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 ملخص:

اختلفتتا النصتتو  حتتد المرتتم التر لتتة التتتد انتلتتد حيلتتا مستت  لية 

حاافاقية بر كسل اجعل نلارة هته  التست  لية بانتلتا   الناقل البلري،

عتليتة التفررتتأ،  متتا ال تتانوي البلتتري الجزائتتري  اافاقيتتة هتتامبور ، 

حيعتبتتتراي  ي نلارتتتة مستتت  لية الناقتتتل س امتتتوي عس بتستتتلي  الب تتتاعة 

للترستتل عليتت     مت لتت ،  متتا رتيتتز هتتهاي النصتتاي عتت  بع تتلتا  ي 

انتلتا  التست  لية بالتستلي  عس  نت  على   رغ  نص ال انوي الجزائري

 جاز اسافاق على شر ط لإلعفا     المرتم التست  لية حتد التر لتة 

التتتد التتد التفررتتأ  قبتتل التستتلي  النلتتائد للب تتاعة للترستتل عليتت     

مت لتت  ال تتانوند، بينتتتا جتتا ة اافاقيتتة هتتامبور  بم متتا   ك تتر  تارتتة 

د اتت  بجتوهر اللتارتة للشا   عذ ل  استح بت تل هته  اسافاقتاة التت

 التطلوبة.

 
Résumé: 
Les textes se différent dans la détermination du stade ou 

la responsabilité du transporteur se termine, la fin de 

cette responsabilité ; selon la convention de Bruxelle ; 

est lier à la fin de la procédure de décharge, alors que la 

loi maritime Algérienne et la convention de Hambourg 

considèrent que la fin de la responsabilité du 

transporteur est associée à la livraison des marchandises 

au destinataire ou à son représentant. 

Ces deux textes sont distinctifs l’un de l’autre car la loi 

Algérienne, malgré qu’elle a stipulé la fin de la 

responsabilité est accordée à la livraison, elle a permet 

d’établir des conditions d’exemption ou de limiter la 

responsabilité dans l’étape qui suit la décharge et avant 

la livraison finale des marchandises au destinataire ou a 

son représentant légal. 
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 مقدّمة:

اسلي  الب اعة حد الن ل البلتري  يعتبر

متت   هتتت    خطتتر الترا تتتل انفيتتها لع تتتم 

الن تتتل البلتتتري ذلتتتم  نتتت  ب اتامتتت  رنلتتتد 

عاقمرتة  متا رب تى الناقل انفيه التزاماات  الت

علتتى ارطتتراخ ارختترل عس الوحتتا  بتتتا 

   عليلا مت  التزامتاة عنتم هتها التستلي .

غير  ي التشررعاة الوطنيتة  اسافاقيتاة 

الم لية ل  امخه بم ما   ا مة حيتا رخص 

المرتتم الوقتتا التتهي انتلتتد حيتت  مستت  لية 

الناقل البلري ع  الب اعة التسلتة حتد 

هي  ثتتار اختاحتتا مينتا  التفررتتأ، ارمتتر التت

كبيرا حد التطبيت    بتي  الف لتا   اجستم 

ذلم  ر ا حد ار ما  ال  ائية الصادرة 

عتتتت  مختلتتتتم التلتتتتاك  الفا تتتتلة حتتتتد 

 التنازعاة الناشئة ع  هه  التس  لية.
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على ذلم رعتبر موضوع المرتم  قتا انتلتا  مست  لية الناقتل البلتري، ن طتة الفصتل بتي  عتمة  ن تتة     

التوطند    التم لد.على هتها ارستار رطترس التستا    قانونية رتم   ي المت  التستملة، عي علتى التستتول

 متى انتلد مس  لية الناقل البلري ع  الب اعة التن ولة بلرا ؟.

عي المرم الوقا الهي انتلد حي  مس  لية الناقل البلري متراب  بعتليتة  ساستية حتد انفيته ع تم الن تل      

  حد ال تانوي الجزائتري مبترزر  مت  خالت  البلري للب ائع  هد التسلي  على ذلم نتنا   مفلو  التسلي

  ما  نلارة مس  لية الناقل البلري ع  الب اعة التن ولة، ث  م ارنة ما جا  ب  مت    متا  بتتا  رد حتد 

 1263اافاقية بر كسل الخا تة بتو يتم بعتل ال واعتم التتعل تة بستنماة الشتل  التوقعتة حتد  غستط  

  التتلمة لن ل الب ائع بطرر  البلر التوقعة حد هامبور  عا  التد  ادقا عليلا الجزائر  اافاقية ارم

  التستاة " قواعم هامبور  التد ل  اصادق عليلا بعم.  1291

 المبحث األول: نهاية مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري

ر بستتنواة علتتى اافاقيتتة بعتتم مصتتادقة الجزائتت( 1) 1292ل تتم  تتمر ال تتانوي البلتتري الجزائتتري ستتنة    

 10-21بتوجتتا ال تتانوي رقتت   1221كتتتا قامتتا بتعتمرل هتتها ال تتانوي حتتد ستنة  ،(6)1263بر كستل لعتتا  

استجابة للتطتوراة التتد عرحتلتا الجزائتر علتى التستتول التشتررعد  اسقتصتادي ( 4)1221الصادر حد 

 نتص ال تانوي  عمرم م    مام . ما  ظلر  الواقع العتلد  التطبي  ال  ائد م  الن ائص  قصور حد ال

 على   ما  اتعل  بالتسلي  باعتبار    م اسلتزاماة التل اة على عاا  الناقل  مس  ليت  عنلا  ح  اراد: 

 المطلب األول: مفهوم التسليم.

 116اراب  نلارة مس  لية الناقل البلري التد ن   ال انوي البلري الجزائري   ماملا حد التتواد مت    

بعتلية ملتة   ساسية هد اسلي  الب اعة للترسل علي     مت ل  ال انوند حالتسلي  رعرخ بمن  "  116على 

، حلو عتلية قانونية (3) ضع الب اعة م  النا ية ال انونية الا اصرخ الترسل علي     مت ل  ال انوند"

 ذاة ش ي  :

لت  حتد استتاملا  ثانيلتتا: قبتو    للتا: قيا  الناقل    مت ل  بوضع الب اعة الا اصرخ  ا ا ال 

 .(0)هها ارخير استا  الب اعة م  ار  

حالتستلي  عذي هتو العتليتتة ال انونيتة التتد بتتاملتتا رن  تد ع تم الن تتل البلتريي  مت  ثتت  انتلتد مستتئولية    

 .(2)الناقل البلري ع  الب اعة التد علم علي  بن للا 

رستتى بتالتفررأ  بتي   لجزائتري علتى عتم  التفرقتة بتي  متا قم جرة التلاك   التجال  ال  ائية حد ا   

التستتلي  باعتبتتار  اصتترخ قتتانوند انتلتتد بتوجبتت  التزامتتاة الناقتتل البلتتري،  متت  ثتت  مستتئوليت  عتت  

الب اعة، حم يرة هد التلفاة التد حصلا حيلا هه  الليئاة  خلطا بي  التفلتومي  بتل ارك تر مت  ذلتم 

 ابة اسلي  للا مخالفة بهلم النصو  ال انونية.اعتبرة عتلية افررأ الب ائع بت 

ل م كاي للتلمتة العليا الم ر المبير حد التصمي لت ل هها ال  ا ي م  خا  ن ل  عبطا  العمرتم مت     

ار ما    ال راراة ال  ائية،   مدة م  خا  قراراالا متى رنتلد ع م الن تل البلتري للب تائع  مت  

، بل  ارك ر م  ذلم ح م او لا على المرم مفلتو      ضتع (9)عة التن ولةث  مس  لية الناقل ع  الب ا

اعررم للتسلي  لرحع كل لب  ع  ذلم  متا  غيتاا النصتو  ال انونيتة،  يتت قتررة بتمي التستلي  " هتو 

عجرا  قانوند ر و  بت  الناقتل عنتمما رعترب الب تائع علتى الترستل عليت     مت لت  ال تانوند  ر بللتا هتها 

 . (1)ارخير"

حد قراراالا حد التعمرل ارخيتر لل تانوي  -الغرحة التجاررة  البلررة –عي ما ذهبا علي  التلمتة العليا    

 92/11مت  ارمتر رقت   942منت   التعملتة للتتادة  30حتد التتادة  21/10البلري بتوجتا ال تانوي رقت  

لري الب اعة على عاا    رنتلتد  يت جا  حيلا على  ن  " ربم  ع م الن ل البلري بتجرد  خه الناقل الب

 بتسلي  الب اعة على الترسل علي     مت ل  ال انوند .

التسلي  هو اصرخ قانوند رلتز  الناقل بتوجب  بتسلي  الب اعة التن ولة على الترسل علي     على مت ل     

 .(2)ال انوند مع عبما  قبول  للا ما ل  رنص ال انوي على خاخ دلم حد  ثي ة الشل " 

مت  قتانوي  32عذا م  خا  هما النص حالتشرع الجزائري  على خاخ التشرع الفرنسد حتد التتادة    



 سليم بودليو 
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 كتتهلم اافاقيتتة هتتامبور  حتتد التتتادة الرابعتتة منلتتا، ح تتم عتترخ التستتلي   بمنتت    "اصتترخ  (11)1222ستتنة 

لت  ال تانوند متع عبتما  قانوند رلتز  الناقل بتوجب  بتستلي  الب تاعة التن ولتة علتى الترستل عليت    التى مت 

 قبول  للا ما ل  رنص على خاخ ذلم حد  ثي ة الشل  ".

علتتى هتتها ارستتار رطتترس التستتا   متتتى رعتبتتر الناقتتل قتتم قتتا  بتستتلي  الب تتاعة للترستتل عليتت     مت لتت     

 ال انوند  م  ث  متى انتلد مس  ليت  ع  الب اعة ؟  لإلجابة ع  هها التسا   نتنا   بالمراستة   متا 

 نلارة مس  لية الناقل البلري.

 المطلب الثاني: أحكام نهاية مسؤولية الناقل البحري للبضائع

عي المرتتم متتتى انتلتتد مستت  لية الناقتتل البلتتري عتت  الب تتاعة التتتد قتتا  بن للتتا  او تتيللا علتتد مينتتا     

 تالد:الو و  اتلمد م  خا  الم ر الهي رلعب  الترسل علي  بالمرجة ار لى  ح  التفصيل ال

 أوال: حالة تقدم المرسل إليه أو ممثله القانوني لتسلم البضاعة 
عنمما اصل السفينة علتى مينتا  التفررتأ  بعتم ال يتا  بتالتفررأ الب تاعة، ر تو  الناقتل    مت لت  ال تانوند    

ف  عليت  ب جرا اة اسلي  الب اعة على الترسل علي     مت ل  ال انوند،  رموي هها التسلي  حد التماي التت

)التينا  التتفت  عليت (  التهي رلتمد عتادة حتد  ثي تة الشتل ،  كتها اتاررف   تو  الستفينة،  تتى رتتتم  

 الترسل علي  م  معرحة متى اصل السفينة على التينا  التتف  علي . 

رتتت  التستتلي  متت  طتترخ الناقتتل    مت لتت  ال تتانوند،  عتتادة متتا ا تتو  حتتد التتتوان  هيئتتاة ملتتلتتا ات يتتل    

مت  ال تانوي البلتري مت   211، يتت  تمدة التتادة (11)ا السف  )الناقلي (  استى بوكيتل الستفينة  لا

رموي  كيا للسفينة عذ جا  حيلا " رعتبر  كيا للسفينة كل شخص طبيعتد    معنتوي رلتتز  م ابتل  جتر، 

سابلا  ثنتا  الر لتة بتوجا  كالة م  التجلز    الرباي بال يا  بالعتلياة التتعل ة با تياجاة السفينة  لل

 التتتد س ر تتو  بلتتا الربتتاي شخصتتيا  كتتهلم بالعتليتتاة التعتتتادة ارختترل  الترابطتتة برستتوا الستتفينة حتتد 

 التينا " .

م  ال انوي البلري حد المرمها للنشاطاة التد ر و  بلا  كيل السفينة بمنلتا "  211كتا ا يم التادة    

 ة باستا   اسلي  الب ائع باس  الربتاي  العاقتاة اإلداررتة اشتل نشاطاة  كيل السفينة العتلياة التتعل

للسفينة مع السلطاة التللية  عبرا  ع ود التعالجة  ال طر  اإلرشاد  عسعاخ الستفينة  ثنتا  رستوها حتد 

التينا   اتور  الرباي بالتا  الاز   دحع الل توق  التصتاررم  غيتر ذلتم مت  التمتاليم الواجبتة علتى 

 ة اوقفلا حد التينا  " .السفينة بتناسب

عذا حوكيل السفينة هو الهي رلل ملل الناقل )الربتاي( حتد استلي  الب تاعة علتى الترستل عليت     مت لت     

ال انوند، بنا ا على ع م  كالة بينلتا،  الناقل رغ   لو   كيتل الستفينة مللت  حتد استلي  الب تائع، ح نت  

 ي رتلرر م  التس  لية بمعول اسليتلا على  كيل السفينة.رب ى مسئوس ع  هها التسلي ،  س رجوز ل   

عنم   ور الترسل علي     مت ل  ال انوند سستا  الب اعة حت ي مت    ت   ي رتتفلص الب تاعة قبتل    

استاملا  رموي ل  ذلم بتختلم الوسائل ) سا طبيعتة  نوعيتة الب تاعة( التتد اطتئنت  علتى ستامتلا 

، كتتتا رتل تت  متت  متتمل مطاب تتة الب تتاعة للبيانتتاة التم نتتة بوثي تتة (16)ط  ستتوا  متت  ال تتاهر    متت  البتتا

 .(14)الشل 

 ر ع على عاا  الناقل    بار رل مت ل  اسلتزا  ب ر رة التعا ي مع الترسل علي     مت ل  ال انوند    

غيتر م يتم  بت مر  ل  جتيع التسلياة التع ولة لتفتيش الب ائع  التل   م  عمد الطتر د ، هتها الفلتص

بشمل خا   س عجرا  معي  ملز ،  رعتتم الترسل علي     مت لت  ال تانوند حتد هتها الفلتص علتى  التة 

الب اعة    تفلا كتتا هتو  ارد حتد  ثي تة الشتل ي بصترخ الن تر عت     تاخ الب تاعة التتد اعاقتم 

  مت لتت  ال تتانوند عليلتتا الشتتا  .  اتتت  هتته  العتلية)عتليتتة الفلتتص(  معارنتتة الب تتاعة متت  قبتتل الناقتتل  

 الترسل علي   مت ل  ال انوند قبل اسل  هها ارخير للب اعة،غير  ن  حد بعل ار ياي رلجم على خبترا  

مختصي  حد نوع معتي  مت  الب تائع إلجترا  التعارنتة  حلتص الب تاعة  ابيتاي متمل مطاب تلتا لوثي تة 

هت س  الخبترا  مت  طترخ الشتخص الشل   ما عذا كاي بلا ن ص    الم...الفيعلى  ي امحع مصاررم 

طالا التعارنة، عس عذا ابي  بعم الفلص  التعارنة بنا ا على طلا الترسل علي     مت ل  ال انوند    بنا ا 
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على طلا مشترك  ي هناك ن صا    ضررا بالب تاعة رتلتتل الناقتل مست  ليتلا، حت ي هته  التصتاررم 

 اموي على عاا  الناقل البلري.

 التت ل ال انوند عتادة متا رمتوي هتو  كيتل   الب ائع نيابة ع  الترسل علي  مت ل  ال انوند،ر و  بتسل     

بمن " رعم  كيا لللتولة كل شخص طبيعد    معنوي رلتز  م ابل  جتر  261اللتولة الهي عرحت  التادة

الن تل   بتوجا  كالة م  ذ ي الل  على الب اعة باستا  الب ائع باس   للستاا موكليت   دحتع  جترة

 ع  الب ائع عذا كانا مستل ة  اوزرع الب ائع بي  الترسل علي ".

 الترسل علي     مت ل  ال انوند عنمما رت م  للتطالبة بتسليت  الب اعة م  الناقل    مت ل  ال تانوند       

   كيا عن  رجا علي   ي ر لر  ثي ة الشل  التد بلوزا   تى ربي   تفت   ربترر ستبا ا ممت  سستتا

 الب اعة.

 حد  الة عم  ع مار  رة  ثي ة الشل ، حبتوجا  ثي ة ن ل م بولتة،  هتها مت   جتل  ي رتل ت  التستل    

)الناقل    مت ل  ال انوند     كيل ( م  هورة الترستل عليت     مت لت  ال تانوند، ري عتليتة التستلي  عتليتة 

ا لغير الترسل علي     مت لت  ال تانوند  لتو خطيرة  كل خطم رملم الناقل  مواس كبيرة، ح ذا  خطم  سلتل

 صل بشمن  غش حلو م  رتلتل التس  لية ع  ذلم، على  ستار  نت  لت  رتتت  التزاماات  بالتستلي     قتا  

 .(13)بتسلي  الب اعة د ي ا مر  سنم ) ثي ة( الشل 

الب تاعة عتمة  شتخا   غير  ي الناقل    مت ل  ال انوند، قم اصادح  مشملة اتعل  بلالة ا م  سستا    

رلتلوي نسخا م   ثي ة الشل ، طالتا  ن  جائز ع مار عمة نسف م   ثي ة الشل  طب تا لتتا اتنص عليت  

 ، حلل رجوز للناقل  ي رسلتلا ري منل     للهي ا م    س ؟921التادة

يت   ي رتتنتع عت  عي الناقل البلري عذا  اجلت   الة م  هها النوع، حعلي   ي س رتسرع حتد التستلي  بتل عل

التستتلي  رنتت  س رتتزا  مستتئوس عتت  الب تتاعةي حفتتد هتته  اللالتتة عليتت   ي ر تتو  ب رتتماع الب تتاعة حتتد ممتتاي 

ي طالتا  ي مس  ليت  س ازا  قائتة،  ما مصاررم هتها اإلرتماع  حتمتوي علتى عتاا  الترستل عليت  (10)آم 

لوزات   ثي تة الشتل   ررغتا حتد الت تم  الل ي د    مت ل  ال انوند، ثت  بعتم ذلتم ر تو  بت عا  كتل مت  ب

للتطالبة باسستا  بتا حيل  الشا   حورا  د ي اتمخير،   متا  عتم   جتود نتص قتانوند ربتي  كيتم ر تو  

الناقل ب عامل  بهلم، حنترل  ي س ر يتم هتها اإلعتا  بشتمل معتي  حيتترك للناقتل  ستا  ستائل اساصتا  

طررت  الفتاك     عت  طررت  البررتم اإللمتر نتد...الف التختلفة سوا  برسالة م تتنة الو تو     عت  

التل   ي ر و  بلها اإلجرا   تى س رتلتل مصاررم اإلرماعي  الناقل  تى بعم عرماع الب اعة حد ممتاي 

آم   على غارة ا م  الترسل علي  الل ي د    مت لت  ال تانوند ح نت  رب تى مستئوس عنلتا،    عذا قتا  التتزا   

 ة الشل     قا  نزاع بينل  حفد هه  اللالة  ر ا علي   ي رودعلا على  ي  الفصل حد بي   تلة نسف  ثي

 هها التزا  .

عنم اسلي  الناقل للب اعة بتوجا  ثي ة الشل  الاز  التسلي  لصا بلا على  ساسلا، ح ي باقد  ثائ     

سلي  هه  الوثي ة م ابتل استتام  الشل  اف م قيتتلا.  رجا على الترسل علي     مت ل  ال انوند  ي ر و  بت

،  التسلي  الهي رنلد مس  لية الناقل البلري ع  الب اعة هو التستلي  الفعلتد  لتي  التستلي  (12)للب ائع

اللمتد، ذلم  ي استلي  الب تاعة علتى الت سستاة التنائيتة    الجتركيتة س رخلتد مست  ليت  بتل عليت   ي 

،علتى هتها ارستار حت ي مستئولية الناقتل البلتري انتلتد  ل تانوندرسلتلا حعا على الترسل عليت     مت لت  ا

 بتجرد اسل  الترسل علي     مت ل  ال انوند  قبول  بالب اعة.

متتا رجتتا  ي ر تتا   ي التشتترع الجزائتتري لتت  رمتت   اضتتلا حتتد المرتتم الوقتتا التتهي رجتتا  ي استتل  حيتت     

عم اتاررف   تو  الستفينة،  نعت تم حتد هته  الب ائع،  ي ما هو الوقا التستوس ب  للترسل علي  بالت م  ب

ستتاعة التلتت   ي رمتتوي كتتل  96ستتاعة     31ستتاعة     63التستتملة رستتتوجا المرتتم اتتاررف معتتي  ستتوا  

طتترخ علتتى علتت  بتتهلم  رتلتتتل مستتئوليت   س رفتتتح التجتتا  للناقتتل بااختتاذ اإلجتترا اة التبينتتة  نفتتا بمتتل 

 سرعة.

 البضاعة أو عدم حضوره ثانيا: حالة عدم قبول المرسل إليه استالم

مت  ال تانوي البلتري علتى  نت " عذا لت  رت تم  الترستل عليت  سستتا  الب تاعة     924ل م نصتا التتادة   
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رحل استاملا    عذا كاي غير معر خ رودع الناقل الب اعة حتد التستتودع حتد ممتاي  متي  علتى نف تة 

ل علي  عذا كاي معر حا".  التشرع مت  ختا   ابعة الترسل علي   ر و  حورا ب عا  الشا   بهلم  الترس

هها النص  اج  هه  اللاسة بلها الشمل  تى س رجعل الناقل رنت ر م   جل اسلي  الب اعة ممة طورلتة 

 رعطل السفينة ع  نشاطلا، خا ة عذا كاي للناقل شلناة متعمدة  انت ر اإلرصا   التفررأ حتد متوان  

علتى مينتا  التفررتأ  ا تم  الترستل عليت     مت لت  ال تانوند رجتل  خترل، مت   جتل ذلتم عذا   تل الناقتل 

اسستا   مع ذلم رحل ري سبا كاي حا رجا  ي رب ى الناقل معل ا)رنت ر(،    عذا ل  رل ر الترسل 

 علي     مت ل  ال انوند سستا  الب اعة حد التيعاد التتف  علي .

 التتادة  116س انتلد عس بالتسلي  الفعلد طب ا لنص التتادةعي مس  لية الناقل البلري حد كل اللاسة    

  ررلة حد ذلم،  س رجوز للناقل مخالفة  متلا.

غير  ي الواقع حد موانئنا الجزائررة بعيم ع  ا ترا  هها اإلجرا  حد  غلا ار يتاي، عذ رمتفتد الناقتل    

ل علي ، ااركا ارمر على هيئاة  خرل بوضع الب اعة حد مينا  التفررأ د ي السعد على اساصا  بالترس

س عاقة للترسل علي     مت ل  ال انوند بلا،  ك يرا ما رل د الناقل ابعة الخسائر على هه  الليئاة بلجتة 

عم  اسبب  حيلا شخصيا رغ  مس  ليت  ال انونية ع  الب اعة منتم استتاملا علتى غارتة استليتلا للترستل 

قم اجلى ذلم حد العمرتم مت  ال  تارا التتد حصتلا حيلتا التلمتتة العليتا  مت  ي  (19)علي     مت ل  ال انوند

خاللا  كمة على  ي الناقل البلري س انتلتد مستئوليت  عس بتستلي  الب تاعة علتى الترستل عليت     مت لت  

 ال انوند،  لي  على الت سساة التنائية ملتمرة عتلياة الشل   التفررأ حد التوان  الجزائررة.

اللاسة التد ررحل حيلا الترسل علي     مت ل  ال انوند اسل  الب اعة    كاي غير معر خ    ل  حد    

رت م  لاستا ، ح ي الناقل البلري علي   ي ر و  ب رماع الب اعة حد مستودع غير  ي التنص ال تانوند لت  

 متر علتى عرر تة     رشير على شمل  كيفية اإلجرا  الهي رتخته  الناقتل حتد ذلتم، هتل رمتوي بنتا   علتى

 .ب جرا  عثباة  الة    ع  طرر  التل ر ال  ائد...الف

م  جلتنا   ما  الغتوب حد النص ال انوند ح ننا نرل  ي اإلرماع رموي بنتا   علتى  متر علتى العرر تة، 

ري هها اإلجرا  س رستغرق  قتا كبيترا، ثت   ي اإلرتماع ستيموي بنتا   علتى  متر ق تائد حيمتوي لت  طتابع 

ستية  رموي حا تا حتد الم يتر مت  اإلشتماسة التتعل تة بتت  رتلتتل التست  لية عت  ارضترار التتد الر

 الل  بالب اعة حد هه  التر لة .

 ما حيتا رخص نلارة مس  لية الناقل البلري حيجا التفرر  بي  ثاث مسائل بتالرغ  مت  غيتاا نتص    

 اشررعد حا ل حد التسملة:

علي     مت ل  ال انوند رجل اسستا  ثت  بعتم ذلتم رحتلي نعت تم  ي مستئولية : حد  الة ا م  الترسل أوال

الناقل البلري انتلد بتجرد اإلرماع  ي م  اتاررف اإلرتماع التتادي لب تاعة،  ذلتم ري الترستل عليت     

مت ل  ال انوند هو م  اسبا حد ذلم  هو رعل  بهلم،  م  ث  س رجتوز  ي رتلتتل الناقتل التست  لية عت  

لتتاطل اللا ل م  جانا الترسل علي     مت ل  ال انوندي  مع ذلم حيب ى الناقل مستئوس عت  الب تاعة ا

س على  سار مس  ليت   ح ا ر ما  ال انوي البلري  عنتا  ح ا لل واعم العامة  م ت تاها اسلتتزا  ببته  

 عنارة.

  الب ائع حد مينا  التفررتأ نعت تم حتد هته  : حد  الة عم  ا م  الترسل علي     مت ل  ال انوند سستاثانيا

 اللالة  ر ا رجا التفرقة بي   التي :

عنتتمما رلتتمد اتتاررف   تتو  الستتفينة حتتد  ثي تتة الشتتل     كتتاي الترستتل عليتت     مت لتت  الحالةةة األولةة : 

ال انوند رعلت  بت  علت  ر ينتدي ح نت  رمتوي ثتتة اتاررف ملتمد رتعتي  حيت  علتى  تا ا اللت  حتد الب تاعة 

ور سستاملا  م  ث  انتلد مس  لية الناقل البلري م  ااررف اإلرماع  الهي رت  طبعتا بعتم عثبتاة الل 

 الة الب ائع  ما رموي قم لل لا مت  التم    ن تص،  هتها اإلجترا  حتد مصتللة الناقتل  تتى س رتلتتل 

 مس  لية ارضرار اللا لة بعم عرماع الب ائع.

يعاد لو و  السفينة علتى مينتا  التفررتأ ح نت  رستتوجا علتى الناقتل حد  الة عم  المرم م الحالة الثانية:

عخطار الترسل علي     مت ل  ال انوند بالتيعاد، ري هه  التسملة اتراا عليلتا  ثتار خطيترة، ذلتم  نت  قتم 
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ر دي ارمر على عم  سلا الب ائع  عتم  دحتع ارجترة للناقتل  بتاقد التصتاررم التتد رمتوي الناقتل قتم 

ا،  م  ثت  نترل   تتى انتتج اإلجترا اة التتد رتختهها سبيل التلاح ة على الب اعة  عرصاللالتللا حد 

الناقل  ثارها ال انونية علي   ي رخطر الترستل عليت     مت لت  ال تانوند رستتيا بتتاررف   تو  الب تاعة، 

خلت   هو ارمر الهي ل  رفصل حي  التشرع،  التهي نعتبتر  ن تص حتد النصتو  ال انونيتة الصتادرة،  ر

 تتعوباة كبيتترة بالنستتبة لل  تتاة  ثنتتا  الفصتتل حتتد النتتزاع  ا تتمرر التعتتورل التناستتا عتت  ارضتترار 

 رب ى الناقل البلري مسئوس عت  ، ث  ر و  بعم ذلم بطلا ارمر م  ال  ا  ب رماع الب ائع.(11)اللا لة

ليت     مت لت  ال تانوند الب اعة رغ  عرماعلا  ح ا ر ما  ال انوي البلري،  السبا حد ذلم  ي الترستل ع

س عل  ل  بتاررف الو و   بالتالد س نلتل  مسملة س دخل ل  حد  م ثلا، ثت   ي  متي  اإلرتماع س عاقتة 

 ل  ب ، بخاخ اللالة ار لى التد اعتبر عم    ور  ا صيرا من  س رجا  ي رتلتل  الناقل.

عر خ لمل الناقل حالتشترع الجزائتري حتد هته  عنمما رموي الترسل علي     مت ل  ال انوند غير مثالثا: 

اللالة كتا هو اللا  حد اللالتي  الساب تي    رد  متا عاما،  هو عرماعلا لمل  مي  اإلرماع،  نعت تم حتد 

هه  اللالة،  ي الناقل  رغ  عرماع الب ائع رب ى مستئوس عنلتا مست  لية طب تا ر متا  الن تل البلتري  س 

ي  الب اعة على الترسل عليت     مت لت  ال تانوند حتد  التة ا تم  هتها ارخيتر حيتتا انتلد مس  ليت  عس بتسل

بعمي  ما حد  الة عم  ا مم  نلائيا ح ي الناقل بنا   على مواح تة الستلطاة ال  تائية التختصتة رستتطيع  ي 

   علتى ربيع هه  الب ائع بعم مر ر شلرر  ربم   سابلتا مت  اتاررف   تو  الستفينة علتى مينتا  التفررتأ 

غارة بمارة اإلجرا اة التستوجبة للتصرخ حد الب اعة حد  الة عم  اسستا ، حد هه  اللالتة س رعتود 

عم  اسستا  على الترسل علي     مت ل  ال انوند  عنتا رعود على الناقل  هها س رعم ا صيرا م  جانب  بتل 

 كهلم ما رموي الناقتل قتم ستاه  بت  حتد هو رعتبر م       رموي ذلم حد  الة عم  دحع مستل اة الن ل 

الخسائر التشتركة)العتومية( باإلضاحة على  جرة اإلسعاخ    ا مرت  ضتاناة بتهلم  حفتد هته  اللتاسة 

 حالترسل علي  هو الت صر  التتسبا حد عم  التسلي   م  ث  ارحع ع  الناقل  رة مسئولية حد هها الشمي.

 ما  ال  ائية حد الجزائر نترل  علتى ضتو  متا ستب  ذكتر   ي  ما  غياا النصو  التشررعية  ار   

مس  لية الناقل انتلد م  التاررف الهي رودع حي  الب اعة لمل  متي  التختازي متع ب تا  مست  ليت  عنلتا 

  ح ا لل واعم العامة  لي   ح ا ر ما  التسئولية التلمدة حد ال انوي البلري.

ي ع  الب تاعة التن ولتة بلترا انتلتد بتستليتلا للترستل عليت     ما نخلص علي   ي مس  لية الناقل البلر

مت ل  ال انوند حد اللاسة العادرة  ما حد اللاسة اسست نائية  ي التد ررحل حيلا الناقل استل  الب تاعة 

   س رت م  سستاملا... حعلى الناقل عرماعلا حد مستودع  مت ، غيتر  ي ال تانوي البلتري الجزائتري كتاي 

 غير دقي  حد المرم اإلجرا اة ال انونية الاز  على الناقل ااخاذها حد هتها الشتمي،  التتد بينتا  غام ا

بمن  رجا  ي اموي ق ائية،  س انتلد مسئولية الناقل البلري  سا ر رنا عس م  التتاررف التهي رتت  حيت  

البلتري الجزائتري جتا   عرماع الب ائع مادرتا لتمل مستتودعاة اإلرتماع، عجتتاس رتمت  ال تو   ي ال تانوي

ناقصا حد هها ارمر  رستوجا على التشرع امارك ذلم، بخاخ ما جا  حتد اسافاقيتاة الم ليتة سستيتا 

 .1291اافاقية هامبور  لعا  

 المبحث الثاني: نهاية مسؤولية الناقل البحري للبضائع في االتفاقيات الدولية.

لتستتول التم لد اافاقيتتاي هتتا اافاقيتة بر كستل لتو يتم الم  مسئولية الناقتل البلتري للب تائع علتى ا   

 التعر حتة باافاقيتة بر كستل  1263بعل ال واعم الخا ة بسنماة الشتل  التبرمتة حتد بر كستل ستنة 

 ما اسافاقية ال انية هد اافاقية ارم  التتلمة للن ل  1292 1221 بر اوكولد اعمرللا لسنتد  1263لعا  

 البلري للب ائع.

 . 4291األول : نهاية مسؤولية الناقل البحري في اتفاقية بروكسل لعامالمطلب 

ر ت تد ارمتر منتا  ي نعترب  لتو ب رجتاز للتطتور التهي  1263قبل دراسة   ما  اافاقية بر كسل لعتا  

 عرحت  اسافاقية. 

 .(42)أوال: التطورات التي أدت إل  وجود االتفاقية والتعديالت التي أدخلت عليها

 التتد جترل المتتاا اإلنجليتز علتى استتيتلا ب واعتم  1263اررف معاهتمة ستنماة الشتل  لستنةررجع ا   
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على الصراع ال مر  الهي كاي بتي  الشتا ني   النتاقلي  بستبا شتر ط اإلعفتا   – Hague Rules-سهاي

التهي كتاي رعفتى بت ت تا  الناقتل مت   -negligence Clause -م  التس  لية،  خا ة شترط اإلهتتا 

لية عتا رصيا الب اعة نتيجة خطم الرباي     حراد الطاق   كتاي الغترب مت  هته  اسافاقيتة هتو التس  

  ضع  لو  اوح  بي  مطالا كل م  الشا ني   البنوك  شركاة التممي   التجلزر .

ات تل  تولتة ستفنلا ثل تد الستف  حتد  1263 غستط  60 قم  قعا اسافاقية سا  عشر ي د لة حتد    

مة التد  طل  عليلا است  " معاهتمة بر كستل بشتمي او يتم بعتل ال واعتم التتعل تة بستنماة العال ، التعاه

الشل  ".  الواقع  ي  سار هه  التعاهمة هو قواعم سهاي التد  قرة حد الت اتر الهي ع م حتد سهتاي 

 التتد اترك اطبي لتا إلرادة ذ ل الشتمي، حلت  امت  هته   1261 غستط   تتى ستبتتبر 14حد الفتترة مت  

ل واعم  ك ر م  سنم شل  نتوذجد دعد   لاا الشمي على الررر سنماال  على غرار .  حتد  كتتوبر ا

ع مة اللجنة البلررة الم لية م اترا حتد لنتمي  دخلتا حيت  بعتل التعتمراة علتى قواعتم سهتاي  1266

     تتا ب جتتتاع ا را   جتتوا ععطتتا  هتته  ال واعتتم الصتتفة اإللزاميتتة لجتيتتع ارطتتراخ بوضتتعلا حتتد

معاهمة د لية.  قم  ا لا الم ير م  الم    منلا حرنسا ععادة  ياغة قواعم سهاي  تتى امتوي مائتتة 

للصم ر حد شمل معاهمة د لية، عس  ي هه  التلا لة قوبلا بتعارضة عنجليزرة قورة كاي م  نتائجلا  ي 

 الطفيفة.جا ة معاهمة بر كسل لسنماة الشل  مطاب ة ل واعم سهاي مع بعل التعمراة 

 رعتبر النص الفرنسد للتعاهمة هو التنص الرستتد للتاي  قتم ا تت  بر اوكتو  اوقيتع التعاهتمة التنص 

علتتى  تت  ارطتتراخ التتعاقتتمة حتتد انفيتتهها عمتتا ب عطائلتتا قتتوة ال تتانوي التتماخلد    ب دختتا    ماملتتا حتتد 

ية لنص اسافاقيتة م تل اشررعلا الوطند بالشمل الهي رتناسا مع هها التشررع  قم ان تا عمة د   عرب

 .1233 مصر العربية سنة 1223الجزائر التد  ادقا عليلا سنة

 1221غيتتر  ي اسافاقيتتة  نتيجتتة للتطتتوراة التتتد عرحلتتا قطتتاع الن تتل البلتتري ح تتم عتتملا مراتتاي ستتنة 

 ،  هه  التعمراة اعل ا بنطاقلا  المرم التسئولية  مسائل  خرل.1292 

 لناقل البحري في اتفاقية بروكسل وتعديالتها.ثانيا: أحكام نهاية مسؤولية ا

ارمر رعتبر غارة حد ارهتية بالنسبة لتست  لية الناقتل البلتري للب تائع عذا كتاي خاضتعا حتد   مامت     

علتى  ي "ن تل الب تائع رنستلا علتى الوقتا التهي  -  -سافاقية بر كسل، عذ جتا  حتد التتادة ار لتى ح ترة

فينة  بي  افررغلا منلا"ي  انطاقا م  هها النص متى انتلتد مست  لية رن  د بي  شل  الب ائع حد الس

 الناقل البلري م  النا ية الزمانية طب ا سافاقية بر كسل؟

 م  خا   تياغتلا نجتمها الصتر نطتاق التست  لية  -  -عي التتف  علي  حد نص التادة ار لى ح رة   

تفررأ،  كمي عتليتد الشل   التفررأ س اتمخاي ضتت  م  الوقا الهي ربم  م  نلارة الشل  على بمارة ال

.  تى  ي البعل ررل  ي التر لة البلررة البل ة للن ل البلتري (61)نطاق   ما  مس  لية الناقل البلري

   ي ة  ي هها الر ي هتو التهي رنستج  متع  (61)ابم  م  ر  الب اعة على السفينة  تى ععمادها للتفررأ

  رحية نص التادة.

ر  ي التتصفح لباقد نصو  التعاهمة رجم ارمر خاخ ذلم، عذ نجم نص التادة ال ال ة حد ح رالتا غي   

ثانيا انص على  ن  " مع عم  اإلخا  بم ما  التادة الرابعة على الناقل  ي ر و  بشل  الب ائع التن ولتة 

ارتة  دقتة".         اضتح  اشورنلا  ر لا  ن للا   ف لا  العنارة بلا  افررغلا بتتا رلتز  لتهلم مت  عن

م  خا  نص هه  الف رة  ي عتلية التفررأ هد م  اسلتزاماة التتد ا تع علتى عتاا  الناقتل البلتري  س 

، بتل ارمتر رتجلتى  ك تر عنتمما نجتم  (66)رجوز اسافاق     ضع  ي شر ط بشمنلا    التناز  عليلا...الف

تنع  ي  م  م    ما  التعاهمة اللالية  ي ناقل    نص التادة السابعة  التد جا ة  ررلة ب وللا" س ر

شا   م   ي رم ي حد الع تم اافاقتاة    شتر ط    الف تاة    ععفتا اة بصتمد التزامتاة  مست  لياة 

الناقتل    الستفينة بالنستبة علتى اللتاك    التلتم الا ت  بالب تائع    بالنستبة لصتيانتلا    العنارتة بلتتا    

 عم التفررأ م  السفينة التد ان ل عليلا الب ائع بلرا".اشورنلا قبل الشل     ب

بتعنى  نت  رجتوز عدرا   ي شتر ط    اافاقتاة عت  التر لتة الستاب ة علتى الشتل   الا  تة للتفررتأ،    

 بتفلو  التخالفة لنص التادة حد  ي التر لة م  بمارتة الشتل    تتى نلارتة التفررتأ س رجتوز عدرا   ي 
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باطلة بطانا مطل ا لتخالفتلا ر ما  اسافاقية ا مترة  مت  ثت  ن تو   ي التعاهتمة  شر ط    اافاقاة  اعم

ابتتم  حتتد التطبيتت  متت   قتتا بمارتتة الشتتل  علتتى نلارتتة التفررتتأ  هتتد متتا استتتى بالر لتتة البلررة)التر لتتة 

مانيتة مت  .  مس  لية الناقل البلري للب ائع  ح ا للتعاهمة، انتلد مت  النا يتة الز(64)البلررة م  الع م(

 قا نلارة التفررتأ، حفتد هته  اللل تة بالتهاة رمتوي الناقتل البلتري قتم ستل  الب تاعة علتى الترستل عليت  

  اموي قم خرجا م  علما .

اختلتم بتاختاخ الوستيلة  (63)عي عتلية التفررأ باعتبارها عتليتة مادرتة لوضتع الب تائع علتى اررب   

د افررغلتتا، ح تتم اتت  باستتتعتا  راحعتتاة الستتفينة    راحعتتاة التستتعتلة لتتهلم  ابعتتا لنوعيتتة الب تائع التتترا

ر يم التينا     الراحعاة العائتة    ارنابيا عذا اعل  ارمتر بالستوائل    اللبتوا  قتم رستتعاي  ر تا 

بالجنائا عذا كانا السفينة راسية بعيتما عت  الر تيم حفتد كتل هته  اللتاسة متتى رعتبتر الناقتل قتم ستل  

 علما   م  ث  نلارة مسئوليت ؟الب اعة  خرجا م  

بالنسبة للوضع العادي  هو التفررأ ع  طرر  الر احع، ح ي ارمر رختلم  سا ما عذا كانا الر احتع    

 اابعة للسفينة    اابعة للتينا .

حتت ذا كتتاي التفررتتأ رتتت  بواستتطة آسة الستتفينة )راحعتتاة الستتفينة(  ي  ي هتته  الر احتتع متلوكتتة لشتتركة    

ادة ما اموي هه  الر احع م بتة على ظلر السفينة، حفد هها الوضع رنتلد التفررأ مت  الوقتا التا ة  ع

الهي اتخلى حي  الراحعة ع  اإلمساك بالب اعة إلنزاللا  م  ثت  س رمتوي الناقتل مستئوس عت   ي ضترر 

ينتا  حفتد ،  قم اموي الر احع متلوكة لشركة التا ة  لمنلا م بتة علتى ر تيم الت(60) ا ل للب اعة

هه  اللالة  ر ا رطب  نف  اللم ،  ي م   قا حم الب ائع م  الراحعة  لي  م   قا اجتيازها  اجز 

 السفينة على الخار .

 ما عذا كانا الراحعاة غير متلوكة لشركة التا ة  ي اعود ملميتلا لشركة التينا     ري م ا   آخر    

د اعتتمرل متع عدارة التينتا  كتتا هتتو اللتا  حتد الجزائتر حفتستوا  ملميتة خا تة    بنتا   علتى ع تتم امتيتاز 

 يتت اتنص علتى  216  جم التشرع ن ا  م ا   التنا لة طب ا لنص التادة 1221ال انوي البلري لسنة 

 ن " اشتل التنا لة التنائية عتلياة شل  الب ائع  ر لا  حملا  عنزاللا  عتليتد  ضع الب ائع على 

" اجري عتلياة التنا لتة م  نف  ال انوي 214السطوس الترابية   التغازاة    خمها "  ا يم التادة 

التنائيتتة بتوجتتا ع تتم  اف تتد علتتى دحتتع م ابتتل" بليتتت   تتبلا عتليتتاة التفررتتأ متت  اختصتتا  هتتها 

الت ا  ،  لهلم ح ذا  بر  الناقل ع م منا لة متع الت تا   مت   جتل افررتأ الب تائع  كانتا هته  الراحعتاة 

ة التينتا     مت   ي شتركة ما تة  خترل، اابعة للها الت ا   سوا  بتتلم  للا    باستئجار  للتا مت  عدار

ح ي الب اعة اموي قم بم ة حد التفررأ طب ا لاافاقية م   قا حم الب اعة م  الراحعة  لي  م   قتا 

عبورها سيا  السفينة)بمي السفينة( على الخار ، ري هها الت ا   رموي مسئوس ااجتا  مت  طلتا خمماات  

رتلتللا الناقل حد مواجلة الشا      الترسل علي   ل  بعم ذلم  هو الناقل   ي  ضرار الل  بالب اعة 

  ي رعود على م ا   التنا لة طب ا للع م التبر  بينلتا.

غير  ن  عذا اعاقم م ا   التنا لة )م ا   التفررأ( مع الترسل علي  علتى ال يتا  بت نزا  الب تاعة بت سة    

قا رحع الب اعة م  على ستطح ظلتر الستفينة، حتت  الت ا   ح ي الب اعة س اموي قم  حرغا عس م   

هتته  اللل تتة ح تت  اعتبتتر عتليتتة التفررتتأ بالنستتبة للناقتتل قتتم انتلتتا   ي مستتئولية الناقتتل عتت  ارضتترار 

 الخسائر التد الل  بالب اعة اموي م  هها الوقا قم انتلا،  هو  مر منط د طالتا  ي عتلية اإلنزا  

ب سة غير آسا    ي م  قا  بهلم لي  اابعا ل   س اربط  ب   رتة  م  على سطح السفينة    ظلرها اتا

 .(62)عاقة اعاقمرة  س رعتل الا عشراح 

لم  عذا اعل  ارمر ب ف السوائل على خار  السفينة ح ي التعاهتمة انطبت  مت  الوقتا التهي رنت تل حيت     

ص لهلم م   نبوبتة الستفينة ال ابتتةي السائل على ارنبوبة التتلركة التوجودة على ر يم التينا  التخص

ح ذا  صلا  رة  ضرار بعم انت ا  السائل على  نبوبة الر يم ح ي الناقل س رتلتل  رة مس  لية عت   ي 

استترا    ن تتص نتتااج عتت  ذلتتم، ري مستت  ليت  امتتوي قتتم انتلتتا عنتتم انت تتا  الستتائل علتتى حوهتتة  نبوبتتة 

 الر يم .
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تة للسفينة ارب  بمنبوبة التينا ، حت ي عتليتة التفررتأ اعتبتر قتم انتلتا مت   ما عذا ل  ام  هناك  نبوبة ثاب   

الوقا الهي رخر  حي   السائل م  خزاي السفينة، ح ذا ات  خر جت   اجتا ز  لفوهتة هتها الختزاي حت ي  ي 

 ضتتتترار    خستتتتائر اللتتتت  بلتتتته  الب تتتتاعة الستتتتائلة س رتلتللتتتتا الناقتتتتل ري مستتتت  ليت  عتتتت  هتتتته  

 .(69)قم انتلا م   قا اجا زها حوهة خزاي السفينة على ارنبوبةالب اعة)السائلة( 

 عذا كانتتا الب تتائع متتتا رفتترق عتت  طررتت  التتمحع  الم رجتتة علتتى ستتل     جستتر مركتتا بتتي  الستتفينة    

 قتم رلتمث   يانتا   (61) الر يم حتنطب  التعاهمة م   قا اجتياز الب اعة  احة الستفينة علتى الختار 

س مباشتترة متت  علتتى ظلتتر    عنتتابر الستتفينة علتتى الر تتيم  عنتتتا استتتخم  لتتهلم   ي رتتت  افررتتأ الب تتائع

ي  استخما  الصتناد  رتت  ر تم (62) ناد  اوضع عليلا الب ائع م  السفينة لن للا بعم ذلم على الر يم

 السببي  الرئيسيي :

ناد  حد ارماك  التد : رتعل  بالسفينة  الناقل  ذلم حد  الة الشل   التفررأ بواسطة استخما  الصاألول

ك تتلالة التيتتا  عنتتم الشتتاط     لوجتتود اراكتتتاة رمليتتة التتو  د ي  -التتو  حيلتتا العوامتتل الجغراحيتتة

عممانية   و  السفينة على جوار ارر فة ما ل  اموي ذاة  تولة خفيفتة كتتا رتمخل ضتت  هته  اللالتة 

  تد بوجتوا الشتل   التفررتأ بواستطة  الة ما عذا كانا اللوائح اإلداررة التن تة للعتتل حتد التينتا  ا

الصناد ، عما بالنسبة لب ائع معينة    بالنسبة ر قاة معينتة  كتهلم اللتا  عنتمما رختتار الناقتل الشتل  

 التفررأ بله  الطرر ة كسبا للوقا بمس م  اسنت ار الطورل  تتى رلصتل علتى ر تيم شتاغر لستفينت  

فررتأ عنتم ارر تفة    ليتتخلص مت  رستو   اإلرشتاد داختل    افادرا لمحع رسو   ك ر عي ا  الشتل   الت

 التينا ...الف.

ح ذا ل  رم  الترسل علي  هو التلتز  بالن تل علتى الصتناد  بتوجتا اافاقيتة ارطراخ)الناقتل  الشتا  (    

ح ي عتلية التفررأ انتلد م   قا رحع الب ائع م  على الصنم  على ر يم التينتا ،  اعتبتر الصتناد  

،  س انتلتد مست  لية الناقتل عس مت  الوقتا (41)للالة عي  ح ال و  امتمادا للسفينة    جز  منلاحد هه  ا

 الهي ارحع حي  الب اعة م  على الصنم  على ر يم التينا .

قم رطلا الترسل علي  اعجا من  حد استا  الب ائع    حد عاتا  افررغلا عجرا  التفررأ بواستطة الثاني: 

   مس  ليت ،  ذلتم رغبتة منت  حتد اإلستراع بتالتفررأ  ختم الب تاعة حتد  قترا  قتا الصناد  على نف ت

متم ي حفد هه  اللالة  طالتا  ي الترسل علي  هو م  طلا ذلم  هو م  رتلتل التسئولية، ح ي الصنم  

رعتبر ر يفا،  م  ث  حتسئولية الناقل البلري ع  الب اعة التفرغة انتلد م  لل ة نلارة افررغلا م  

 السفينة على الصنم ،  لي  م  الصنم  على ر يم التينا  .

 المرم نلارة مس  لية الناقل البلري حتد ظتل اسافاقيتة رتزداد دقتة   تعوبة حتد  التة الن تل بواستطة    

اللا راة،  يت رت  اعبئة الب اعة حد اللا رة حتد  متاك  خا تة علتى اليابستة  هتد عمتا  ي اعبتم كاملتة 

سل عليت   ا تم  حتد هته  اللالتة قتم رعبئلتا الشتا   نفست   رستلتلا للناقتل حتد للساا شخص  ا م  لتر

مماي التعبئةي  قم اعبم اللا رة بب ائع اعود رك ر م  شا    ارسل علتى  ك تر مت  مرستل عليت ،  غالبتا 

ما رلجم الناقلوي على الورة الب ائع بماحع  تارتلتا مت  الصتمماة   مت  السترقاة، زرتادة علتى  ي الن تل 

اسطة اللا رة رجنا ارعبا  التتمررة للشل   التفررتأ لتنف  الب تاعة حتد مواقتع مختلفتة  ر لتل مت  بو

 .  (41)مصاررم ذلم، كتا ر لل م  ا تتا  عللاق ارضرار  الخسائر بال ائع

رلصل  ي رتف  الشا   مع الناقل على اعبئة الب ائع حد اللا رة  افررغلا منلتا  ن للتا حيتتا بعتم عت     

الشا نة    ال طار     رة  اسطة  خرل على  ي مماي  خر،  حد هها النوع م  الن ل رختل  الن تل  طرر 

البلري بنوع    بمنواع  خرل م  الن ل كالن ل البري    الجوي   ي قواعم التستئولية حتد كتل نتوع مت  

 هه  ارنواع اختلم ع  ارخرل.

واة ، حلتل استلي  اللا رتة بتتا التورت  رعتبتر استليتا  م  ث  حتتتى رعتبتر الناقتل قتم ستل  الب تاعة التلت   

 للب اعة    سبم م  عجرا اة  خرل؟.

حد المرم ذلم ظلرة اختاحاة كبيترة علتى  ستار  ي هتها الن تا  بالنستبة لاافاقيتة رعتبتر جمرتم، ح تم    

النطاق  ذهبا بعل ار ما  ال  ائية خا ة حد  مررما على التوسيع م  هها النطاق بليت رصبح رشتل



 في القانون الجزائري واالتفاقيات الدولية ة بحراولية الناقل البحري عن البضاعة المنقولؤنهاية مس

416 

 

الزمند الفترة التد اتتم بي  اعبئة اللا رة بالب اعة  بي  افررغلا م  الب تاعة بغتل الن تر عت  البعتم 

التماند الهي ات  حي  هه  العتلية مت  الجلتة التائيتة التتد ا تم حيلتا الستفينة، كتتا  ا لتا اللجنتة الم ليتة 

عزالتة هتها الخلتل التوجتود حتد اافاقيتة  1224لل انوي البلري حد م اترها الهي ع م حد ستوكلول  عتا  

،  ذلتتم بتتاقتراس متت  طتترخ بعتتل التنتتم بي  علتتى التتت اتر بتوستتيع نطتتاق اطبيتت  1263بر كستتل لعتتا 

اسافاقية لتشتل كل الترا ل البلررة التتد امتوي حيلتا الب تاعة حتد علتمة الناقتل، عس  ي  غلبيتة  ع تا  

دختا   ي اعتمرل بلتها الخصتو  علتى اسافاقيتة  ب تى الت اتر  الهر  رت لوي الم   الناقلة قم عارضو ع

 النص حد نلارة الت اتر كتا هو د ي اعمرل.      

م  جلتنا نرل  ن  س رجوز الا غطا  التطور حد هها النوع م  الن تل، التوستيع مت  نطتاق اسافاقيتة    

متاي. حتب تى نصتو   اعتبار عتلية افررتأ الب تائع مت  اللا رتة كمنلتا عتليتة افررتأ للب تائع حتد  ي م

اسافاقية  ررلة  هو  ننا س نعتبر افررأ الب ائع التلواة حد اللا رة قم ا  عس م   قا اجا زها سيا  

 التتادة ال ال تة ثانيتا  صترة نطتاق  -  -السفينة على خار  السفينة، ري التعاهمة حد التادة ار لتى ح ترة

طتور عذا متا علتى ارطتراخ عس التتستم بتتا جتا  حتد اطبي لا م  الشل  على التفررتأ،  لتواجلتة هتها الت

التادة السابعة  ا تي  الع م  رة شر ط اافاقية    المرما للتس  لية بتلل عرادالتا بعم التفررتأ،  مت  

       شمي هها النص مواجلة هه  الوضعية الجمرمة حد الن ل.

ائع  ح تا ر متا  اسافاقيتة انتلتد مت  ما نخلص علي  مت  هته  الف ترة  ي مست  لية الناقتل البلتري للب ت   

لل ة     قا نلارتة افررتأ الب تاعة مت  الستفينة بتمي طرر تة كانتا  حت  متا   ضتلنا ،  متع ذلتم حت ي 

اسافاقية اب ى غير مواكبة للتطور التستتر الهي رعرح  قطاع الن ل البلري رغ  التعمراة التتد  دخلتا 

 عليلا.

 .4291قل البحري في اتفاقية هامبورج لسنة المطلب الثاني: نهاية مسؤولية النا

جتا ة حتد ظتر خ خا تة  1291ح ي اافاقية هامبور  لسنة  1263على خاخ اافاقية بر كسل لعا    

  حد عطار التساهتة الفعالة للم   النامية  ح  ما نبين  حد الفرع ار   م  هها التطلا.

 أوال: أسباب ظهور اتفاقية هامبورج.

حد ممرنة هامبور  ارلتانية م اتر ارمت  التتلتمة  1291م  مارر  41على 2الفترة م   ل م انع م حد   

الخا  بن ل الب ائع بتالبلر.  قتم انتلتى ارمتر علتى ابنتد اافاقيتة ارمت  التتلتمة الخا تة بن تل الب تائع 

  التد استى قواعم هامبور . 1291بطرر  البلر لعا  

 البر اوكتو   1263 متا  التتد  ردة بتعاهتمة بر كستل لعتا    عمة هه  اسافاقية لمد التل ملتل ار

،  على م ت ى قواعم هتامبور  ستينتلد العتتل باافاقيتة بر كستل التعتتو  بلتا 1221التعم  للا لسنة 

 م  قبل لتمة جا زة الختسي  عاما ا رربا.

جهررتة مت  بينلتا خا  هه  الل بة م  الزم  عرحا العاقاة التجاررة  البلررة بتي  التم   اغيتراة    

قطاع الن ل البلري للب ائع،  ما م  شتم  ي هته  التغيتراة كانتا الستبا حتد التمعوة علتى ع تم مت اتر 

 ارم  التتلمة الهي انتلى على عقرار هه  اسافاقية ،   ه  هه  التغيراة:

 يت  عجز اافاقية بر كسل رغ  اعمراالا ع   ل مشاكل الن ل البلري التتطورة مت  جلتة  عت  ال -1

التوازي الترضد بي  مصالح الشا ني   الناقلي  م  نا ية ثانية، ضم على ذلتم  ي   ماملتا لت  استتطع 

استيعاا التطور التستتر  اللائل حد  ناعة الن ل البلري  استغا  السف ،  خا ة متع ظلتور الن تل 

 جاراة هها التطور.البلري ع  طرر  اللا راة  عجز الم   النامية ع  اوحير التجليزاة الازمة لت

 ي استتتعتا  الوستتائل اللمر تتة حتتد  تتناعة الستتف    ستتائل الشتتل   التغليتتم قتتم  دة علتتى اخفتتيل  -6

 الخسائر   ارضرار حد الشلناة خا ة ما كاي رتم  نسبتلا على مخاطر البلر.

  هناك  ر ا  سباا سياسة كانا  را   جود قواعم هتامبور ، علتى ر ر هته  ارستباا ازدرتاد عتم -4

الرضا لمل الشا ني  م  الم   النامية عت  قواعتم بر كستل  ذلتم بستبا اإل ستار بعتم  عمالتة اوزرتع 

التس  لياة  التخاطر بي  الناقلي   الشا ني  ،  كوي هها التوزرع رتيل لتصتللة النتاقلي  علتى  ستاا 

الستبعيناة اعتم مت  الشا ني ، زد على ذلم  ي هناك م  الم   النامية  ضلا حد حترة الستيناة  بمارتة 
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 الم   الناقلة كالصي   اللنم م ا.

عجتتز اافاقيتتة بر كستتل عتت  اتتوحير اللتارتتة الماحيتتة للشتتا ني ، ري   ماملتتا كانتتا اغطتتد التر لتتة  -3

البلررة م  الع تم)م  بمارتة الشتل  علتى نلارتة التفررتأ( متع العلت   مت  ختا  الواقتع العتلتد حت ي مع ت  

اموي ختار  هته  التر لتة، كتتا  ي اافاقيتة ات تت  عتمد كبيتر مت   ستباا ارضرار التد الل  الب ائع 

 اإلعفا  م  التس  لية رتم  للناقل التتسم بلا لمحع ع  التس  لية عن .

كل هه  ارسباا   خرل  التغيراة  دة على ضر رة مواجلة هها الوضع  كانا اافاقية هامبور  هتد 

، حلتل حعتا   متا  هته  اسافاقيتة ا تم   لتوس  اضتلة حيتتا اللل لمل هه  التسائل    على ارقل مع تلتا

 رخص نلارة مس  لية الناقل البلري؟     

 ثانيا: أحكام نهاية مسؤولية الناقل البحري في اتفاقية هامبورج.

ل م جا ة   ما  اسافاقية مفصلة افصيا ربتعم ع  الغتوب الهي كاي سائما  س رزا  حد ظل اافاقيتة    

لت  امت  متوجزة اإلرجتاز التهي  ثتتار الم يتر مت  الخاحتاة  التنازعتاة عنتم اطبيت   افستتير  بر كستل،عذ

 اافاقية بر كسل سسيتا نص التادة ار لى الف رة " ".

ح م جا  نص التادة الرابعة   مد متى ابتم   متتى انتلتد مست  لية الناقتل البلتري،  ي النطتاق الزمتاند 

  لية الناقتل عت  الب تائع بتوجتا هته  اسافاقيتة اشتتل التتمة مس -1لتس  ليت ،  يت نصا على  ن  " 

 التد اموي حيلا الب ائع حد علمة الناقل حد مينا  الشل    ثنا  الن ل  حد مينا  التفررأ .

  تتى الوقتا التهي ر تو   -ا -م  هم  التادة ، اعتبر الب ائع حد علمة الناقل ... 1-رغراب الف رة -6

 م،حي  بتسلي  الب ائع  ذل

 اسليتلا على الترسل علي ،    -1

بوضعلا الا اصرخ الترسل علي   ح ا للع م    ال انوي    العرخ التتبع حد التجتارة التعينتة بتينتا  -6

 التفررأ،  ذلم حد اللاسة التد س رتسل  حيلا الترسل علي  الب ائع م  الناقل،  

  اللتوائح الستاررة حتد مينتا  التفررتأ استلي  اسليتلا على سلطة    طرخ ثالتت  ختر اوجتا ال تواني    -4

 الب ائع ل ... ".

 م  خا  هها النص ات ح لنا النتائج    التسائل التالية:

  س:  ي التادة بف رالا ار لى قم  سعا م  نطاق اطبي  مس  لية الناقتل البلتري بالت ارنتة متع اافاقيتة 

ة التفررأ    ما اعرخ بالتر لة البلررة م  الع م، بر كسل التد المدها م  بمارة الشل   على غارة نلار

 يت   بلا مس  لية الناقل ابم  منم اللل ة التد اعلم حيلا الب ائع علتى الناقتل حتد مينتا  الشتل  علتى 

 قا اسليتلا على الترسل علي      ي شخص  خر  ح  ما  مدا  اسافاقية.  حد هها الشتمي حت ي  اضتعد 

الف ترة ار لتى التتد  69، سستيتا التتادة (32)12/2/1222ي الفرنستد الصتادر حتد اسافاقية امثر ا بال تانو

 جا  حيلا:

" Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la 

marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison."  

  ح ا لنص اسافاقية انتلد حد ار وا  ا اية: ثانيا:   ي مس  لية الناقل البلري ع  الب ائع

بالتستلي  التتتادي للترستتل عليت   ينتتتا رت تتم  لتستتلتلا مت  الناقتتل حتتد ال تر خ العادرتتة،  انطبتت  عليلتتا  -1

 ار ما  الساب  ابيانلا حيتا رخص اسل  الترسل علي  الب اعة.

التتا اصتترح  ليباشتتر عليلتتا قتتم س استتل  الب تتاعة مباشتترة علتتى الترستتل عليتت   لمتت  رتتت   ضتتعلا  -6

اختصا اا  التخولة ل  قانونا بتوجا الل  ال ابا ل  علتى الب تاعة بصتفت  مرستا عليت ،  رمتوي ذلتم 

بنا ا على الع م التبر  بي  الناقل  الشا  ،  التهي رلتمد كيفيتة  ضتع الب تاعة التا اصترخ الترستل 

اا ،  على ذلم حفد كتل هته  اللتاسة ابتر  علي     بتوجا ال انوي    العرخ الساري حد مينا  التفررأ ذ

ذمتتة الناقتتل البلتتري  انتلتتد مستت  ليت  عتت  الب تتاعة التن ولتتة بتجتترد  ضتتع الب تتاعة التتا اصتترخ 

 الترسل علي .

 ي رت  اسلي  الب ائع على ع مل السلطاة    طرخ ثالت رستوجا ارمتر استلي  الب تاعة عليت ، طب تا  -4
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ساررة حد مينا  التفررأ، كالسلطاة الجتركية    الستلطاة العامتة حتد لتا انص علي  ال واني   اللوائح ال

،  ضم علتى ذلتم قتم (33)التينا  كالت سساة التنائية،  قم رنصرخ هها التعنى على التشر عاة الخا ة

 رت  اسلي  الب ائع على شخص ثالت م  الغير اجيز ال واني   اللوائح التسلي  ل .

 ي  اضعد اسافاقية،  تا لوا التوحيت  بتي  التصتالح التت تاربة للنتاقلي   اضح م  خا  هه  النتائج    

 الشتتا ني  متت  جلتتة   لتتى،  متت  جلتتة ثانيتتة  تتا لوا مستتاررة ار ضتتاع ال انونيتتة  اللتتوائح  ارعتتراخ 

 العتتاداة الستتاررة حتتد بلتتماي مختلفتتة  خا تتة التتم   الشتتا نة، التتتد حتتد مجتللتتا د س ناميتتة  س اتتزا  

 التسلي  حتد  العتليتاة التتصتلة بلتا، حتد مع تلتا اتتارر مت  طترخ شتركاة  طنيتة  عتلياة التفررأ

اابعة لل طاع العا ، اتارر ا تمارهتا للتها النتوع مت  النشتاط كالت سستاة التنائيتة حتد ك يتر مت  التم   

 التد اوجا على التتعاملي  على الب اعة م  نتاقلي   مرستل علتيل   ضتعلا التا اصترحلا  اصترخ 

جتركية،  هو ارمر الهي ر خه على نص اسافاقية رن  كاي على  اضعد اسافاقية عم  ان تي  الليئاة ال

هم  التسملة رنلا م  اسختصا  الماخلد للم  ،   ي كل د لة للا ن املا الخا  حد موانئلتا، كتتا  ي 

 رخ ثالت...اسافاقية جا ة بعباراة قم اموي ملا لخاخ حد افسيرها  اعررفلا كعبارة السلطاة  ط

م  جلة ثال ة ح ي  اضعد اسافاقية  ا لوا مواكبة التطور اللا ل حد  ناعة الن ل البلري  ظلور    

ن ا  الن ل باللا راة  كها التوا ل  التتراب  بتي   نتواع الن تل التختلفتة كالن تل التتعتمد الوستائ  زرتادة 

 على ال ورة العلتية حد مجا  اساصا .  

اسافاقية  بالرغ  متا ر ا  عنلا بمن  حيلا ن ائص  غتوب  غيرهتا مت  التا  تاة ما رجا قول   ي    

عس  نلا اعتم ممستبا للتم   الشتا نة علتى  جلت  الخصتو ،   ي التطبيت  ال  تائد ر ماملتا هتو التهي 

 سيمشم ع  ما بلا م  ن ص  افسير  اعررم  اوضيح ما رموي حد   ماملا م  ن ص حد التست بل.

 خـاتـمة:
ابي  لنا م  خا  هه  المراسة  ي نلارة مسئولية الناقل البلري مرابطة بالنطاق الزمتاند للتست  لية،    

 ي حد  ي مر لة رنتلد هها النطاق،  ابي  لنا  ي نلارة مس  لية الناقل البلري حد ظل اافاقية بر كسل 

بلتتري الجزائتتري   اافاقيتتة مرابطتتة بتر لتتة التفررتتأ النلتتائد للب تتاعة بينتتتا حتتد ال تتانوي ال 1263لعتتا  

 هامبور  مراب  بتر لة اسلي  الب اعة .

 1263كتا ابي  لنا  ر ا  ي ال انوي الجزائري  اافاقية هتامبور   بت ارنتلتتا باافاقيتة بر كستل لعتا     

قم  سعا م  النطاق الزماند لتس  لية الناقل البلري، ليشتتل كتل العتليتاة التتعل تة بالن تل البلتري  ي 

 لة استا  الب اعة على مر لة اسليتلا حتد مينتا  التفررتأ ، بينتتا اافاقيتة بر كستل ح تم قصترالا م  مر

على التر لة البلررة م  الع م رغ  التعمراة التد  دخلا عليلا،   اا ح لنا  ي اافاقية بر كستل غيتر 

 ررة عتوما.قادرة على مواكبة التطوراة اللا لة حد مجا   ناعة الن ل البلري  التجارة البل

زرادة على ذلم حت  خا  هه  المراسة نرل  ي ال انوي الجزائري  رغ  التعمراة التد  دخلا عليت     

عس  نتت  هتتو ارختتر س رتتوحر اللتارتتة التطلوبتتة للشتتا ني  بالمرجتتة ار لتتى بت ارنتتت  باافاقيتتة  1221ستتنة

مس  لية الناقل البلري س انتلتد عس  هامبور ، حلو عي ظاهررا ربم    ن  رتواح  مع ما جا  حيلا، بجعل

منت ، غيتر  ي التشترع رتماد حتد 931بتسلي  الب تاعة علتى الترستل عليت     مت لت  ال تانوند بتنص التتادة 

ليلم  هه  اللتارة  رستح رطراخ الع م  ي رتف وا بمل  ررة حد التر لتة التتد التد التفررتأ  116التادة 

ستتل عليتت     مت لتت  ال تتانوند،  معنتتى ذلتتم  نتت  ستتيره  مصتتير مباشتترة  علتتى غارتتة استتلي  الب تتاعة للتر

الشتتا ني  الجزائتترري   ر تتع  بتتي  رتتمي النتتاقلي  ارجانتتا ليفرضتتوا متتا رشتتا  ي متت  شتتر ط حتتد هتته  

التر لتتة متت  الع تتم، خا تتة   ي هتته  التر لتتة اتتت  حتتد التتتوان  الجزائررتتة، سستتيتا الشتتر ط التتعل تتة 

اره  م  ذلم شرط اسختصتا  ال  تائد،  التهي  تتتا ستي دي علتى باإلعفا  م  التسئولية  التلمرم  

ع تتم اسختصتتتا  للتلتتتاك  ارجنبيتتة،  منتتتع ال  تتتا  التتوطند متتت  مراقبتتتة هتته  الشتتتر ط  متتت  عقامتتتة 

 اختصا  .

كهلم ح ي ار متا  التتد جتا ة حتد ال تانوي البلتري الجزائتري  بت ارنتلتا بار متا  التتد جتا ة حتد    

اح تتة حتتد م تتتونلا متتع اافاقيتتة بر كستتل التتتد س اتتزا  الجزائتتر مصتتادقة عليلتتا اافاقيتتة هتتامبور ، متو
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منت ،  هتو متا رجعلنتا  939 بنصلا ار لد رغ  اخلد جل التم   عنلتا بلتها الشتمل طب تا لتنص التتادة 

ن تتو   ي النصتتو  التتواردة حتتد ال تتانوي البلتتري الجزائتتري حتتد هتته  التستتملة غيتتر مواكبتتة للتطتتور 

هها م  جلتة   لتى،  مت  جلتة ثانيتة مت  ختا  هته  النصتو  رتبتي  اتمثر ال تانوي   للتشررعاة الم لية

الجزائري بال انوي الفرنسد بالرغ  م   ي الجزائر ليسا حرنسا ري هه  ارخيرة بالمرجتة ار لتى د لتة 

ناقلة  ليسا شا نة  قانونلا رخم  ناقليلا  مصللتلا الوطنيتة،  لتهلم نترل  جتوا اخلتد التشترع عت  

 التوج  مست با   ضع قواني  اتواح   التصللة الوطنية.هها 

ما نصل علي  حد النلارة  بت ارنة النصو  ال اثة ملتل المراستة، ابتي  لنتا جليتا افتوق ار متا  التتد    

جا ة حد اافاقية هامبور  على  ار ما  التد جا ة حد التشررع الجزائري  اافاقية بر كسل حد المرم 

الناقل البلري، عذ  ي هه  اسافاقية جا ة  بم متا  جمرتمة  ا لتا مت  خاللتا اتوحير  متى انتلد مسئولية

  تارة  كبر للشا ني . 

م  خا  كل ما سب  ح ننا نطالا الجلة التختصة حد الم لة على مواكبة هها التطور  السعد م   جل    

ارة للشا ني  بالت ارنة مع اافاقية التصادقة على اافاقية هامبور  التد اوحر على ارقل  م  دنى م  اللت

 بر كسل التد اجا زها الزم   ل  اعم قادرة على مواكبة التطور اللا ل حد  ناعة الن ل البلري.
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