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 الجـمهورية الجـزائرية الديمقراطية الشعبية
 
 

 
 تعويض  عـن خـسـائر

 ـــــ
 

 :المبـدأ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
يبدددأ عقددد الاقددر البجددرم بمجددرد مددا يلخددع الاا ددر الب دداعة ع دد   -

 .اتهي بتس يمها إل  المرسر إليهعاتقه وي

إعا جص ت خسدائر ل ب داعة الماقولدة إ  دلن ع د  المرسدر إليده  -

... تب يغ الاا ر كتابيا  ي ميااء التجمير إ  بدر أو و دت تسد يمها 

وإعا لدددك تكدددن الخسدددائر وار دددرار غددداارخ إ  يب دددغ عاهدددا خددد ر 

الث ثددة أيدداك مددن تدداريا اسددت مها وإت اعتبددرت متسدد مة جسدد  

 .يقة الشجن لغاية ثبوت العكسوث
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 229111م ف ر ك 

 12/91/2119 رار بتاريا 

 (ج.ك.ن.ت.ج.ش)  ائية 

 (ر.ر.أ.ك.ش: ) د 

 -عويض عن الخسائرتال -عقد الاقر البجرم
 خ بالتس يك وليس بالتفريغالعبر -تجفغات

 (من القانون البحري 977، 937المادتان )
 

يبننند   قننند النقننن  " منننن المقنننرر قانوننننا  نننن  
البحننري بمدننرد مننا ينانن  الناقنن  الب ننا     نن  

 ". اتق  وينتهي بتس يمها إل  المرس  إلي  
 
 

إ ا حصن   " ومن المقرر قانونا  ي نا  نن  
المرس  إلين  اسائر ل ب ا   المنقول  ، فإن     

تب يننا الناقنن  يتابيننا فنني مينننا، التحمينن  ، قبنن   و 
وإ ا لم تين الاسائر واأل نرار ... وق  تس يمها 

ظاهرة ، فيب ا  نها انل  الاللالن   ينام منن تناري  
اسننننتلمها وإت ا تبننننر  متسنننن م  حسنننن  واليقنننن  

 ".الشحن لغاي  البو  العيس 
 

ومننننن المسننننتقر   ينننن  ق ننننا،  ن التسنننن يم 
لقنننانوني ينننتم  نننندما يعنننر  الناقننن   و بنننالمعن  ا

ممال   الب ائع ل مرس  إلي ، ويحص      القبو  
 .من طرف  
 

 ن ق نناة  -مننن ق نني  الحننا  –ولمننا البنن  
 ا طننوا بننين التسنن يم والتيريننا حيالمننا  اتسننتئنا 
وصننو  البنناارة إلنن  المينننا، وتيريننا  ا تبننروا  ن

 .الب ا   بمالاب  التس يم القانوني
 

 .استود  النق  ومت  يان ي لك
 

 
 

 إن المجكمة الع يا
 

في د سنتها الع نين  المنعقندة بمقرهنا الينائن 
األبيننننار، الد ائننننر  1797ديسننننمبر  11بشننننار  
 .العاصم 
 

بعننند المداولننن  القانونيننن   صننندر  القنننرار 
 :اآلتي نص  

 
، 132، 133،  131بنننننا،   نننن  المننننواد 

، ومننننننا ي يهننننننا مننننننن قننننننانون 159، 122، 137
 . اإلدرا،ا  المدني

 
بعنننند اإلطننننل    نننن  دميننننع  ورا  م نننن  
النند و ، و  نن   ري نن  الطعننن المود نن  يننوم 

، و  ننن  مننن يرة الدنننوا  التننني  79/71/1773
 .قدمها محامي المطعون  دها

 
بعنند اتسننتما  إلنن  السننيد بننو رو  حسننان 

قرر في تنلوة تقرينرا الميتنو ، وإلن  الرئيس الم
 السننيد بنناليط إسننما ي  المحننامي العننام فنني تقننديم

 .ط بات  الميتوب 
 

حيث  ن الشري  الد ائرين  لتنميننا  النقن  
 1773فييننري  9طعننن  بطرينن  النننق  بتنناري  

في القرار الصادر  ن مد س ق ا، الد ائر فني 
 .القا ي برف  د واها 1771دوان  11

 
وحيث  ن تند يما لطعنهنا  ود ن  الطا نن  
بواسط  ويي ها األستا  بوياري  ري ن  تت نمن 

 .ودهين
 
ينننث  ن األسنننتا  بنننن يعقنننو    ننني  ود  ح

 منن يرة دننوا  فنني حنن  المطعننون  نندها شننري  
 

الطعننن ريننر  ينيننورد ايسننبراس ليننندر ميادهننا  ن
 .مؤسس
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حيث  ن الطعن بنالنق  اسنتوف   و نا   

 .القانوني  فهو مقبو  شيل 
 

منننناو  منننن انننر  المنننواد  :ور الوجددده ار
من القانون البحنري  977و 927و 993و 917

لم ينا  بعين ات تبنار  الد ائر ن مد س بد و  
االبا  العيس المتشي  بتقرينر الابنرة الح نوري 
واتانن  ينقطنن  انطننل  ل معاينننا  تنناري  التيريننا 

 .وليس تاري  تس يم الب ائع 
 

منناو  منن انر  المنادتين  :الوجه الثدااي 
منننن القنننانون البحنننري بننند و   ن  271و 937

لناقنن  بتنناي  القننرار المنتقنند دعنن  بينن  مسننؤولي  ا
تيرينننننا الب نننننائع بسنننننب   ن  م ينننننا  التيرينننننا 
والحراس  هني منن احتينار المؤسسن  المينائين  إت 
 ن القنننانون البحنننري يدعننن  الناقننن  مسنننؤوت  نننن 
الاسننننائر اللحقنننن  بالب ننننائع مننننن  تبنيهننننا لغاينننن  

 .تس يمها ل مرس  إلي 
 

حينث  نن  يتبنين  :عن الدوجهين لتكام همدا 
مننن القننرار المنتقنند  ن ق نناة اتسننتئنا  رف ننوا 
د و  الشنري  الد ائرين  لتنميننا  النقن  الرامين  

ئر اللحقن  بالب نائع المنقولن      تعوي  الاسا
 ننن طرينن  البحننر   نن   سنناس  ن ت ننك الاسننائر 
 يانننن  ناتدننن   نننن  م ينننا  التيرينننا التننني قامننن  

التحيظا  لم بهما مؤسس  مينائي  من ده  وليون 
 .تقدم ل ناق  في الوق  المناس  من ده   ار 

 
حيث  ن تسبيبهم ه ا دنا، ماالينا منن دهن  

من القانون البحري لينون ت نك  937 حيام المادة 
 المننادة تشنننير إلننن   ن  قننند النقننن  البحنننري ينتهننني 

 
 بتس يم الب ا   إل  المرسن  إلين  ولنيس بتيريغهنا 

ت يا  المنادة بالمينا، ومن ده   ار  ياال  مق
مننننن نيننننس القننننانون التنننني تننننن    نننن   ن  977

التحيظننا  تب ننا ل ناقنن   و ممال نن  قبنن   و فنني وقنن  

تسنن يم الب ننا   ولننيس فنني وقنن  تيريغهننا ونتيدنن  
لننن لك فنننإن الناقننن  البحنننري مسنننؤو   نننن دمينننع 
الاسنننائر  و األ نننرار اللحقننن  بالب نننائع حتننن  
تسنننن يمها إلنننن  المرسنننن  إلينننن  باسننننتالنا، الحننننات  

مننن نيننس القننانون مننع  273دنن  فنني المننادة المدر
الملحظ   ن  ت يمين الا ط بين وصنو  البناارة 
إلنن  المينننا، وتيريننا الب ننائع وتسنن يمها ل مرسنن  
إلي    ما بنن التس يم بنالمعن  القنانوني ينتم  نندما 
يعر  الناقن   و ممال ن  الب نائع ل مرسن  إلين   و 

 .ممال   ويحص      قبو  ه ا األاير
 

القننرار المنتقنند لننم يننرا  الشننروط  وبمننا  ن
المط وبنن  فنني  قنند النقنن  البحننري المبيننن    ننلا 
و ا ننط بننين تسنن يم الب ننائع وتيريغهننا فإننن  اننر  

من القنانون البحنري  977و 937 حيام المادتين 
 .األمر ال ي يؤدي إل  نق  

 
 لهعه ارسبا 

 ـــ
 

بقبنننو  الطعنننن  :تق دددي المجكمدددة الع يدددا 
وإبطنننننا  القنننننرار شنننننيل ومو نننننو ا وبننننننق  

 المطعنننننون فيننننن  الصنننننادر  نننننن مد نننننس ق نننننا، 
وبإحالننننن   1771دنننننوان  11الد ائنننننر بتننننناري  

 الق نني  واألطننرا    نن  نيننس المد ننس مشننيل 
من هيئ   ار  ل يص  فيها من دديد وفقا ل قانون 

. 
 

وبإبقا، المصاري      الشنري  المطعنون 
 . دها 
 

بنن ا صنندر القننرار ووقننع التصننري  بنن  فنني 
ع نين  المنعقندة بتناري  السنابع والعشنرين الد س  ال

مننن شننهر سننبتمبر سننن   لنن  وتسننعمائ  واربعنن  
وتسعين منن قبن  المحيمن  الع ينا الغرفن  التدارين  

 :البحري  المتريب  من السادة 
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 الرئيس المقرر  بوعروج جسان
 المستشارخ  مستيرم  اطمة
 المستشار   ريقع عيس 
 المستشار  مواد الهوارم

 
سننيد بنناليط إسننما ي  المحننامي وبح ننور ال

العننام بمسننا دة السننيد  نصننر  بنند الننرحمن ياتنن  
 .ال بط 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


