صادر يف  Nimeفقد صدر عن حمكمة 

قطار بعد وضع متفجرات ألغراض سياسية، وأن هناك حوادث بالسكة احلديدية عن انفجار وقع داخل عربة 

  .مماثلة حصلت مما جيعلها أكثر حرصا واحتياطا، إلمكاا توقع احلادث الناتج عن فعل الغري

أن  -إبان االستعمار الفرنسـي –قضت حمكمة وهران  16/05/1958ويف حكم مناقض للسابق صادر يف 

، ال ميكن توقعه مما جيعله سببا يف إعفاء شركة النقل بالسكة احلديديـة  انفجار قنبلة يف قطار وضعها ااهدون

  .من املسؤولية

يقضي بعدم إعفاء شركة النقل بالسكة  30/11/1926كما صدر عن حمكمة النقض الفرنسية قرار بتاريخ 

طار بسبب ثبوت احلديدية من املسؤولية ملا أصيب مسافر صدمه مسافر آخر يف أثناء اندفاعه إىل الرتول من الق

  .2خطا عون السكة احلديدية الذي أعطى إشارة السري قبل التأكد من نزول كامل الركاب

                                                
  .360المرجع السابق، صمصطفى العوجي،  - 1
 .108مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص - 2
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قضـى   08/12/1965ويف قرار آخر حملكمة النقض الفرنسية صادر عن الدائرة املدنية األوىل، مـؤرخ يف  

سقوط حقيبة مسافر آخر مبسؤولية شركة النقل بالسكة احلديدية عما أصاب احد املسافرين من أضرار نتيجة 

  .1بسبب عدم متكنها من إثبات خطأ الغري

أما االجتهاد القضائي اجلزائري فقد ساير االجتهاد الفرنسي فيما ذهب إليه، فقد قضت احملكمة العليا يف قرار 

هلا بإعفاء شركة النقل بالسكة احلديدية من املسؤولية، نتيجة ثبوت خطأ الغري املتمثـل يف حـادث سـيارة    

صطدمت بقطار وذهبت ضحيته طفلة قاصرة، ذلك أن السائق مل ينتبه إىل قدوم القطار وعرب املمر احملـروس  ا

دون أخذ االحتياطات الالزمة مما جيعله هو املخطئ واملتسبب الرئيسي يف احلادث مما ينفي مسؤولية الشـركة  

  .2الوطنية للنقل بالسكة احلديدية يف ذلك

أن الدعوى العمومية يف قضية احلال جبرمييت القتل العمدي والسرقة، الذين أديـن  كما صدر قرار آخر جاء فيه 

ما املتهم، يف حني مل توجه أي مة للطاعنة الشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية، ومـادام ال توجـد أي   

دنيـة حتـت ضـمان    عالقة بني املتهم والطاعنة، فإن القرار القاضي على املتهم بدفع التعويضات لألطراف امل

مسؤوله املدين وتغطية الشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية متناقضا مع احلكم اجلزائي، وغري مؤسس قانونا 

  .3خاصة وأنه ثبت أن وفاة الضحية اليت كانت داخل احملطة وحاملة لتذكرة سفر كانت نتيجة فعل املتهم

ن يقع خطأ من املضرور وخطأ من الناقل أو خطأ من الغري وجتدر اإلشارة إىل انه يف حالة تعدد املسؤولني، كأ

فإنـه   -وإن كانت فرضية مستبعدة–وخطا املضرور أو خطأ من الناقل وخطأ من الغري أو حىت خطاهم مجيعا 

من القانون املدين، وتكون املسؤولية بينهم  126يعمد إىل تطبيق القواعد العامة يف توزيع املسؤولية طبقا للمادة 

اوي وال يكون ذلك إال إذا استحال تعيني من أحدث الضرر من بينهم أو حتديد نسبة ما يكون قد ساهم بالتس

به كل واحد يف إحداثه، أما إذا كان من املستطاع تعيني نصيب كل من املسؤولني ومدى مسامهتهم يف الضرر، 
                                                

1-  RENÉ RODIÉRE; op.cit.; p72. 
 .، غیر منشور03/11/1999مؤرخ في  211835قرار صادر عن الغرفة المدنیة القسم األول ملف رقم  - 2
 .غیر منشور، 10/10/2000مؤرخ في  244408قرار صادر عن الغرفة الجنائیة، ملف رقم  - 3
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قع منه نصيب هـذا اخلطـأ يف   فإن للقاضي أن حيدد ما يؤديه كل منهم معتدا يف ذلك جبسامة اخلطأ الذي و

  .1إحداث الضرر

ويستطيع املضرور أن يطلب التعويض كله من كل واحد ممن سامهوا يف إحداث الضرر شريطة أال جيمع بـني  

  .2تعويضني على أن يرجع من دفع التعوي كله على شركائه يف إحداث الضرر باجلزء الذي دفعه عنهم

  :املبحث الثالث

  ديدية وطبيعة مسؤولية الناقل؟سريان النقل بالسكة احل

مث نبحث ) املطلب األول(نتكلم يف هذا املبحث عن عملية تنفيذ عقد النقل واليت تبتدي فيها مسؤولية الناقل 

، مث تأسيس دعـــوى التعويض )املطلب الثاين(عن الطبيعة القانونية ملسؤولية الناقل بالسكة احلديدية 

  )املطلب الثالث(

  : املطلب األول

   بالسكك احلديديةريان النقل س

السكك احلديدية أن تعطي للراكب تذكرة سفر تصرف له يف نفس يوم السفر، أو قبل ولقد اعتادت شركات 

ذلك، وال شك أن العقد يتكون منذ استالمه هلذه التذكرة، ولكن هذا ال يعين أن مسؤولية الناقل تبدأ منذ إبرام 

بينا أن املسؤولية ال تبدأ إال منذ تنفيذ عقد النقل ولبيان ذلك يتوجـب   العقد، وتسليم التذكرة ذلك ألنه كما

  ).ثالثا(مث القوانني ) ثانيا(مث القضاء ) أوال(علينا حبث ذلك يف الفقه 

  

  

  

                                                
 .177شریف الطباخ، المرجع السابق، ص - 1
  .235محمد زھدور، المرجع السابق، ص - 2



327 
 

  موقف الفقه: أوال

  :انقسم الفقه يف تنفيذ عقد النقل بالسكك احلديدية واليت ا تبتدئ مسؤولية الناقل، وانقسموا إىل رأيني

يوسعون الفترة اليت تبتدئ فيها مسؤولية الناقل جتاه الراكب ويرون أن الناقل مسؤول  1فأصحاب الرأي األول

منذ دخوله رصيف حمطة القيام، واملعد لوقوف القطار أي قبـل   عن سالمة الراكب وعن االلتزامات األخرى

، وأن 3عدادا للركـوب يف القطـار  ، بشرط أن يكون حامال لتذكرة النقل اسـت 2اتصال املسافر بواسطة النقل

املقصود برصيف حمطة القيام هنا هو املكان املخصص لوقوف القطار وغالبا ما يوضع بينه وبني أبنيـة احملطـة   

  .سياج حديدي له باب يدخل منه املسافرين احلاملني تذاكر السفر باجتاه القطار الذي يستقلونه بالسفر

اكب لضرر أثناء فترة انتظار القطار على رصيف احملطة كما إذ صدم أحد وبناء على هذا الرأي إذا ما تعرض الر

عمال املصلحة مسافرا فألقى به حتت عجالت قطار قادم أثناء قيام العامل بواجبه، فإن الناقل يف هذه احلالـة  

يصل  يكون مسؤوال عن ذلك احلادث استنادا إىل املسؤولية العقدية ولكن األمر خيتلف بالنسبة للشخص الذي

متأخرا إىل حمطة القطار ليستقل قطارا من دون تذكرة نقل لعدم متكنه من قطعها قبل ذلك الوقت ولكن لديه 

  .النية يف احلصول على واحدة منها

، أي تبـدأ  4ومثل هذا الشخص ميكن اعتباره مسافرا متعاقدا منذ اللحظة الذي يدخل أثناءهـا إىل القطـار  

واسطة النقل على اعتبار أن هذا الدخول يشكل دليال ولو أنه غري قاطع على نيـة  املسؤولية منذ اتصاله املادي ب

بالسكك احلديدية يقتضي دائما احلصـول  الراكب يف السفر، ولكن هذه احلالة اخلرية نادرا ما تقع ألن السفر 

لدخول إىل على تذاكر سفر مقدما مث أن دخول من باب رصيف احملطة يشرف عليه تابعي الناقل، فال يسمح با

  .الرصيف إال ملن محل تذكرة سفر
                                                

وما بعدھا وعلى البارودي، القانون  614، ص542، بند1952السنھوري، الوسیط في مصادر االلتزام  - 1
 .275، ص1971التجاري 

  .277العربي، صالقاھرة، دار الفكر  1929على حسن یوسف، العقود التجاریة،  - 2
  .273اإلسكندریة، ص 1971مصطفى كمال طھ، الوجیز في القانون التجاري،  - 3
 .20، ص1950سعد واصف، التأمین من المسؤولیة، دراسة في عقد النقل البري، جامعة القاھرة - 4
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وبناءا على ذلك إذا أصاب املسافر ضرر مل يكن بسبب النقل كسقوطه على الرصيف بعد وصوله سـليما إىل  

احملطة ففي مثل هذه احلالة تتقرر مسؤولية الناقل التعاقدية ألن املسافر مل خيرج ائيا من رصيف حمطة الوصول 

ذا املسافر يف فناء هذا الرصيف ولكن إذا ما أثر املسافر البقاء على الرصيف فترة أطول وألن الضرر قد حصل هل

  .من الفترة املادية الالزمة للخروج منه

أما أصحاب الرأي الثاين فيضيقون من الوقت الذي تسري فيه مسؤولية الناقل ويرون أن هـذه املسـؤولية يف   

نقل بالسيارات من حيث الوقوف الذي تبتدئ فيه فتكون يف مجيع النقل بالسكك احلديدية ال ختتلف عنها يف ال

األحوال ومهما كانت الوسيلة املستخدمة يف النقل السيارة أو القطار منذ اللحظة اليت يتم فيها اتصال املسـافر  

  .1بواسطة النقل

ن تعترب التزام السالمة وهو من مؤيدي هذا الرأي على حمكمة النقض املصرية بأ) رينيه روديري(وقد اقترح الفقيه 

بدأ منذ الوقت الذي يعد فيه املسافر إىل القطار الذي سيقله إىل مكان الوصول أي منذ اتصاله بالقطار كـأن  

  .يضع قدمه على سلم القطار أو يده على قبضة الباب

  :موقف القضاء: ثانيا

عقد النقل باملعىن احلريف هلذه العبـارة  كان القضاء الفرنسي يعترب الناقل بسالمة الركاب ساريا منذ حلظة تنفيذ 

  .2أي منذ الوقت الذي يقوم فيه الناقل ومستخدموه بغلق أبواب القطار

وعليه ميكن االستنتاج من ذلك بأن املسؤولية كانت تبدأ منذ وجود املسافر داخل القطار فإذا حصـل هلـذا   

ديا وبعد ذلك توسع القضاء الفرنسي يف حتديد املسافر ضرر قبل دخوله القطار ال يكون الناقل مسؤوال عنه تعاق

نطاق العقد من حيث الزمان واملكان فأعترب الناقل مسؤوال عن اإلخالل بالتزاماته ال يف القطـار أو املركبـة   

فحسب بل يف احملطة أيضا وعلى الرصيف أي قبل أن تطأ قدم الراكب القطار وبناءا على ذلك فقد حكمـت  

                                                
  .337ص، 1957،  مكتبة النھضة العربیة، القاھرة 3، ط1محسن شفیق، الوسیط في القانون التجاري، ج - 1
 .78، ص1973، 1ط1طالب حسن موسى، العقود التجاریة في العراق، ج - 2
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ن املسؤولية تتقرر على الناقل يف النقل بالسكك احلديدية لـيس يف عربـات النقـل    حمكمة النقض الفرنسية بأ

  .1فحسب بل يف دائرة خط السكك احلديدية أي يف أية نقطة من نقاط السري املفروض أن املسافر أن يسري فيها

وسقط علـى  ويف قضية تتلخص وقائعها يف أن مسافر قام بتسليم تذكرة السفر إىل شباك اخلروج ولكنه تعثر 

سلم يف احملطة كان يتحتم عليه نتيجة لعقد النقل أن يصعده حىت يصل إىل باب اخلروج فقضت حمكمة النقض 

الفرنسية، بأن املسافر سيستفيد من هذه احلالة من التزام السالمة الذي يتحمله الناقل ولكن املسؤولية ال تترتب 

رتول لنومه مث أصيب أثناء إدخال العربة إىل حظريا بعد على الناقل عند الوصول فيما لو ختلف الراكب عن ال

  .، النتهاء الفترة اليت يفترض فيها خروجه من رصيف احملطة2نزول مجيع الركاب

  :موقف قوانني التجارة: ثالثا

أغلب القوانني اليت تنص على الفترة اليت تسري فيها مسؤولية الناقل جتاه الراكب يف النقل بالسكك احلديديـة  

قد ضل خاضعا الجتهادات الفقه والقضاء اليت ال حصر هلا مما تستدعي الضرورة خصوصا بعد أن تطـورت  و

األحوال إىل وضع نصوص حتدد املدة اليت تبدأ فيها املسؤولية فإذا كانت عملية النقل تتم وفقا لعقد النقل الذي 

يبذل قصار جهده بأخذ االحتياطات الالزمة يلتزم فيه الناقل بتوصيل املسافر إىل وجهته سليما معاىف ويف ذلك 

قبل وأثناء عملية النقل ويشاركه املسافر يف حتقيق غرض العقد باحملافظة على سالمة نفسه يف حدود ال جتعلـه  

مسامها خبطئه يف عدم وصوله سليما معاىف مع ذلك فاألمر ال خيلو من وقوع احلوادث وقد كثرت يف أيامنـا  

واملعنوية واملالية والبشرية وبالتايل يف كل مرة يقع احلادث تقوم املسؤولية القانونيـة   وتعددت أضرارها املادية

من  64اجلزائية واملدنية والذي يهمنا املسؤولية املدنية اليت اهلدف منها احلصول على التعويض وقد نصت املادة 

وأمام معرفتنا بأن املسؤولية " ن تكفله بهتترتب مسؤولية الناقل إزاء املسافر ابتداء م"القانون التجاري اجلزائري 

                                                
 .22مشار إلیھ سعد في واصف، المرجع السابق، ص 25/01/1939قرار محكمة النقض الفرنسیة  - 1
 .392، ص1958م الخولي، دروس في القانون التجاري ثأك - 2
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قد تكون مسؤولية تقصريية أو عقدية واألخذ بإحدى مسؤوليتني له أفضل عن األخذ باألخرى نظرا ملا تتمتع 

  :به إحدامها عن مزايا ال تتوفر يف غريها ويف ذلك أن املسؤولية التقصريية

 .وجوب إثبات خطأ الناقل والضرر والعالقة السببية -

 .على املسافر عبئ إثبات أن الناقل أخل بالتزامه القانوين يقع -

 .التعويض يكون عن الضرر املباشر املتوقع وغري املتوقع -

 .أعمال املسؤولية خمول للمسافر والغري -

 .إذا كان احلادث يشكل جرمية تتقادم الدعوى املدنية بنفس تقادم الدعوى العمومية -

  :أما املسؤولية العقدية

د عقد صحيح بني املضرور وشركة النقل وأن يكون الضرر ناشئا عن اإلخالل ـذا  ال بد من وجو -

 .العقد

يقع على املدين إثبات أنه قام بتنفيذ التزامه العقدي أما الدائن فيكتفي بإثبات وجود العقد الذي مل يتم  -

 .تنفيذه مما أحدث الضرر وال يبقى للمدين إال أن يثبت السبب األجنيب

 .عن الضرر املباشر املتوقع فقطالتعويض يكون  -

 .الدعوى خمولة فقط للمضرور أو ورثته -

 .إلزامية االعذار إن كان الضرر ناشئا عن تأخر يف تنفيذ االلتزام -

أمام أمهية الفوارق نتساءل عن طبيعة املسؤولية املدنية املترتبة عن حوادث نقل األشخاص بالسكك احلديديـة،  

مجيع األحوال خاصة وأن عملية النقل تتم وفقا لعقد قوامـه االلتـزام    من حيث هل هي مسؤولية عقدية يف

بضمان السالمة كالتزام بتحقيق نتيجة، أم أن هناك جماال واسعا لتطبيق املسؤولية التقصريية أمام ضيق نطـاق  

  .العقد



331 
 

خـط  مث إن حوادث نقل األشخاص بالسكك احلديدية قد تكون حوادث فردية للمسافر دخل فيها كاجتياز 

السكة احلديدية أو حماولة الرتول من القطار قبل توقفه، وحوادث مجاعية تعزى إىل اآللة كاصطدام قطارين، مما 

  .يدعو للتساؤل عن مدى اختالف املسؤولية يف احلالتني

وإذا كان املسافر يسلم نفسه وأمتعته للناقل وأدواته ويستقل القطار مطمئنا للوصول إىل وجهته املتفق عليهـا  

ليتفاجأ أو يتفاجأ ذووه بوقوع احلادث، أمر يدعونا للتساؤل عن مدى صحة افتراض املسؤولية دائما يف حـق  

الناقل أم ال بد من أن نضع يف احلسبان أن املسافر يف حد ذاته مع حرصه على الوصول إىل وجهته قد يسـاهم  

اك عوامل خارجة عن إرادة الطرفني هـي  بإمهاله وال مباالته يف إصابته بالضرر بل نفترض أكثر من ذلك أن هن

  .اليت قد تتسبب يف احلادث

  :كل ذلك يدعونا إىل التأمل جيدا يف هذه األوضاع من خالل احملاور الفرعية التالية

 .الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية لنقل األشخاص بالسكك احلديدية -1

 .لسكك احلديديةحاالت عملية لقيام املسؤولية املدنية لناقل األشخاص با -2

 .تأسيس دعوى التعويض -3

  : املطلب الثاين

  :احلديدية الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية لناقل األشخاص بالسكك

لطاملا كانت مسألة الطبيعة القانونية ملسؤولية شركة النقل بالسكك احلديدية عن احلوادث اليت تلحق األشخاص 

لنصوص القانونية،  ومع ذلك ميكن القول أن مسـؤولية ناقـل   حمل جدل فقهي وقضائي، خاصة أمام قصور ا

استنادا إىل قرار حمكمـة   1911األشخاص بالسكك احلديدية كانت يف بدايتها مسؤولية تقصريية مث منذ سنة 

النقض الفرنسية أصبحت مسؤولية عقدية أساسها التزام بضمان وصول املسافر إىل وجهته سليما معاىف كالتزام 

جة أحيانا وكالتزام ببذل عناية يف أحيان أخرى، ليتقلص جمال تطبيق املسؤولية العقدية واحنصارها يف بتحقيق نتي
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حدود التنفيذ املادي لعقد النقل وعلى أساس االلتزام بتحقيق نتيجة وفيما عدا ذلك تكون مسـؤولية الناقـل   

  .تقصريية أو أنه يعفى من املسؤولية

ية لناقل األشخاص بالسكك احلديدية تتحدد بوجود نظامني للمسؤولية عقدية وخنلص إىل طبيعة املسؤولية املدن

وتقصريية تتعايشان معا ولكل منهما نطاقها حبيث تقوم املسؤولية العقدية عن التنفيذ املادي لعقد النقل أما قبل 

  . وبعد ذلك تقوم املسؤولية التقصريية

  :يته فنعاجلها يف اآليتأما عن مطالبة املتضرر بالتعويض وكيف تتأسس مسؤول

  :املطلب الثالث

  تأسيس دعوى التعويض 

يف حالة ثبوت إدانة سائق القطار، فإنه حيكم عليه بعقوبة معينة نافذة حسب خطورة احلادث، ويف الـدعوى  

املدنية إذا حضر املضرور اجللسة وتأسس كطرف مدين، فإن احملكمة تفصل يف دعوى التعويض ومتنح املضرور 

ناسبة لألضرار الالحقة به، طبقا للقواعد العامة، ويف حالة الوفاة يتأسس ورثة الضحية كأطراف مدنية حقوقه امل

  .ومتنح هلم التعويضات املناسبة

وإذا مل يتمكن املسافر أو ورثته من حضور اجللسة ألسباب متعددة، فاته يف حالة إدانة سائق القطـار، فـإن   

  .قضي حبفظ حقوق الضحية أو يف الدعوى املدنيةاحملكمة تفصل يف الدعوى العمومية وت

ويف حالة عدم ثبوت التهمة يف جانب سائق القطار فإن احملكمة تقضي برباءته ويف الدعوى املدنية تصرح بعدم 

  .االختصاص، وبقى للمضرور أو الورثة يف حالة الوفاة رفع دعوى التعويض أمام القاضي املدين كما سنرى

ية العلمية، وأمام صعوبة إثبات خطا سائق القطار ونظرا خلصوصيات حوادث السكك ولكنه يالحظ من الناح

احلديدية وتعقيداا فإنه يعترب إثبات خطأ السائق، فإن احملاكم مراعاة لظروف املضرور وذوي احلقوق لتمكينهم 
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جع إىل خطأ الغري أو من احلصول على التعويضات، فإا بإدانة سائق القطار ورغم إثبات الناقل أن احلادث ير

  .قوة قاهرة

غرفة اجلنح واملخالفـات القسـم الرابـع رقـم     ( 12/09/1998مثلما جاء يف قرار للتحكم العليا بتاريخ 

وبالضبط أمام املهر اخلاص بالقطاع وقع احلادث عند مساع سـائق   07/09/1995وأنه بتاريخ ) 18336

غطت له وجهه ) حقيبة(فنية عليه إال أنه كان حيمل القطار الذي صرح بأنه شاهد شخصا حياول قطع السكة 

بعد ) مترا30(ورغم استعمال املنبه عدت مرات إال أن العابر مل يسمع منه القطار ووقع احلادث وتوقف القطار 

االصطدام وحيث أن املتهم هو الذي كان يقود القطار عندما شاهد الضحية يعرب السكة من مكان غري مراقب 

  .ادقة على احلكم املستأنفمما ينبغي املص

م يالحظ إذن أن خطأ الضحية ثابت .إ.ق 379حيث أن هذا التعليل كاف وبينما يتماشى مع مقتضيات املادة 

السكك احلديدية يف مكان غري مراقب حامال حقيبة وغطاء كان خيفي وجهه إال أن احملكمة ال حمالة عند اجتياز 

  .1طأ املرتكب من طرف الناقلأدانت سائق القطار دون تسبيب وحتديد اخل

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .115- 114مختار رحماني، مرجع سابق، ص ص - 1
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  : املبحث الثالث

  دعوى التعويض

وندرس مدى حجية احلكم اجلزائي أمام ) املطلب األول(نتكلم عن دعوى املسؤولية اليت يترتب عنها تعويض 

  ).املطلب الثالث(مث ندرس تقدير التعويض ) املطلب الثاين(القاضي املدين 

  :املطلب األول

  أمام القاضي املديندعوى التعويض  

يرفع املسافر أو ورثته دعوى التعويض أمام القسم املدين للمحكمة املختصة اليت وقع يف دائـرة اختصاصـها   

احلادث، فإذا مت إثبات مسؤولية الناقل من الناحية اجلزائية وحفظ احلقوق املدنية، فإنه ميكن رفع الدعوى املدنية 

خطا يف جانب الناقل، وهنا ال يكلف املضرور بإثبات خطأ الناقل  على أساس ثبوت) م.ق124(طبقا للمادة 

لثبوت مسؤوليته مبوجب قرار ائي حائز لقوة الشيء املقضي فيه وهي الفرصة أو الوسيلة األكثـر يسـرا يف   

  .1احلصول على التعويضات

حـوال أن يصـرح بعـدم    ، فإن القاضي اجلزائي يف أغلب األ)الناقل(أما يف حالة احلكم برباءة سائق القطار 

على أسـاس  ) م.ق 138/1(اختصاصه، يف هذه احلالة يرفع املضرور دعواه أمام القاضي املدين طبقا للمادة 

  .2حراسة األشياء باعتبار أن القطار من األشياء اخلطرية اليت تستلزم حراسة وعناية خاصة

يوليو  27السكك احلديدية فرين واألمتعة بواسطة من االتفاقية الدولية املتعلقة بنقل املسا 38وقد جاء يف املادة 

إن احلق يف رفع الدعوى القضائية ضد سكة احلديد أو املتولدة من عقد النقل ال يعود إال للشـخص  " 1972

  .الذي يقدم التذكرة أو إيصال األمتعة، حسب احلالة أو خبالف ذلك الشخص الذي يثبت حقه

  
                                                

ن مرقص، بحوث وتعلیقات على األحكام في المسؤولیة المدنیة، ھدى المنبر بدوي، دار نشر مصر سلیما - 1
 .120، ص1987

 .118-117مختار رحماني، المرجع نفسھ، ص ص - 2
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  :املطلب الثاين

  أمام القاضي املدينحجية احلكم اجلزائي  

غالبا ما يثري حوادث السكة احلديدية كال من املسؤولية اجلزائية واملسؤولية املدنية نتيجة اإلصابات اليت تلحـق  

املسافر ونظرا ملا تتميز به الدعوى العمومية من سرعة يف اإلجراءات قياسا على الدعوى املدنية حيث يف كـثري  

املدنية على صدور حكم جزائي بإدانة أو براءة سائق القطار فيثار التساؤل من احليان يسبق الفصل يف الدعوى 

  .يف اثر هذا احلكم على الدعوى املدنية بالتعويض

حبكم هذا التساؤل مبدأ عام حبجية احلكم اجلزائي والتزام القاضي املدين به ويعد هذا املبدأ تطبيقا ملبـدأ أهـم   

قضي بأن احلكم حجية الفصل فيه فال جيوز املنازعة فيها قضـى إال  وأمشل هو حجية األمر املقضي به والذي ي

عن طريق الطعن فيه وفقا لإلجراءات احملددة قانونا ويستند هذا املبدأ إىل أحسن سري العدالة واستقرار العالقات 

ليه االجتماعية واألحكام القضائية مع العلم أن حجية األحكام بصفة عامة تقتصر على السبب الذي أسست ع

الدعوى اليت صدر احلكم منه، أو بناءا على ذلك أقيمت دعوى التعويض عن الضرر الذي حلق املسافر استنادا 

إىل خطا سائق القطار ورفضت هذه الدعوى لعجز املصاب من إثبات خطأ الناقل، فليس هناك ما مينع من رفع 

 138فكرة احلراسة طبقا للمـادة   دعوى التعويض مرة أخرى استنادا إىل سبب جديد كأن تقام على أساس

  .القانون املدين اجلزائري

وبالتايل فإن إدانة القاضي اجلزائري سائق القطار لثبوت خطأ يف جانبه يلزم القاضي املدين الذي ينظر دعـوى  

  .التعويض رغم اختالف موضوع الدعوى العمومية عن الدعوى املدنية

ائي القاضي بالرباءة وهكذا يلتزم القاضي املدين مبا يقرره القاضي كذلك يلزم وينفذ القاضي املدين باحلكم اجلز

  .اجلزائري بنسبة اخلطأ إىل املتهم أو عدم نسبه إليه أي ما إذا كان املتهم خمطئ أو غري خمطئ
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وجتدر اإلشارة أن مبدأ تقييد القاضي املدين مبا يقرره القاضي اجلزائي بشأن نفي اخلطأ عن املتهم يقتصر علـى  

االت اليت تقام فيها املسؤولية على اخلطأ الواجب اإلثبات فال ميتد إىل حاالت املسؤولية األخرى وبصـفة  احل

  .خاصة املسؤولية على أساس فكرة احلراسة

  : املطلب الثالث

  طرق تقدير التعويض

 القانون فالقاضي إذا مل يكن التعويض مقدرا يف العقد أو يف"من القانون املدين اجلزائري فإنه  182طبقا للمادة 

  ..."هو الذي يقدره ويشمل التعويض حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب

فقـد احلريـة أو   " يشمل التعويض عن الضرر املعنوي"مكرر من القانون املدين تنص على  182بينما املادة 

  .الشرف أو املشاعر

التعويض عن الضرر الذي حلق املصـاب   يقدر القاضي مدى"من القانون املدين  131وجاء كذلك يف املادة 

مكرر مع مراعاة الظروف املالبسة فإن مل يتيسر له وقت احلكم أن يقـدر   182، 182طبقا ألحكام املادتني 

مدى التعويض بصفة ائيا فله أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديـد يف  

  .1التقدير

املتضمن املصادقة على  1972يوليو  27املؤرخ يف  36-72من األمر رقم  1الفقرة  25وقد جاء يف املادة 

 7االتفاقية الدولية املتعلقة بنقل املسافرين واألمتعة بواسطة سكك احلديد واملوقع عليها يف مدينة برن بتـاريخ  

  :ما يلي 1970فرباير 

                                                
 .122سابق، صالمرجع المختار رحماني محمد،  - 1
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لة اليت يقع فيها أي حادث جنم عنه مـوت أو  ختضع مسؤولية سكة احلديد للقوانني والضوابط النافذة يف الدو"

جرح أو أية إصابة اجلسم املسافر وكذلك بالنسبة لألضرار الناجتة عن تأخري القطار أو إلغاء القطار أو تعـذر  

  ".1مواصلة السفر لعدم وجود القطار املتمم للرحلة

وع بتقدير التعويض الذي جيـب  وعليه فمىت قامت شروط املسؤولية املدنية لشركة النقل، استقل قاضي املوض

دفعه أو ورثاه جربا للضرر احلاصل سواء كان ماديا أو معنويا ومادام أنه ال يوجد نص خاص حيدد التعـويض  

، 182عن هذه احلوادث فإن القاضي يطبق القواعد يف تقديره لقيمة التعويض مراعاة يف ذلك ما ورد يف املواد 

زائري وبصفة خاصة ظروف املضرور الشخصية كما هو متفق عليه من القانون املدين اجل 131مكرر،  182

فقها وقضاءا أي أن ينظر إليه نظرة شخصية ال نظرة جمردة ويقدر مدى تأثري الفعل عليه ومدى ما سبب له من 

  .ضرر

وظروف املضرور الشخصية مثل حالته الصحية والعائلية واملالية وغريها، وإذا كانت اإلصابة يترتـب عليهـا   

خنفاض يف دخله، فيجب أن تؤخذ يف االعتبار هذا االخنفاض فهو يدخل ضمن عبارة يف النص القانوين املوجود ا

  .2..."وما حلقه من خسارة"... 182يف املادة 

من القانون املدين نتيجة طبيعية لعدم وفاء بالتزام  182ويكون التعويض عن األضرار املباشرة اليت طبقا للمادة 

، ومقتضى ذلك أن الضرر املباشر هو الذي ال يستطيع الرجل العادي أن يتغلب عليه ...الوفاء بهأو التأخر يف 

ببذل جهده العادي، فإذا استطاع أن ينفيه ذا اجلهد املعقول كان الضرر غري مباشر ولكي يكون الضرر مباشر 

  .جيب أن يكون بينه وبني الفعل الضار عالقة سببية كافية

                                                
  .122، صسابق المرجع المختار رحماني،  - 1
األدبي، دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي والقانون، دار المشرع للنشر،  عبد اهللا مبروك النجار، الضرر - 2

 .122الریاض السعودیة، ص
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باشر هو الذي ال يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالتزام والذي يستطيع املضـرور أن يتوفـاه   أما الضرر غري امل

ببذل جهد معقول على أن يتخذ معيار الرجل العادي هاديا أي معرفة ما إذا كان ميكن التغلب على الضـرر  

  .ببذل جهد معقول

ان ناشئا عن املسؤولية التقصريية حيـث  ويدخل يف احلساب عند تقدير التعويض أن يكون الضرر متوقعا إذا ك

كـل  "م .ق 124يشمل التعويض كل ضرر مباشر متوقع كان هذا الضرر أو غري متوقع، وذلك طبقا للمادة 

  ".فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

ضرر ولكن قد يشمل التعويض الضرر غـري التوقـع إال إذا   أما يف املسؤولية العقدية فيقتصر التعويض على ال

  .1ارتكب املدين غشا أو خطأ جسيما

م بأن جيوز االتفاق على إعفاء املدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه .ق 178/2وطبقا للمادة 

ملادة تقرر ببطالن كل شيء التعاقدي إال ما ينشأ عن غشه أو من خطه اجلسيم، ولكن الفقرة الثالثة من نفس ا

يقضي باإلعفاء من املسؤولية النامجة عن العمل اإلجرامي، ويقصد به العمل الغري املشروع ، وهذا ما أشارت 

  .ت.ق 65-63: إليه املـادتني

ام وللتمييز بني املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية، فاملسؤولية العقدية هي اليت تترتب عن عدم تنفيذ االلتز

الناشئ عن العقد، أما املسؤولية التقصريية فهي اليت تنشأ عن اإلخالل بالتزام فرضه القانون، وذلك بتعـويض  

  .2الضرر الذي ينشأ دون وجود عالقة عقدية بني املسؤول عن هذا الضرر وبني املضرور

ال يف حالة االشتراك واجلدير بالذكر أن التعويض جيب أن يكون مساويا ملا حدث من ضرر مباشر وال خيفض إ

يف إحداثه، ومعيار تقدير التعويض يف املسؤوليتني العقدية والتقصريية هو ما حلق الدائن من ضرر وما فاته مـن  

  .م.ق 182كسب وهو املعيار املعمول به يف أغلب التشريعات الوضعية كما جاء يف املادة 

                                                
  .123مختار رحماني، المرجع السابق، ص - 1
 .12، صسابق المرجع ال، .....محمد صبري السعدي، شرح القانون  - 2
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اذة يف حالة ما إذا كان املضرور مات أثناء سـفره،  على أن هذه التفرقة بني املسؤوليتني قد تؤدي إىل نتائج ش

فإن الناقل سوف يدفع التعويض عما كان متوقعا عند التعاقد، ومبا أن القضاء الفرنسي مستقر على أن ورثـة  

املنقول بأجر يكون هلم احلق يف رفع دعوى عقدية يتلقوا عن ورثهم بطريق اشتراط ضمين ملصلحة الغـري يف  

ول والناقل، وفتح هلؤالء احلق يف التنازل عن هذه الدعوى العقدية ورفع الـدعوى التقصـريية   العقد بني املفع

يطالبون فيها بالتعويض عما أصام شخصيا من ضرر بسبب وفاة مورثهم، فإم لو رفعوا هـذه الـدعوى   

ثوا عن احلق وغري املتوقع، فيكون أحسن وضعا من مورثهم الذي ور سيحصلون على تعويض عن الضرر املتوقع

  .يف رفع هذه الدعوى، وهذا ما جيايف يف منطق العدالة أن يكون للخلف أكثر ما كان للسلف

  :تقدير التعويض - أ

املتعلق بإلزامية التأمني عن السيارات ونظام  30/01/1974املؤرخ يف  74/115من األمر  03جاء يف املادة 

فما هي ) بالسكك احلديديةهذا األمر ال تطبق على النقل  إلزامية التأمني الواردة يف(التعويض عن األضرار بأن 

  .طرق التعويض وعناصره املعتمدة من طرف احملاكم جتيز األضرار النامجة عن حةادث السكك احلديدية؟

يستشف من خالل واعد العامة مستعينة يف ذلك مبا ورد يف القانون املدين مراعاة لظروف املضـرور وحالتـه   

  .ة واملهنية وغريهاالصحية واالجتماعي

ويتوصل القاضي يف حتديد مبلغ التعويض بصفة جزافية تغطية لكافة األضرار الالحقة باملضرور مادية أو معنوية 

  .وحىت مجالية

ومبا أن الشركة الوطنية للنقل بالسطط احلديدية غري مؤمنة عن احلوادث وتدفع التعويض من ميزانيتها اخلاصة، 

ديد التعويض احملكوم به للضحية أو الضحايا وهو ما يؤدي يف أغلب األحيان إىل الطعن فقد يبالغ القاضي يف حت

غرفـة اجلـنح    208521حتت رقـم   01/06/1999فيها أمام احملكمة العليا، حيث جاء يف قرار بتاريخ 
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ـ )ع ف.ع ج(حيث أنه يف قضية احلال احلادث الذي أدى إىل وفاة كل من الضحايا (واملخالفات   ق ، ال يطب

  .30/01/1974املؤرخ يف  15-74عليه األمر رقم 

من األمر املذكور تنص على عدم سريان الزامية التأمني املنصوص عليها يف هذا األمر على  03وحيث أن املادة 

  .النقل بالسكك احلديدية

ملؤرخ ا 88/31املعدل واملتمم بالقانون رقم  15-74من األمر رقم  08حيث أن مىت كان كذلك ألن املادة 

اليت تنص على أن كل حادث سري سيارة سبب أضرار جسمانية يترتب عليه التعـويض   19/07/1988يف 

  .لكل ضحية أو ذوي حقوقها ال تنطبق على قضية احلال

غري أنه يالحظ من جهة أخرى، أن بعض األحكام تستند يف تقدير التعويض عن حوادث السكك احلديدية إىل 

التعويض الواجب دفعه إىل  األحكام تدي بعد إثبات مسؤولية الناقل يف حتديد أي أن هذه 1974أحكام أمر 

العناصر الواردة يف األمر سواء ما يتعلق جبدول التعويض وختتلف األضرار الواجب التعـويض عنـها وكـذا    

  .املستحقني هلذا التعويض

الغرفـة اجلنائيـة    49715حتت رقم  29/12/1987ومن ذلك ما جاء يف قرار للمحكمة العليا مؤرخ يف 

واملراسيم  30/01/1974املؤرخ يف  74/15لكنه حيث ينبغي التذكري أنه منذ إصدار األمر ) القسم الثالث(

  .التطبيقية له فإن خطأ الضحية ال يلعب أي دور لتعويضاا من جراء األضرار اجلسمانية حلوادث املرور

مطبقة على حوادث املنقول بالسكك احلديديـة، فـإن    وحيث من جهة أخرى إذا كانت إلزامية التأمني غري

يعد تطبيقا للقانون  74/15من القانون املدين غري مؤسس باعتبار أن القانون اخلاص  183اإلشارة إىل املادة 

  .العام
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نستنتج إذن أن مثة تناقض يف االجتهاد القضائي فيما يتعلق باملقياس والعناصر املعتمدة يف تقـدير التعـويض،   

وأخرى تلجأ إىل تطبيق القواعد العامة يف التعويض  1974كام تستند وتدي مبا ورد من أحكام يف األمر فأح

  .املنصوص عليها يف القانون املدين

 :املستحقون للتعويض-ب

املضرور هو صاحب احلق يف التعويض ما دام أهال لرفع الدعوى فإن مل يكن أهال لرفع الدعوى ناب عنه وليه 

  .الشرعي

  .ا إذا مات املضرور على اثر احلادث الذي أصابه فينتقل احلق يف رفع دعوى التعويض على ذوي احلقوقأم

األشخاص املستحقني للتعويض كالوالدين الذين كفالتـه   30/01/1974املؤرخ يف  74/15وقد حدد املر 

  .والزوجة واألوالد القصر واستثىن اإلخوة واألخوات

على حوادث السكك احلديدية حتصر  1974م القضائية اليت تلجأ إىل تطبيق املر وبناءا عليه، فإن بعض األحكا

املستحقني للتعويض يف األشخاص املذكورين سابقا وأما األحكام األخرى اليت تطبـق القواعـد العامـة يف    

  .مالتعويض، فإا تفيد اإلخوة واألخوات بالتعويض املناسب عن األضرار املادية واملعنوية الالحقة يه

 وينبغي التذكري فإنه يف حالة ثبوت خطا الناقل بصفة كاملة فإن شركة النقل تعرض على الضحايا مصـاحلة أو 

  .أما إذا مل يرضى املضرور باملبلغ فإنه يلجأ إىل القضاءتسوية ودية للرتاع، وحيفظ امللف 
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  : املبحث الرابع

  ةدعوى املسؤولية عن حوادث نقل األشخاص بالسكة احلديدي

سبق وأن ذكرنا أن املسؤولية املدنية يف جمال النقل بالسكة احلديدية تقوم إذا مل يوف الناقل بتعهد التـزم بـه   

ونكون هنا أمام مسؤولية عقدية، أو إذا أخل بواجب من الواجبات اليت يفرضها عليها القانون، مما يشكل يف 

يكون إال التعويض ليس كعقوبة ولكن جربا للضر  احلالتني خطأ مدنيا يستوجب جزاء وهذا اجلزاء ال ميكن أن

  .1الناتج عن هذا اخلطأ

وينتهي دور اخلطأ يف حتديد شخص مسؤول، ليبدأ دور التعويض الذي جيد مداه الوحيد ومقياسـه يف مـدى   

الضرر وال عالقة له مبدى جسامة اخلطأ ألن اهلدف األساسي واجلوهري للتعويض كما سلف الذكر هو جرب 

  .2الضرر

وال يتم احلصول على التعويض إال بعد رفع دعوى من املضرور أو ذوي حقوقه إذا توىف من جـراء احلـادث   

  .وتكون هي الوسيلة القضائية الوحيدة للحصول على التعويض

إال أن اإلشكال املطروح يتمثل يف عدم وجود نظام قانوين حيكم التعويض يف حوادث النقل بالسكة احلديدية، 

اخلاص حبوادث املرور؟ أم يرجع إىل املبادئ العامة يف التعويض  74/153قاضي إىل أحكام األمر فهل يرجع ال

  وفقا ألحكام القانون املدين؟

                                                
، 2002لجامعي، الطبعة األولى، سنة التعویض المدني في ضوء الفقھ والقضاء، دار الفكر ا: منیر قزمان - 1

  .08ص
ر والتوزیع ـــع والنشـــتقدیر التعویض بین الخطأ والضرر، مؤسسة الثقافة الجامعیة للطب: محمد دسوقي - 2
 .3، ص)بدون ذكر الطبعة والسنة(
لى السیارات ، المتعلق بإلزامیة التأمین ع1974ینایر  30الموافق لـ  1394محرم  06مؤرخ في  74/15األمر  - 3

، المعدل والمتمم بالقانون 1974سنة  15وبنظام التعویض عن حوادث المرور الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
سنة  29الصادر في الجریدة الرسمیة عدد  1988جویلیة  19الموافق لـ  1408ذو الحجة  05المؤرخ في  88/31

1988.  
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وعلى هذا األساس سنتطرق يف هذا املبحث إىل دعوى التعويض عن حوادث النقل بالسكة احلديدية والـذي  

اجلهـات  )املطلب الثـاين (روط قبول الدعوى، ويف ش )املطلب األول(، نتناول يف سنقسمه إىل ثالثة مطالب

  .نتعرض إىل تقدير التعويض)املطلب الثالث(القضائية املختصة يف دعوى التعويض، ويف 

  : املطلب األول

  دعوى التعويض عن حوادث نقل األشخاص بالسكك احلديدية

نقل بالسـكة احلديديـة إىل   ترمي دعوى املسؤولية املدنية كما يطلق عليها أو دعوى التعويض عن حوادث ال

حصول املتضرر على التعويض الذي ميكنه من إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل أن حيل به الضرر، وذلـك  

  .مبوجب طلب قضائي يوجه إىل احملكمة املختصة

مـن هـذا   )الفرع األول(وكغريها من الدعوى تتطلب دعوى التعويض شروطا لقبوهلا، وهو ما سنتناوله يف 

  .من هذا املطلب )الفرع الثاين(ب، إىل جانب إثبات املدعى إلدعائه وهو ما سنتناوله يف املطل

  :الفرع األول

  شروط قبول دعوى التعويض 

ختضع دعوى املسؤولية على غرار الدعاوى املدنية األخرى إىل  شروط قبول تتمثل يف الصفة واملصـلحة إىل  

  .1ن قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةم 13جانب األهلية حسب ما هو وارد يف املادة 

وهي الفائدة أو املنفعة املرجوة من رفع الدعوى سواء أكانت مادية أو أدبية واليت من أوصافها : املصلحة: أوال

  .أن تكون قانونية وقائمة وحالة

                                                
لسنة  21اإلجراءات المدنیة واإلداریة جریدة رسمیة عدد  المتضمن قانون 09-08من قانون  13تنص المادة  - 1

ال یجوز ألس شخص التقاضي ما لم تكن لھ صفة ولھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانون یثیر : "2008
 ".القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیھ كما یثیر تلقائیا انعدام اإلذن إذا ما اشترطھ القانون
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رب الضرر وتتمثل املصلحة يف دعوى التعويض عن حوادث النقل بالسكة احلديدية يف احلصول على التعويض جل

احلاصل من جراء احلادث جسيما كان أو معنويا وذلك يف حالة الوفاة، فإذا انعدمت املصلحة أو ختلف أحـد  

  .أوصافها فإن مصري الدعوى يكون عدم القبول

وهي العالقة اليت تربط بني الشخص واحلق املوضوعي املعتدى عليه، ولذلك فإن املسافر املتضرر يف :ثانيا الصفة

ر جيب أن يقوم هو شخصيا برفع دعواه أو ذوي حقوقه من الورثة يف حالة هالكه يف احلادث وليس حادث قطا

أي شخص آخر، غري أنه جيوز أن ينوب عنه من ميثله قانونا وهذا ما يسـمى يف الفقـه اإلجرائـي بالصـفة     

ول، أما إذا انعـدمت  اإلجرائية، فإذا ما انعدمت الصفة يف رافع دعوى التعويض فإن مصري دعواه هو عدم القب

  .الصفة اإلجرائية فيمن ينوبه فإن اجلزاء املترتب هو بطالن إجراءات املطالبة القضائية

جيب أن يكون رافع الدعوى أهال للتقاضي أي بالغا سن الرشد احملددة قانونا طبقا لنص املـادة   : األهلية: ثالثا

قصا أهلية أو فاقدها كان يكون جمنونا أو صبيا أو سنة كاملة، وأن ال يكون نا 19من القانون املدين بـ  40

  .حمجورا وهنا يتعني من ميثله قانونا كان يكون الويل أو الوصي أو القيم حسب احلالة

  :الفرع الثاين

  أطراف دعوى التعويض 

  .تفترض دعوى املسؤولية وجود طرفان مها املدعى واملدعى عليه

املسافر والشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية فاملدعي بناء علـى   ملا كان عقد النقل يتم بني: املدعي: أوال

ذلك هو املسافر املتضرر من احلادث أو ورثته عند وفاته، فإن كانت احلالة األوىل ال تطرح إشكاال، فإن رفـع  

يف حالة الدعوى من طرف الورثة هو حمل خالف بني الفقهاء حول مدى إمكانية االستناد إىل املسؤولية العقدية 

  .ما إذا كانت وفاة مورثهم فور احلادث أو أا كانت بعد مدة من الزمن
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فذهب رأي إىل جواز إقامة دعوى التعويض على أساس املسؤولية العقدية عندما تقع الوفاة بعـد فتـرة مـن    

مـة فعـال،   احلادث، أما إذا كانت فور وقوع احلادث فال حيق هلم ذلك، ألن الورثة تنتقل إليهم احلقوق القائ

ومادام احلق يف التعويض مل ينشأ ملورثهم فال ميكن أن يؤول إليهم، على أن يكون بإمكام رفع الدعوى على 

  .1أساس املسؤولية التقصريية

ويرى فريق آخر أن املسافر املتويف ينشأ له احلق يف التعويض سواء أكانت الوفاة فور وقوع احلادث أو بعد فترة 

  .ادا إىل عقد النقل ومقتضى أحكام املسؤولية العقديةمن الزمن وذلك استن

والرأي الراجح عندنا هو الرأي الثاين كونه يعطي لذوي حقوق املتوىف فرصة أكرب يف احلصول على التعـويض  

  .إن على أساس املسؤولية التقصريية وإن على أساس املسؤولية العقدية

اقل باعتباره الطرف الثاين يف عقد النقل يف حالة إخالله بأحد تقام دعوى املسؤولية ضد الن: املدعى عليه: ثانيا

التزاماته التعاقدية أو إخالله بواجب يفرضه عليه القانون، والناقل املدعى عليه هو الشـركة الوطنيـة للنقـل    

  .بالسكك احلديدية دائما حىت ولو كان اخلطأ قد صدر من أحد تابعيها كأن يكون السائق أو أحد األعوان

  : رع الثالثالف

  اإلثبات يف دعوى التعويض

علـى  : "من القانون املدين تنص علـى  323القاعدة العامة يف اإلثبات هي البينة على املدعى، كما أن املادة 

وبناء على ذلك فإنه يقع على املدعى املضرور يف دعوى " الدائن إثبات االلتزام وعلى املدين إثبات التملص منه

قل بالسكة احلديدية إثبات الضرر الذي أصابه إىل جانب إثبات اخلطأ العقدي وعالقته التعويض عن حوادث الن

السببية وهذا يف حالة اعتماد املضرور على الوسيلة العقدية إىل جانب إثبات العقد يف حد ذاته والذي يكون عن 

                                                
 .236عادل على المقدادي، المرجع السابق، ص - 1
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كان مفترضا اعتمـادا   طريق التذكرة أو سند النقل كما سلف احلديث، غري أنه قد يعفى من إثبات اخلطأ إذا

  .من القانون املدين 138على املسؤولية التقصريية مؤسسا دعواه على مسؤولية حارس الشيء طبقا للمادة 

  إثبات الضرر: أوال

طاملا أن الضرر يشكل تعديا على حق من حقوق الشخص ميس حياته أو ممتلكاته فينتقص منها أو يعطلـها أو  

على املضرور إثبات الضرر الذي أصابه السيما املادي، ومادام ذلك واقعة مادية يتلفها أو يغتصبها، فإنه يتعني 

فإنه جيوز إثباته بكافة الطرق مبا فيها الشهادة والقرائن، ومادام الضرر يف حوادث القطارات غالبا مـا يكـون   

ر يف هذا جمال جيعلها أهم جسيما فإنه يعتمد على الشهادات الطبية وتقارير اخلربة الطبية إلثباته ملا تلعبه من دو

األدلة الكتابية اليت يستند عليها املدعى يف دعوى التعويض، ويستأنس ا القاضي يف حكمه يف التعويض، ومع 

  .العلم أا ختضع لتقدير قاضي املوضوع فله إن يأخذ ا أو يستبعدها إذا اعتراه شك حوهلا

ملا يتضمنه احملضر من مسـاع أقـوال   ) شرطة أو درك(ئية كما يعتمد املضرور أيضا على حماضر الضبطية القضا

األطراف من خصوم وشهود، إىل جانب املعاينة املادية للحادث، وختضع هي أيضا للسلطة التقديرية لقاضـي  

  .1املوضوع فيجوز له األخذ ا كليا أو جبزء منها أو طرحها كلها أو طرح جزء منها

  :2عينة حىت يعتد به واملتمثلة يف ما يليوجيب أن يكون الضرر متصفا مبواصفات م

 أن يقع على مصلحة مشروعة وحممية قانونا، كأن ميس بالسالمة البدنية أو احلق يف احلياة.  

 أن يكون أكيدا وحاال، فيقع فعال وبصورة أكيدة وبإمكان القاضي حتديد معامله. 

 أن يكون مباشرا أي نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثه. 

 عل اخلاطئأن يتصل بالف. 

 أن يكون قابال للتعويض عينا أو نقدا من أجل إعادة احلال إىل ما كانت عليه. 

                                                
 .269محمد المنجي، المرجع السابق، ص - 1
 .188مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص - 2
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  إثبات اخلطأ: ثانيا

إثبات وجود االلتزام أوال وهو إيصـاله إىل  " املسافر املضرور"األصل وبناء على القواعد العامة أن على الدائن 

هلـذا االلتـزام   " الناقل"أن يثبت عدم تنفيذ املدين  املكان املقصود ساملا وذلك مبوجب عقد النقل، كما عليه

بتحقيق نتيجة كما هو الشأن يف عقد نقل األشخاص بالسكة احلديدية فليس على الدائن إال أن يثبـت عـدم   

  .1حتقق تلك النتيجة ليعترب املدين قد أخل بالتزامه العقدي

قيام بعمل أو االمتناع عن القيام بعمل كمـا هـو   ويعد إخالال بااللتزام التعاقدي سواء االلتزام بنقل حق أو ال

احلال يف عقد نقل األشخاص، حبيث يلتزم الناقل بعمل اجيايب هو ضمان سالمة املسافر الذي يعتـرب التزامـا   

بتحقيق نتيجة تتمثل يف منع وقوع أي حادث من شانه إصابة املسافر بأضرار، فتقوم على عاتقه مسؤولية عقدية 

  .منها إال بدفعها، ومن مث فإن انعدام خطأ الناقل ال ينفي قيام مسؤوليته العقدية ال يستطيع التملص

إثبات خطـأ  " املسافر املضرور"أما إذا رفعت الدعوى على أساس املسؤولية التقصريية فإنه ال يقع على الدائن

  .ناقل بالسكة احلديديةالناقل ذلك يف جانبه اعتمادا على مسؤولية حارس الشيء القائمة على اخلطأ املفترض لل

  إثبات العالقة السببية: ثالثا

ال يكفي أن يثبت املسافر املضرور الضرر واخلطأ يف جانب الناقل إذا مل يكن مفترضا، بل ال بد عليه إثبـات  

  .عالقة السببية بني اخلطأ والضرر إذا لوال اخلطأ ملا وقع الضرر

يثبت أن سالمته البدنية مست نتيجة حادث القطار، ومـا   فاملتضرر من حادث نقل بالسكة احلديدية يتعني أن

من القانون التجاري واملـادة   62عليه أن يثبت إال عقدة  النقل والضرر لتقوم املسؤولية العقدية خرقا للمادة 

من القانون املدين، وإذا ما رفعت الدعوى على أساس حراسة الشيء فما عليه إال أن يثبت أن القطـار   176

  .2هو السبب املباشر يف إحداث الضرر) الشيء(

                                                
  .463جالل حمزة، المرجع السابق، ص - 1
 .163المرجع السابق، ص : محمد صبري السعدي - 2
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  : الفرع الرابع

  تقادم دعوى التعويض عن حوادث نقل األشخاص بالسكة احلديدية

تسقط دعوى التعويض يف احلاالت العادية مبرور مخسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار، وهذا ما نصت 

نت الدعوى أساسها املسـؤولية العقديـة أو   من القانون املدين وتسري هذه املدة سواء أكا 133عليه املادة 

التقصريية ومهما كان اخلطأ مدنيا أو جزائيا، وهذا يف حالة ما إذا رفعت الدعوى املدنية بصفة مستقلة أي أمام 

  .القضاء املدين

لى من قانون اإلجراءات اجلزائية نصت ع 10أما إذا ما كانت الدعوى املدنية تابعة للدعوى العمومية فإن املادة 

  .أن تقادم احلقوق املدنية خيضع إىل أحكام القانون املدين

كل دعوى ناشئة عن عقـد نقـل   : "منه تنص على 74غري أننا بتصفح نصوص القانون التجاري جند املادة 

األشخاص أو عقد عمولة لنقل األشخاص يشملها التقادم مبرور ثالثة أعوام من تاريخ احلادث الذي تولـدت  

  ".عنه

لقانون التجاري هو قانون خاص والقانون املدين قانون عام فإنه بتطبيق قاعدة اخلاص يقيد العام فـإن  ومبا أن ا

  .دعوى التعويض عن حوادث النقل بالسكة احلديدية تتقادم مبرور ثالث سنوات من تاريخ احلادث

  :املطلب الثاين

  شخاص بالسكة احلديديةاجلهات القضائية املختصة بالنظر يف دعوى التعويض عن حوادث نقل األ 

ترمي دعوى التعويض أو دعوى املسؤولية املدنية كما يطلق عليها يف بعض التشريعات إىل حصول املتضرر على 

التعويض الذي ميكنه من إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل أن حيل الضرر، وذلك بطلب احلكم له بتعـويض  

  .لعادي للنظر يف هذه الدعوى هو القضاء املدينعيين يكون عادة من النقود، واملرجع الصاحل ا
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وقد يكون الضرر أحيانا نتيجة لفعل جمرم ومعاقب عليه قانونا فيتابع املتسبب يف الضرر أمام القضاء اجلزائـي  

كمتهم، واختصارا لإلجراءات وبغية متكني املضرور من احلصول على تعويض فقد أجاز له القانون التأسـيس  

قضاء اجلزائي، وغالبا ما خيتار املضرور هذه اجلهة بالنظر لكون اإلجراءات أمامها أكثـر  كطرف مدين أمام ال

بساطة وسرعة منها أمام القضاء املدين السيما وان الدعوى العمومية تشكل وسيلة ضغط على املتهم املـدان  

  .1املتسبب يف الضرر للقيام باستيفاء التعويض

إسقاطه على دعوى التعويض عن حوادث نقل األشـخاص بالسـكة    وما هو مطبق يف احلاالت العادية ميكن

احلديدية، وبالتايل فبإمكان املسافر املتضرر من حادث نقل بالسكة احلديدية بناء على ما سـبق اللجـوء إىل   

القضاء اجلزائي واملطالبة بالتعويض أمامه فتكون دعواه املدنية تابعة للدعوى العمومية وهو ما سنتطرق إليـه يف  

  .لفرع الثاين من هذا املطلبا

  : الفرع األول

  دعوى التعويض أمام القضاء اجلزائي

األصل يف قواعد النظام القضائي أن كل فعل ضار خمالف للنصوص العقابية تتولد عنه جرمية تسـتوجب قيـام   

ن سلطة دعوى جزائية، دف إىل محاية النظام االجتماعي، وتسليط عقوبة على مرتكب الفعل، ويسند القانو

الفصل فيها للقضاء اجلزائي، كما أن كل تصرف أو فعل يشكل خمالفة لالتفاقات املربمة بني األفراد يتولد عنه 

حق يستوجب إقراره وإثباته بدعوى مدنية خاصة دف إىل محاية هذا احلق والتعويض عن الضـرر الالحـق   

األخرى السيما الالتينية منها ميز من بني الدعوى نتيجة االعتداء عليه، واملشرع اجلزائري على غرار التشريعات 

املدنية واحدة فقط تكون ناجتة عن وقائع جرمية ومنح سلطة االختصاص فيها، للمحاكم اجلزائية استثناءا مـن  

                                                
  .651مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص - 1
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،  وعليه إذا ما وقع حادث قطار، وثبت خطـا  1القاعدة العامة دون أن يسلب احملاكم املدنية االختصاص فيها

أعوان السكة احلديدية وتابعته نيابة احملكمة املختصة إقليميا ومتت إدانته فبإمكان املضـرور يف  السائق أو أحد 

هذه احلالة مسافرا كان أو غري مسافر، أن يتأسس طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض بدعوى مدنية تابعة للدعوى 

هناك مجلة من الشروط جيب توافرها من قانون اإلجراءات اجلزائية، إال أن  239-3-2العمومية تطبيقا للمواد 

  :لقبول الدعوى املدنية أمام القضاء اجلزائي خنتصرها فيما يلي

فاملتضرر من حادث نقل بالسكة احلديدية ال ميكنه رفع : وجود جرمية مرفوعة بشأا الدعوى العمومية: أوال

ظورة أمام نفس اجلهة القضائية والـيت  دعواه املدنية أمام القضاء اجلزائي، إال إذا كانت هناك دعوى عمومية من

عادة ما تكون املتابعة فيها من أجل اجلروح أو اخلطأ أو القتل اخلطأ، فإذا تبني للمحكمة أن الوقائع املنسـوبة  

للمتهم غري ثابتة النعدام األدلة، أو أن الدعوى العمومية قد انقضت أألي سبب من األسباب فإا تقضي برباءته 

،  وهذا خالفا ملا هو معمول به يف جمال حوادث املـرور حيـث   2دنية تصرح بعد اختصاصهاويف الدعوى امل

يوجب التعويض التلقائي للمضرور مهما كان مصري الدعوى العمومية، فالقضاء اجلزائي خيتص بالتعويض رغم 

  .4، وهذا ما سار عليه االجتهاد القضائي للمحكمة العليا3احلكم بالرباءة

أي أن يكون الضرر الالحق باملتضرر مـن حـادث النقـل     :الضرر ناجتا عن اجلرمية مباشرةان يكون : ثانيا

، فتكون هناك عالقة مباشرة -سائق القطار أو أحد األعوان–بالسكة احلديدية ناشئا عن اجلرمية املتابع ا الناقل 

  .5ا حدث الضرربني الفعل والضرر، فيكون سبب الضرر داخال يف تكوين عناصر اجلرمية ولوالها مل

                                                
شروط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، سنة : عدعبد العزیز س - 1

 .21، ص1992
  .114مختار رحماني محمد ، المرجع السابق، ص - 2
القضائیة، دار الھدى للطباعة والنشر،  االجتھاداتالنصوص القانونیة والتنظیمیة مع بلخضر مخلوف،  - 3

  .252، ص2004الجزائر 
، االجتھاد 09/12/1986، مؤرخ في 41078قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، ملف رقم  - 4

  335، ص1القضائي للبغدادي، ج
  .29عبد العزیز سعد ، المرجع السابق، ص - 5



351 
 

فال تنظر احملكمة اجلزائية يف دعوى  :أن يكون موضوع الدعوى املدنية التعويض عن الضرر الشخصي: ثالثا

مدنية إال إذا كان موضوعها هو املطالبة بالتعويض دون أي طلب آخر، كأن يكون فسخ عقـد أو بطـالن   

  .1اتفاق

يف الدعوى املدنية بالتبعية هو املسؤول املدين، وقد عرفه واملدعى عليه : حتديد املدعى عليه يف الدعوى: رابعا

الفقه بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يلزمه القانون بدفع التعويض عن الضرر الناتج عن خطأ جزائي مكون 

للواقعة اإلجرامية املرفوعة  بشأا الدعوى العمومية، أو هو كل شخص ملزم قانونا بتعويض الضرر الناشئ عن 

، وبناءا علـى ذلـك   2شخصي غري املشروع أو فعل الغري املوجود حتت رقابته أو سلطته ويأمتر بأوامرهفعله ال

فاملدعى عليها يف دعوى التعويض يف حوادث نقل األشخاص بالسكة احلديدية هي الشركة الوطنيـة للنقـل   

من  136ابعه حسب نص املادة بالسكة احلديدية باعتبارها املسؤول املدين تطبيقا ملسؤولية املتبوع عن أعمال ت

  .القانون املدين ذلك أن اخلطأ ارتكبه أحد أعواا

وتأسيسا على ما تقدم إذا ما توفرت الشروط اليت مت استعراضها آنفا ومتت إدانة الناقل السائق أو العون باجلرمية 

ضور الطرف املدين أو من ميثله املنسوبة إليه ومعاقبته طبقا للقانون يف الدعوى العمومية، فإن القاضي يف حالة ح

قانونا أو ذوي حقوق الضحية يفصل يف الدعوى املدنية ويلزم املتهم املدان حتت ضمان مسؤوله املدين بأن مينح 

  .التعويض املناسب للضرر الالحق، وقد حيفظ حقوقهم إذا ما طلبوا ذلك

طلبة يف املدعي واليت يترتب على ختلها عدم وإىل جانب الشروط املذكورة آنفا فإنه ال بد من توافر الشروط املت

قبول الدعوى واملتمثلة يف الصفة واملصلحة وكذلك األهلية، واليت يترتب عن ختلها بطالن إجراءات املطالبـة  

  .القضائية وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك فال داعي للتكرار

                                                
 .29عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص - 1
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اجلزائي ال ميكنه الفصل يف الدعوى املدنيـة  ومما هو جدير بالذكر أنه يف حالة احلكم برباءة املتهم، فإن القاضي 

ومنح التعويضات كما هو احلال يف جمال حوادث املرور حبيث يعوض املضرور تلقائيا مهما كان مصري الدعوى 

العمومية ذلك أن املسؤولية يف هذا اال مبينة على أساس نظرية الضرر وليس نظرية اخلطأ كما كان سائدا من 

االختصاص يف ذلك فاسحا اال أمام الطرف املدين يف أن يتوجه إىل القضـاء املـدين    ، بل حيكم بعدم1قبل

  .للمطالبة بالتعويض على أساس املسؤولية العقدية أو مسؤولية حارس الشيء كما سيأيت بيانه

  :الفرع الثاين

  دعوى التعويض أمام القضاء املدين 

ء على ذلك فإن املسافر املتضرر من حادث نقل بالسـكة  دعاوى التعويض ترفع أصال أمام القضاء املدين وبنا

احلديدية إذا ما أراد احلصول على التعويض عما أصابه من ضرر فإنه يتعني عليه التوجه أمام القسـم املـدين   

للمحكمة املختصة حمليا وهي احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها حمل املدعى عليه الشركة الوطنيـة للنقـل   

  .من قانون اإلجراءات املدنية 08يدية املسؤولة عن احلادث طبقا لنص املادة بالسكة احلد

وحىت تقبل دعواه جيب توافر الشروط املتطلبة قانونا بدء بالشروط الشكلية من عريضة وتكليف باحلضور طبقا 

 من قانون اإلجراءات املدنية، إىل جانب توفر شروط قبول الدعوى من صفة 26-23-22-13-12للمواد 

من نفس القانون واليت سبق وأن بيناها يف املطلب األول مـن   459ومصلحة وأهلية املنصوص عليها يف املادة 

  .هذا املبحث

وجتدر اإلشارة إىل أن دعوى التعويض عن حوادث نقل األشخاص بالسكة احلديدية ترفع إما علـى أسـاس   

من القانون املدين، كما ميكن رفعها على أساس  176من القانون التجاري و 62املسؤولية العقدية طبقا للمادة 

                                                
، وملف 41078ھناك عدة قرارات صادرة في ھذا السیاق مثل القرار الصادر عن الغرفة الجنائیة ملف رقم  - 1

، أنظر في ذلك، بلخضر مخلوف، المرجع 335، االجتھاد القضائي للبغدادي، الجزء األول، ص66203رقم 
 .19السابق، ص



353 
 

من القانون املدين، وكذلك على أساس املسـؤولية عـن الفعـل     138مسؤولية حارس الشيء طبقا للمادة 

  .من القانون املدين 124الشخصي طبقا للمادة 

احلديدية  األصل أن دعوى التعويض عن حوادث نقل األشخاص بالسكة :على أساس املسؤولية العقدية: أوال

من القانون املـدين   176من القانون التجاري واملادة  62ترفع على أساس املسؤولية العقدية طبقا لنص املادة 

نتيجة إخالل الناقل بالتزام من التزاماته السيما االلتزام بضمان السالمة، والذي مفاده أن الناقل ال يلتزم فقـط  

قت احملدد بل يتعني عليه إيصاله سليما معاىف، شريطة أن يثبت املسافر بإيصال املسافر إىل املكان احملدد ويف الو

املضرور وجود عقد النقل الذي يعترب الشرط األساسي لقيام التعويض على املسؤولية العقدية وال يكون ذلـك  

ثناء تنفيذ إال بتقدمي تذكرة السفر أو ما يقوم مقامها كما سبق البيان، كما يتعني عليه إثبات أن احلادث وقع أ

العقد أي يف الفترة الزمنية املمتدة من اقتطاع التذكرة ودخول الرصيف إىل غاية الرتول من القطـار وتسـليم   

، إىل جانب إثبات اخلطأ العقدي للنقل كما سلف احلديث، غري أن السـيما الصـادرة عـن    1التذكرة للعون

  .احملكمة العليا تكاد تكون منعدمة

جيوز للمسافر املتضرر من حادث نقل بالسكة احلديدية أن يقـيم   : ة حارس الشيءعلى أساس مسؤولي: ثانيا

من القانون املدين، فالقطار شيء  138دعواه على أساس مسؤولية حارس الشيء طبقا للفقرة األوىل من املادة 

كانيكيـة  من األشياء وقد عرف الفقه الشيء بأنه كل شيء مادي غري حي ما عدا البناء وتـدخل اآلالت املي 

  .2إطالقا يف ذلك واليت تتطلب عناية خاصة مثل القطار

وتقع مسؤولية احلراسة على الناقل املتمثل يف الشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية، ملا هلا من سلطة الرقابـة  

املدين  من القانون 01فقرة  138واالستعمال والتسيري واليت متثل مواصفات احلراسة املنصوص عليها يف املادة 

  :واليت ال حتقق مسؤولية الناقل يف حراسة القطار إال بتوفرها جمتمعة وهي

                                                
 .120ق، صمختار رحماني محمد، المرجع الساب - 1
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  .وهي إمكانية التصرف يف الشيء وفقا ملا هو خمصص له: االستعمال .1

 .أو اإلدارة وهي سلطة اإلمرة على الشيء وإصدار تعليمات وتوجيهات تتعلق به :التسيري .2

  .حتركه حبيث يبقى ضمن اخلطة املوصوفة لعمله وتتمثل يف مالحظة الشيء ومراقبة :الرقابة .3

فإذا أحدث هذا الشيء ضررا كان ذلك قرينة على حصول خلل يف الرقابة والتسيري واالستعمال، وال يسـمح  

  .1القانون للحارس إثبات السبب األجنيب

من القانون  138ملادة من القانون املدين الفرنسي اليت تقابل ا 1384وبالرجوع إىل القانون املقارن جند املادة 

املدين اجلزائري، قد اقتصرت فقط على اشتراط أن يكون الشيء واقع حتت حراسة املسؤول عنه، ويرى البعض 

 1384من املادة  1بأن حماولة القضاء هي حماولة لتطبيق نفس القواعد املتعلقة بإعفاء املنصوص عليها يف الفقرة 

ن موقف القضاء الفرنسي وخباصة حمكمة النفض  ظل متذبـذبا غـري   املدين الفرنسي ليلخص هذا الرأي إىل أ

أما القانون املدين املصري فقد تناولـت   2حاسم يف إنطباق القواعد اخلاصة باإلعفاء يف املسؤولية عن األشياء،

  :شرطني لتطبيق مسؤولية حارس الشيء ومها 178املادة 

 اآلالت امليكانيكية، وهذا الشرط متوفر دوما  أن تكون احلراسة تقتضي عناية خاصة أو حراسة: األول

  .كون القطار يدخل ضمن اآلالت امليكانيكية

 أن يقع الضرر بفعل الشيء، أي أن يتدخل القطار بشكل إجيايب يف إحداث الضـرر، دون أن  : الثاين

  .يستلزم االتصال املادي املباشر، ويقع على املسؤول إثبات عكس ذلك

أا جتعل اخلطأ مفترضا يف جانب احلارس مما يرفع عن املتضرر عـبء إثباتـه وهـي    وما مييز هذه املسؤولية 

،  واليت جاءت على أنقاض نظرية اخلطأ الـيت أثبتـت فشـلها    3مسؤولية تقوم على فكرة املخاطر املستحدثة

                                                
 .545مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص - 1

2 - MOHAMED CHARFI: responsabilité civile du transporteur non professionnel de 
personne, thèses; paris 1976; pp345-346. 
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اليت ساعدت  خصوصا بعد النهضة الصناعية اليت عرفتها أوربا، مما أدى إىل انتشار وسائل الصناعة امليكانيكية،

، حيث وسع القضاء فكرة اخلطأ بدء مـن اعتبـار   1يف تطور وسائل النقل املختلفة مما نتج عنه كثرة احلوادث

بعض احلوادث كحوادث القطارات قرينة قضائية على خطا الناقل خاضعة لتقدير القاضي، مرورا باعتبار بعض 

بات العكس واملقتصر فقط على األشـياء اخلطـرة   اخلطأ مفترض افتراضا يقبل إثبات العكس، مث الذي يقبل إث

) سـايل (والذي امتد إىل كل األشياء وكل ذلك كان تطورا لنظرية حتمل التبعة اليت نادى ا كل من الفقيهني 

واليت حتولت فيما بعد إىل نظرية املخاطر فكل من أوجد شيئا خطر نشأ عنه خطأ جيب ان يعوض )وجوسران(

  .2كان خمطئا أو غري خمطئعنه بغض النظر عما إذا 

وبناء على ما سبق فإنه مبجرد إحداث القطار للضرر نتيجة للتدخل االجيايب له مع توفر الصلة السببية بني فعل 

جاز للمتضرر من احلادث مسافرا كان   La cause genératrice du dommageالقطار والضرر 

قد أو قبل أو بعد ذلك، رفع دعوى تعويض عما أصابه من او غري مسافرا وسواء أكان احلادث يف أثناء تنفيذ الع

ضرر دون حاجة إىل إثبات اخلطأ يف جانب الناقل مؤسسا إياها على مسؤولية حارس الشيء الـيت وضـعت   

  .3خصيصا من أجل محاية حقه يف التعويض وإعفائه من عبء إثبات اخلطأ يف جانب الناقل

ثل هذه الدعاوى، فقد جاء يف قرار صادر عن حمكمة باريس الكربى والقضاء سواء املقارن أو اجلزائري حافل مب

أن شركة النقل بالسكة احلديدية مسؤولة عن حادث سقوط مسافر من قطار على أساس احلراسة طبقا للمادة 

  .4من القانون املدين اجلزائري 138من القانون املدين الفرنسي اليت تقابل املادة  1384

  

                                                
عثمان، التكنولوجیا الحدیثة في میدان النقل وأثارھا على السفینة والطائرة، مجلة العلوم محمد عبد الحكم  - 1

  .123، ص1985القانونیة واالقتصادیة جامعة عین شمس العدد األول 
  .88على على سلیمان، المرجع السابق، ص - 2
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ا فقد صدر قرار يقضي مبسؤولية الشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية كـون الضـحية   أما عن احملكمة العلي

  .1أصيبت وهي داخل القطار حبجر دخل من النافذة احملطم زجاجها

كل عمل أيـا  : "من القانون املدين على 124تنص املادة : على أساس املسؤولية عن الفعل الشخصي: ثالثا

  ".ب ضررا للغري يلتزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويضكان يرتكبه املرء خبطئه، ويسب

فمىت ثبت أن الناقل قام خبطأ سبب ضررا للمسافر، سواء أكان عمله إجيابيا أو سلبيا متعمدا أو عن غري قصـد  

  .فإنه يتعني عليه تعويض املضرور

شيء املقضي فيه يتضمن وثبوت خطأ الناقل يكون مبوجب سند قضائي حكما كان أو قرار ائيا حائزا لقوة ال

جبرمية من جرائم القانون العام، عادة ما تكون القتل اخلطأ أو اجلروح اخلطـأ،   -السائق أو العون–إدانة الناقل 

ويكون هذا احلكم أو القرار سندا أساسيا يف ملف الدعوى املدنية يعتمد عليه القاضي املدين للحكم يف دعوى 

ثبات يف دعوى التعويض حجية احلكم اجلزائي أمام القضاء املدين اليت هي التعويض، ذلك أن من أهم وسائل اإل

قاعدة تنبع من النظام العام، وجيوز التمسك ا يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وعلى القاضي أن يثريهـا  

تهم جبرمية، مث ، وتظهر هذه األمهية يف أن العدالة ال تستسيغ أن تقضي احملكمة اجلزائية بإدانة م2من تلقاء نفسه

، كما أنه يف 3تأيت احملكمة املدنية وترفض دعوى التعويض ملا يف ذلك من اختالف بني األحكام اجلنائية واملدنية

  .تطبيق هذه القاعدة إعمال ملبدأ حسن سري العدالة واستقرار العالقات االجتماعية

  :أيوالقاضي املدين يتقيد بكل ما فصل فيه احلكم اجلزائي فصال الزما 

 يف حتقيق الفعل الذي يكون األساس املشترك للدعويني اجلزائية واملدنية.  

 يف الوصف القانوين هلذا الفعل. 

 يف إدانة املتهم أو براءته.  
                                                

  04/10/2000، مؤرخ في 232158قرار صادر عن الغرفة المدنیة، القسم األول، ملف رقم  - 1
  .115حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مكتبة غریب، الطبعة الثالثة، ص: إدوارد غالي الذھبي - 2
 .393محمد المنجي، المرجع السابق، ص - 3
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فإذا فصل احلكم اجلزائي يف هذه األمور الثالثة، يتعني على احملاكم املدنية أن تعتمد عليه، وتسـري يف حبـث   

ا على األساس السالف الذكر، حبيث يكون احلكم املدين متناسقا مع احلكم اجلزائي احلقوق املدنية املترتبة عنه

ويف هذا السياق صدرت عدة قرارات عن احملكمة العليا، جاء يف أحدها أن احلكم الصادر يف الدعوى العمومية 

ين وعليه يكـون  يشكل األساس الذي يبىن عليه احلكم املدين حبكم حجية الشيء املقضي فيه اجلنائي على املد

القاضي املدين مقيدا مبا قضى به يف الدعوى العمومية، حيث إن الدعوى العمومية تتعلق جبرمييت القتل والسرقة، 

ومل توجه أي مة إىل أعوان شركة النقل بالسكة احلديدية، وأنه ال عالقة بني املتهم وهذه األخرية، وعليه فإن 

ع تعويضات لألطراف املدنية متناقضا مع احلكم اجلنائي، وغري مؤسـس  القرار القاضي يف الدعوى املدنية بدف

  .1قانونا مما يتعني نقضه

إال أن احلكم بالرباءة على املتهم يثري إشكاال قضائيا، فهل يتقيد به القاضي املدين أو ال يتقيد به، ومينح رغـم  

  ذلك املتضرر من حادث نقل بالسكة احلديدية التعويض؟

 جيب عليه التقيد باحلكم اجلزائي القاضي بالرباءة ويتعني عليه القضاء برفض دعوى التعويض إن القاضي املدين

على أساس عدم نسبة الواقعة للمتهم أو عدم كفاية أدلة إدانته أو انعدامها، ويف هذا السياق فقد قررت احملكمة 

اءته جزائيا فإنه ال ميكن احلكم يف الدعوى العليا أنه مادام إعفاء سائق القطار من املسؤولية اجلزائية والقضاء برب

املدنية والقضاء بدفع تعويضات حتت مسؤولية شركة النقل بسكة احلديدية، وكان على الس أن يقضي بعدم 

  .2االختصاص يف الدعوى املدنية

عـن العمـل    والسؤال املطروح ماذا لو رفع املسافر املضرور دعواه على أساس املسؤولية العقدية أو املسؤولية

  الشخصي ورفضت دعواه لعدم تأسيسها فهل بإمكانه إعادة رفعها على أساس مسؤولية حارس الشيء؟

  وهل بإمكان املدعى عليها الشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية الدفع بسبق الفصل؟

                                                
 ، غیر منشور   01/06/1999، مؤرخ في 208521در عن الغرفة الجنائیة ملف رقم قرار صا - 1
 ، غیر منشور   10/10/2000، مؤرخ في 244408قرار صادر عن الغرفة الجنائیة ملف رقم  - 2
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إىل جانـب   1ىلال شيء مينع ذلك، طاملا أن الدعوى الثانية ال تتطرق لنقاط فصلت ائيـا يف الـدعوى األو  

اختالف األساس القانوين، كما انه ال شيء مينع من رفع دعوى التعويض أصليا على أساس املسؤولية العقديـة  

واحتياطيا على أساس املسؤولية التقصريية، وال ميكن للمدعى أن يدفع بسبق الفصل أو حجية الشيء املقضـي  

الدفع حبجية الشيء املقضي فيه املتمثـل يف وحـدة    فيه بسبب عدم توفر شرط من الشروط اخلاصة املتطلبة يف

  .2السبب الذي يؤسس عليه املدعي دعواه يف املطالبة باحلق، فإذا تغري األساس فال حيتج بسبق الفصل

  :إشكالية اجلمع بني املسؤوليتني يف دعوى التعويض: رابعا

لدائن أن يطالب بتعويضني احـدمها  ال خالف بني الفقهاء على عدم جواز اجلمع بني التعويضات، فال جيوز ل

قائم على أساس املسؤولية العقدية واآلخر قائم على أساس التقصريية ملا يف ذلك من ثراء للمضرور على حساب 

املسؤول الذي سيدفع اكثر مما جيب عليه جرب الضرر، كما ال جيوز للمضرور أن جيمع يف دعواه املدنيـة بـني   

صريية وفق ما متليه مصلحته ملا لكل من الدعويني من خصائص متيزهـا عـن   خصائص املسؤولية العقدية والتق

األخرى، ذلك أن الدعوى اليت ختلط بني هذه وتلك هي دعوى ليس هلا يف الواقع وجـود قـانوين، فيكـون    

، غري أنه ال شيء مينع من رفع دعوى التعويض أصـليا  3املضرور بذلك قد أنشأ نظاما قانونيا مل ينشئه املشرع

  .ى أساس املسؤولية العقدية واحتياطيا على أساس املسؤولية التقصرييةعل

ولإلشارة فقط، فإن املتضرر من حادث نقل بالسكة احلديدية الذي رفع دعوى مدنية أمام القضاء املـدين ال  

ل الفصل يف ميكنه أن يرفع دعواه أمام القضاء اجلزائي إال إذا كانت النيابة العامة قد باشرت الدعوى العمومية قب

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 05الدعوى املدنية ويف ذلك تطبيقا لنص املادة 

  

                                                
  .584مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص - 1
لعلیا للقضاء الدفعة الخامسة عشر، محاضرات ألقیت على طلبة القضاة في المدرسة ا: ملزي عبد الرحمان - 2

 .السنة األولى في مادة اإلثبات المدني
 .27محمود جالل جمزة، المرجع السابق، ص - 3
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  :املطلب الثالث

  تقدير التعويض 

من القانون  1382من القانون املدين اجلزائري اليت تقابل املادة  124األصل يف التعويض يعود إىل نص املادة 

يرتكبه املرء خبطئه ويسبب ضررا للغري يلتزم من كان سـببا يف  املدين الفرنسي، واليت تنص على أن كل عمل 

حدوثه بالتعويض، أي وجوب تعويض املتضرر عن كل األضرار الالحقة به من جراء الفعل غري املشـروع او  

العمل غري املباح الذي ارتكبه املتسبب يف الضرر، فمىت قامت املسؤولية املدنية للشركة الوطنية للنقل بالسـكة  

يدية، اختص القاضي بالنظر يف دعوى التعويض وهذا ليس باألمر اهلني، فما هو املعيار املعتمد يف تقـدير  احلد

عند تقدير التعويض يف حوادث نقل األشخاص بالسـكة   74/15التعويض وحتديده؟ وما مدى تطبيق األمر 

  :احلديدية؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل الفروع التالية

  : الفرع األول

  معيار تقدير التعويض وحتديده

نظرا لعدم وجود نص قانوين خاص حيكم حوادث النقل بالسكة احلديدية والتعويض عنها فإن القاضي يرجـع  

منه، مما جيعل من تقدير التعـويض يف هـذا    182و 131إىل القواعد العامة يف القانون املدين السيما املادتني 

  .و األصل يف املسؤولية التقصريية والغالب يف املسؤولية العقديةاال تقديرا قضائيا والذي يكون ه

فالقاضي وتطبيقا للمادتني السالفتني يقدر التعويض ليس وفقا هلواه، ولكن مبدى ما أصاب املضرور من ضرر 

فال يزيد عنه وال يقل، وفقا ملا حلقه من خسارة وما فاته من كسب، إىل جانب مراعاة الظـروف املالبسـة   

تمثلة يف الظروف الشخصية للمضرور وحالته الصحية والعائلية واملالية، أي ينظر القاضي للمضرور نظـرة  وامل
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، خاصة إذا علمنا أن حوادث النقل بالسكة احلديدية غالبا ما ينجر عنها أضـرارا بدنيـة   1شخصية ال جمردة

  .وخيمة قلما ينجو منها صاحبها فهي قاتلة يف معظم احلاالت

دد التعويض فإنه يراعي األضرار املباشرة وغري املباشرة املتوقعة وغري املتوقعة حسـب طبيعـة   والقاضي هو حي

املسؤولية املرفوعة على أساسها دعوى التعويض كما سلف الذكر، وال جيوز له أن يدخل يف االعتبار جسامة 

نظر عن مداه، ومىت وجد ونشأ اخلطأ أو تفاهته عند تقدير التعويض ألن اخلطأ ركن يف قيام املسؤولية بصرف ال

عنه ضرر وجب التعويض عن هذا الضرر كله حبسب جسامته، فرب خطأ جسيم ال يترتب عليـه إال ضـرر   

  .2يسري، ورب خطأ يسري تافه يترتب عنه ضرر بليغ

فبالنظر إىل طبيعة األضرار، ليس باإلمكان وضع قواعد ثابتة، وال باإلمكان استخراج مثل هذه القواعـد مـن   

حكام القضائي، فالتعويض خيتلف بالنسبة لكل حالة ولظروفها وملدى اإلصابة والتعطيل عن العمل ولنـوع  األ

العاهة وما إذا كانت مؤقتة أو دائمة، ومدى االنتقاص من قدرة اإلنسان على احلركة والرؤية والتفكري والداء 

الواقع اليت يستقل ا قاضي املوضوع مادام ، وكل ذلك من مسائل 3والفهم والتمتع مبختلف متاع احلياة العادية

  .ال يوجد نص يف القانون يلزمه باتباع معايري معينة يف خصوصه

وإذا كان من أنواع التعويض، التعويض العيين والتعويض النقدي، فإن األول غـري مستسـاغ مـن الناحيـة     

وادث النقل بالسكة احلديدية، أيـن  ، كما هو احلال يف جمال ح4اإلنسانية، وإذا كان الضرر جسيما أو معنويا

ميس احلادث جبسم املسافر أو حياته، مما يفسح اال للقاضي أن مينح التعويض مبقابل نقدي يتمثل يف مبلغ مايل 

حمدد يعطي للمضرور أو لذوي حقوقه جربا للضرر، وقد يتم يف صورة مبلغ يدفع مرة واحدة أو على أقسـاط  

                                                
  .90منیر قزمان، المرجع السابق، ص: و أنظر ،218على على سلیمان، المرجع السابق، ص - 1
  .219، صنفسھعلى على سلیمان، المرجع  - 2
 .681السابق، صمصطفى العوجي، المرجع  - 3
  .203على على سلیمان، المرجع السابق، ص - 4
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مـن   01فقرة  132ة وهذا وفقا ملا نصت عليه املاد Rente viargéreة كما قد يكون مرتبا مدى احليا

  :وجيب على القاضي عندما مينح التعويض أن يتقيد بقاعدتني أساسيتني مهاالقانون املدين 

أي أن يكون حبسب ما حلق املضرور من  :أن يكون التعويض مساويا للضرر احلاصل: القاعدة األوىل: أوال

  :سب فال ميكن للقاضي أن يغاير مقدار التعويض حبسبخسارة وما فاته من ك

فعليه منح التعويض كامال مهما كان اخلطأ جسيما أو يسريا، ألن ذلك ال يؤثر يف تقـدير  : جسامة اخلطأ -1

  .التعويض، فاملعيار الوحيد هو الضرر وحسب

ثراؤه كما هو احلال بالنسـبة  فال يزيد فيه إذا كان ثريا أو يفترض : املركز املايل للمسؤول عن التعويض -2

  .للشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية وال ينقص منه إذا كان فقريا

فيزيد يف مقدار التعويض إذا كان املسؤول مؤمنا، وينقص منه يف احلالـة  : تأمني املسؤول على مسؤوليته -3

  .العكسية

ىت ال يثرى املضرور بال سبب علـى حسـاب   أال يزيد مقدار التعويض عن الضرر، ح: القاعدة الثانية: ثانيا

  .1املسؤول

  

  

  

  

  

  

                                                
 .78منیر قزمان، المرجع السابق، ص - 1
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  : الفرع الثاين

  وقت تقومي الضرر

مثة وقتان يتصور االعتداد ما يف تقومي الضرر، وقت وقوعه ووقت احلكم على املسؤول عنه بـالتعويض، وال  

تني مدة طويلـة ميكـن يف   يثور اإلشكال إذا كان الوقت بينهما قصريا، بيد أنه يثور بشدة كلما فصل بني الوق

  :أثناءها أن يتغري الضرر بأن خيفف أو يزيد، وقد انقسم الفقهاء يف ذلك إىل فريقني

يرى أن وقت تقومي التعويض هو وقت وقوع الضرر وحجتهم يف ذلك أن الفعل غري املشروع هـو  : األول*

، وبالتـايل  1ر وليس منشئا لـه الذي أنشأ احلق يف التعويض وليس احلكم، ومن مث فاحلكم بالتعويض هو مقر

فتقدير التعويض جيب أن حيصل وفقا للعناصر اليت كانت موجودة وقت نشوء احلق يف التعـويض أي وقـت   

  .وقوع الضرر

يرى أن وقت صدور احلكم هو الذي يعتد به يف تقومي الضرر ألن قبل ذلك يكون التعويض غري حمدد : الثاين*

برأي الفريق الثاين، واستقر عليه قضاء حمكمة النقض املصرية، حيث تـرى  ، وقد أخذ املشرع املصري 2املقدار

، كما ساير ذلك االجتـهاد  3أن التعويض ال يكون كافيا جلربه إذا مل يراع يف تقديره قيمة الضرر وقت احلكم

  .الفرنسي واتبعه االجتهاد القضائي اجلزائري

  

  

  

  

                                                
 .195على على سلیمان، المرجع السابق، ص/د: ، أنظر كذلك678مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص - 1
 .73منیر قزمان، المرجع السابق، ص - 2
  .355محمد المنجي، المرجع السابق، ص - 3



363 
 

  : الفرع الثالث

  التعويضيف تقدير  74/15مدى تطبيق األمر 

ذكرنا أن التعويض عن حوادث النقل بالسكة احلديدية هو تعويض قضائي، نظرا لعدم وجود أي نص قـانوين  

ينظم التعويض يف هذا اال على غرار التعويض عن حوادث السيارات حيث يطبق القاضـي أحكـام املـر    

  .88/31املعدل واملتمم بالقانون  74/15

املر جندها تنص صراحة على أن إلزامية التأمني املنصوص عليها يف هذا األمر من هذا  03وبالرجوع إىل املادة 

دتني ال تسري على النقل بالسكة احلديدية، مما جيرب القاضي على االستعانة بالقواعد العامة يف التعويض طبقا للما

ألحكام والقرارات ومع ذلك وبالرغم من حسم املر قانونا إال أن هناك بعض امن القانون املدين  182و 131

مما أدى إىل حصول تنـاقض يف   74/15اليت تستند يف تقدير التعويض عن حوادث القطارات إىل أحكام املر 

  .1االجتهاد القضائي اجلزائري خبصوص هذه املسألة

ال تنطبق عليه أحكام  -حادث قطار أدى إىل وفاة–ففي قرار صادر عن احملكمة العليا جاء فيه أن قضية احلال 

منه، وعليه فإن القضاة عندما قضوا  03وذلك بصريح املادة  88/31املعدل واملتمم بالقانون  74/15ألمر ا

مبنح تعويضات خمتلفة لألطراف املدنية مع حتميل الشركة  الوطنية للنقل بالسكة احلديدية دفعهـا مل يطبقـوا   

  .2شقه املدينالقانون تطبيقا سليما، مما يتعني معه نقض القرار املطعون فيه يف 

ويف قرار آخر مناقض لألول قضت احملكمة العليا أنه إذا كانت إلزامية التأمني غري مطبقة على قطـاع النقـل   

بالسكة احلديدية، فإن نظام التعويض عن األضرار ميتد إىل هذا القطاع، ونتيجة لذلك فإن اإلشارة إىل املـادة  

                                                
  .125مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص - 1
، غیر 01/06/1999، مؤرخ في 208521قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات، القسم الرابع، ملف رقم  - 2
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، يعد تطبيقا 88/31املعدل واملتمم بالقانون  74/15ألمر من القانون املدين غري مؤسسة باعتبار أن ا 138

  .1للقانون العام

  :ومن اآلثار اليت تنتج عن تطبيق هذا األمر يف قضايا النقل للسكك احلديدية مايلي

حصر ذوي حقوق الضحية املتوىف يف حادث نقل بالسكة احلديدية يف األشخاص الذين نص علـيهم   .1

ن واألبناء القصر، ومن هم حتت الكفالة فقط، مما يعين معـه اسـتثناء   هذا األمر وهم الزوج، الوالدي

  .2اإلخوة واألخوات واألبناء البالغني

االعتماد على األجر أو الدخل املهين للمضرور كأساس حلساب التعويض املستحق، تطبيقا ملا جاء به  .2

 .أو ذوي حقوقهمامللحق احملدد جلدول التعويضات املمنوحة لضحايا حوادث املرور اجلسيمة 

ومما هو جدير بالذكر أن شركة النقل بالسكة احلديدية وإىل عهد قريب مل تكن مؤمنة، ومن مثة كانت تـدفع  

التعويضات احملكوم ا عليها من ميزانيتها اخلاصة باعتبارها شخص معنوي هلا ذمة مالية مستقلة مما كان يدفعها 

تعويض أمام االس القضائية بل وحىت الطعن فيها أمام احملكمة العليا الستئناف األحكام القاضية وامللزمة هلا بال

  .ملا ترى فيها من مبالغة

وقد جيد عدم تامني الشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية عن احلوادث تربيرا له يف عدم وجود نص صـريح  

، الذي أوجب التـأمني  88/31نون املعدل واملتمم بالقا 74/15يلزمها بالتأمني كما هو احلال بالنسبة لألمر 

منه، هذا من جهة ومن جهة أخرى صعوبة  195و 192على الناقل البحري وكذلك الناقل اجلوي يف املواد 

إجياد شركة تأمني على مستوى الوطن توافق على إبرام عقد تأمني مع الشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية 

لى مبلغ قسط التأمني الذي مهما كان مرتفعا فإنه ال يغطي األضرار وذلك ألسباب عديدة أمهها عدم االتفاق ع

  .اليت يسببها أبسط حادث

                                                
  .، غیر منشور29/12/1987، مؤرخ في 49715قرار صادر عن الغرفة الجنائیة، القسم الثالث، ملف رقم  - 1
 .38مرجع السابق، صبلخضر مخلوف، ال - 2
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منه تلزم الناقلني العمومني عن طريق  166، فإننا جند املادة 1املتعلق بالتأمينات 95/07إال أن بتفحص األمر 

الرجوع إىل قانون النقل الربي رقـم  الرب باكتتاب تأمينا يغطي مسؤوليتهم املدنية جتاه األشخاص املنقولني، وب

منه تعرف النقل الربي بأنه كل نشاط يتم عرب الطريق أو السكة احلديدية، كما تؤكد  02جند املادة  01/13

منه أيضا واليت تنص على أن النقل الربي يشمل النقل بالسكة احلديدية، مما يفهم منه إمكانيـة   14ذلك املادة 

  .على الشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية 95/07لقانون من ا 166تطبيق حكم املادة 

ويبدو أن الشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية قد تداركت املوقف وبعد مفاوضات عديدة مـع شـركات   

تامني خمتلفة، استطاعت أن تصل إىل اتفاق مع الشركة اجلزائرية للتأمني واكتتبت معها تأمينا علـى خمتلـف   

حتصل جراء حادث، السيما اليت متس بسالمة األشخاص يف أبدام وحيام إىل جانب عقد تأمني األضرار اليت 

  .حول املسؤولية املدنية

  :الفرع الرابع

 :تقادم دعوى التعويض 

وتتقادم ) أوال(تتقادم دعوى التعويض سواء أمام القاضي اجلزائي أو التجاري وهذا عندما يتعلق بعقد نقل 

 )ثانيا(م القضاء املدين وتقام بصفة مستقلة دعوى التعويض أما

 :تقادم التعويض أما القضاء اجلزائي والتجاري: أوال

 :أما القضاء اجلزائي -

تقادم دعوى التعويض ضد الناقل إذا كانت مرتبطة بالدعوى العمومية بنفس املدة اليت تتقادم ا هذا ف

ت جنحة، وسنتني إذا كانـت خمالفـة   سنوات إذا كان 3سنوات إذا كانت جناية و 10األخرية أي 

  .قانون اإلجراءات اجلزائية) 7،8،9املواد (

                                                
 .1995ینایر  25الموافق لـ  1415شعبان  23المؤرخ في  95/07األمر رقم  - 1
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 :أما القضاء التجاري -

كل "من القانون التجاري بأن  74ومبا أن األمر يتعلق بعقد نقل، فإن القانون التجاري حدد يف املادة 

دم مبضي ثالثة أشهر دعوى ناشئة عن عقد نقل األشخاص أو عقد العوملة لنقل األشخاص يشملها التقا

  ".أعوام منذ تاريخ احلادث الذي تولدت عنه

 :تقادم دعاوي التعويض أما القضاء املدين: ثانيا

إذا كانت دعوى التعويض مقامة بصفة مستقلة أمام القاضي املدين فعندئذ ختضع لتقادم الدعوى املدنية أي مبدة 

  .من القانون املدين اجلزائري 308سنة طبقا للمادة  15

بنوعيه نقل األشخاص (من خالل دراستنا ملا سبق جند أن طرق الدفع املسؤولية املدنية للناقل بالسكك احلديدية 

هي احلاالت اليت يتم من خالهلا استبعاد مسؤولية حبيث ميكنه أن يدرء عـن نفسـه تلـك    ) أو نقل البضائع

القوة القاهرة إلعفائه كلية منـها وأشـرنا إىل    املسؤولية بانتباه السبب األجنيب كخطأ املسافر أو خطا الغري أو

القضاء الفرنسي يتشدد يف صفات وشروط السبب األجنيب املعين للمسؤولية حىت يف حالة رجوع احلادث إىل 

أعمال التخريب ويسحب لو تطبق نفس األحكام على احلوادث اليت تقع بفعل األعمال التخريبية اليت تعرفهـا  

  .البالد

طبيعة القانونية هلذه املسؤولية عرفنا أا تتأرجح بني املسؤوليتني العقدية والتقصريية وبناءا عليـه  وعند منافسة ال

أكرب التساؤل حول طبيعة الناقل بالنسبة لنفس املسافر من املسؤولية العقدية تارة إىل املسـؤولية التقصـريية يف   

  .املسؤوليتني أضيف مما كنا نتوقعأحوال أخرى، وهو ما ميكن استخالصه بأن احلدود الفاصلة بني 

غري أن تردد القضاء يف تقرير أن مثل هذه احلالة تدخل يف إطار النظام التقصريي وتلك يف النظام العقدي، فإن 

ذلك يرجع على الرغبة يف مساعدة املضرور يف تسهيل حصوهلم على التعويض كهدف نيل وبالتايل كان مـن  

مة الذي مسح باإللقاء على قواعد املسؤولية العقدية دون خـرق قاعـدة   نتيجة ذلك خلق التزام بضمان السال
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للجميع بني املسؤوليات وفيما يتعلق بالتعويض عن هذه احلوادث، قلنا بأا ختضع للقواعد العامة لعدم وجود 

نص خاص بنظام التعويض عن هذه احلوادث كما هو احلال بالنسبة حلوادث السيارات وأن مبلـغ التعـويض   

أي جتارـا  (كوم به عن الضرر الذي أصابه سواء كانت األضرار اجلسمانية أو املالية املتعلقـة بالبضـاعة   احمل

تسدد ميزانية الشركة بعد وجود التأمني على هذه احلوادث العتبارات مالية حبتة وهذا إعماال ملبـدأ  ) وأمواهلا

التأمن عن هذه احلوادث فلقد مت إنشاء صندوق التضامن االجتماعي وحتميل اتمع هذه املسؤوليات يف غياب 

خاص بالتعويضات متاشيا مع النظرية املوضوعية على أساس الضرر بكثرا وضمان معاملـة واحـدة لكـل    

  ).سواء نقل األشخاص أو نقل البضائع(املضرورين من حوادث النقل والسكك احلديدية 

دعاوى للتعويض، إما دعوى أمام القاضي اجلزائي يف  ومن أجل التعويضات فيكون أمام املسافر املضرور ثالث

حالة ثبوت إدانة الناقل حمكوم عليه بعقوبة معينة ويف الدعوى املدنية متنح التعويضات للمضرور سواء من طرف 

املسافر أو ورثته يف حالة الوفاة ويف حالة براءة السائق على املضرور أو ورثته رفع دعوى التعويض أما القاضي 

  ).ج.م.ق 124املادة (ين لالستفادة من التعويضات يف حالة ثبوت مسؤولية الناقل جزائيا املد

ة األشـياء  ــأما يف حالة براءة الناقل فإن املضرور ميكنه رفع الدعوى أمام القاضي املدين على أساس حراس

  ).ج.م.ق 138املادة (

ه سواء يف حالة اإلدانة أو الرباءة للناقل، وال ميتد كما أن للحكم اجلزائي حجية أمام القاضي املدين الذي يتقيد ب

  .هذا التقييد إىل املسؤوليات األخرى خاصة املسؤولية على أساس حراسة األشياء

وللقاضي السلطة التقديرية يف التعويض سواء على أساس املسؤولية التقصريية أو العقدية مع مراعاة مـا حلـق   

مراعاة الظروف املالبسة للمضرور وفقا للقانون وخاصة الشخصية  الدائن من خسارة وما حلقه من كسي مع

  .منه

  .كما جيب على املضرور أن يرفع دعواه يف اآلجال احملددة قانونا و إال سقط حقه يف املطالبة حبقوقه
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يها ويف األخري من خالل دراستنا املتواضعة ملوضوع طرف الدفع املسؤولية املدنية للناقل بالسكك احلديدية بنوع

، يربز لنا أن الدراسات الفقهية واليت كانت أصال مدعمة أساسا ويف الغالـب  )نقل األشخاص ونقل البضائع(

على االجتهادات القضاء الفرنسي تبقى دراسات قاصرة أمام غياب النصوص القانونية الصـرحية، املختصـة   

إليها يف دراستنا نأمل أا مازالت يف حمـل   والتفصيلية واليت من شأا أن حتل كثريا من اإلشكاليات اليت تطرقنا

  .تطور خاصة يف الفقه والقضاء وهو ما يفتح آفاقا واسعة أمام تطورها يف املستقبل

 

  



 
 



 387

  فرس المحتوى
  

  1  مقدمة
  12  من المسؤولیةو الجوي  البحريحاالت إعفاء الناقل : الباب األول

  13  من المسؤولیة حاالت إعفاء الناقل البحري: الفصل األول
  14  إلعفاء الناقل البحري من المسؤولیة القانونیةالحاالت : المبحث األول
حة البحريالدفوع المتعلقة بالسفینة والمال: المطلب األول  15  

  16  التزامات خاصة بالسفینة -أ
  17  االلتزامات الخاصة بالطریق المالحي -ب
  18  االلتزامات الخاصة بالبضاعة -ج

  19  الدفوع المتعلقة بالسفینة: الفرع األول
  19  عدم صالحیة السفینة للمالحة : أوال
  21  عیب خفي بالسفینة: ثانیا

  21  مفھوم العیب الخفي -أ
  22  نطاق تطبیق العیب الخفي -ب

  26  الدفوع المتعلقة بالمالحة البحریة: الفرع الثاني
  26  األخطاء المالحیة: أوال

  26  مفھوم الخطأ المالحي -أ
  27  الخطأ في المالحة) 1(
  28  الخطأ في اإلدارة السفینة) 2(

  28  أساس إعفاء األخطاء المالحیة من السفینة -ب
  29  عزلھتعیین الربان و: أوال
  29  مھمة الربان وعزلھ: ثانیا
  31  الفرق بین الخطأ المالحي والخطأ التجاري: ثالثا

  31  الخطأ المالحي -أ
  31  بعض صور األخطاء المالحیة -

  32  الخطأ التجاري -ب
  34  مخاطر وحوادث البحر: ثانیا
  34  المقصود بمخاطر وحوادث البحر: أوال
  36  تطبیقات مخاطر البحر: ثانیا
  38  انقاذ حیاة األشخاص أو األموال في البحر: ثالثا

  39  المساعدة واالنقاذ البحري - 1
  39  مفھوم المساعدة واالنقاذ  -أ

  39  آثار المساعدة واالنقاذ -ب
  40  تغییر طریق السفینة - 2
  40  انقاذ األشخاص: أوال -
  42  إنقاذ األموال: ثانیا -



 388

  44  ب البضاعةخطأ الغیر وعیو: المطلب الثاني
  44  خطأ الغیر: الفرع األول

  45  الحریق: أوال
  47  )ك/803(األفعال المسببة لحادث ال ینسب للناقل : ثانیا
  48  األسباب األخرى: ثالثا
  48  الحرب وفعل الحرب مخاطر: أوال
  49  فعل العدو العام: ثانیا

  50  الدفوع المتعلقة بعیوب البضاعة: الفرع الثاني
  50  عیب الذاتي للبضاعةال: أوال
  52  نقص البضاعة أثناء السفر: ثانیا
  54  أخطاء الشاحن: ثالثا

  56  مفھوم خطأ الشاحن - 1
  57  تطبیقات خطأ الشاحن - 2
  57  انعدام أو عدم كفایة التغلیف -أ

  58  العالمات وإتقانعدم كفایة  -ب
  59  االستثنائیةما یعتبر من الحوادث : المطلب الثالث

  59  اإلضراب :أوال
  61  القوة القاھرة: ثانیا

  62  الشروط الواجب توافرھا في القوة القاھرة والحادث المفاجئ -أ
  63  على إعفاء الناقل البحري أثر القوة القاھرة -ب

تعمد الشاحن ذكر بیانات غیر صحیحة عن طبیعة البضاعة أو : أوال
  قیمتھا

66  

  67  نقل البضاعة على سطح السفینة: ثانیا
  68  نقل الحیوانات الحیة: ثالثا

  69  من اإلعفاء نالمستفیدو: الفرع األول
  70  المستفیدون من اإلعفاء: أوال

  70  الناقل البحري -أ
  70  مندوبو الناقل -ب
  70  قیام عالقة التبعیة - 1
  70  ثبوت مسؤولیة التابع مسؤولیة تقصیریة - 2
ع في حال تأدیة الوظیفة أو ثبوت أن الخطأ الذي ارتكبھ التابع قد وق - 3

  بسببھا أو بمناسبتھا
71  

  72  المسؤولیة التي یسري علیھا اإلعفاء: الفرع الثاني
  73  المقصود بالخسائر واألضرار: أوال

  73  الھالك - 1
  73  التلف - 2



 389

  73  التأخیر - 3
  74  الفرق بین الخطأ المفترض والمسؤولیة المفترضة: ثانیا
  76  ة المسؤولیة المفترضةتطبیقات النظری: ثالثا
  76  تطبیقات النظریة في القانون المدني: أوال
  77  تطبیقات النظریة في القانون التجاري: ثانیا

  77  أساس مسؤولیة الناقل الجوي -أ
  77  أساس مسؤولیة الناقل البري -ب

  79  تحدید مسؤولیة الناقل البحري للبضائع واألشخاص: المبحث الثاني
  80  الشروط التعاقدیة المتعلقة باإلعفاء أو تحدید المسؤولیة: لالمطلب األو

  81  مدى صحة شرط اإلعفاء من المسؤولیة عن أخطاء الناقل: فرع أول
  81  الموقف في فرنسا:أوال
الموقف في معاھدة بروكسل في شرط اإلعفاء من المسؤولیة عن :ثانیا

  األخطاء الشخصیة للناقل
82  

  83  ائرالموقف في الجز:ثالثا
مدى صحة اإلعفاء من المسؤولیة عن أخطاء تابعي الناقل :فرع ثاني 

  البحري
83  

  84  الوضع في فرنسا :أوال 
  84  الحكم بصحة شروط اإلھمال بصورة مطلقة -أ

  84  االستثناء-ب
  85  الوضع في مصر: ثانیا

  85  صحة شرط اإلھمال بصورة مطلقة -أ
  86  االستثناء -ب

  86  الجزائر الوضع في: ثالثا
  87  شرط االعفاء من المسؤولیة: الثاني المطلب

  87  بطالن الشروط االتفاقیة كأصل عام: فرع أول 
  90  جواز الشروط االتفاقیة كاستثناء: فرع ثاني 

  91  مفھوم التكفل بالبصاعة والتسلیم الى المرسل الیھ أو ممثلھ القانوني: أوال 
  91  التكفل بالبضاعة المفھوم  - 1
  92  ى المرسل الیھ أو ممثلھ القانوني البصاعة ال تسلیممفھوم  - 2

  92  المفھوم الفقھي و القضائي و القانوني للتسلیم 
  92  المفھوم الفقھي  - أ

  92  المفھوم القضائي   -ب
  93  المفھوم القضائي للتسلیم -ج

  94  أطراف التسلیم : ثانیا
  95  لناقل البحري من عدمھالحق في التحدید القانوني ا: المطلب الثاني 

  96  التحدید القانوني للمسؤولیة : الفرع االول 
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  97  الحد األعلى للمسؤولیةمقدار: أوال 
  97  المقصود بالطرد  - أ

  98  وحدة الشحن   - ب
  99  حالة النقل بالحاویات: ثانیا 

  100  حساب الحد األعلى للمسؤولیة : الفرع الثاني 
  103  من التحدید ناةالحاالت المستث:المطلب الثالث 

  104  العمل العمدي :  األولالفرع 
  107  إھمال الناقل: الفرع الثاني
  109  تقدیم الشاحن بیان بطبیعة البضاعة وقیمتھا: الفرع الثالث

  110  الشروط الواجب توافرھا في البیان: أوال
  110  أن یقوم الشاحن قبل الشحن بتقدیم بیانا عن طبیعة البضاعة وقیمتھا - 1
  110  القیمة المعلنة أكثر من الحد األعلى للمسؤولیة - 2
  111  إدراج ھذا البیان في سند الشحن - 3

  111  أثره القانوني: ثانیا
  112  المستفیدون من التحدید وطبیعتھ القانونیة: المطلب الرابع

  112  المستفیدون من التحدید: الفرع األول
  112  الناقل: أوال

  114  المتتابع الناقل في النقل -أ
  114  النقل في النقل البحري المختلط -ب

  115  تابعي الناقل: ثانیا
  115  طبیعة التحدید القانوني: الفرع الثاني

  118  حاالت إعفاء الناقل الجوي: الفصل الثاني
 64/1966وفقا للقانون رقم وأساسھا طبیعة المسؤولیة : المبحث األول

  98/06وقانون 
119  

المتعلق  64/166طبیعة المسؤولیة وأساسھا وفقا لقانون: لالمطلب األو
  بالخدمات الجویة

119  

وأساسھا وفقا قانون الطیران المدني  طبیعة المسؤولیة: المطلب الثاني
  98/06الجدید

119  

  121  حاالت مسؤولیة الناقل الجوي: المبحث الثاني
  121  المسؤولیة عن األضرار البدنیة: المطلب األول

  122  شروط المسؤولیة: األول الفرع
  122  وقوع الحادث: أوال
  123  النطاق الزمني لاللتزام بضمان السالمة: ثانیا
  124  الضرر: ثالثا

  125  شروط قیام مسؤولیة الناقل الجوي للبضائع: الفرع الثاني
  126  الضرر: أوال
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  126  الحادثة: ثانیا
  127  النطاق الزمني للنقل: ثالثا

  128  استبعاد مسؤولیة الناقل الجوي لألشخاص والبضائع: نيالمطلب الثا
  128  إثبات انتفاء خطأ الناقل الجوي: الفرع األول

  129  اتخاذ التدابیر الضروریة لتفادي الضرر: أوال
  130  معنى التدابیر الضروریة - أ

  130  النظریات المفسرة لمفھوم التدابیر الضروریة - ب
  130  الحرفينظریة التفسیر : النظریة األولى

  131  النظریة الثانیة التفسیر الموسع للتدابیر الضروریة
  132  آثر التدابیر الضروریة -ج

  132  التفسیر المضیق للتدابیر الضروریة: النظریة الثالثة
  134  استحالة اتخاذ التدابیر الضروریة: المبحث الثاني
  134  القوة القاھرة: المطلب األول

  135  لقوة القاھرةعناصر ا: األول الفرع
  136  أثر القوة القاھرة على مسؤولیة الناقل الجوي: الفرع الثاني

  138  العیب الخفي أو الذاتي بالطائرة: المطلب الثاني
 Risque de) مخاطر التطور(دفع الحالة الفنیة : المطلب الثالث

développement  
139  

  141  اعةخطأ المضرور والعیب الذاتي في البض: المطلب الرابع
  141  خطأ المضرور :الفرع األول
  143  العیب الذاتي بالبضاعة: الفرع الثاني
  145  تطبیقات قضائیة على أعمال القرصنة:الفرع الثالث

  147  شرط اإلعفاء من المسؤولیة: المبحث الرابع
مدى صحة شرط اإلعفاء من المسؤولیة بالنسبة للنقل : المطلب األول

  عاتفي بعض التشریالجوي 
147  

  148  التشریع فرنسيالموقف في : الفرع األول
  148  الحالتان اللتان أجاز فیھما الشرط

  148  المقصود بمخاطر الجو -أ
  148  المقصود بالخطأ في قیادة الطائرة -ب
  148  القیود التي تلحق صحة الشرط في الحالتین السابقتین - 2
  149  طالحالتان اللتان أبطل فیھما القانون الشر - 3
  149  حالة التأخیر ومدى شرط اإلعفاء فیھا - 4

  150  يمصرالتشریع الالموقف في : الفرع الثاني
  150  نقل األشیاء - 1
  150  نقل الركاب - 2

  150  التشریع الجزائريالموقف في : الفرع الثالث
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  152  تحدید مسؤولیة الناقل الجوي لألشخاص والبضائع: المطلب الثاني
  153  المسؤولیة المحدودة  للناقل الجوي: الفرع األول

  154  مفھوم تحدید المسؤولیة: أوال
  154  مبررات تحدید مسؤولیة الناقل الجوي -أ

  155  مقدار الحد األقصى للتعویض -ب
  155  مقدار الحد األقصى للتعویض في التشریع الدولي: أوال

ل الھاي وبروتوكو 1929الحد األقصى للتعویض في اتفاقیة وارسوا  - 1
1955  

155  

 1971الحد األقصى للتعویض في بروتوكول جواتیماال لعام - 2
  1975وبروتوكول مونتریال لعام 

156  

  157  1999الحد األقصى للتعویض في اتفاقیة موریال  - 3
  157  مقدار الحد األقصى للتعویض في التشریع الجزائري: ثانیا
  158  واألمتعة المحمولة الحد األقصى للتعویض في نقل األشخاص: ثالثا

  159  الحد األقصى للتعویض في نقل البضائع المسجلة: رابعا
  161  الحد األقصى في حالة الضرر الجزئي -أ

  161  حساب الحد األقصى للتعویض -ب
  162  االستثناءات الواردة على المسؤولیة المحدودة -ج
  163  الالزمة عدم إصدار وثائق النقل أو عدم اشتمالھا على البیانات -
  163  في اتفاقیة وارسوا تذكرة سفر - 1
  164  يالجزائر تذكرة السفر في التشریع  - 2
  164  تذكرة السفر وبیان األمتعة -أ

  165  الجويرسالة النقل  -ب
  166  ارتكاب غش أو خطأ معادل للغش: ثانیا

  166  1929الغش والخطأ المعادل للغش في اتفاقیة وارسوا  -أ
  167  98/06الخطأ المعادل لھ في قانون الطیران المدني رقم الغش و -ب
  168  سقوط الدعوى وتقادمھا كسبب معفي من المسؤولیة: الخامس مبحثال

  168  سقوط دعوى المسؤولیةالمطلب األول 
  169  دعوى المسؤولیةتفادي : المطلب الثاني

  171  التأمین كوسیلة لدفع مسؤولیة الناقل: السادس المبحث
  172  أھمیة التأمین من مسؤولیة الناقل الجوي: األول المطلب
  173  مفھوم التأمین اإلجباري: الثاني المطلب
  175  حدود التأمین من مسؤولیة الناقل الجوي: الثالث المطلب
  176  فكرة التأمین وحوادث الطائرات: الرابع المطلب

  179  بالسكك الحدیدیة حاالت إعفاء الناقل عبر الطرق والناقل: الباب الثاني
  180  حاالت إعفاء الناقل لألشخاص عبر الطرق: الفصل األول

  181  اإلعفاء القانوني للمسؤولیة: المبحث األول
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  182  القوة القاھرة: المطلب األول
  182  ماھیة القوة القاھرة -أ

  183  أھمیة القوة القاھرة -ب
  185  السببیة -ج
  186  أثر السبب األجنبي - د
  188  خطأ المسافر: مطلب الثانيال

  189  خطأ المضرور في نطاق المسؤولیة العقدیة: الفرع األول
  191  دفع مسؤولیة الناقل بخطأ الراكب: الفرع الثاني
  193  موقف الفقھ من فعل المسافر: الفرع الثالث
  195  موقف التشریع: الفرع الرابع

  196  موقف المشرع الجزائري: أوال
  196  كب كسبب إعفاء كلي للمسؤولیةخطأ الرا -أ

  198  خطأ الراكب سبب إعفاء جزئي للمسؤولیة  -ب
الحاالت التي یكون خطأ المضرور فیھا سببا في التخفیف من  - 1

  المسؤولیة
198  

  199  الحالة األولى - أ
  201  الحالة الثانیة - ب

  202  اآلثار المترتبة على تخفیف المسؤولیة - 2
  204  استنادا إلى فعل الغیراإلعفاء : المطلب الثالث

  204  فعل الناقل: الفرع األول
تراجم فعل الغیر وفعل الناقل وفعل المسافر في وقوع   :الفرع الثاني

  الضرر
206  

  206  اشتراك فعل الغیر مع فعل المسافر في وقوع الضرر :أوال
  207  اشتراك فعل الغیر مع فعل المسافر في وقوع الضرر ثانیا

  208  طرق دفع مسؤولیة ناقل البضائع: نيالمبحث الثا
  209  اإلعفاءات القانونیة: المطلب األول

  209  القوة القاھرة: الفرع األول
  210  عیب خاص بالشيء أو العیب الذاتي: الفرع الثاني
  212  )المضرور(خطأ المرسل : الفرع الثالث

  213  استغراق أحد الخطأین للخطأ اآلخر -أ
  214  لخطأ المشترك  -ب

  215  فعل الغیر: الفرع الرابع
  216  تعریف فعل الغیر: أوال
  217  فعل الغیر سبب إعفاء من كل المسؤولیة: ثانیا
  220  فعل الغیر سبب مساھم في إحداث الضرر: ثالثا

  222  تطبیقات قضائیة وعملیة: رابعا
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  224  اإلعفاء االتفاقي من المسؤولیة: الثاني المطلب
  224  ة نقل األشیاء ودفع المسؤولیةحال: األولالفرع 

  226  يمصرالتشریع الالموقف في : أوال
  227  يلبنانال التشریعالموقف في : ثانیا
  227  يالجزائر التشریعالموقف في :ثالثا

  228  ناقل البضائع بین اإلعفاء الكلي أو الجزئي: المبحث الثالث
  228  أو التلفاإلعفاء الكلي أو الجزئي عن الضیاع : المطلب األول

  229  ھالك البضاعةعن اإلعفاء الكلي والجزئي : الفرع األول
  231  تلف البضائع: الفرع الثاني

  232  اإلعفاء الكلي أو الجزئي عن تأخر في تسلیم البضائع: المطلب الثاني
  233  بطالن شرط اإلعفاء من المسؤولیة: المطلب الثالث

  234  الت الھالك و التلفبطالن شروط إعفاء في حا: الفرع األول
  236  صحة شروط اإلعفاء في حالة تأخیر: الفرع الثاني

  238  اإلعفاء من المسؤولیة في حالة النقل البري لألشخاص: الرابعلمبحث ا
  239  االلتزام بضمان سالمة المسافر :المطلب األول

  239  التشریع الفرنسيالموقف في  :الفرع األول
  240  يمصرال التشریعفي الموقف  :الفرع الثاني
  240  يالجزائر التشریعالموقف في  :الفرع الثالث

االلتزام بتوصیل المسافر إلى المكان المتفق علیھ في : المطلب الثاني
  الوقت المحدد

241  

  241  التشریع الفرنسيالموقف في  :الفرع األول
  241  يمصرال التشریعالموقف في  :الفرع الثاني
  242  يالجزائر التشریعموقف في ال :الفرع الثالث

  242  اإلعفاء اإلتفاقي: المطلب الثالث
  242  بالنسبة لنقل األشیاء: الفرع األول
  246  بالنسبة لنقل األشخاص: الفرع الثاني

  251  دعوى المسؤولیة: المبحث الخامس
  252  سقوط الدعوى بالتقادم: المطلب األول
  254  تقدیر التعویض: المطلب الثاني

  257  دعاوى التعویض عن حوادث السكك الحدیدیة: لمطلب الثالثا
  257  البضائع واألشیاء: أوال
  257  الھالك: ثانیا
  257  التلف: ثالثا

  258  التأخیر: رابعا
  259  دعوى التعویض على أساس حراسة األشیاء: المطلب الرابع

  260  طرق تقدیر التعویض: الفرع األول
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  260  ةالمسؤولیة العقدی: أوال
  261  ثانیا المسؤولیة التقصیریة

  261  االختالف بین المسؤولیتین من حیث مدى التعویض: ثالثا
  265  المستحقون للتعویض: الفرع الثاني
  266  تقادم دعاوى التعویض: الفرع الثالث
  269  تقدیر التعویض: الفرع الرابع

  269  سقوط الدعوى بالتقادم: الفرع الخامس
  272  حاالت إعفاء الناقل بالسكك الحدیدیة من المسؤولیة :الفصل الثاني
أسباب إعفاء النقل بالسكك الحدیدیة لألشخاص من : المبحث األول

  المسؤولیة
275  

التكییف القانوني للمسؤولیة المدنیة عن حوادث نقل : المطلب األول
  األشخاص بالسكة الحدیدیة

276  

عن حوادث نقل األشخاص بالسكة طبیعة المسؤولیة المدنیة : الفرع األول
  الحدیدیة

276  

  278  المسؤولیة العقدیة في مجال نقل األشخاص بالسكك الحدیدیة: أوال
  281  المسؤولیة عن األشیاء غیر الحیة في النطاق العقدي: ثانیا

  283  شروط المسؤولیة العقدیة عن فعل األشیاء غیر الحیة: الفرع الثاني
  284  ین المسافر المضرور والناقلوجود عقد النقل ب: أوال
  284  وجود شيء غیر حي في حراسة الناقل یحول دون تنفیذ عقد النقل: ثانیا
  285  تدخل الشيء غیر الحي في عدم تنفیذ االلتزام العقدي: ثالثا

المسؤولیة التقصیریة في مجال نقل األشخاص بالسكك : الفرع الثالث
  الحدیدیة

286  

  288  األشیاء غیر الحیة في مجال النقل بالسكك الحدیدیةالمسؤولیة عن : أوال
مسؤولیة الناقل عن أعمال تابعیھ في مجال نقل األشخاص بالسكك : ثانیا

  الحدیدیة
289  

  291  أساس مسؤولیة ناقل األشخاص بالسكة الحدیدیة: المطلب الثاني
  292  نظریة الخطأ: الفرع األول

  292  مضمون النظریة: أوال
  293  تقییم النظریة: ثانیا

  294  نظریة الخطأ في الحراسة: الفرع الثاني
  295  مضمون النظریة: أوال
  295  تقییم النظریة: ثانیا

  296  نظریة الضمان: الفرع الثالث
  297  مضمون النظریة: أوال
  298  تقییم النظریة: ثانیا

  299  نظریة الضرر: الفرع الرابع
  300  مضمون النظریة: أوال
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  300  صورة المطلقةال - 1
  301  الصورة المقیدة- 2

  302  تقدیر النظریة: ثانیا
موقف كل من التشریع والقضاء الجزائریین من طبیعة : المطلب الثالث

  وأساس مسؤولیة ناقل األشخاص بالسكة الحدیدیة
304  

  304  موقف التشریع الجزائري: الفرع األول
  306  موقف القضاء: الفرع الثاني

  307  ألولاالتجاه ا
  307  االتجاه الثاني
  307  االتجاه الثالث
أثر السبب األجنبي في إعفاء الناقل بالسكك الحدیدیة من : المبحث الثاني

  المسؤولیة
310  

  310  القوة القاھرة: المطلب األول
  312  خطأ المضرور: المطلب الثاني
  322  خطا الغیر: المطلب الثالث
  326  وطبیعة مسؤولیة الناقل السكك الحدیدیةسریان النقل ب: المبحث الثالث
  326  سریان النقل بالسكك الحدیدیة :المطلب األول

  327  موقف الفقھ : أوال
  328  موقف القضاء: ثانیا
  329  موقف قوانین التجارة: ثالثا
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  :خامتة

املسؤولية املفترضة يف القانون البحري اجلزائري قائمة على أساس التزام الناقل البحري بتحقيق نتيجة ال ميكن -

  .التخلص من مسؤوليته إال بالسبب األجنيب

خالفا للمسؤولية يف معاهدة هامبورغ القائمة على اخلطأ املفترض على أساس بذل عناية فقط يثبت الناقل أنه -

  .ذل عناية أي بذل ما يف وسعه من أجل وصول البضائع إىل ميناء التفريغقام بب

املشرع أعطى امتيازات للناقل البحري للبضائع يف نفي مسؤوليته، فأعطاه االمتياز األول وهو دفع مسـؤوليته  

املذكورة وعند عجزه عن إثبات حالة من احلاالت  803بإثبات حالة من احلاالت القانونية املذكورة يف املادة 

له امتياز آخر وهو يعترب مبثابة دفع ثاين وهو حتديد مسؤوليته مببلغ ) ج(وحكم عليه بالتعويض، أعطى املشرع 

  .معني ال ميكن أن يزيد عليه

  .وحدة حسابية لكل طرد أو حاوية 10.000إن احلد األعلى الذي طبقه املشرع اجلزائري ال يزيد  -

 .تفاق عليه وحد أقصى يف نظام مسؤولية الناقل البحري القانونيةميثل احلد األدىن ملا ميكن اال -

حمددة ) ق م127(ق ب عكس املوجود يف القواعد العامة 803إن الدفوع القانونية حمددة حصرا يف املادة   -

  .على سبيل املثال

األخرية صـورة  ج تدخل يف نطاق القوة القاهرة وهذه .ب.ق 803إن الكثري من احلاالت احملددة يف املادة  -

من صور السبب األجنيب وألن السبب األجنيب يعرفه القاضي اجلزائري ألنه موجود يف القواعد العامة، ويتعامل 

معه باستمرار، لكن إذا كانت هناك أسباب وتدخل ضمن القوة القاهرة فالقاضي هنـا يتوسـع يف تفسـري    

ج مأخوذة مـن معاهـدة   .ب.ق 803ة يف النصوص خاصة وأن بعض األسباب القانونية لإلعفاء واملوجود

بروكسل وهذه األسباب وضعت متأثرة املذهب األجنلوا سكسوين املعتمد على األحكام والسوابق القضـائية  
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األسباب األخرى اليت ال يكون "واليت ال تتالءم وتشريعنا الوطين واألفضل أن تدرج الكثري من اإلعفاءات مثل 

 .كلها تدرج يف القوة القاهرة..." نه، األفعال املسببة حلادث ال ينسب للناقلالناقل أو من ينوب عنه مسؤوال ع

مل يتطرق القانون البحري اجلزائري إىل الضرر اهول اخلاص باخلسائر واألضرار الالحقة بالبضاعة خاصة يف  -

اصة باألشخاص، فهو مسائل دفع املسؤولية، واجلهة اليت تلتزم بالتعويض عكس اخلسائر واألضرار اجلسمانية اخل

واملتضمن  75/58يعدل ويتمم األمر رقم  10.05مكرر من قانون  140نظمها يف القواعد العامة يف املادة 

إذا انعدم املسؤول عن الضـرر اجلسـماين ومل تكـن    "مكرر على  140القانون املدين الذي ينص يف مادته 

 اعتقادنا كان من األفضل أن ينص على الضـرر  يف" للمتضرر يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر

 .اهول اخلاص الك البضاعة واجلهة اليت تلتزم بالتعويض وأن يكون الضرر كايف لنفي مسؤولية الناقل

واملسماة هيئة األمم املتحدة املتعلقة بنقل البضائع عن طريق البحر، ورغم  1978إن معاهدة هامبورغ لسنة  -

،  املنصوص عليها يف اتفاقية بروكسل،" السبعة عشر"لشاحن وإلغاء مجيع حاالت اإلعفاء أا جاءت حلماية ا

فإن اجلزائر مل تنظم بعد إىل هذه االتفاقية والزالت تطبق معاهدة بروكسل، ومل تصـادق علـى بروتوكـول    

نظـام  " 3"ديل نظام التع" 2"نظام اتفاقية بروكسل " 1" فنجد إذن العامل ثالثة أنظمة 1968التعديل لسنة 

 .1978معاهدة هامبورغ 

وهذا يف النقل البحري يف عقد النقل لوسيط واحد ما بالك إذا كان النقل متعدد الوسائط، وذلك كأن تنقـل  

البضاعة من السكك احلديدية مبوجب عقد نقل خيضع التفاقية كورتيف مث تنقل نفس البضائع على السـفينة  

ظمة الثالثة السابقة مث تواصل البضائع طريقها حنو اجلو مبوجب عقـد  مبوجب نقل حبري خيضع لواحد من األن

خيضع التفاقية وارسوا فإذا وصلت البضاعة متضررة فأي نظام من األنظمة السابقة يطبق على الرتاع؟ وكيف 

 ينفي الناقل مسؤوليته يف كل نظام وإذا عجز عن نفي مسؤوليته فإنه يتجه إىل حتديد مسؤوليته، لتحديد ذلـك 

  جيب النظر إىل الوسط الذي وقع فيه الضرر، وكيف ميكن نفي مسؤولية الناقل تبعا لكل نظام؟
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وهلذا جاءت معاهدة هيئة األمم املتحدة املتعلقة بالنقل املتعدد الوسائط ومبوجب هذه االتفاقية يكـون هنـاك   

ذي يربم العقود مع ناقلني شخص يسمى متعهد النقل هو الذي يتعاقد معه صاحب البضاعة ومتعهد النقل هو ال

آخرين أو ينقل البضاعة بوسائله اخلاصة وإذا وصلت البضاعة متضررة فإن العالقة بني متعهد النقـل ومالـك   

البضاعة حتكمه االتفاقات املتعلقة بالنقل املتعدد الوسائط وبامكانه أن ينفي مسؤوليته تبعا لكل نظام وإذا عجز 

  .ته حسب كل نظامعن ذلك ليس له سوى حتديد مسؤولي

إن محاية حقوق األفراد وكذا املصلحة االقتصادية  للوطن أولوية يقرها أي تشريع وملا كانت اجلزائر منظمة  -

سنة على هذه االتفاقية، ألن  80، فمنذ ذلك الوقت مضت حوايل أكثر من 1924إىل معاهدة بروكسل لسنة 

اد السوق وتوقيع اتفاق الشراكة اجلزائري األوريب ودخوله النظام االقتصادي تغري وهو توجه اجلزائر حنو اقتص

 .فما بالك بدخول اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية 2005حيز النفاذ سبتمرب 

والتصدير خاصة من قبل اخلواص مـن وإىل   دوفتح السوق احلرة وهذا ما يؤدي إىل تضاعف عمليات االستريا

بية باعتبار اجلزائر من الدولة الشاحنة، وهلذا هناك اتفاقيـة هـامبورغ   اجلزائر، فيستعمل اخلواص السفن األجن

، وهذه االتفاقية قلصت كثريا من اإلعفاءات وأبقت 1992واليت دخلت حيز النفاذ سنة  1978املنعقدة سنة 

واملالحة  على حالتني فقط، وذا تشجيع الشاحنني ويف اعتقادنا أن فائدا أكثر ملنظومتنا القانونية بصفة عامة

  .البحرية بصفة خاصة

إن األسباب الثانوية اليت تؤدي إىل دفع املسؤولية عن الناقل اجلوي بعد أن كانت قد حتققت مواجهته سـواء  -

  .يف القوانني اخلاصة بالنقل اجلوي أو يف القواعد العامة

ضارة باملسافرين الف آثاره وي من مسؤوليته عن حادث يقع وخيلوهذه األسباب القانونية اليت تعفي الناقل اجل

أو الشاحن وهي القوة القاهرة، فعل الغري، خطأ املضرور، فعل املرسل، العيب الذايت للبضاعة واإللغاء من جهة 
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وإثبات انتفاء األخطاء وإثبات اخلطأ املالحي يف اتفاقية وارسوا الدولية وغريها من األسباب يف الربوتوكوالت 

  .وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوى وسقوطها بالتقادم من جهة أخرىواالتفاقيات الالحقة ا، 

أما بالنسبة لقواعد االختصاص القضائي، فاحمللي هي حمكمة املدعي عليه والنوعي هو كل قسم من أقسـان   -

ن فإننا نستنج ضياع حق املتضرر يف التعويض يف كثري من األحيان ذلك أ: احملكمة بالنسبة للنتائج املتوصل إليها

  .املسافر أو الشاحن نفسه عرضة خلسائر بدون تعويض

فإذا جارينا القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية يف كون فعل املصاب الذي طرأ ببعض إعفاءات الناقـل مـن   

املسؤولية، وحيمل املصاب نفسه تبعة خطئه فما هو املربر يف حالة تواجد القوة القاهرة، فالراكب أو مرسـل  

مها مل يرتكب أي خطأ رغم حلوق ضرر هلما والناقل بدوره ال يعد مرتكبا ألي خطأ، فال ميكـن  البضاعة كال

مسائلته عن ضرر مل يتسبب فيه ومعىن هذا أنه ال يكون للمسافر وال الشاحن أي سبيل للحصول علة تعويض، 

بب ضررا للراكب ويظهـر  أما بالنسبة لفعل الغري فإن الناقل ال يسأل عما يأتيه الشخص الثالث من أخطاء تس

ألول وهلة أن املضرور ميكنه الرجوع على هذا الغري بالتعويض وفقا للمبادئ العامة يف املسؤولية املدنية وعلى 

املضرور إثبات خطأ الشخص األجنيب عن عقد الناقل واملتسبب فيما حلقه من ضرر وقد يكون هذا الغـري يف  

أصابه يف جسمه أو أمواله كما لو كان هذا الغري خايل الذمة أو غري  منأى عن مطالبة املضرور له بالتعويض عما

معروف غري متاما أو ينتسب إىل بلد ال تنتظم فيه اجلهات القضائية فال يتمكن املصاب من احلصول على حقـه  

يف التعويض وبالتايل ضياع حق املتضرر فيكون املصاب بضرر نتيجة فعل الغري منطوي على خطأ مثل ضـحية  

  .قوة القاهرةال

إن فكرة إثبات اخلطأ ونفيه هي فكرة حمل تضارب االجتهادات القضائية فيما قررته حمكمة اليوم تنقضه غدا  -

وما استقر عليه بلد خيالفه آخر، وهذه الصورة متكررة وقدمية مل يستطع أن يرسي قواعدها ويوحد مواقـف  

عليها اتفاقية وارسوا الدولية وذلك بصرف النظر عن  إزائها وال أدل على ذلك من الصورة الشوهاء اليت جاءت



373 
 

املصاحل اخلاصة اليت نصت الدول الكربى حلمايتها على حساب غريها من الدول الضعيفة ضمن نصوص اتفاقية 

فرض واضعوها أن ال متس القضايا اجلوهرية إال قليال بالرغم من وجود القوانني اخلاصـة بـدفع املسـؤولية    

  .ية، فإنه ال يوجد تطور كبري بني هذه االتفاقيات رغم تباعد توارخيهاواالتفاقيات الدول

من خالل ما تقدم وبيانه يف العرض السابق فإنه ما تبني لنا جليا وما مت استنتاجه أن مسؤولية الناقـل الـربي   

وراء كل ذلك بنوعيها ليست أبدية وال مطلقة فقد يتم إعفائه من تلك املسؤولية إما كليا أو جزئيا واهلدف من 

ختفيف عبء املسؤولية املدنية عن كاهل الناقل وما قد ينجم عنها من تعطيل للمصاحل والتوقف عـن تقـدمي   

اخلدمات وعرقلة احلياة التجارية، وكذلك عدم مقدرة الناقل على حتمل التعويضات لوحده الناجتة عن املسؤولية 

  .ان ويتقامسا املسؤولية والتعويض يف حالة اخلطأ املشتركفكما الحظنا أن الناقل واملرسل أو املسافر قد يشترك

وعليه فإنه جيوز وبإمكان الناقل الربي من خالل ما مت شرحه أن يدفع املسؤولية عن نفسه كليا أو جزئيا وذلك 

بأن يثبت أن الضرر الذي وقع كان نتيجة لوقائع ال دخل له فيها وخارجة عن إرادته، إما على أساس إحـدى  

ت اليت نص عليها القانون كالقوة القاهرة أو نتيجة خطأ املرسل أو املسافر أو نتيجة لعيب يف املنقول نفسه احلاال

ص حسب احلالة، ويف أو نتيجة لفعل الغري اخلارج عن العقد، وذلك سواء تعلق األمر بنقل البضائع أو األشخا

مجيع األحوال جيب توافر شروط معينة وأال يكون الناقل قد ارتكب غش أو خطأ جسـيم، وإمـا أن يقـوم    

بإمكانية إعفاء نفسه من املسؤولية وذلك مبوجب إثبات وجود اتفاق مت االتفاق عليه مع املسافر أو املرسل يف 

هذا االتفاق أو االشتراط باإلعفاء الكلـي أو اجلزئـي   حدود ما يسمح به القانون قبل ترتب املسؤولية يقضي 

  .حسب طبيعة احلادث

ومن النقاط اهلامة اليت مت التطرق إليها هو عدم جواز إدراج شرط أو شروط يف عقد النقل تقضـي بإعفـاء   -

وبعبـارة   الناقل كلية من املسؤولية املدنية الناشئة عن العالقة العقدية، وإال فيكون كل اتفاق على ذلك باطل،

أخرى بطالن كل الشروط اليت ترمي إىل إعفاء الناقل من املسؤولية بطالنا مطلقا بقوة القانون ملخالفتها للنظام 
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العام هذا  وقد تطرقنا من خالل هذا املوضوع إىل دعوى املسؤولية املدنية من خـالل شـقني األول يتعلـق    

هذه الدعوى، حيث يعترب الدفع بسقوط الدعوى بالتقـادم  بإمكانية إعفاء الناقل من املسؤولية يف حالة تقادم 

أحد طرق إعفاء الناقل من املسؤولية، أما الشق الثاين تطرقنا فيه إىل كيفية تقدير التعويض يف حالـة اإلعفـاء   

  .اجلزئي من املسؤولية

زائري بسـن  إنه من خالل أمهية موضوع مسؤولية الناقل الربي وطرق دفعها فنرى ضرورة قيام املشرع اجل -

ووضع تشريع وقانون خاص بالنقل الربي خاصة لتحديد املسؤوليات الناشئة عنه وليس االكتفاء بالنص علـى  

 .كيفية تنظيم وسري وتسيري النقل الربي، وذلك على غرار القانون اخلاص بالنقل البحري

ـ  -واملسؤولية املدنية للناقل ككل–ضرورة جعل هذا املوضوع  - من الرزنامـة احملـددة   مقياسا ومقررا ض

للمواضيع اليت تدرس لطلبة القانون يف اجلامعة، نظرا ألمهية املوضوع وتشعبه وارتباطه باحلياة العامة واتصاله ا 

 .اتصاال وثيقا، وأال يكون قاصرا على ملتقى يتم هنا وهناك

، ...هم بالنقل البحري واجلويضرورة اهتمام الكتاب واملؤلفون وكل احلقوقيني ذا اال على غرار اهتمام -

 .وذلك من أجل إثراء املكتبة العلمية والقانونية ألن الكتابة يف هذا اال قليلة جدا

ضرورة البحث عن الكتب واملؤلفات اخلاصة بالنقل وجلبها من اجل سد الفراغ وملئ النقص املوجـود يف   -

 .ول الطالباملكتبة اجلامعية وإثرائها ذه املراجع وجعلها يف متنا

بنوعية نقل األشخاص أو "من خالل دراستنا ملا سبق جند أن طرق الدفع املسؤولية للناقل بالسكك احلديدية   -

هي احلاالت اليت يتم من خالهلا استبعاد مسؤولية حبيث ميكنه أن يدرأ عن نفسه تلك املسـؤولية  " نقل البضائع

أو القوة القاهرة إلعفائه كلية منها وأشـرنا إىل أن القضـاء   بانتفاء السبب األجنيب كخطأ املسافر خطأ الغري 

الفرنسي يتشدد يف صفات وشروط السبب األجنيب املعفي للمسؤولية يف حالة رجوع احلـادث إىل أعمـال   

 .التخريب ويستحسن لو تطبق نفس األحكام على احلوادث اليت تقع بفعل األعمال التخريبية اليت تعرفها البالد
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الطبيعة القانونية هلذه املسؤولية عرفنا أا تتأرجح بني املسؤوليتني العقدية والتقصريية وبناءا عليـه   وعند منافسة

أكرب التساؤل حول طبيعة الناقل بالنسبة لنفس املسافر من املسؤولية العقدية تارة إىل املسـؤولية التقصـريية يف   

  .ني املسؤوليتني أضيف مما كنا نتوقعأحوال أخرى، وهو ما ميكن استخالصه بأن احلدود الفاصلة ب

غري أن تردد القضاء يف تقرير أن مثل هذه احلالة تدخل يف إطار النظام التقصريي وتلك يف النظام العقدي، فإن 

ذلك يرجع على الرغبة يف مساعدة املضرور يف تسهيل حصوهلم على التعويض كهدف نبيل وبالتايل كان مـن  

السالمة الذي مسح باإلبقاء على قواعد املسؤولية العقدية دون خـرق قاعـدة   نتيجة ذلك خلق التزام بضمان 

للجمع بني املسؤوليات وفيما يتعلق بالتعويض عن هذه احلوادث، قلنا بأا ختضع للقواعد العامة لعدم وجـود  

 نص خاص بنظام التعويض عن هذه احلوادث كما هو احلال بالنسبة حلوادث السيارات وأن مبلـغ التعـويض  

أي جتارـا  "احملكوم به عن الضرر الذي أصابه سواء كانت األضرار اجلسمانية أو املالية املتعلقـة بالبضـاعة   

تسدد ميزانية الشركة بعد وجود التأمني على هذه احلوادث العتبارات مالية حبتة وهذا إعماال ملبـدأ  " وأمواهلا

اب التأمني عن هذه احلوادث فلقد مت إنشاء صندوق التضامن االجتماعي وحتميل اتمع هذه املسؤوليات يف غي

خاص بالتعويضات متاشيا مع النظرية املوضوعية على أساس الضرر بكثرا وضمان معاملـة واحـدة لكـل    

  ".سواء نقل األشخاص أو نقل البضائع"املضرورين من حوادث النقل والسكك احلديدية 

املضرور ثالث دعاوي للتعويض، إما دعوى أمام القاضي ومن أجل حتصيل التعويضات فيكون أمام املسافر  -

اجلزائي يف حالة ثبوت إدانة الناقل حمكوم عليه بعقوبة معينة ويف الدعوى املدنية متنح التعويضات للمضرور سواء 

من طرف املسافر أو ورثته يف حالة الوفاة ويف حالة براءة السائق على املضرور أو ورثته رفع دعوى التعـويض  

  ".ج.م.ق 124املادة "م القاضي املدين لالستفادة من التعويضات يف حالة ثبوت مسؤولية الناقل جزئيا أما

املادة "أما يف حالة براءة الناقل فإن املضرور يرع إىل رفع الدعوى أمام القاضي املدين على أساس حراسة األشياء 

  ".ج.م.ق 138
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الذي يتقيد به سواء يف حالة اإلدانة أو الرباءة للناقل، وال ميتد كما أن للحكم اجلزائي حجية أمام القاضي املدين 

  .هذا التقيد إىل املسؤوليات األخرى خاصة املسؤولية على أساس حراسة األشياء

وللقاضي السلطة التقديرية يف التعويض سواء على أساس املسؤولية التقصريية أو العقدية مراعاة ما حلق الدائن 

  .ن كسب مع مراعاة الظروف املالبسة للمضرور وفقا للقانون وخاصة الشخصية منهمن خسارة وما فاته م

  .كما جيب على املضرور أن يرفع دعواه يف اآلجال احملددة قانونا وإال سقط حقه يف املطالبة حبقوقه -

الفرنسي يربز لنا أن الدراسات الفقهية واليت كانت أصال مدعمة أساسا ويف الغالب على االجتهادات القضاء 

تبقى دراسات قاصرة أمام غياب النصوص القانونية الصرحية، املتخصصة والتفصيلية واليت من شـأا أن حتـل   

كثريا من اإلشكاليات اليت تطرقنا إليها يف دراستنا نأمل أا مازالت يف حمل تطور خاصة يف الفقه والقضاء وهو 

  .ما يفتح آفاقا واسعة أمام تطورها يف املستقبل

خالل دراستنا هذه نقول أن عقد نقل بالسكة احلديدية ما هو إال عقد من عقود النقل الربي اليت نظمهـا  من 

املشرع اجلزائري على غرار باقي التشريعات السيما الفرنسي واملصري يف القانون التجاري إال أن مسـؤولية  

بحري واجلوي مما فتح اال للفقه والقضاء الناقل بالسكك احلديدية غري واضح املعامل مقارنة مبسؤولية الناقل ال

ملعاجلة هذه املسؤولية اليت تضاربت حوهلا اآلراء فيما إذا كانت عقدية أو تقصريية وليس ذلك على املسـتوى  

احمللي فحسب حيث تكون مسؤولية الناقل بالسكك احلديدية عقدية حبكم االلتزام الناشئ عـن عقـد نقـل    

ضمان السالمة، لكن اإلشكال يكمن يف حدود تنفيذ العقد أي مىت تبدأ مسؤولية األشخاص أال وهو االلتزام ب

من القانون التجاري اجلزائـري   64الناقل العقدية ومىت تنتهي وذلك نتيجة الغموض الذي يكتنف نص املادة 

ـ  تقرا عليـه  خاصة أمام انعدام االجتهاد القضائي الذي يعطي تفسريا وافيا هلا، والذي بقي متشبثا مبا كان مس

االجتهاد القضائي الفرنسي الذي كان حيدد نطاق املسؤولية العقدية منذ اقتطاع املسافر للتـذكرة إىل غايـة   

تسليمها للعون عند الوصول، رغم أن هذا األخري قد تطور وحسم األمر بعد خماض عسري واستقر على تطبيق 
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بدأ بركوب عربة القطار وتنتهي بالرتول منها وذلك مـن  املسؤولية العقدية يف فترة التنفيذ املادي للعقد واليت ت

ويف ما عدا ذلك فإن املسؤولية التقصريية هي املطبقة علـى   07/03/1989خالل القرار املبدئي املؤرخ يف 

  .حوادث القطارات

ـ - وم وحنن نشاطر الرأي الذي يوسع من جمال املسؤولية املدنية التقصريية على أساس حراسة األشياء كوا تق

على اخلطأ املفترض يف جانب الناقل واحلد من نطاق املسؤولية العقدية يف فترة التنفيذ املـادي للعقـد، ملـا    

  .للمسؤولية التقصريية من مزايا على الضحية

إن حتديد طبيعة املسؤولية وإن كان يثري اإلشكال املذكور آنفا إال أنه يف األخري سوف يستقر األمـر علـى    -

سؤوليتني ليطرح بعد ذلك إشكال أكرب أال وهو عند النظر يف دعوى التعويض فهـل يطبـق   إحدى هاتني امل

القاضي القواعد العامة للتعويض أم يلجأ لتطبيق النصوص اخلاصة بنظام التعويض عن حوادث املرور باعتبـار  

ري حال فيصـال  النقل بالسكك احلديدية هو يف األصل نقل بري وهو اإلشكال الذي مل يضع له القضاء اجلزائ

وبقي متذبذبا يف ذلك رغم أن القواعد العامة يف القانون املدين ميكن اللجوء إليها وتطبيقها يف جمال التعـويض  

  .اخلاص حبوادث املرور 74/15دون احلاجة لتطبيق األمر 

د واضحة وحماولة منا يف هذه الدراسة املتواضعة إلجياد بعض احللول وتكملة لبعض النقائص قصد إرساء قواع

تنسجم مع املنطق القانوين سوا بالنسبة لعقد نقل األشخاص بالسكة احلديدية أو بالنسبة للمسؤولية املدنية عن 

  :حوادث نقل األشخاص بالسكك احلديدية كبناء قائم بذاته من خالل املقترحات التالية

ون التجاري أو بصفة عامـة  ختصيص عقد النقل بالسكك احلديدية بأحكام قانونية خاصة سواء ضمن القان -

  .مستقلة

سن قانون يتضمن قواعد حتكم نظام التعويض عن حوادث نقل األشخاص بالسكك احلديدية على غـرار   -

 .اخلاص حبوادث املرور 74/15األمر 
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إنشاء صندوق خاص بالتعويضات عن حوادث نقل األشخاص بالسكك احلديدية يكفل حقوق الضـحايا   -

 .سيطة ويف فترة وجيزةوذويهم وفق إجراءات ب

مراعاة املشرع للتناسق والتوحيد بني املصطلحات القانونية كما هو احلال يف املواد اليت تناولت السبب األجنيب 

 .لدفع مسؤولية الناقل سواء يف القانون املدين أو التجاري

  .التجاري من القانون 62إدراج خطأ الغري كسبب من أسباب اإلعفاء من املسؤولية يف املادة  -
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على جهوده الصادقة واملتفانیة طول 

 فرتة إعداد هذا البحث

وأوجه شكري إىل كل أساتذة قسم احلقوق 

بكلیة احلقوق والعلوم االقتصادیة 

 .اح بورقلةجبامعة قاصدي مرب

الطاقم العامل يف مكتبة كل من ورقلة، 

املكتبة الوطنیة، مكتبة احلامة، مكتبة 
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  :مقدمة

اإلنسان وهو يعيش سنني العقد األول من األلفية الثالثة يكون قد حقق إجنازات مل تكن راودنه حىت يف أحالمه، 

فاكتشف القارات والبحار واحمليطات، وتنقل بني مشارق األرض ومغارا مستعمال يف ذلك وسائل نقل شىت 

اإلنسان حىت من غزو الفضاء، وحط رحاله على برا وحبرا وجوا، وقد شهدت هذه الوسائل تطورا رهيبا مكن 

كواكب ال يعرف منها إال االسم، فيلعب النقل دورا حيويا وفعاال إذ ميثل شريان النشاط االقتصادي يف جمال 

تبادل السلع ونقل األشخاص ولوسائل النقل أثر كبري يف اختصار الزمن لقطع املسافات بني مكان وآخر، وقد 

النسبة ألنواع النقل املختلفة ويف اجلزائر كان هذا القطاع حكرا على الدولة إذ هي اليت تطورت هذه الوسائل ب

 : بقوهلا 1996من دستور  17متلك وسائل النقل ومتارس النشاطات املختلفة للنقل وهذا ما أشارت إليه املادة 

يدية والنقل البحري وتشمل النقل بالسكك احلد......... امللكية العامة هي ملك اموعة الوطنية "

توجه اجلزائر حنو االقتصاد احلر والتوجه حنو احلرية الفردية يف امتالك وسائل النقل ، ولكن "......واجلوي

وظهر ما يسمى خبوصصة وسائل النقل واستغالل خدماته يف كل ااالت ونتيجة التساع نشاط النقل وانتشار 

  .لة وتطورهاوسائله باعتباره القلب النابض القتصاد الدو

وتتجلى أمهية املوضوع يف كونه يعاجل قطاعا حساسا واستراتيجيا له عالقة وطيدة باالقتصاد الوطين لذلك 

حيكم عقد النقل والذي وجد  ارتأينا أن نقوم بدراسة هذا املوضوع مبختلف جوانبه خاصة النظام القانوين الذي

السريعة حلركة هذا القطاع احلساس فعقد النقل أصبح املشرع نفسه جمربا على وضعه يف ظل وترية التطورات 

اليوم يرتب التزامات خمتلفة على أطرافه فإذا أخل بالتزاماته تنعقد املسؤولية املدنية، ولقد أصبح موضوع 

املسؤولية املدنية يتبوأ مركز الصدارة بني املسائل القانونية يف العصر احلديث وأصبح يستأثر باهتمام الفقه 

والتشريع الوضعي، والسبب يف ذلك انتشار اآلالت امليكانيكية واألدوات الكهربائية وتشعب وسائل  والقضاء

النقل واملواصالت وكثرت حوادث اليت تصيب عددا معتربا من الضحايا، وتعترب املسؤولية املدنية ككل من 
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جارية ألن هذه األخرية أصبحت يف األمهية مبكان وذلك الرتباطها باحلياة اليومية لألشخاص خاصة يف احلياة الت

ظل التطور احلاصل وما نتج عن التقدم التكنولوجي وتغلغل العوملة يف اتمعات أصبحت التجارة تشكل 

ألفراد مرتبطة ا، ومن األمور املهمة اليت تنتج عن العمليات لعصب احلياة وشرياا املغذي وأن كل املعامالت 

بأنواعه املتعددة وخاصة النقل الربي الذي يعترب أحد العقود التجارية اليت يتم التجارية هو إبرام عقد النقل 

التعامل فيها بشكل يومي ودوري بني األفراد من خالل التعاقد على النقل سواء األشياء أو البضائع أو نقل 

ة العقدية منها من معرضا دائما إىل ترتيب املسؤولية املدنية عنه خاص األشخاص ومما ال شك فيه أن هذا العقد

خالل اإلخالل بأحد االلتزامات املدرجة فيه خاصة الواقعة على كاهل الناقل، ونظرا ألن هذا األخري قد يكون 

يف كل مرة معرض للمسؤولية فإنه ومن أجل استمرار احلياة التجارية والعملية فال بد من أال يتحمل املسؤولية 

لنظام خاص نظرا  ،1فتخضع مسؤولية الناقل البحري ، خدماتهوحده دائما حىت ال يرهق ويستمر يف تقدمي

وتبدوا أمهية النقل البحري  19تارخيية حيث ظهر عقد النقل بظهور السفن التجارية يف القرن  العتبارات

اقتصادها وجتارا  جعلبالنسبة للجزائر نظرا للموقع اهلام الذي تتميز باعتبارها املطلة على البحر املتوسط 

رجية يرتكزان على األسطول البحري وبالتايل فإن معظم مبادالا التجارية تتم عن طريق النقل البحري اخلا

  .إىل الكثري من املعاهدات الدولية باالنضماموهلذا فإن اجلزائر بادرت 

  

  

  

                                                
یشمل مالك السفینة أو مستأجرھا المرتبط مع "ولى من معاھدة بروكسل عرفت الناقل الفقرة أ من المادة األ - 1

  ".الشاحن بعقد النقل
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هاما من وهلذا تعد عملية نقل األشخاص أو البضائع عن طريق البحر عامال  ،1املتعلقة بشؤون املالحة البحرية

الكميات  زادتيؤثر فيها وتتأثر به وكلما نشطت التجارة اخلارجية العوامل اليت ترتكز عليها التجارة اخلارجية 

املنقولة جبميع وسائل النقل والعكس صحيح ويف نفس الوقت فإن التطور الذي يقع يف جمال النقل البحري 

فإن املشرع اجلزائري نظم قواعد هذا النوع من النقل  تنعكس آثاره على التجارة اخلارجية ونظرا هلذه األمهية

املؤرخ يف  76/80وذلك بتقنينه موعة من األحكام والنصوص القانونية املتمثلة يف األمر رقم 

املؤرخ يف  98/05املتعلق بالقانون البحري املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم  23/10/1976

25/06/19982.  

جلزائر تبدي نوعا من االهتمام باجلانب البحري وإشراكه يف السياسة التنموية الوطنية بدأت ا 1998منذ  وذا

وهذا التعديل املتضمن القانون البحري اجلزائري يعكس توجه اجلزائر حنو اقتصاد السوق وتشجيع االستثمار 

لمي واملقصود بذلك الوطين واألجنيب يف القطاع البحري هذا على مستوى التنظيم القانوين ولكن اجلانب الع

وهو ما جعل األحباث والكتابات تقل إذ مل نقل  ماملفكرون والباحثون مل يولوا هذا القطاع جانب من اهتماما

  .تنعدم يف هذا اال خاصة باللغة العربية وبأقالم جزائرية

                                                
التي أبرمت في بروكسل في  عد المتعلقة باالمتیازات والرھون البحریةالمعاھدات الخاصة بتوحید بعض القوا - 1

  .1964الصادر في  72/64وانضمت إلیھا الجزائر بمقتض المرسوم رقم  1926أبریل 
 25/08/1924المعاھدات الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة سندات الشحن والمبرمة في بروكسل بتاریخ  -

جوان  08المؤرخ في  71/64مرسوم وقد انضمت إلیھا الجزائر ب 1979ثم  1968والمعدلة ببروتوكوالت سنة 
1964.  

المعاھدات الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة واإلنقاذ البحریین المبرمة في بروكسل في  -
عدلت المعاھدة في  08/06/1964الصادر بتاریخ  70/64انضمت إلیھا الجزائر بالمرسوم  10/09/1910
27/05/1967.  

 10/10/1957بعض القواعد المتعلقة بتحدید مسؤولیة مالك السفن المبرمة في بروكسل المعاھدة الخاصة بتوحید -
  .21/12/1979وقد عدلت ھذه المعاھدة في  03/07/1964الصادر في  174/64انضمت إلیھا الجزائر بالمرسوم 

راع دیباجة القانون وللوقوف على المعاھدات الدولیة المتعلقة بشؤون المالحة البحریة التي انضمت إلیھا الجزائر 
  .المتضمن القانون البحري الجزائري 76/80المعدل والمتمم لألمر  98/05

  .47/1998الجریدة الرسمیة رقم  - 2
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العليا يف اجلزائر ويف  واحلق يف أنه لوال الدراسات الفقهية واألحكام القضائية االجتهادات القضائية للمحكمة

وغريهم ما استطعنا أن نقدم هذا ) فرنسا، مصر(الدول اليت تعرضت لدراسة هذا املوضوع يف أنظمتها مثل 

البحث ألن بوجود هذه املراجع هي الركيزة األساسية واملدخل العلمي هلذا البحث باإلضافة إىل عشرات 

من العدم بل ال بد من معطيات أولية تدفع إليه وحتث عليه أ املؤلفات واملراجع واالت حيث أن الفكر ال ينش

ما كتب ألي فكر التقدم أو أجالء  ألساتذةفمن املؤكد أنه لوال تواصل األجيال من خالل األعمال السابقة 

ط النشا قل وكيف ميكن أن ينفي مسؤوليته وهلذا عاجل املشرع اجلزائرياإلينا مسؤولية النبالنسبة البقاء، واملهم 

وضع أحكام عقد النقل البحري يف الباب الثالث من الكتاب الثاين فوضع قواعده و 98/05بقانون  البحري

وأخريا ) الفصل الثالث(أحكام سند الشحن فتنفيذ العقد يف) الفصل الثاين( مث تناول يف) الفصل األول(يف

 816إىل غاية  802قل بدأ من املادة مسؤولية الناقل البحري وتناول املشرع مسؤولية النا) الفصل الرابع(يف

املطروحة دون النظر إىل من القانون البحري وال ميكن دراسة القانون البحري وحده وتطبيقه على الرتاعات 

تسمو على القانون الداخلي هذه األخرية  باعتبار 1924صة اتفاقية بروكسل املعاهدات املنظمة إليها اجلزائر خا

للدستور املعاهدات اليت يوقعها رئيس اجلمهورية واملوافقة "  1996من دستور   132وهذا مبوجب املادة 

تسري عند احلاجة "... من القانون البحري اجلزائري  747كذلك نص املادة " القانون الداخلي تسمو على

النقل البحري األحكام اخلاصة لالتفاقيات الدولية اليت تتناول هذا امليدان واليت إنظمت إليها اجلزائر وذلك يف 

ونظرا للطبيعة اخلاصة باملالحة البحرية وخطورة البحر وخاصة نقل "بني املوانئ اجلزائرية واملوانئ األجنبية

أو اخلسائر أو األضرار الالحقة ) اهلالك أو التلف(األشخاص أو البضائع فتترتب مسؤولية الناقل البحري عن 

خري هذا األ 98/05املدنية وهلذا محي املشرع البحري يف القانون بالبضاعة فيكون الناقل دائما حمال للمسؤولية 

إذا ختلص من سبب واحد استبعدت مسؤوليته وإذا مل يتخلص منها أعطاه  ،بالنص على جمموعة من اإلعفاءات

هذا من جهة ومن  من القانون البحري اجلزائري 805املشرع دفع أخر وهو حتديد املسؤولية على أساس املادة 
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من املسلمات خرى هناك نوع آخر من النقل ال يقل أمهية عن هذا النقل وهو النقل اجلوي حيث أنه جهة أ

شريان احلياة العصرية، يف خمتلف مظاهره االقتصادية، االجتماعية، العلمية والثقافية، كما يعترب  هحاليا اعتبار

أن الطائرة تطوي بقاع املعمورة، كذلك الوسيلة املثلى لنقل األشخاص والبضائع يف عصرنا احلاضر، ذلك 

وجتتاز اجلبال والسهول والفيايف، وتعرب البحار واحمليطات، وتنفذ يف أقطار السماوات غري عابئة حبواجز طبيعية، 

أو بعوائق صناعية أو مبوانع سياسية، حىت أصبح عامل اليوم مثل كرة صغرية يقلبها الطريان بني أصابعه ليصل بني 

  .يف زمن قياسي متفوقا يف ذلك على غريه من وسائل النقل األخرى أبعد نقطتني فيها

غري أن احتماالت األخطار اليت يتعرض هلا مرفق النقل اجلوي، رغم التقدم العلمي اهلائل يف العصر احلديث 

أصبحت يف زيادة، ذلك أن الطائرة وهي تؤدي مهمتها يف نقل البضائع واألشخاص، قد تتدافعها التيارات 

ئية الشديدة أو تعصف ا العواصف الثلجية واألعاصري أو بط ا املنخفضات اجلوية املفاجئة، أو تتراكم اهلوا

على أجهزا الثلوج، أو حيجب الضباب الكثيف عنها الرؤية، فتؤدي ال حمالة إىل هالك الركاب، البضائع، أو 

  .التسبب يف تأخر الرحلة

  .سؤولية املدنية للناقل اجلوي من عدمهاحول امل اإلشكالفمن هذه النقطة يثور 

فاملقصود باملسؤولية املدنية للناقل اجلوي، هي أن يلتزم الناقل اجلوي بتعويض الضرر الذي حلق بالركاب أو 

  .البضائع، سواء تسبب فيه بفعله الشخصي أو بفعل الغري

قل اجلوي وأكثرها حبثا أمام ولعل من أبرز موضوعات العصر وموضوع دراستنا دفع هذه املسؤولية عن النا

القضاء وشغال ألذهان وأقالم الفقهاء، حيث اال اخلصب بني الناقلني اجلويني والعمالء من ركاب وشاحنني 

  .من جهة، ومطالبة كل واحد منهم بتوازن املصاحل بينهم دون إذعان من جهة أخرى

عندما أراد احد الناقلني التخلص  1922عام  إن أول من نادى بفكرة إعفاء الناقل اجلوي من املسؤولية كانت

من مسؤوليته عن ضمان سالمة الركاب بكون الطائرة وسيلة جديدة للنقل حتتاج إىل أحكام خاصة ، فكان 
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حبجة الصفة اجلديدة للنقل جواب احملكمة على هذا الدفع بأنه ال ميكنها أن تغفل املبادئ املقررة يف التشريع 

 ذلك العهد يطبق القواعد العامة على النقل حيث ألزمت املدين التعاقدي بتعويض كان القضاء حىتو اجلوي 

بعد ذلك إىل أن عقد النقل تترتب عليه نفس " فينب " الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزام كما ذهبت حمكمة 

 حتيط بأداة النقل االلتزامات مهما اختلفت وسيلة النقل وبقطع النظر أو مبعىن آخر صرف النظر عن املخاطر اليت

هذه حبيث استشهدت مبا ذهب إليه املشرع من تقرير االلتزام بضمان السالمة إذا اصدر القانون اخلاص باملالحة 

مرورا اى القضاء الفرنسي الذي ألزم املدين التعاقدي بتعويض الضرر الناجم عن التأخري  1924اجلوية لسنة 

الناقل على عكس املشرع األملاين الذي اجته إىل محاية  عطف على امه إال أن املشرع الفرنسييف تنفيذ التز

رنسي الراكب واعترب الطائرة وسيلة نقل مريبة وأن الناقل يسأل حىت لو حدث الضرر نتيجة القوة القاهرة أما الف

لقي على الفرنسي أ 1924نطاق واسع وقانون  ئية وأباح شروط اإلعفاء علىاستبقى نظام املسؤولية اخلط

أباح شروط  1924اتق الناقل التزاما بضمان سالمة الراكب والبضاعة لكن خالفا ملا كان عليه القضاء قبل ع

تأثري على  أميااإلعفاء من املسؤولية النامجة عن اخلطأ املالحي وعن خماطر اجلو بصورة مطلقة وقد اثر هذا االجتاه 

  . بعض القوانني اليت أخذت عنه

نية على مراعاة مصلحة الناقل وعدم ترك دعاوى املسؤولية طويال على عاتق الناقل لقد حرصت األنظمة القانو

اجلوي مبا تتضمنه من إرهاق وجسامة وحىت ال تتعطل و ترتبك أعماله، فمكنت الناقل من أمور فعالة يستطيع 

فقد حددت اتفاقية وارسو مدة . دعوىا أن يدفع دعوى املسؤولية و تقادمها وكذلك الدفع بعدم قبول ال

سنتني لتقادم دعوى املسؤولية اعتبارا من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من تاريخ وقف النقل وإال سقط 

  . احلق يف رفع الدعوى، وإذا رفعت الدعوى بعد هذه املدة فيستطيع الناقل أن يدفع بسقوط احلق يف رفعها

صت نوهذا ما البضائع و األمتعة و الركاب إما الدفع بعدم قبول الدعوى  وينطبق حكم هذا النص على نقل

البضائع دون اعتراض من جانب املرسل إليه حيث يعترب استالم األمتعة و" وارسو"من اتفاقية  26ه املادة ـعلي
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، "س ذلكقرينة على أن البضائع قد مت تسليمها يف حالة جيدة و وفقا لسند النقل ما مل يقم الدليل على عك

حبيث على املرسل إليه أن يوجه احتجاجا إىل الناقل يف حالة التلف مبجرد اكتشافه و قد عدل بروتوكول 

ال خيتلف عقد النقل اجلوي عن غريه من عقود النقل سوى ، و15من االتفاقية مبقتضى املادة 20الهاي املادة 

الذي يتعهد مبقتضاه شخص يسمى الناقل يف من ناحية وسيلة تنفيذه، و من مث ميكن تعريفه بأنه االتفاق 

مواجهة شخص آخر يدعى املسافر بنقله مع أمتعته أو بنقل بضائعه من مكان ألخر خالل مدة معينة بواسطة 

 . الطائرة مقابل اجر حمدد

شاط االقتصادي يف العصر ئم األساسية اليت يرتكز عليها النحد الدعاأوتتحدد أمهية النقل اجلوي يف كونه  

إذ لواله لوجب استهالك السلع يف األمكنة اليت . حلديث الذي أصبحت فيه ضرورة و السكون مرادفا للموتا

تصنع فيها مما يؤدي إىل شل حركة التبادل ، وهي روح احلياة االقتصادية و يعترب يف ذات الوقت واحدا من 

ه مقياسا حلضارة األمم و إذا كانت املعايري اليت يقاس على ضوئها مدى تقدم الدول و وضها لدرجة صريورت

احلركة طالع عصرنا، فمن الطبيعي أن يصبح النقل اجلوي ضرورة من ضروراته و ذلك الستئثار وسيلته بسرعة 

فائقة متكنها من وصل ما بعد من مسافات يف زمن قصري تعجز عن حتقيقه غريها من مركبات النقل األخرى و 

جيعلها قادر على القيام بدورها يف خدمة االستغالل اجلوي و كفالة استمراره الستغنائها عن الطرق املمهدة مما 

  .حتت خمتلف الظروف

وازدادت أمهية النقل اجلوي يف جمايل الركاب و البضائع بعد أن تناقضت األخطار اجلوية حيث أصبحت 

وي بالتزامه انعقدت مسؤوليته الطائرة أكثر أمنا من وسائل النقل األخرى و أشد منافسا هلا، وإذا اخل الناقل اجل

كانت املسؤولية شخصية قوامها اخلطأ فيتحلل منها    ولزمه التعويض إال إذا أقام الدليل على نفي مسؤوليته فإذا

بأحد األسباب اليت سنبينها يف موضوع البحث أما إذا كان االلتزام بتحقيق غاية فيتحلل منه بإثبات أن عدم 
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يب ال دخل إلرادته فهو إذا كان يبذل عناية يتحلل منه بإقامة الدليل على انه بدل التنفيذ يرجع إىل سبب أجن

  .عناية

وأسباب اختيارنا هلذا املوضوع كون هذا النوع من النقل دراسته قليلة رغم أمهيته القصوى يف حياة اإلنسان  

عصرنا هذا وأكثر تطورا ودقة  وإرادتنا االطالع على خبايا النقل اجلوي الذي يعد من طرق النقل املعاصرة يف

  : بكل جوانبه بعد أن تأكدت السالمة اجلوية، وأثناء دراستنا للبحث اعترضتنا صعوبات متثلت فيما يلي

 اخل...قلة املؤلفات اجلزائرية اخلاصة بالنقل اجلوي يف حني وجودها يف القوانني املصرية والتونسية واللبنانية

   والصعوبة يف التفرقة بني عناصره

تمسك يف مواجهة املرسل إليه إثبات احتجاجه يف املواعيد وبالكيفية اليت حددا االتفاقية هذا وأن على الناقل ال

ويالحظ أن هذا الدفع ال جمال له يف حالة املسؤولية عن الركاب كما وانه قد روعي يف هذا الدفع مصلحة 

  . الناقل اليت تتطلب سرعة ختلصه من دعاوي املسؤولية

فقد أدرج دفع هذه املسؤولية ضمن قواعد عامة جندها يف القانون املدين اجلزائري،  ياجلزائر للتشريعبالنسبة  أما

  .ويف االتفاقيات اليت صادقت عليها اجلزائر 06/  98وقواعد خاصة متثلت يف قانون الطريان املدين رقم 

اتفاقيات دولية  إبرام إىل أدىستوى الدويل مما أما بالنسبة للناقل بالسكك احلديدية تطور تطورا كبريا على امل

ما بعد االستقالل،  إىل، وقد عرفت اجلزائر هذا التطور منذ الفترة االستعمارية واستمر ذلك 1حول هذا اال

  cotifاالتفاقية الدولية  إىلحيث وضعت جمموعة من القوانني حتكم هذا اال ، حيث  انضمت اجلزائر 

فان هلذا  هاجيابيتكول و امللحقني مع التحفظ  وعلى الرغم مما تقدم من جانب ى الربوتوها وعلوصادقت علي

والبضائع  ومعلوم انه ما من مشكلة جذبت  األشخاصخصوصا بالنسبة لنقل  اإلنسانخماطر على حياة  األخري

                                                
في  09/05/1980ثم خضعت ھذه االتفاقیة إلى تعدیل بتاریخ  1924لعام یة سویسرال) BERNE( اتفاقیة برن - 1

وجاء في المادة  1991أوت  10المؤرخ في  91/264ئاسي رقم بموجب المرسوم الر) مع التحفظ( )برن(مدینة 
المبرمة في  إ)cotif(یصادق بتحفظ على االتفاقیة المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحدیدیة "األولى من ھذا المرسوم 

ن ال بما في ذلك ملحقاتھا التي تشمل كلھا جزء م) أ، ب(وكذلك البروتوكولین والملحقین  1980في مایو ) برن(
 .14/08/1991بتاریخ  38الجریدة الرسمیة رقم " یتجزأ من االتفاقیة
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مركز القانون املدين تشغل  أنوضعت موضع االمتحان كمشكلة املسؤولية اليت حتاول  الفقهاء املعاصرين  أنظار

ال ينحصر يف املسؤولية التقصريية بل حىت العقدية اليت أخذت طريقها يف  األمرومن مث مركز القانون كله ، و 

  التوسع خبطى عريضة السيما يف جمال القضاء 

الصيادلة و احملامني و املهن كاألطباء و أصحابفانه يف الوقت الذي حضيت مسؤولية  أخرىومن ناحية 

باالهتمام وكرست هلا البحوث و الرسائل اجلامعية و املؤلفات املفصلة فان املسؤولية املدنية للناقل .....هم غري

البحث يف  أنبالسكك احلديدية  خصوصا مل تنل حضها من البحث خاصة يف القانون اجلزائري وميكننا القول 

 .دا حثيثا هذه املسؤولية ال خيلو من املغامرة العلمية مما يفرض علينا جه

يف الفقه و القضاء املقارنني  والبضائع  تطورا كبريا األشخاصولقد عرفت املسؤولية املدنية عن حوادث نقل 

نظام التعويض عنها ، القانوين و وأساسهاكبريا على طبيعتها  تأثريا األخريسيما الفرنسي ،حيث كان هلذا ال

ونتاجا صادقا له ،فهي املرآة اليت  اإلنساينرب انعكاسا للسلوك يف املسؤولية املدنية اليت تعت املألوف األمروهو 

على التشريع  هبظاللهذا التطور  ألقىاملختلفة ، ولقد  أبعادهااحلياة االجتماعية يف  أوجهينعكس على سطحها 

ري نلجأ إىل بعض القوانني اليت تعرضت لذلك أما القانون املص أنو االجتهاد القضائي الفرنسي وقد توخينا 

به يف  حيتذيالقانون الفرنسي فبوصفه منوذجا  أماه مصدرا لبعض نصوص القانون املدين اجلزائري ، و صففبو

هذه الدراسة و ذالك ملا للقضاء من اثر  إمتامالقضائية سندا لنا يف  تالتطبيقاالدراسات القانونية ، كما ستكون 

احلقيقي ، هل   إنشائها إىلسري النصوص بل تعدا مل تقتصر مهمته يف تف إذاخالق يف املسؤولية املدنية، 

بالنسبة للنقل عرب الطرق وهي أن يقوم الناقل بإعفاء نفسه أو دفع أما  أو العقدية ةالتقصرييحتكمها املسؤولية 

املسؤولية عنه أو التخفيف منها والناشئة عن عقد النقل الربي وذلك بإثبات الضرر كوقوع حاالت خارجة عن 

مع  اتفاقال يد له فيها مثل القوة القاهرة ، أو عن طريق حتصني نفسه مسبقا ضد املسؤولية مبوجب إرادته و

وعليه فإننا أمام موجة  ،يف الوصول أو الضرر البسيط أو اليسري التأخريالطرف األخر مثل إعفائه من مسؤولية 



10 
 

وإىل اجلزائر ويف ضل نظام ميتاز مل تتوقف بعد وحركة غري مسبوقة للسلع واخلدمات من  لقطاع النقل حترر

أال يدفعنا إىل التخفيف من هذه املسؤولية بوسائل دفع كلية وتنامي دعاوى املسائلة للناقل بشيخوخة نصوصه 

  ؟أو جزئية دون إمهال حقوق املضرورين وأمهها محاية الضحية تطبيقا ملبدأ العدالة

وهذه ما هي طرق دفع مسؤولية الناقل  :التالية وعليه سنتناول دفع مسؤولية الناقل من خالل اإلشكالية

هل متتد حاالت اإلعفاء إىل غري الناقل؟ وهل يستطيع : وهياإلشكالية رئيسية تندرج حتتها إشكاالت فرعية 

  الناقل إعفاء نفسه جزئيا إذا عجز عن إعفاء نفسه كليا؟

ك عن طريق مجع معلومات قانونية وحتليلي وذلمنهج وصفي  إتباعوهذا ما سيتم دراسته وتوضيحه من خالل 

زج بني املنهجني لتوضيح أكثر وأحيانا أستعمل املنهج املقارن واملللدراسة الدقيقة  وإخضاعهاعن املشكلة 

املشرع  تبناهيقتضي عقد النقل من خالل التعريف الذي  على اإلشكاليات القانونية بصورة جلية وهلذا واإلجابة

من مكان إىل مكان آخر قد اتفقا عليه الطرفان، والناقل ألداء هذه املهمة  يء ماشنقل شخص أو  1ياجلزائر

يستعمل وسيلة من وسائل النقل املتنوعة واليت قد تكون يف حالة النقل الربي سيارة أو نقل بالسكة احلديدية 

  .قطار أو حالة النقل البحري سفينة أو حالة النقل اجلوي طائرة

ة اليت يتم ا النقل اختلفت ومن مثة اختلفت األحكام القانونية املطبقة يف عقد وطبيعة هذا التنوع يف الوسيل

النقل، فتكون األحكام القانونية املطبقة على النقل الربي هي غريها املطبقة على النقل اجلوي واألحكام املطبقة 

 اختالفيف األحكام إىل على هذا األخري هي غريها اليت تطبق على النقل البحري، وميكن إرجاع هذا التنوع 

ظروف النقل من حيث خطورا وصعوبتها من نقل ألخر فنقل األشخاص والبضائع قد يظهر أقل خطورة يف 

حالة النقل الربي منه يف حالة النقل اجلوي أو البحري وهذا تربيرنا للخطة املنتهجة من طرفنا عمدت إىل بدء 

 ).الباب الثاين(النقل بالسكك احلديدية  عرب الطرق ومث النقل ) الباب األول(الدراسة بالنقل اجلوي والبحري 

                                                
عقد النقل عقد یلتزم بمقتضاه متعھد النقل مقابل الثمن أو یتولى "من القانون التجاري الجزائري  36لمادة ا - 1

 ".بنفسھ نقل الشخص أو الشيء إلى مكان معین 



  ملخص

شيء ما من مكان إلى مكان أخر قد اتفق علیھ الطرفان، والناقل ألداء  أویقتضي عقد النقل نقل شخص 
ھذه المھمة یستعمل وسیلة من وسائل النقل المتنوعة و التي قد تكون في حالة النقل البري سیارة أو نقل 

 بالسكة الحدیدیة قطار أو حالة النقل البحري سفینة أو حالة النقل الجوي طائرة و طبیعة ھذا التنوع في
د النقل، و أمام المطبقة في عق  الوسیلة التي یتم بھا النقل اختلفت و من ثمة اختلفت األحكام القانونیة

ائل تدفع ھذه الدعاوي سواء التفكیر في حمایتھ بوس إلىالمدنیة للناقل أال یدفعنا  ازدیاد دعاوي المَساءلة
اقلین و المضرورین و یجعل الناقل یستمر الكلي حتى یتحقق التوازن بین مصالح الن اإلعفاءبالتخفیف أو 

  .في نشاطھ و یساھم في بناء االقتصاد الوطني للدولة

  ، دفع المسؤولیةاألشخاصنقل البضائع، نقل الناقل، : الكلمات الدالة

Résumé : 

Nécessite le contrat de transférer le transport d'une personne ou quelque chose d'un endroit à un 
autre qui a été convenu par les parties, et le transporteur à l'accomplissement de cette tâche est 
utilisée comme un moyen de transport variés et qui peuvent être dans le cas du véhicule de transport 
terrestre ou par train chemin de fer ou d'un cas de navires de transport maritime ou de la situation du 
transport avions l'air et la nature de cette diversité dans la façon dont est le transport variés, et de là 
des dispositions juridiques différentes dans le contrat de transport et à l'augmentation des demandes 
transporteur civil sujettes ne doit pas nous conduire à penser à protéger les moyens de payer ces 
réclamations, qu'elles soient totales d'atténuation ou d'exemption afin de parvenir à un équilibre entre 
les intérêts des transporteurs et des blessés et rend le transporteur continue son activité et contribuer 
à l'édification de l'économie nationale de l'État.  

Les mots clés : 

Carrier, le transport de marchandises, transport de personnes, la responsabilité de paiement. 

Abstract : 

Requires the contract of carriage transfer of a person or something from one place to another has 
been agreed upon by the parties, and the carrier for the performance of this task is used as a means 
of transport varied and that may be in the case of land transport vehicle or railroad train or a case of 
maritime transport ship or transport situation Air aircraft and the nature of this diversity in the way that 
is the transport varied and from there different legal provisions in the contract of carriage and to the 
increase in claims prone Civil carrier should not lead us to think about protecting the means to pay 
these claims, whether mitigation or exemption total in order to achieve a balance between the interests 
of carriers and injured and makes the carrier continues its activity and contribute to the building of the 
national economy of the state. 

Key words : 

Carrier, the transport of goods, transport of persons, the payment responsibility 
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