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 دولة اإلمـارات  العربية  المتحـدة 
 
 
 

 وقف الدعـوى 
 والتصـادم البحـري والخـبرة الفنية

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

وقف الدعوى وتعليق الحكم فيها على الفصل في دعوى  -

 .أخرى جوازي للمحكمة 

الخبرة الفنية البحتة ال تقتضى منهم الخبراء دعوة  -

 .الخصوم لمناقشتهم فيما يؤدونه من أعمال

 .هية التصادم البحريما -
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 المحكمة االتحادية العليا

 الدائرة المدنية: أوال 

 القضائية 42لسنة  395الطعن رقم 

 4003من يناير سنة  4جلسة األحد الموافق 

 (مدني)

 
 :موجز القواعد القانونية 

 

جوازي لمحكمة   –وقف الدعوى تعليقا  -1
الموضوع حسبما يتراءى لها من تعلية  
الحكةةةي ايهةةةا علةةةي الوىةةة  اةةة  دعةةةوى 

طلةةا الوقةةف متةةي لهةةا راةة  . أخةةرى
. سةةةباا سةةةا    أقامةةةض قضةةةاء ا علةةةي أ

طلةا وقةف الةدعوى تعليقةا لحةين : مثا 
أن توىةةةةة  المحةةةةةاكي ا مريكيةةةةة  اةةةةة  

امةةة  أمامهةةةا دون أن تقةةةدي الةةةدعوى المق
الطاعن  الدلي  علةي ققامة  تلةل الةدعوى 
قذ قةةةدمض محةةةرراي أجنبيةةةاي  يةةةر مىةةةد  

 .قجراءاض مدني ( 101ي )أىوال 
 
الخبةةرا الونيةة  البحثةة  التةة  يعتمةةد عليهةةا  -1

للوىةة  اةة  القضةةايا كا طبةةاء وخبةةراء 
تقتضة  مةنهي دعةوا ال . الخطوط  تحقي

 ايمةةةا يندونةةة  مةةةن الخىةةةوي لمناقمةةةتهي
اختالاهةةةا عةةةن أنةةةواع الخبةةةرا . أعمةةةا 

ا خرى الت  ألزي الممرع ايها الخبراء 
( 11)بةةةدعوا الخىةةةوي عمةةةال بالمةةةادا 

لمحكمة   -رأي الطبيةا المةرع . قثباض
الموضةوع االكتوةاء بهةا دون حاجة  قلةةي 
التىةةةدي  علةةةي تقريةةةرج مةةةن أيةةة  جهةةة  

اعتبةةةار ي جهةةةاز  –علةةة  ذلةةةل . أخةةةرى
والمحةةةاكي  الخبةةةرا الونيةةة  للنيابةةة  العامةةة 

واقةةةةةا لقةةةةةرار مجلةةةةة  الةةةةةوزراء رقةةةةةي 
5/1811 . 

مةةا يقةةن بةةين  - يتةة ما -التىةةادي البحةةري -3
سون بحري  أو بينها وبةين مراكةا تقةوي 

ارتطةةةةةاي الحبةةةةة  . خليةةةةة بالمالحةةةةة  الدا
السوين  بجسةي المطعةون  الووالذي لونش

ضةةدج ال يعةةد تىةةادماي بحريةةا وال تطبةة  
جةواز . ا  مأن  أحكاي التىادي البحري

 جوع ا  مأن  قلي قةانون المعةامالضالر
( 311ي )المدنيةة  باعتبةةارج القةةانون ا ي 

 .تجاري بحري
 

 :القواعد القانونية 
 

مةةن قةةانون ( 101)أن مةةندى نةةم المةةادا  -1
اإلجراءاض المدني  أن ا مر بوقف الدعوى 
تعليقةةا جةةوازي لمحكمةة  الموضةةوع بحسةةا 
مةةةةا يتةةةةراءى لهةةةةا مةةةةن تعليةةةة  الحكةةةةي اةةةة  

ىة  اة  دعةوى أخةرى موضوعها علي الو
ولهةةا أن تةةرا  طلةةا الوقةةف لهةةذا السةةبا 
متةةي اقامةةض قضةةاء ا علةةي أسةةباا سةةا    

كةةان الحكةةي لمةةا كةةان ذلةةل و. تكوةة  لحملةة 
اءج بةةرا   ةةذا المطعةةون ايةة  قةةد أقةةاي قضةة

الطلا علي أن الطاعن  لي تقةدي دلةيال علةي 
سةةةةةب  ققامتهةةةةةا الةةةةةدعوى أمةةةةةاي المحةةةةةاكي 

مةةةن  ا مريكيةةة  ك وكانةةةض الورثةةة  المقدمةةة 
الطاعنةةةةةةةة  راةةةةةةةة  مةةةةةةةةذكرتها المنرخةةةةةةةة  

محرراي أجنبيا  يةر ممةمو   4/10/1000
بالتىةةةةةديقاض المقةةةةةررا للورقةةةةة  ا جنبيةةةةة  
ومنسةةوا ىةةدورج مةةن المستمةةار القةةانون  
للطاعنةة  ال تىةةلي دلةةيال علةةي وجةةود تلةةل 

 .الدعوى
 

أن ا ى  اة  المهةاي التة  ينديهةا الخبةراء  -1
نيةة  الونيةةون والمتعلقةة  بالمسةةا   والنقةةاط الو

البحتةة  التةة  يعتمةةد الوىةة  ايهةةا علةةي مةةا 
يكون لدى الخبير من معلوماض وخبرا اني  

ال  -كا طبةةةاء وخبةةةراء تحقيةةة  الخطةةةوط –
تقتضةة  دعةةوتهي للخىةةوي لمناقمةةتهي ايمةةا 
يندونةةة  مةةةن أعمةةةا  انيةةة  توىةةةال قلةةةي مةةةا 



 942 

أوكةةة  قلةةةيهي أدانج  ن لهةةةي قواعةةةد خاىةةة  
دون  – رنى ايها ضماناض كواي  للخىةوي

ا خةةةةرى التةةةة  أخضةةةةعها  راءاع الخبةةةةأنةةةةو
القانون لمبدأ الحضوري ك ومن ثي اال قلزاي 

مةةةن قةةةةانون ( 11)علةةةيهي بتطبيةةة  المةةةادا 
اإلثبةةاض اةة  المعةةامالض المدنيةة  والتجاريةة  

من القانون ( 11)والنم الوارد ا  المادا 
اةةة  مةةةأن تن ةةةيي  1814لسةةةن  ( 1)رقةةةي 

الخبرا أمةاي المحةاكي اللةذان يلزمةان الخبيةر 
ولمحكمةةةة  الموضةةةةوع . دعوا الخىةةةةويبةةةة

االكتوةةاء بةةرأي الطبيةةا المةةرع  باعتبةةارج 
جهاز الخبرا الوني  للنياب  العامة  والمحةاكي 
واقةةا لقةةانون قنمةةا   بموجةةا قةةرار مجلةة  

بإنمةةةةاء  1811لسةةةةن  ( 5)الةةةةوزراء رقةةةةي 
دا را الطا المةرع  ك ومةن ثةي اةال حاجة  
قلةةي التىةةدي  علةةي تقريةةرج مةةن أي جهةة  

وقذ . لجهةة  التةة  يعمةة  ايهةةةاأخةةرى  يةةر ا
اعتد الحكي المطعون اي  بهذا التقرير علةي 
سند من أن الطاعن  أعلنض بالحكي الىةادر 
بندبةة  وأنهةةا لةةو كانةةض ىةةادق  اةة  ر بتهةةا 
حضةةور الكمةةف لكةةان بإمكانهةةا السةةور قلةةي 
الواليةةاض المتحةةدا ا مريكيةة  واالتوةةا  مةةن 
الطبيةةا علةةي ميعةةاد الكمةةف الطبةة  الةةذي 

لمطعةةون ضةةدج  نةةالك ومةةن ثةةي وقةةن علةةي ا
اةةإن الحكةةي ال يكةةون قةةد خةةالف القةةانون أو 

 .أخطأ ا  تطبيق  
 

أن أحكةةةاي التىةةةادي البحةةةري المنىةةةوم  -3
ومةةةا بعةةةد ا مةةةن ( 311)عليةةة  اةةة  المةةةواد 

القةةانون التجةةاري البحةةري تتطلةةا لتسةةوي  
التعويضاض المستحق  عن ا ضةرار وقةوع 
التىةةادي بةةين سةةون بحريةة  أو بينهةةا وبةةين 

ا تقوي بالمالح  الداخلي ك ومن ثي اال مراك
يعةةد تىةةادماي بحريةةاي اةة  موهةةوي  ةةذج المةةادا 
ارتطةةةاي الحبةةةة  الوةةةةوالذي لةةةةونش السةةةةوين  

وأن قةةةةةةانون بجسةةةةةةي المطعةةةةةةون ضةةةةةةدج ك 
المعةةامالض المدنيةة   ةةو القةةانون ا ي الةةذي 

يرجةةةن قليةةة  اةةة  مةةةأن جميةةةن المعةةةامالض 
التجاريةة  اةة  كةة  مةةا لةةي يةةرد بمةةأن  نةةم 

ن ذلةةةل وكةةةان الثابةةةض اةةة  لمةةةا كةةةا. خةةةام
الةةدعوى أنهةةا أقيمةةض بطلةةا التعةةوي  عةةن 
اإلىةةاب  التةة  لحقةةض المطعةةون ضةةدج مةةن 
جراء ارتطاي الحب  الووالذي للةونش التةابن 
للمةةةرك  الطاعنةةة  بجسةةةي المطعةةةون ضةةةدج 

أخةةرى والةةذي ال والةةذي يعمةة  لةةدى مةةرك  
ثي عالق  عقدي  ك ومن  تربط  بالطاعن  أي 

المسةةةةة ولي   تكةةةةةون القواعةةةةةد العامةةةةة  اةةةةة 
التقىةةةيري  المنىةةةوم عليهةةةا اةةة  قةةةانون 
المعامالض المدني  دون  ير ا    الواجبة  
التطبيةةة  علةةةي واقعةةة  الةةةدعوىك وقذ التةةةزي 
الحكةةي المطعةةون ايةة   ةةذا الن ةةر وراةة  
الةةةدان المبةةةدى مةةةن الطاعنةةة  بعةةةدي سةةةماع 

ك  181الةةدعوى والمنسةة  علةةي المةةادتين 
البحةةةةةةري  مةةةةةةن القةةةةةةانون التجةةةةةةاري 311
لقين بةدعاوى التعةوي  النامة   عةن والمتع

عقد العم  البحري والتىادي البحةري اإنة  
ال يكةةةون قةةةد خةةةالف القةةةانون أو أخطةةةأ اةةة  
تطبيقةةة  ك وال علةةةي المحكمةةة  أن لةةةي تجةةةا 
الطاعنةة  قلةةي طلةةا خبيةةر طخةةر ومخاطبةة  
جهةةة  عمةةة  المطعةةةون ضةةةدج متةةةي اقتنعةةةض 

 الةةةذي –بكوايةةة  تقريةةةر الطبيةةةا المةةةرع  
م  ا سة  التة  بنة  وبسةال –اطمأنض قلي  
 .عليها رأي 

 

 : إن دائرة النقض المدنية المؤلفة

محمةد عبةدالقادر السةلط  / السةيد القاضة بر اس  
 ر ي  الدا را

عبةةةةدالعزيز محمةةةةد / وعضةةةةوي  السةةةةيد القاضةةةة 
 عبدالعزيز

 عبد المنعي دسوق / والسيد القاض 
ذي  11بالجلسةة  العلنيةة  المنعقةةدا اةة  يةةوي ا حةةد 

بمقةةةةر  1/1/1005الموااةةةة    ةةةة 1415/ القعةةةةدا
 .المحكم  االتحادي  العليا بمدين  أبو  ب 
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 :أصدرت الحكم اآلتي 
قضةةةا ي  عليةةةا  14لسةةةن   583اةةة  الطعةةةن رقةةةي 

 نق  مدن  
 

 إلنماءاض النوط( ي)المرك  : الطاعن  
 

 ( : )المطعون ضد ا 
 

الىةةةةادر عةةةةن محكمةةةة  : الحكةةةةي المطعةةةةون ايةةةة 
اةةة   11/4/1001اسةةةت ناف أبةةةو  بةةة  بتةةةاري  

  151/1001االست ناف رقي 
 

مةةةن الرسةةةي ) 10/1/1001: تةةاري  راةةةن الطعةةةن
 (.والتأمين

 
 المحكمة
 ـــ

 
بعد اإلطةالع علةي ا ورا ك وتةالوا تقريةر 

 .التلخيم ك وبعد المداول  
 

 .حيث قن الطعن استواي أوضاع  المكلي 
 

علي ما يبين مةن الحكةي  –حيث قن الوقا ن 
تتحىةة  اةة  أن  - المطعةةون ايةة  وسةةا ر ا ورا

 1000لسةةن  .... المطعةةون ضةةدج أقةةاي الةةدعوى 
أبةةةو ب  علةةةي المةةةرك  الطاعنةةة  بطلةةةا الحكةةةي 

درا ةةي علةةي  3111804بإلزامهةةا بةةأن تةةندي لةة  
أي اة  "سند من أن  كان يعم  بحريا علي السةوين  

( أ ) العا ةةةةةةدا لمةةةةةةرك  " مسةةةةةةتر جةةةةةةون انةةةةةة  
والمسةةةةتأجرا يةةةةوي الحةةةةادث مةةةةن قبةةةة  المةةةةرك  

كةةةةان العمةةةةا   13/5/1881تةةةةاري  الطاعنةةةة ك ب
التةةابعون للطاعنةة  يقومةةون بنقةة  مرسةةاج مةةن مةةتن 

. بةة . ا . ذي" السةةوين  المسةةتأجرا قلةةي البارجةة  
المملوكةةةة  للطاعنةةةة  بواسةةةةط  الرااعةةةة  "  1000

الخاىةة  بالبارجةة  ك وأثنةةاء عمليةة  الراةةن انقطةةن 

الحبةة  الوةةوالذي وارتطةةي بكابينةة  السةةوين  اأىةةاا 
اباض المبينةةةة  بةةةةالتقرير المطعةةةةون ضةةةةدج باإلىةةةة

الطبةة ك وقذ لحقةةض بةة  أضةةرار ماديةة  وأدبيةة  مةةن 
جةةةراء الحةةةادث كانةةةض الةةةدعوى داعةةةض المطعةةةون 
ضد ا بعدي سةماع الةدعوى لمةرور الزمةان عمةال 

مةةةةةن قةةةةةانون التجةةةةةارا  311ك  181بالمةةةةةادتين 
نةةةةةدبض محكمةةةةة  أو  درجةةةةة  الطبيةةةةةا . البحةةةةةري

المةةةرع  وبعةةةد أن أودع تقريةةةرج حكمةةةض بةةةإلزاي 
  الطاعنةةةة  بةةةةأن تةةةةندي للمطعةةةةون ضةةةةدج المةةةةرك

اسةةتأنوض الطاعنةة   ةةذا الحكةةي . در ةةي 350.000
 كمةةةةا . أبةةةةو ب  1001لسةةةةن   151باالسةةةةت ناف 

أقةةةةةاي المحكةةةةةوي لةةةةة  اسةةةةةت نااا مقةةةةةابال ومحكمةةةةة  
االسةت ناف قضةض بتعةدي  الحكةي المسةتأنف بةإلزاي 

 353.150الطاعنةة  بةةأن تةةندي للمطعةةون ضةةدج 
لحكةةي بطريةة  طعنةةض الطاعنةة  اةة   ةةذا ا. در مةةا
 .النق 
 

وحيةةث قن الطعةةن يقةةوي علةةي سةةت  أسةةباا 
تنعةة  المةةرك  الطاعنةة  بالسةةبا ا و  منهةةا علةةي 
الحكي المطعون اي  البطالن لخلو الملف االبتدا   

( 131)من النسةخ  ا ىةلي  للحكةي عمةال بالمةادا 
 .من قانون اإلجراءاض المدني 

 
أيا كان وج  الةرأي  –وحيث قن  ذا النع  

 يةةر ىةةحيي ذلةةل أن الثابةةض مةةن الملةةف  –ايةة  
أن  تضمن النسخ  ا ىلي  للحكي موقع   االبتدا  

من ر ي  الدا را وكاتا الجلس ك ومن ثي يضحي 
 .النع   ير ىحيي

 
وحيث أن حاى  النع  بالسبا الرابن مةن 
أسباا الطعن الخطأ ا  تطبية  القةانون قذ راة  
طلبهةةا وقةةف الةةدعوى لحةةين الوىةة  اةة  الةةدعوى 

مقامةةةةة  مةةةةةن المطعةةةةةون ضةةةةةدج أمةةةةةاي المحةةةةةاكي ال
ا مريكيةة  قةةوال منةة  أن الطاعنةة  لةةي تقةةدي الةةدلي  
علةةي ذلةةل اةة  حةةين أن الثابةةض مةةن الرسةةال  التةة  
أراقتهةةا الطاعنةة  بمةةذكرتها المقدمةة  أمةةاي محكمةة  

أن المطعةةةةةون ضةةةةةدج  4/10/1000أو  درجةةةةة  
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سب  أن أقاي دعواج أماي المحاكي ا مريكي  وتحدد 
 . 5/8/1000 لن ر ا جلس 

 
وحيةةث قن  ةةذا النعةة   يةةر مقبةةو  ذلةةل أن 

مةن قةانون اإلجةراءاض ( 101)مندي نم المادا 
المدنيةة  أن ا مةةر بوقةةف الةةدعوى تعليقةةا جةةوازي 
لمحكمةة  الموضةةوع بحسةةا مةةا يتةةراءى لهةةا مةةن 
تعليةةة  الحكةةةي اةةة  موضةةةوعها علةةةي الوىةةة  اةةة  
دعوى أخةرى ولهةا أن تةرا  طلةا الوقةف لهةذا 

قضةةاء ا علةةي أسةةباا سةةا     السةةبا متةةي أقامةةض
لما كةان ذلةل وكةان الحكةي المطعةون . تكو  لحمل 

ايةة  قةةد أقةةاي قضةةاءج بةةرا   ةةذا الطلةةا علةةي أن 
الطاعن  لي تقةدي دلةيال علةي سةب  ققامتهةا الةدعوى 
أماي المحةاكي ا مريكية  ك وكانةض الورقة  المقدمة  
مةةةةةةةن الطاعنةةةةةةة  راةةةةةةة  مةةةةةةةذكرتها المنرخةةةةةةة  

ر ممةةةةةمو  محةةةةةرراي أجنبيةةةةةاي  يةةةةة 4/10/1000
بالتىةةديقاض المقةةررا للورقةة  ا جنبيةة  ومنسةةوا 
ىدورج من المستمار القانون  للطاعن  ال تىةلي 
دليال علي وجود تلةل الةدعوى ك ومةن ثةي يضةحي 

 .النع  ا   ير محل  

 
وحيةةث قن الطاعنةة  تنعةة  بالسةةبا السةةاد  
علي الحكي المطعةون اية  مخالوة  القةانون والخطةأ 

ستدال  قذ أطر  دااعها ا  تطبيق  والوساد ا  اال
لعةدي دعوتة  لهةا  ببطالن تقريةر الطبيةا المةرع 

لحضور قجراءاض الكمةف الطبة  علةي المطعةون 
ضةةةدج بالخةةةارش ومبامةةةرا تلةةةل اإلجةةةراءاض اةةة  
 يبتها ك وعةدي التىةدي  علةي تقريةر الخبيةر مةن 
الجهاض المختى  بالدول  الت  أجريض ايها عملي  

 .نقض  الكمف بما يعيا الحكي ويستوجا 
قن  ةةذا النعةة   يةةر سةةديد ذلةةل أن  وحيةةث

ا ىةة  اةة  المهةةاي التةة  ينديهةةا الخبةةراء الونيةةون 
والمتعلقةةة  بالمسةةةا   والنقةةةاط البحتةةة  التةةة  يعتمةةةد 
الوىةةة  ايهةةةا علةةةي مةةةا يكةةةون لةةةدى الخبيةةةر مةةةن 

كا طباء وخبةراء تحقية   –معلوماض وخبرا اني  
ال تقتض  دعوتهي للخىوي لمناقمتهي  –الخطوط 

يندون  من أعما  اني  توىةال قلةي مةا أوكة   ايما

قلةةةةيهي أدانج  ن لهةةةةي قواعةةةةد خاىةةةة  رنى ايهةةةةا 
دون أنةةةواع الخبةةةةرا  -ضةةةماناض كوايةةة  للخىةةةوي

ا خرى الت  أخضعها القانون لمبدأ الحضةوري  ك 
مةن ( 11)ومن ثي اال قلزاي علةيهي بتطبية  المةادا 

قةةانون اإلثبةةاض اةة  المعةةامالض المدنيةة  والتجاريةة  
مةن القةانون رقةي ( 11)م الةوارد اة  المةادا والن
اةةة  مةةةأن تن ةةةيي الخبةةةرا أمةةةاي  1814لنسةةة  ( 1)

. المحةةاكي اللةةذان يلزمةةان الخبيةةر بةةدعوا الخىةةوي
ولمحكمةةةة  الموضةةةةوع االكتوةةةةاء بةةةةرأي الطبيةةةةا 
المةةةرع  باعتبةةةارج جهةةةاز الخبةةةرا الونيةةة  للنيابةةة  

قةرار  العام  والمحاكي واقا لقانون قنما   بموجةا
بإنمةةةاء  1811لسةةةن  ( 5)مجلةةة  الةةةوزراء رقةةةي 

دا ةةرا الطةةا المةةرع ك ومةةن ثةةي اةةال حاجةة  قلةةي 
التىةةدي  علةةي تقريةةرج مةةن أي جهةة  أخةةرى  يةةر 

وقذ اعتةد الحكةي المطعةون . الجه  الت  يعمة  ايهةا
التقرير علي سند مةن أن الطاعنة  أعلنةض اي  بهذا 

بالحكي الىةادر بندبة  وأنهةا لةو كانةض ىةادق  اة  
بتها حضور الكمف لكةان بإمكانهةا السةور قلةي ر 

الوالياض المتحدا ا مريكية  واالتوةا  مةن الطبيةا 
علةةةةي ميعةةةةاد الكمةةةةف الطبةةةة  الةةةةذي وقةةةةن علةةةةي 
المطعةةون ضةةدج  نةةال ك ومةةن ثةةي اةةإن الحكةةي ال 
يكةةةون قةةةد خةةةالف القةةةانون أو أخطةةةأ اةةة  تطبيقةةة  

 .ويضحي النع  علي  ير أسا 
 

 ثةةان وحيةةث أن حاىةة  النعةة  با سةةباا ال
مخالوةةة   والثالةةةث والخةةةام  مةةةن أسةةةباا الطعةةةن

القانون والخطأ ا  تطبيق  والقىور اة  التسةبيا 
قذ ذ ةةا قلةةي تطبيةة  أحكةةاي المسةة ولي  التقىةةيري  
الواردا اة  قةانون المعةامالض المدنية  دون أحكةاي 
القةةةةةانون التجةةةةةاري البحةةةةةري ر ةةةةةي أن الحةةةةةادث 
المطالا التعوي  عن  نامئ عةن تىةادي بحةري 

للتقادي القىير الوارد ا  القانون ا خيةرك يخضن 
كمةةا التوةةض الحكةةي عةةن طلبهةةا نةةدا خبيةةر بحةةري 
ومخاطبةة  جهةة  عمةة  المطعةةون ضةةدج بمةةا يعيةةا 

 .الحكي ويستوجا نقض  
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وحيث قن  ذا النع  ا   ير محل  ذلةل أن 
أحكةةةاي التىةةةادي البحةةةري المنىةةةوم عليةةة  اةةة  

ومةةا بعةةد ا مةةن القةةانون التجةةاري ( 311)المةةواد 
لبحري تتطلا لتسوي  التعويضاض المستحق  عةن ا

وقوع التىادي بين سون بحري  أو بينهةا ا َضرار 
وبين مراكا تقوي بالمالح  الداخلي  ك ومن ثي اال 
يعد تىادماي بحريةاي اة  موهةوي  ةذج المةادا ارتطةاي 
الحبةة  الوةةوالذي لةةونش السةةوين  بجسةةي المطعةةون 
و ضةةةةدج ك وأن قةةةةانون المعةةةةامالض التجاريةةةة   ةةةة

القةةةانون ا ي الةةةذي يرجةةةن قليةةة  اةةة  مةةةأن جميةةةن 
نةم   المعامالض المدني  ا  كة  مةا لةي يةرد بمةأن

لما كان ذلل وكان الثابض ا  الدعوى أنها . خام
أقيمض بطلا التعةوي  عةن اإلىةاب  التة  لحقةض 
المطعون ضدج من جراء ارتطاي الحبة  الوةوالذي 
للةةونش التةةابن للمةةرك  الطاعنةة  بجسةةي المطعةةون 

والةةذي يعمةة  لةةدى مةةرك  أخةةرى والةةذي ال  ضةةدج
تربط  بالطاعن  أي  عالق  عقدي  ك ومن ثي تكةون 

القواعةةةةةةد العامةةةةةة  اةةةةةة  المسةةةةةة ولي  التقىةةةةةةيري  
اةة  قةةانون المعةةامالض المدنيةة   المنىةةوم عليهةةا

دون  ير ةةةا  ةةة  الواجبةةة  التطبيةةة  علةةةي واقعةةة  
الدعوىك وقذ التزي الحكي المطعون اي   ذا الن ر 

مبةةدى مةةن الطاعنةة  بعةةدي سةةماع وراةة  الةةدان ال
 311ك  181الةةدعوى والمنسةة  علةةي المةةادتين 

من القانون التجاري البحري والمتعلقتين بةدعاوى 
التعةةةةوي  النامةةةة   عةةةةن عقةةةةد العمةةةة  البحةةةةري 
والتىادي البحري اإن  ال يكون قةد خةالف القةانون 
أو أخطةةأ اةة  تطبيقةة  ك وال علةةي المحكمةة  أن لةةي 

طخر ومخاطب  جه   تجا الطاعن  قلي طلا خبير
عمةة  المطعةةون ضةةدج متةةي اقتنعةةض بكوايةة  تقريةةر 
 الطبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرع 

وبسالم  ا س  التة  بنة   –الذي اطمأنض قلي   -
عليها رأي  ومن ثي يضحي النع  برمتة  اة   يةر 

 .ولما تقدي يتعين را  الطعن . محل  
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 الجمهورية التونسية
 
 

 نقـل بحــري

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 
يه ألن إن القول بأن مقاول الشحن والتفريغ ال عالقة له بالمرسل إل -

 .عالقته التعاقدية مقصورة على الناقل البحري في غير طريقه
دعوووى التعوووويض عوون الخسوووارة الالحقوووة بالبضوواعة لوووي  مبناهوووا  -

المسووؤولية التعاقديووة بوول تتعلووق بترتيووت مسووؤولية تقصوويرية ت بووت 
 .بقرينة أن مقاول الشحن والتفريغ هو آخر من عالج البضاعة
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 4242قبيي مدني عدد قرار تع
 4003فيفري  74مؤرخ في 

 
 معاوية عزيز/ صدر برئاسة السيد

 
 تجاري :المادة 

 ا.ض.من ي 113الوى   :المراجع 

نق  بحري ك تعوي  خسارا ك  :المفاتيح
مقاو  محن وتوريغ ك مسنولي  

 .تعاقدي  ك مسنولي  تقىيري 
 

 :اصدرت محكمة التعقيت القرار اآلتي
 

ي مطلا التعقيا المراوع بعد اإلطالع عل
/ من قب  االستاذا 5/10/1004بتاري  يوي 

بمري بالحاش حميدا المحامي  لدى التعقيا 
 .بتون 
 
المرك  التونسي  للمحن والترىيف  :نيابة عن

 .ا  مخم ممثلها القانون 
 

مجمن تون  للتأمين ا  مخم ممثل  ( 7: ضد 
 81القانون  مقرج بمارج الهادي ماكر عدد 

 .ياسين عطاء هللا/ نا ب  ا ستاذ تون 
الناق  البحري مارسض سيالن  ا  مخم ( 4

خالد الز ار / ممثل  القانون  نا ب  ا ستاذ
 .المحام  لدى التعقيا بتون 

 
 5113طعنا ا  الحكي االست ناا  عدد 

الىادر عن المحكم  االبتدا ي  ببنعرو  
بوىوها محكم  است ناف ا حكاي الىادرا عن 

النواح  التابعين لدا رتها القضا ي  بتاري  قضاا 
والقاض  نها يا بقبو   18/3/1004يوي 

االست نااين ا ىلي والعرض  مكالي ك وا  
ا ى  باقرار الحكي االبتدا   وقجراء العم  ب  
وتخطي  المستأنو  بالما  المنمن وحم  

المىاريف القانوني  عليها وت ريمها لوا دا 
التأمين ستار بما ت   المستأنف ضد ا مرك 

 .دينار عن أتعاا التقاض  وأجرا المحاماا
 

وبعد اإلطالع علي مستنداض التعقيا 
المحررا بواسط  نا ب  الطاعن  والمبل   قلي 
المعقا ضد ما بواسط  عد  التنويذ طب  

 .القانون
 

وبعد اإلطالع علي الطلباض الكتابي  للنياب  
ي  قلي قبو  العمومي  لدى  ات  المحكم  والرام

مطلا التعقيا مكالي واىال من النق  
 .واإلحال 
 

وبعد اإلطالع علي نسخ  الحكي المطعون 
 .اي  ومحضر اإلعالي ب  وبقي  م روااض الملف

 
وبعد المواوض  القانوني  بحجرا الموري 

 :ىر  بما يل 
 

 :من حيث الشكل
 

حيث استواي مطلا الطعن جمين 
بالتال  حري أوضاع  وىي   المكلي  واضحي 

 .بالقبو  من تلكي الوجه 
 

 :من حيث األصل 
 

حيث يستواد من وقا ن القضي  حسبما 
اثبتها الحكي المنتقد قياي مرك  التأمين المعقا 
ضد ا عارض  أن الناق  البحري المدعي علي  
تعهد بنق  جمل  من البضاع  التابع  للمرس  
قليها منمنتها ك وذلط طب  وثيق  المحن 

ض  بملف القضي  وبرسو الباخرا بميناء المعرو
الوىو  تبين وجود نقم وتلف كمي  من 
البضاع  المنقول  و و أمر اثبت  تقرير مراقا 
الخسا ر البحري  بناءا علي قياي منمنتها 
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 باالحترازاض الالزم  ك لذا اقد طلبض 
منسس  التأمين العارض  الزاي الناق  البحري 

ء قيم  الخسارا ومقاو  المحن والتوريغ بأدا
 دينار أجرا  108من  111.310البال   

االختبار وخمسما   دينار  رام  ماطل  وثماني  
دنانير مىاريف تعريا الوثا   من ما ت  دينار 
أجرا محاماا وحم  المىاريف القانوني  

 .عليهما
 

حيث وبعد استيواء اإلجراءاض ا  القضي  
  بتاري 13351ىدر حكي محكم  البداي  عدد 

والقاض  لىالي الدعوى  11/11/1001يوي 
من الزاي المرك  التونسي  للمحن والترىيف 
بأداء المبالغ المحكوي بها واخراش الناق  البحري 

 .عن نطا  المطالب 
 

وحيث استأنوض المطلوب  ا  ا ى  
المحكوي عليها الحكي الممار قلي  متمسك  

من مجل   113و  141بمقتضياض الوىلين 
البحري  والمادا الرابع  من معا دا  التجارا

 امبورغ منكدا علي أن عدي تحرير ا لكمف 
موى  ا  البضاع  ال يقيي قرين  علي اعواء 
الناق  من المسنولي  طالب  علي ذلل ا سا  
قبو  مطلا االست ناف مكالي وأىال وقخراجها 

 .من نطا  المطالب 
 

وحيث أىدرض المحكم  االبتدا ي  
ها محكم  است ناف ا حكاي ببن رو  بوىو

الىادرا عن قضاا النواح  التابعين لدا رتها 
القضا ي  حكمها المطعون اي  حسا ىب ت  
المبين  بالطالن اتعقبت  الطاعن  طالب  نقض  

 :ناعي  علي  ما يل  
 

من  725سوء تطبيق الفصل : المطعن األول
 :مجلة التجارة البحرية

 

س  ضرورا أن الحكي المطعون اي  أ
مسنولي  الطاعن  عن التلف ا  البضاع  
اعتمادا علي الوى  المذكور الذي أوجا عليها 
تحرير كمف ا  حال  البضاع  يكون حج  لها 
وعليها ا  مواجه  الناق  ك وذلل للتقى  من 
المسنولي  والحا  أن الوى  المذكور ال يهي اال 
عالق  الطاعن  بالناق  وال يمم  أى عالق  

ي  خاى  وقد تي ت يبها من قب  الناق  بالمرس  قل
ولي يتبين من وثيق  المحن أي مرط خام 
تىبي ب  الطاعن  وكيالي الماحن أو المرس  

 .قلي 
 

 :خرق أحكام معاهدة همبورغ: المطعن ال اني
 

وخاى  منها المادا ا ولي من الوقرا 
السادس  الت  تعرف عقد النق  البحري بأن  نق  

ء و و بالتال  مسنو  عن من ميناء قلي مينا
عملي  المحن والترىيف من ميناء اإلقالع 
وعلي عملي  التوريغ ا  ميناء الوىو  وقد 
تدعي االتجاج المذكور بما تضمنت  الوقرا الرابع  
من أن المسنولي  الناق  تمم  المدا الت  تكون 
ايها البضا ن ا  عهدا الناق  ا  ميناء المحن 

التوريغ قلي حين تسليمها  وأثناء النق  وا  ميناء
 .قلي المرس  قلي 

 
طالب  علي ذلكي ا سا  قبو  مطلا 

 .التعقيا مكالي وأىالي من النق  واإلحال 
 

وحيث ردض المعقا ضد ا المدعي  ا  
ا ى  علي مستنداض التعقيا مالح   أن 

من مجل  التجارا البحري  جع  من  118الوى  
للتوى   الكمف الموى  ا  البضاع  الوسيل 

من المسنولي  طالب  علي ذلل ا سا  را  
 .مطلا التعقيا أىالي 

 
وحيث رد الناق  البحري المعقا ضدج 
علي مستنداض التعقيا مالح ا بأن الوى  
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ا يجع  مسنولي  التلف .ض.جديد من ي 115
علي عات  مقاو  المحن طوا  اترا بقاء 
البضاع  لدي  وا  حو   طالبا علي ذلل 

 .  مطلا التعقيا أىالي االسا  ورا
 

 المحكمـة
 

 :عن المطعنين معا التحادهما في الموضوع
 

حيث ال تنكر الطاعن  عدي اتمامها 
من مجل  التجارا  113لموجباض الوى  

البحري  وسهو ا علي تحرير تقرير ا  حال  
 .البضاع  عند تسلمها من الناق 

 
وحيث ال جدا  ا  أن الكمف الممار قلي  

قدي يقوي حج  لمقاول  المحن وعليها بالوى  المت
ا  مواجه  الناق  وال يمكنها بالتال  الدان 
بمسنولي  الناق  المذكور عن التلف الحاى  
بالبضاع  طالما لي تثبض تسلمها لها علي تلكي 

 .الحال 
 

وحيث ان القو  أن ال عالق  للطاعن  
بالمرس  قلي  وأن عالقتها التعاقدي  مقىورا 

و ا   ير طريق  ضرورا أن علي الناق   

دعوى الحا  ال تتعل  بترتيا مسنولي  تعاقدي  
وقنما بترتيا مس ولي  تقىيري  تثبض بقرين  أن 
مقاول  المحن    طخر من عالج البضاع  وقد 
بقيض تلكي القرين  قا م  الذاض بعدما تقاعسض 

المتقدي  113الطاعن  ا  اتماي موجباض الوى  
 .لكمفالمتعل  بعدي تحرير ا

 
وحيث أمس  الطعن  ير منس  واتج  

 .ردج
 

 ولهـذه األسبـات
 ــ
 

قررض المحكم  قبو  مطلا التعقيا مكالي 
 .وراض  أىالي وحجز معلوي الخطي  المنمن

 
وىدر  ذا القرار بحجرا الموري بتاري  

عن الدا را المدني  السابع   11/1/1005يوي 
معاوي  عزيز / المتألو  من ر يسها السيد

/ عضوي  المستمارين المدعي العاي السيداو
/ رجاء الموام  ك وبمساعدا كاتا الجلس  السيد

 .ايى  الربعاوي
 
 .وحرر في تاريخه 

 
 


