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 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

تتقادم كل دعوى ضد الناقل البحري بمرور عام  -

 .د واح

يمكن رفع دعوى الرجوع بعد انقضاء المهلة  -

المذكورة في أجل ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ 

 .تسديد قيمة الدين المطالب به 
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 515151ملف رقم 

 60/61/5991قرار بتاريخ 

 (ن.ت.ج.ش: )قضية

 (شركة  أ ش : )ضد 

 (القانون البحريمن  344،  347 ) :المادتان 
 

تتقننادك  ننو دضننو   نند " ه مننن المقننرر  ننن
الناقننننو باننننبن ال قنننندان  و اة ننننرار الحا نننن   
ل ب ننا ا المنقولنن  بموثننن ولشقنن  الرننحن بمننرور 

 " ضاك واحد 
 

شم نن رعنا دضنو  " ومن المقرر  ش ا  نه 
منن ن نا القنانون حتن   344الرثوع وعقا ل مادة 

بعنند انق ننام الما نن  المنن  ورة عننل المننادة الاننابق  
 رار إبتدام من تارشخ تاندشد و لك عل  ثو لالل  

 " .قشم  الدشن المطالن به 
 

ومن لك شت ح من القرار المطعنون عشنه  ن 
ق نننناة اناننننت نا   بننننر وا  ن تانننن شك الب ننننا ا 

و ن  0998دشانننمبر  80ل مرانننو إلشنننه تنننك شنننوك 
دضننو  الرننر   الث ا رشنن  لت مشنننار النقننو رععننر 

وبنن لك ثننامر النندضو   0990نننوعمبر  78شننوك 
او القانونشننن  المن نننوا ض شانننا عنننل داخنننو ا ثننن

مننننن القننننانون البحننننري و  مثنننناو  347المننننادة 
 .من القانون البحري 344لتطبشق المادة 

 
 ومتنننننن   ننننننان  نننننن لك ااننننننتوثن نقنننننن  

 .القرار
 

 إن المحكمة العليا
 

عل ث انتاا الع نشن  المنعقندة بمقرانا ال نا ن 
ا بشنننار ، الث ا نننر  0998دشانننمبر  00برنننارع 
 .العا م 

داولننن  القانونشننن    ننندرر القنننرار بعننند الم
 :ا تل ن ه 

 
،  179،  177،  170: بنام ض   المنواد 

ومننا بعننداا مننن قننانون انثننرامار  153،  144
 .المدنش 
 

بعننند انطنننالع ض ننن  مثمنننوع  وراق م ننن  
 .الدضو  وض   ضرش   الطعن بالنق 

 
بعنند اناننتماع إلنن  الننر شا المقننرر الاننشد 

وإلن  المحنامل  حاان بوضروج عل تنالوة تقرشنر 
العاك الاشد إاماضشو بالشط عل ط باته الرامشن  إلن  

 . نق  القرار المنتقد
 

حشث  ن الرر   الث ا رشن  لت مشننار النقنو 
 0995  توبر  17طعنر بطرشق النق  بتارشخ 

عل القرار ال ادر ضن مث نا ق نام وانران عنل 
 .القا ل برع  دضوااا  0994مارا  81

 
ا ،  ودضننننننر وحشننننننث  ن تنننننندضشما لطعنانننننن
بننننن بننننوض ل الطاضننننن  بوااننننط  و ش اننننا اةاننننتا  
 . م ط ل ضرش   تت من وثاا واحدا

 
 الرنننننننر   المطعنننننننون  نننننننداا حشنننننننث  ن 

 .لك ترد رغك  ح  التب شغ ( ش.  ) 
 

حشث  ن الطعن بنالنق  إانتوع   و ناضه 
 .القانونش  عاو مقبوو ر ال 

 
الخطننن  عنننل مننن خو  منننن :  الوحيهههد الوجهههه

 :اك إل  لالل  عروع القانون وشنق تطبشق
 

شعشننن ض نن  القننرار المنتقنند  :الفههرع الول 
 ونه إضتبر  ن دضو  الرثوع الممارا  من قبنو 

ث ا رشنن  لت مشنننار النقننو ثننامر خننارج الرننر   ال
منننن  344اةثنننو المن نننوا ض شنننه عنننل المنننادة 
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القانون البحري، عل حشن  ناا رععنر  نمن  ثنو 
 منننننننننن ن نننننننننا  347الانننننننننن  وعقنننننننننا ل منننننننننادة 

 .نالقانو
 

من القرار المطعنون عشنه  ن  حشث  نه شتبشن
 ق ننننناة انانننننت نا  رع نننننوا دضنننننو  الرنننننر  

الرامشنن  إلنن  تعننوش  الث ا رشنن  لت مشنننار النقننو 
الخانننا ر الالحقننن  بالب نننا ا المنقولننن  ض ننن  منننتن 

، ض    اناا  ن ت نك الندضو  رععنر (و)الا شن  
و ن ضقنند الح ننوو منن ر   0990نننوعمبر  78عننل 
ي خنارج ما ن  لاللن   رنار   0990ثوان  5عل 

مننن القننانون  344المن ننوا ض شاننا عننل المننادة 
 .البحري
 

حشننث  ننننه شنبتنننل التنن  شر  ننننه شم نننن رعنننا 
دضو   د الناقو البحري بابن عقدان  و خانا ر 
 حقنن  بالب ننا ا المنقولنن  عننل ما نن  اننن  واحنندة 
إبتنندام مننن تننارشخ تانن شك الب نناض  ، ضمننال ب ح نناك 

 .البحري من القانون  347المادة 
 

حشث  نه شم ن  ش نا رعنا دضنو  الرثنوع 
حتن   -منن ن نا القنانون 344وعقا ةح اك المنادة 

بعنند إنق ننام ما نن  الاننن  المن ننوا ض شاننا عننل 
 رار إبتدام منن  7و لك عل ما    – 347المادة 

 .تارشخ تادشد قشم  الدشن 
 

حشننث  نننه شت ننح مننن القننرار المطعننون عشننه 
 ن ق ننناة انانننت نا   بنننر وا  ن تاننن شك الب نننا ا 

و ن  0998دشاننننمبر  0ل مراننننو إلشننننه تننننك شننننوك 
دضننو  الرننر   الث ا رشنن  لت مشنننار النقننو رععننر 

 . 0990نوعمبر  78شوك 
 

و ننننمن انننن   النننننرو  ، إن مقت ننننشار 
من القنانون البحنري انل التنل تطبنق  347المادة 

 الحننناو ، ةن دضنننو  رنننر   التننن مشن  عنننل ق نننش 
 .رععر داخو ما   الان  

 

  تطبنننق إ   344حشنننث  ن  ح ننناك المنننادة 
عل حال  إنق ام ما   الان  المن وا ض شاا عل 

و  تامح بقبنوو دضنو  الرثنوع إ   347المادة 
إ ا رععر عل  ثنو لاللن   رنار إبتندام منن تنارشخ 

 .تادشد مب غ الدشن 
 

لمنتقد ق   خالعا ل قواضند وبما  ن القرار ا
 .القانونش  المبشن   ضال  ، عإنه شاتحق النق 

 
شعشن ض   القرار المطعون  :الفرع الثاني 

عشنننه  وننننه إضتبنننر  ن المبنننالغ المحنننددة عنننل ضقننند 
الح ننوو متناق نن  مننا المبننالغ الملبتنن  مننن طننر  

 .الخبشر بدون  ي ت اشر 
 

حشث  نه شتبشن من القنرار المنتقند  ن ق ناة 
ث نننا وانننران إ ت نننوا بانرنننارة إلننن   ن المب نننغ م
 ا مط نننننون شخت ننننن  تمامنننننا بنننننو شاننننناوي تقرشبنننننال
   ننع  المب ننغ المنن  ور عننل الخبننرة و منناك انن " 

 ."شتعشن القوو  ن الدضو  غشر م اا  النقا ا 
 

حشث  ن ا ا التعدشو غشر  ا  و  شو نح 
التننناق  الم ضننوك بننشن م ننمون تقرشننر الخبننرة 

 رشنن  لت مشنننار النقننو، مننا وط بننار الرننر   الث ا
المالحن   نه  نان بإم نان ق ناة المو نوع، بعند 
تقرشنننر ماننن ولش  الناقنننو البحنننري عنننل الخانننا ر 
 الالحقنننننننننننننننننن  بالب ننننننننننننننننننا ا  ن شحننننننننننننننننننددوا 
قشمنن  ت ننك الخاننا ر إضتمننادا ض نن  الولننا ق المقدمنن  
 لانننننك وض ننننن  الاننننن ط  التقدشرشننننن  المخولننننن  لانننننك

 .قانونا
 

لننانل وحشننث متنن   ننان  لننك ، عننإن ال ننرع ال
ادشد ، اةمر ال ي ش دي إل  نق  القرار المنتقند 

 .ودون حاث  لمناقر  ال رع اللالث المتبقل
 

 فلهذه السباب
 

 :تقضي المحكمة العليا 
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ومو نننوضا وبننننق  بقبنننوو الطعنننن رننن ال 
وإبطاو القرار المطعون عشنه ال نادر ضنن مث نا 

وبإحالننن   0994منننارا  1ق نننام وانننران عنننل 
 ا المث ا مرن ال منن الق ش  واةطرا  ض   ن

 اش ننننن   خنننننر  ل   نننننو عشانننننا منننننن ثدشننننند وعقنننننا
 .ل قانون
 

المطعنون وبإبقام الم ارش  ض   الرنر   
 . داا
 

بنن ا  نندر القننرار ووقننا الت ننرشح بننه عننل 
الانادا منن رنار الث ا  الع نش  المنعقندة بتنارشخ 

وتانعشن وتانعما   و لن  مشالدشن  ابع  ان  ماي 
التثارشن  والبحرشن  من قبو المح م  الع شا الترعن  

 :المتر ب  من الاادة 

 
 الر شا المقرر  حاان بوضروج

 الماترار  ن شر بشور
 الماترار  الح ضبد الر اق
 الماترارة  ماتشري عاطم 
 الماترارة  ررش ل عاطم 
 الماترار  مع ك إاماضشو
 الماترار  برارحل خالد
 الماترار  قرشنل  حمد

 الماترار ا شمانل نور الدشن
 الماترار  شد الورديب عب

 
وبح ننور الاننشد إاننماضشو بننالشط المحننامل 
العنناك وبمانناضدة الاننشد حمنندي ضبنند الحمشنند  اتننن 

 .ال بط 
 
 
 


