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يعددد النل ددل م دد ول عددر ال  ددلئر أو ا تددرار ال دد    حدد   -

 .ر ل إليهبللبتلئع منذ  كف ه بهل ح ى    يمهل إلى الم

 د   عم يددلح  حميدل البتددلعة ودد  المدوانىف ور ددهل ووكهددل  -

مددر طددر  ... و عريفهددل وعم يددلح أ ددذ وإرجددلع البتددلئع 

 .الهيئلح الم ه ة لهذا الغرض
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 616861م   ر   

 61/50/6996 رار ب لريخ 

 (ب.ر.ج.ش) تلئية 

 (ج. . : )تد 

 
 –ال عويض عر ا ترار الالحقة بللبتلئع 

البحري وعلمل الشحر العال ة بير النل ل 
 م  ولية م   ة المينلف –وال فريغ 

 
 (من القانون البحري 278،  208المادتان )

 
يعدد الناقدم مود و  " من المقرر قانونا أنه 

عددن الاودداور أو ار ددرار التددا تضحدد  بالب دداو  
 ".منذ تكفضه بها حتى توضيمها إلى المروم إليه 

 
 
مضيدا  تدت  ع" المقرر قانونا أنه كذلك من و

تحميدددم الب ددداعل ودددا المدددوانىا ور دددها ووكهدددا 
مدن ... وتعريفها وعمضيا  أاذ وإرجدا  الب داو  

 ".طرف الهيوا  الم هضل لهذا الغرض 
 

أن ق دددا   -ق ددديل الحدددام وددداولمدددا  بددد  
المو ددو  اكتفددوا بددالحك  عضددى الناقددم بدوعدده قيمددل 
الاوددداور الةحقدددل بالب ددداو  عضدددى أودددا  المددداد  

بحدري، وبعدد إدادام م وودل من القدانون ال 208
المينددداا بدددالجياور ودددا الا دددا  مدددن قبدددم الناقدددم 
البحدددري كدددان عضددديه  أن يناقودددوا الموددد وليل ودددا 
 ددددوا العةقددددا  التعاقديددددل التددددا تددددربط الناقددددم 
البحددري والم ووددل الميناويددل طبقددا لددن  المدداد  

مددن القددانون البحددري ومددا يضيهددا ممددا يجعددم  278
 .يبالقرار مووب بالق ور وا التوب

 
 .ومتى كان كذلك اوتوجب النقض

 
 إر المحكمة الع يل

 
وا جضودتها العضنيدل المنعقدد  بمقرهدا الكداون 

اربيددددار، الجياوددددر  1690ديوددددمبر  11بوددددار  
 .العا مل
 

بعدددد المداولدددل القانونيدددل أ ددددر  القدددرار 
 :اآلتا ن ه 

 
، 886، 888،  881بندددداا عضددددى المددددواد 

رااا  مددن قددانون ا جدد بعدددها، ومددا 857، 822
 .المدنيل
 

أورا  مضدددف  مجمدددو بعدددد ا طدددة  عضدددى 
بددالنقض وعضددى الدددعوو وعضددى عري ددل الطعددن 

 .مذكر  الرد
 

بعددد ا وددتما  إلددى الودديد بددوعرو  حوددان 
قدددرر ودددا تدددةو  تقريدددر  وإلدددى الوددديد الدددروي  الم

وددا تقدددي  طضباتدده بدداليط إوددماعيم المحدداما العددا  
 .الراميل إلى نقض القرار المنتقد

 
الوطنيدددل لضنقدددم البحدددري الودددركل  حيدددن أن

وددددبتمبر  86طعندددد  بطريدددد  الددددنقض بتدددداري  
ودددا القدددرار ال دددادر عدددن مجضددد  ق ددداا  1669

القا دددا عضيهدددا  1669جدددانفا  8الجياودددر ودددا 
بدوعها لضوركل الجياوريل لتأميندا  النقدم مدا قددر  
وددتماول وتوددعل ووددبعون ألددف وأربعماوددل وإ نددان 

يما و مانيدددددل وأربعدددددون ودددددنت روأربعدددددون ديندددددا
قيمددل الاودداور وكددذا اموددون ( 976.228.22)

 .دينار تعوي ا( 50.000)ألف 
 

وحين أن اروتاذ ماربش عبد الغنا أود  
مددذكر  جددواب وددا حدد  م ووددل ميندداا الجياوددر 

 .مفادها أن الطعن غير م و 
 

حين أن الوركل الجياوريدل لتأميندا  النقدم 
 .ل  ترد رغ   حل التبضيغ
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تووى أو داعه حين أن الطعن بدالنقض إود

 .القانونيل وهو مقبوم وكة
 

المددأاوذ مددن اددر  اروددكام : عددر الوجدده ا ول
  8الفقدددر   122الجوهريدددل لاجدددرااا  والمددداد  

مدددن قدددانون ا جدددرااا  المدنيدددل ذلدددك أن القدددرار 
 المنتقدددد لددد  يو دددل الودددكم القدددانونا لضودددركتين

 .إبام وكا 
 

لكددن حيددن أن عددد  تحديددد الوددكم القددانونا 
م ووددل ميندداا  –ن المطعددون  دددهما لضم ووددتي

   –الجياور والودركل الجياوريدل لتأميندا  النقدم 
يعتبر ارقاً لألودكام الجوهريدل و  يمد  بحقدو  

 .الوركل الطاعنل
 

 .وعضيه وإن الوجه اروم غير مبرر
 

: المددأاوذ مددن اددر  المددواد: عددر الوجدده ال ددلن 
 276مددن القددانون المدددنا و 187و 182و 182

قددددانون البحددددري ذلددددك أن الوددددركل مددددن ال 208و
الناقضل أداض  وا الا ا  م وودل مينداا الجياودر 
لكونها توبب  وا الاواور الةحقل بالب او  أن داا 
عمضيددل التفريدد  كمددا ذلددك  ابدد  مددن تقريددر الابددر  
وم  هذا ودإن القدرار المنتقدد ق دى عضدى الطاعندل 
بددددوعها تعوي دددا  لضودددركل الجياوريدددل لتأميندددا  

 .لتطر  لمو وليل الم وول الميناويلالنقم دون ا
 

حين أنه يتبين من القرار المطعون وا أنده 
بددأن ار ددرار الةحقددل  ق ددا  ا وددتوناف ق ددوا

من ( غ)بالب او  أ ناا عمضيل تفريغها من الوفينل 
 قبدددم الم وودددل الميناويدددل بدددالجياور تكدددون تحددد  

 
مدددن  208مودد وليل الناقددم البحدددري ووقددا لضمدداد  

ري لكددون الم ووددل الميناويددل تعمددم القددانون البحدد
 .تح  أمر  ولحوابه

 

حين أن ق اوه  هذا جاا من جهدل مطابقداً 
مدددن القدددانون البحدددري التدددا  208رحكدددا  المددداد  

تدنم  العةقدا  بدين الناقددم والمرودم إليده ذلددك أن 
الناقم البحري مو وم عن ار درار أو الاوداور 

وأن الةحقل بالب او  حتدى تودضيمها لضمرودم إليده 
ل تفريغ الوض  من الوفينل تت  تح  مو وليل ـعمضي
اوضه الاا ددل أو ـم وددواا قددا  بهددا هددو بووددـالناقدد

كمدا  -الم وودل الميناويدل بدالجياور -بواوطل الغير
 .هو الوأن وا ق يل الحام

 
لكن حين أن القرار المطعون ويه جداا مدن 

مدددن  276: جهدددل أادددرو ماالفدددا رحكدددا  المددداد  
القددانون البحددري التددا تددنم  العةقددا  بددين الناقددم 
البحددري وعامددم الوددحن والتفريددغ وتوددمل لضناقددم 
برو  دعدوو  دد الم وودل الميناويدل عضدى أودا  
أن الاواور كاند  نتيجدل أاطداا مرتكبدل مدن قبدم 

 .هذ  الم وول
 

حيدددددن أنددددده ينبغدددددا التدددددذكير أن الددددددعوو 
وا النيا  الحالا روع  من قبم الوركل  ار ضيل

الجياوريل لتأمينا  النقم التا حض  محم المرودم 
عن ار رار الةحقدل بالب داو   إليه بعد تعوي ه

وهدددذ  الددددعوو موجهدددل  دددد كدددم مدددن الودددركل 
الوطنيددل لضنقددم البحددري ب ددفتها ندداقةً مددن جهددل 

الجياوددر ب ددفتها عددامة لضوددحن وم ووددل ميندداا 
 .والتفريغ من جهل أارو

 
و من هذ  المروف إنده كدان يتعدين عضدى 
ق ددددا  المو ددددو  أن يف ددددضوا أو ً وددددا موددددألل 

 وددا  ددوا عقددد النقددم الاودداور الةحقددل بالب دداو  
 

إليده ويقدرروا  والمودارالمبر  بين الناقم البحدري 
 موددد وليل الناقدددم عدددن هدددذ   –عندددد ا قت ددداا  –

مدددن القدددانون  208ودددا  المددداد  أاور عضدددى الاوددد
بعدددد إدادددام  –البحدددري كمدددا كدددان يتعدددين عضددديه  

م وول ميناا الجياور وا الا ا  من قبدم الناقدم 
أن يبتوا وا موألل الاوداور ودا  دوا  –البحري 
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العةقا  التعاقديل التدا تدربط بدين الناقدم البحدري 
إلدى  278والم وول الميناويل ووقاً رحكا  المدواد 

عنددد الحاجددل  –مددن نفدد  القددانون ويق ددوا  222
وبعد التأكيد من توور الوروط القانونيدل المطضوبدل 

عضدى الم وودل الميناويدل بددوعها لضناقدم البحددري  –
قيمل التعوي ا  التا كان  قد جعض  عضى عاتقده 

 . 208بموجب مقت يا  الماد  
 

لددذلك يمكددن لق ددا  المو ددو  أن  ونتيجددل
البحري تجا  المروم إليده يقرروا مو وليل الناقم 

 208عن الاواور الةحقل بالب او  عمة بالماد  
وددا نفدد  الحكدد  ووددا حالددل تددوور  –وأن يق ددوا 

الوددروط القانونيددل المن ددو  عضيهددا وددا المددواد 
عضدى عامدم  -وما يضيها من القدانون البحدري 278

الوددددحن والتفريددددغ بدوعدددده لضناقددددم البحددددري قيمددددل 
ى هذا اراير إوتناداً التعوي ا  التا حك  بها عض

 .إلى عقد النقم
 

وبمدا أن القددرار المنتقدد اكتفددى بدالحك  عضددى 
الناقدددم بدوعددده قيمدددل الاوددداور عضدددى أودددا  المددداد  

ولددد  ينددداقش موددد وليل عضدددى  دددوا المدددواد  208
وما يضيها وإنه مووب بالق ور وا التوبيب  278

وماددالف لضقواعددد القانونيددل المبينددل أعددة  ارمددر 
 .لى نق هالذي ي دي إ

 
 
 

 و هذه ا  بلب
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          : قت  المحكمة الع يل

 
بقبدددوم الطعدددن ودددكة ومو دددوعا وبدددنقض 
وإبطام القرار المطعون ويده ال دادر عدن مجضد  

وبإحالدددل  1669جدددانفا  8ق ددداا الجياودددر ودددا 
الق يل وارطراف عضى نف  المجض  مودكة مدن 

 .هيول أارو لضف م ويها من جديد ووقا لضقانون
 

الجياوريل الوركل وبإبقاا الم اريف عضى 
 .لتأمينا  النقم

 
بددذا  دددر القددرار ووقدد  الت ددريل بدده وددا 
الجضول العضنيدل المنعقدد  بتداري  الوداب  والعودرين 

 مانيدددل وتودددعين وتودددعماول ودددنل مددداي مدددن ودددهر 
مدددن قبدددم المحكمدددل العضيدددا الغرودددل ميةديدددل ألدددف و

 :التجاريل البحريل المتركبل من الواد  
 

 مقررالرئيس ال  بوعروجح لر 
 رئيس      للح عبد الرزا 
 الم  شلرة  م  يري ولطمة
 الم  شلر   شريف  ولطمة
 الم  شلر  مع   إ ملعيل
 الم  شلر   رين  أحمد 
 الم  شلر  براح   للد

 الم  شلر   يملن  نور الدير
 الم  شلر   بر عبيد الوردي

 
المحدداما بدداليط وبح ددور الودديد إوددماعيم 

كاتددب ي عبددد الحميددد حمدددبمودداعد  الودديد والعددا  
 .ال بط 

 


