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 إهداء ...

 ...فبحلّد هلل محدا وثريا...ثوعىٔه إلمتبَ هرا اٌجح رىفُمهأمحد اهلل عص وجً عًٍ 

إىل اٌرٌ وهجين وً ِب ميٍه حزً أحمك ٌه آِبٌه، إىل ِٓ وبْ َدفعين لدِب حنى األِبَ ٌنًُ 

ٍ ثزضحُبد جسبَ ِرتمجخ يف رمدَسه ٌٍعٍُ، إىل املجزغً، إىل اإلٔسبْ اٌرٌ سهس عًٍ رعٍُّ

 ِدزسيت األوىل يف احلُبح، إىل زوح واٌدٌ زمحه؛

إىل اٌيت وهجذ فـٍرح وجدهب وً اٌعطبء واحلنبْ، إىل اٌيت صربد عًٍ وً شٍء، اٌيت زعزين حك 

، إىل اٌّسعبَخ ووبٔذ سندٌ يف اٌشدائد، ووبٔذ دعىاهب يل ثبٌزىفُك، رزجعزين خطىح خطىح يف عٍٍّ

أعص ِالن عًٍ اٌمـٍت  اٌغبٌُخ ٔجع احلنبْ أٍِ ،...يف وجهٍ اثزسبِزهبوٍّب رروسد  ازحتذِٓ 

أهدٌ هرا اٌعًّ املزىاضع ٌىٍّ  ُأدخً عًٍ لـٍجهّب  بجصاهب اهلل عين خري اجلصاء يف اٌدازَٓ؛ إٌُه

 .شُئب ِٓ اٌسعبدح

 ...إىل اخىرٍ وأ خىارٍ اٌرَٓ رمبمسىا ِعٍ عتء احلُبح 

عًٍ هرا  رفضً ثبإلشسافاٌرٌ  زمحىٍٔ حمّدأهدٌ مثسح جهدٌ ألسزبذٌ اٌىسَُ اٌدوزىز:  وّب 

 اٌعًّ املزىاضع إىل وً أسبررح لسُ احلمىق؛ 

وإىل وً ِٓ َؤِٓ ثأْ ثروز جنبح اٌزغُري هٍ يف ذوارنب ويف أٔفسنب  أصدلبئٍواىل وً أسبرررٍ و

 ...را اٌعًّإىل وً هؤالء أهدٌ ه ...لجً أْ رىىْ يف أشُبء أخسي
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 شىس وعسفبْ...

صدق زسىي اهلل  "ِٓ مل َشىس اٌنبض مل َشىس اهلل"  :سٍُلـبي زسىي اهلل صًٍ اهلل عٍُه و

 سٍُ وصًٍ اهلل عٍُه 

 وحد  ؤشهد أْ ال إٌه إال اهلل واِزنبٔهاٌشىس ٌه عًٍ رىفُمه  واحلّد هلل عًٍ إحسبٔه ... 

زسىٌه اٌداعٍ إىل زضىأه صًٍ ب ؤجُنب حمّد عجد  وْ سُدٔٔشهد أ ال شسَه ٌه رعظُّب ٌشأٔه

رعبىل عًٍ رىفُمه ٌنب إلمتبَ  وثعد شىس اهلل سجحبٔه  .رسٍُّب وسٍُ آٌه وصحجهاهلل عٍُه وعًٍ 

 عًٍ زينوشجع زين ثدعبئهبأعبٔ يتاٌ حاٌعصَص حهرا اٌجحث املزىاضع أرمدَ جبصًَ اٌشىس إىل اٌىاٌد

وإوّبي اٌدزاسخ اجلبِعُخ واٌجحث؛ وّب أرىجه ثبٌشىس  جبح،يف ِسريح اٌعٍُ و اٌن االسزّساز

األسزبذ  هرا اٌعًّ إىل اٌىجىد... إلخساج ؤصبئحه أعبٔين ثزىجُهبره اٌعٍُّخاجلصًَ إىل ِٓ 

حمه... فجصا  اهلل اٌرٌ ٌٓ رىفٍ حسوف هر  املروسح إلَفـبئه  "زمحىٍٔ حمّداٌدوزىز " 

وّب أرىجه خببٌص شىسٌ ورمدَسٌ إىل وً ِٓ ؛ احلمىقإىل وً أسبررح لسُ  خريًا....

  " سبعدٍٔ ِٓ لسَت أو ِٓ ثعُد عًٍ إجنبش وإمتبَ هرا اٌعًّ

أْ أعًّ صبحلًب رسضب  زه اٌيت أٔعّذ عٍٍ و عًٍ واٌدٌ وزة أوشعين أْ أشىس ٔعّ... 

 .وأدخٍين ثسمحزه يف عجبدن اٌصبحلني
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 :مقدمة

يعتبر النقؿ مف أىـ الخدمات العمكمية التي يحتاجيا اإلنساف في حياتو، اليكمية، كقد 
د النقؿ بمثابة الكعاء أك الكاسطة علمحاجيات المتزايدة لئلنساف في جميع المياديف، كي ظير تمبيةن 

ط االنش عمييا زد كذلؾ أحد الدعائـ األساسية التي يرتكيعك  مف مكاف آلخر، نساففي تنقؿ اإل
الذم أصبحت فيو الحركة ضركرية، ليذا أعتبر النقؿ أحد  ،االقتصادم في العصر الحديث

عمى ضكئيا مدل تقدـ الدكؿ كنيكضيا، كبالتالي فالنقؿ يعتبر أىـ كسيمة  ـك المعايير التي يق
  .الحالي عصرنا مف كسائؿ االتصاؿ في

أف دراستنا تتمحكر حكؿ مسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاص فيمكننا القكؿ أف كباعتبار 
المشرع قد تناكؿ عقد النقؿ البرم لؤلشخاص في القانكف التجارم في الفصؿ الرابع في قسمو 

كالسبلمة الثالث، ككذا القانكف المتضمف تكجيو النقؿ البرم كتنظيمو، كالقانكف المتعمؽ باألمف 
كاالستعماؿ كالحفاظ في استغبلؿ النقؿ بالسكؾ الحديدية، أما عمى المستكل الدكلي فإف ىناؾ 
عدة اتفاقيات دكلية في ىذا المجاؿ صادقت عمييا الجزائر نظرا لمتطكرات التجارية كمكانة النقؿ 

 في الحياة االقتصادية.
سؤكلية الناقؿ عف األضرار النقؿ البرم لؤلشخاص كممكضكع كاليدؼ المرجك مف دراسة 

في الكقكؼ عمى األحكاـ المتعمقة بعقد النقؿ البرم لؤلشخاص،  متمثبلالتي تمحؽ المسافر 
كمعرفة متى يمكف الحديث عف مسؤكلية الناقؿ، ككذلؾ الكقكؼ عمى االلتزاـ بضماف السبلمة 

اء قكاعده، ككذلؾ الذم يقع عمى عاتؽ الناقؿ كالذم كاف لمقضاء الفرنسي دكرا كبيرا في إرس
جراءاتو.  تحديد المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ الناقؿ بدقة ككذلؾ طرؽ التعكيض كا 

كما أف لدراسة المكضكع أىمية كبيرة تتمثؿ في أف لو صمة مباشرة بحياة األشخاص 
كسبلمتيـ، لذلؾ كاف عمى القائميف بالنقؿ اتخاذ أشد اإلجراءات لممحافظة عمى سبلمة كأركاح 

، أضؼ الدكلةنظرا لعبلقتو باقتصاد  ىذا مف جية، كمف جية أخرل فإنو يعتبر ميما الركاب
إلى ذلؾ أف ىذا المكضكع يضبط العبلقات الناشئة بيف شركات النقؿ كىي الجانب األقكل، 

 كبيف األفراد كىـ الجانب الضعيؼ، فيحدد مسؤكلية كالتزاـ كؿ جانب حتى يزكؿ المبس.
أف النقؿ عممية يكمية، كمحميا المسافر  ىك الدراسة مكضكعل نار أسباب اختيابالنظر إلى ك 

الذم ىك عرضة لمخطر أثناء عممية النقؿ، كذلؾ عمى الرغـ مف التطكر اليائؿ في التكنكلكجيا 
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في مجاؿ النقؿ، إال أننا نمحظ يكميا التزايد المستمر لحكادث المركر التي تكدم بحياة آالؼ 
كحيثيات ىذه األحداث لتنتج كؿ يكـ حاالت جديدة كمختمفة  األشخاص، بحيث تختمؼ تفاصيؿ

لـ نشيدىا مف قبؿ، كىذه الحاالت ىي بحاجة إلى أحكاـ كقكاعد قانكنية جديدة تحكميا، لذلؾ 
فإف القكاعد القانكنية الخاصة بالنقؿ لـ تعد كافية لحؿ المشاكؿ الجديدة التي تنشأ عف عقد 

ب أيضا قمة الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع حيث أف النقؿ عمى أرض الكاقع، كمف األسبا
 .كنقؿ البضائع معظـ الدراسات السابقة تناكلت النقؿ البحرم كالجكم

، فإف كشاممة لجميع نكاحي المكضكع مف خبلؿ ما تـ ذكره كحرصا منا عمى دراسة دقيقةك 
عف األضرار التي البرم لؤلشخاص تتمحكر حكؿ مسؤكلية الناقؿ  بذلؾاإلشكالية المتعمقة 

رُّ عف قياـ ىذه  تصيب المسافر أثناء تنفيذ العقد ككذلؾ معرفة النتائج كاآلثار التي تىنجى
 المسؤكلية، كىذا اإلشكاؿ الرئيسي يىقيكدينا إلى إشكاليات فرعية كىي: 

 ما طبيعة مسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاص؟ كما أساسيا القانكني؟ -1
 كما ىي حاالت اإلعفاء منيا؟برم لؤلشخاص التحقؽ مسؤكلية الناقؿ إثبات  -2
تقدير التعكيض في دعكل مسؤكلية الناقؿ البرم  إجراءات رفع دعكل ىذه المسؤكلية؟ -3

 ؟لؤلشخاص
كحتى نتمكف مف اإلجابة عمى ىذه اإلشكاليات كفي دراستنا ليذا المكضكع اتبعنا المنيج 

ء مقارنة بعض القكانيف الكضعية مع الكصفي، ثـ المنيج المقارف أحيانا، كذلؾ بإجراالتحميمي 
 القانكف الكطني.

كلعؿ أبرز الصعكبات التي كاجيتنا في دراسة ىذا المكضكع ىك قمة المراجع المتخصصة، التي 
 تتضمف األحكاـ الخاصة بعقد النقؿ عامة كبمسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاص بصفة خاصة.

لى مبحث تمييدم أدرجنا فيو ماىية عقد إ ىذه الدراسة كلدراسة ىذا المكضكع قمنا بتقسيـ
، ثـ فصميف خصصنا الفصؿ األكؿ منو لقياـ مسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاص النقؿ البرم

 .لؤلشخاص، أما الفصؿ الثاني فخصص آلثار قياـ مسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاص
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 ماهية عقد النقل البري لألشخاص :يديالمبحث التمه

إف عقد النقؿ البرم لؤلشخاص يعتبر مف العقكد التي ليا صمة كثيقة بحياة الفرد 
كالمجتمع، حيث أف أىميتو تتخطى عقد النقؿ البرم لمبضائع ذلؾ أف شخص اإلنساف يعتبر 

كمع ذلؾ فإف محبل في ىذا العقد، كما أف عقد نقؿ األشخاص يختمؼ عف عقد نقؿ األشياء، 
بشأنو نص خاص، إلى أحكاـ عقد نقؿ  المشرع قد أخضع عقد نقؿ األشخاص فيما لـ يرد

 .األشياء، كذلؾ يستمـز مراعاة بعض خصائص ىذا العقد التي يمتاز بيا عف عقد نقؿ األشياء
كمف أجؿ تبياف أحكاـ ىذا العقد كتمييزه عف عقد نقؿ األشياء، ال بد مف الكقكؼ عمى ماىية 

د النقؿ البرم لؤلشخاص، بحيث سنستعرض مفيـك عقد النقؿ البرم لؤلشخاص )المطمب عق
 األكؿ( ثـ آثار عقد النقؿ البرم لؤلشخاص )المطمب الثاني(.

 مفهوم عقد النقل البري لألشخاص :األول المطمب

نٌظـ المشرع الجزائرم عقد النقؿ البرم لؤلشخاص في الكتاب األكؿ مف القانكف التجارم، 
في الفصؿ الرابع بعنكاف عقد  -العقكد التجارية–حت عنكاف التجارة عمكمان، في بابو الرابع ت

 كلة لمنقؿ، بقسمو الثالث المخصص لعقد نقؿ األشخاص.مالنقؿ البرم كفي عقد الع
بمفيكـ عقد النقؿ البرم لؤلشخاص البد مف الكقكؼ عمى  كحتى نتمكف مف اإلحاطة

ثـ تككينو ككيفية  )الفرع الثاني( لؤلشخاصص عقد النقؿ البرم خصائ )الفرع األكؿ(،تعريفو 
 (.لثإثباتو )الفرع الثا

 تعريف عقد النقل البري لألشخاص :الفرع األول

عقد »مف القانكف التجارم الجزائرم صراحة عمى تعريؼ عقد النقؿ عمى أنو  36نصت المادة 
يتكلى بنفسو نقؿ شخص أك شيء إلى  النقؿ اتفاؽ يمتـز بمقتضاه متعيد النقؿ مقابؿ ثمف بأف

 1.«مكاف معيف

                                                           

المتضمف القانكف التجارم المعدؿ  1975سبتمبر  26ىػ المكافؽ لػ  1395رمضاف  20المؤرخ في  59-75األمر رقـ  1
 .1975سبتمبر  30المؤرخة في  78ج ر عدد كالمتمـ، 
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عقد النقؿ اتفاؽ »مف مدكنة التجارة عمى أنو  443كعٌرفو المشرع المغربي في المادة: 
 1.«يتعيد بمقتضاه الناقؿ مقابؿ ثمف بأف ينقؿ شخصان أك شيئان إلى مكاف معيف....

شخصيف ىما الناقؿ الذم ىك أعبله أف عقد النقؿ ينشأ بيف  36كيبلحظ مف خبلؿ نص المادة 
إال أف المشرع الجزائرم ترؾ المجاؿ مفتكحان ، متعيد النقؿ كشخص آخر ىك الراكب أك المسافر

كسمى الطرؼ المنقكؿ شخصان، ألف ثمة فرؽ بيف المسافر كالراكب، فقد يككف الراكب مسافران 
العمؿ الذم ال يبعد عف  مف مكاف آلخر، كقد يككف مستقبلن لكسيمة النقؿ اليكمية قاصدان مكاف

مكاف االنطبلؽ مسافة تجعمو يسمى سفران، حيث ينشأ عقد النقؿ بصفة رضائية عمى أف يمتـز 
 2.فيو الناقؿ بنقؿ الراكب إلى مكاف معيف، كيمتـز الراكب بدكره بدفع ثمف النقؿ

و النقؿ المتعمؽ بتكجي 09-11كىذا ما أكدتو المادة الثانية في فقرتيا األكلى مف القانكف 
كؿ نشاط يقـك مف خبللو مستغؿ بنقؿ أشخاص أك بضائع مف مكاف إلى »البرم كتنظيمو بأف 

 3.«آخر عبر الطريؽ أك السكة الحديدية أك السمؾ عمى متف مركبة مبلئمة
أف عقد النقؿ البرم لؤلشخاص ىك  09-11مف القانكف  2كيتضح لنا مف نص المادة 

نقؿ أشخاص، فعبارة مستغؿ ىي كؿ شخص طبيعي أك ذلؾ النشاط الذم يقـك بو مستغؿ ب
معنكم كىك عبارة عف ناقؿ لؤلشخاص يمارس خدمة أك خدمات لمنقؿ العمكمي لؤلشخاص في 

 4.نقميـ مف مكاف إلى آخر عبر الطريؽ أك السكة الحديدية أك بكسائمو الخاصة لمنقؿ
نقؿ األشخاص األحياء، ذلؾ  ما تجدر اإلشارة إليو ىنا في عقد نقؿ األشخاص ىك أننا نعني بو

 أف نقؿ المكتى يخضع لعقد نقؿ البضائع، كالذم تحكمو أحكاـ مستقمة بذاتيا.
كما أف النقؿ مف مكاف إلى آخر بمقابؿ ال يكفي لقياـ عقد النقؿ، فبلبد أف يتكفؿ بالنقؿ 
محترؼ، ذلؾ أف النقؿ المؤدل مف قبؿ شخص غير محترؼ كلك تكفرت فيو جميع أركاف 

                                                           

أغسطس  01ىػ المكافؽ لػ 1417ربيع األكؿ  15المتعمؽ بمدكنة التجارة المغربية الصادرة بتاريخ  15-95القانكف رقـ  1
 المعدؿ كالمتمـ. 1996

بكعمي فادية، عقد النقؿ البرم في التشريع الجزائرم، عقد نقؿ األشخاص، مذكرة تخرج لنيؿ إجازة المعيد الكطني لمقضاء  2
 .08،ص 2004-2003الدفعة الثانية عشر، 

 13-01المعدؿ كالمتمـ لمقانكف رقـ  2011يكنيك سنة  5افؽ المك  1492رجب عاـ  3مؤرخ في  09 -11قانكف رقـ  3
 .32كتنظيمو، ج ر عدد  كالمتضمف تكجيو نقؿ البرم 2000ة غشت سن 7المكافؽ  1422حمادم األكلى عاـ  17المؤرخ في 

لؤلعماؿ،  عاـبف زايد عبد اهلل، عقد النقؿ البرم لؤلشخاص، مذكرة مقدمة الستكماؿ شيادة ماستر أكاديمي، تخصص قانكف  4
 .07، ص2014-2013المكسـ الجامعي ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة
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يحظى الراكب بنفس الضمانات المنصكص  ط عقد النقؿ، ال تحكمو أحكاـ عقد النقؿ، كالكشرك 
ستناد ألحكاـ المسؤكلية التقصيرية، كال ييـ في عمييا في ىذا العقد، كما عمى المضركر إاٌل اإل

عقد النقؿ ما إذا كاف الناقؿ مالكان لكسيمة النقؿ أـ غير مالؾ ليا، كأف يككف قد استأجرىا، 
كما أف النقؿ المجاني ال ينظمو عقد النقؿ كال  -محترؼ  –ميـ أف يقكـ بيذا النقؿ ميني فال

يخضع ألحكامو، ذلؾ أنو ال يعقؿ أف يقـك عقد النقؿ بدكف مقابؿ، ألف مقابؿ النقؿ مف األسس 
التي يبنى عمييا أم عقد تجارم، كما أنو ال يمكف لمناقؿ المحترؼ أف يقكـ بعممية النقؿ 

 1.بالمجاف
كما أنو في عقد نقؿ األشخاص ال تيـ كسيمة النقؿ المستعممة سكاء كانت سيارة، قطار، 
مصعد أك عربة ذات محرؾ أك مجركرة، الميـ ىك اتفاؽ الناقؿ كالراكب عمى النقؿ مف مكاف 
آلخر بمقابؿ، إاٌل أف المشرع قد حدد كسيمة النقؿ كأكد عمى ضركرة مبلءمتيا لمنمط البرم في 

كؿ »التي نصت عمى أٌف المركبة ىي  09-11( مف القانكف رقـ 06( الفقرة )02دة )نص الما
كسيمة نقؿ برم مزكدة أك غير مزكدة بمحرؾ دفع، تسير عمى الطريؽ أك عمى السكة الحديدية، 
مجركرة أك معمقة بكاسطة سمؾ، كتندرج عمى الخصكص ضمف ىذا التعريؼ، سيارات نقؿ 

حافبلت كالحافبلت المتمفصمة كالحافبلت الكيربائية كعربات األشخاص أك نقؿ البضائع كال
القطارات، كالقطارات الكيربائية كالقطارات ذاتية الدفع كعربات الترامكام كعربات المترك 

 كحجرات التمفريؾ كالعربات المعمقة باألسبلؾ ككذا حجرات المصاعد الحضرية.

  خصائص عقد النقل البري لألشخاصالفرع الثاني: 

عقد النقؿ البرم لؤلشخاص كمف خبلؿ النصكص القانكنية التي نظمتو يمتاز  إف
 بالخصائص اآلتية:

 :تجارية عقد النقل البري لألشخاص -أوال
كؿ مقاكلة »عمى أنو يعد عمبلن تجاريان بحسب مكضكعو  مف ؽ ت ج 2/8تنص المادة 

 «.الستغبلؿ النقؿ كاالنتقاؿ

                                                           

1 René Rodière, Troit des Transports, Transports Terrestres et Aériens, page 724.  
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ـز إلعطاء الكصؼ التجارم عمى النقؿ أف يقع عمى كالرأم مستقر عند الفقو عمى أنو يم
كجو المقاكلة، أم بمعنى أف يقـك بو ناقؿ محترؼ، فيعتبر عقد النقؿ تجاريان دائمان مف جانب 

 مف القانكف التجارم. 2الناقؿ، متى اتخذ النقؿ شكؿ مقاكلة طبقان لنص المادة 
ركع تجارم ككاف النقؿ مرتبطان بنشاط ىذا أما بالنسبة لمراكب فإنو يعتبر تجاريان إذا قاـ بو لمش

إضافة إلى ما سبؽ فإٌف النصكص التي نظمت عقد نقؿ األشخاص أتت بالكتاب ، 1المشركع
 األكؿ المعنكف بالتجارة عمكمان بالقانكف التجارم مما يثبت كيؤكد تجاريتو.

 :عقد النقل البري لألشخاص من العقود الرضائية-ثانيا
الرضائية، يتـ بمجرد تبادؿ اإليجاب كالقبكؿ بيف الطرفيف، كىما  عقد النقؿ مف العقكد

الراكب كالناقؿ، فيك ليس مف العقكد الشكمية التي يشترط إلبراميا شكؿ معيف كما أنو ليس مف 
 2.العقكد العينية التي تشترط التسميـ كما يذىب رأم مرجكح في الفقو كالقضاء الفرنسييف

أك ضمنيان، كقد يككف باإلشارة دكف الحكار كالكبلـ لمظركؼ التي  كىذا االتفاؽ قد يككف صريحان 
تحيط بالمعامبلت التجارية، كالسرعة التي تتميز بيا حيث ال يتسع المجاؿ الزمني إلفراغو في 

يتككف عقد النقؿ أك عقد العمكلة »مف ؽ ت عمى أنو:  38شكؿ معيف، كىذا ما أكدتو المادة 
 «.لمنقؿ باتفاؽ الطرفيف كحده

كمع ذلؾ كثيران ما يحتكر الناقؿ عمميات النقؿ سكاء أكاف الناقؿ مف شركات القطاع الخاص 
التي تحصؿ مف الدكلة عمى امتياز باحتكار عمميات النقؿ في منطقة معينة، أك مؤسسة عامة، 
كيرل جانب مف الفقو أف ىذه القيكد التي تجعؿ مف عقد النقؿ عقد إذعاف ال ينفي رضائية عقد 

ؿ، ألف محتكر النقؿ ىنا في حالة إيجاب عاـ كمستمر، فميس لو أف يرفض التعاقد مع مف النق
 3يطمب خدماتو.

مع ذلؾ فإف اعتبار اإليجاب عامان مستمران مف جانب الناقؿ، إذ أف األمر ال يخرج مف أف يككف 
نكنيان قد يككف دعكة عمنية إلى التعاقد، كأقرب إلى الحقيقة أف نرل عمى عاتؽ الناقؿ التزامان قا

                                                           

قانكف الجزائرم، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ العرباكم نبيؿ صالح، مسؤكلية الناقؿ البرم عمى نقؿ البضائع كاألشخاص في ال 1
 . 11، ص 2010 – 2009كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد تممساف، ـ ج: 

، الدار العممية الدكلية 1، ط1شرح القانكف التجارم، األعماؿ التجارية، التجار، المتجر، العقكد التجارية، ج، عزيز العكيمي 2
 . 350ص ، 2001ر كالتكزيع، عماف، كمكتبة دار الثقافة لمنش

، دار الثقافة 1عزيز العكيمي، الكسيط في شرح القانكف التجارم، الجزء األكؿ، األعماؿ التجارية، المتجر، العقكد التجارية، ط 3
 .295، ص 2008لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 



 ماهية عقد النقل البري لألشخاص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :المبحث التمهيدي
 

6 
 

مصيره اإلمتياز الممنكح مف جيات اإلدارة التي ليا حؽ الرقابة كاإلشراؼ كقد يككف مصدره 
 1.اإلحتكار الفعمي الذم يتمتع بو الناقؿ

 :عقد النقل البري لألشخاص من العقود الممزمة لمجانبين -ثالثا
المكاعيد المحددة كيمتـز  إذ بمقتضاه يمتـز الناقؿ بالقياـ بعممية النقؿ المتفؽ عمييا في

الراكب بدفع أجرة النقؿ، كطبقان لمقكاعد العامة إذا أخؿ أحد المتعاقديف بتنفيذ التزامو جاز 
لممتعاقد أك الطرؼ اآلخر أف يطالب بفسخ العقد، كىك كضع نادر في عقد النقؿ إذ يطالب 

مبلن بالقكاعد الخاصة الراكب بتعكيضو عف األضرار التي تمحقو نتيجة عدـ سفره أك تأخره، ع
 2.بمسؤكلية الناقؿ

ت   بي التزامات متقابمة في ذمة طرفيو، فيمتـز الناقؿ بالقياـ كمف ىذا المنطمؽ فإف ىذا العقد ييرى
بعممية النقؿ في المكاعيد المحددة كيمتـز الراكب بدفع أجرة النقؿ، كالتزاـ كؿ منيما يعد حقان 

يف عف تنفيذ التزامو فإف مف حؽ الطرؼ اآلخر أف لؤلخر، كعمى ذلؾ إذا تخمؼ أحد الطرف
يمتنع عف تنفيذ التزامو أيضا، أما إذا قاـ أحد الطرفيف بتنفيذ التزامو كامتنع الطرؼ اآلخر عف 
تنفيذ التزامو، فإف مف حؽ مف قاـ بالتنفيذ أف يمجأ إلى الطرؽ القانكنية التي تمـز الطرؼ 

 3.كنان الممتنع بتنفيذ التزامو إف كاف ذلؾ مم
 عقد النقل البري لألشخاص من عقود المعاوضة -رابعا

كمعنى ذلؾ أف التزاـ الناقؿ بنقؿ الراكب ال يككف عمى سبيؿ التبرع أم دكف مقابؿ، ذلؾ 
، 4ألف االلتزامات التجارية يشترط فييا أف تككف بعكض لمنافات التبرع لطبيعة العمؿ التجارم

نما يحصؿ الناقؿ عمى ىذا المقابؿ  كلك كاف غير ظاىر، أما النقؿ بالمجاف الذم يتـ بغير كا 
نما عمى سبيؿ المجاممة فبل يعد عقد نقؿ، كال ينطبؽ عميو صفة النقؿ، كال يعتبر  مقابؿ حقيقي كا 

                                                           

 .168، 167ص 2001الجامعية، اإلسكندرية،عمي الباركدم، العقكد كعمميات البنكؾ التجارية، دار المطبكعات  1
 ،2ج  األكراؽ التجارية كاإلفبلس، العمميات المصرفية، العقكد التجارية، القانكف التجارم المبناني،، ىاني محمد دكيدار 2

 .63، ص 1995بيركت 
جارية، المرجع السابؽ، ، األعماؿ التجارية، المتجر، العقكد الت1عزيز العكيمي، الكسيط في شرح القانكف التجارم، ج 3

 . 299ك 298ص
 .300عزيز العكيمي شرح القانكف التجارم، األعماؿ التجارية، التجار، المتجر، العقكد التجارية، المرجع السابؽ، ص 4
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مف يقـك بذلؾ ناقبلن، كبالتالي ال تسرم عميو أحكامو كال يثير بالنسبة لو سكل المسؤكلية 
 1.التقصيرية أك المسؤكلية عف األشياء

ثباته :لثالفرع الثا  تكوين عقد النقل البري لألشخاص وا 

يتككف عقد نقؿ الركاب كسائر العقكد الرضائية بمجرد تطابؽ اإليجاب كالقبكؿ، عمى أف 
ىذا العقد في الحقيقة مف عقكد اإلذعاف، إذ أف الناقؿ يعمف عف الشركط التي يقبؿ التعاقد 

 2افر إاٌل اإلذعاف ليذه االشركط.بمقتضاىا كيحدد ثمف النقؿ كال يممؾ المس
كال يحتاج عقد نقؿ األشخاص إلى أم إجراء شكمي، شأنو شأف العقكد الرضائية األخرل، 

 ىما: الشركط العامة لبلنعقاد، ثـٌ تذكرة النقؿ. جزئيتيفكعميو سنتناكؿ ىذا الفرع في 
 تكوين عقد النقل البري لألشخاص أوال:

لؤلشخاص تكافر األركاف المكضكعية العامة لتككيف العقد  يشترط لتككيف عقد النقؿ البرم 
لمعقد ممكف كمعيف كمشركع، إضافة إلى  محلالمتعاقديف عمى المسائؿ الجكىرية فيو ك رضامف 
 مشركعية العقد. سبب

يشترط في عقد النقؿ البرم لؤلشخاص كجكد إرادة سميمة بيف أطراؼ الرضا )التراضي(: -0
، فإذا أهصدر كاالستغبلؿرادة كالتي ىي: الغمط كالتدليس كاإلكراه العقد خالية مف عيكب اإل

الرضاء مشكبان بأحدىا فإف اإلرادة تككف مكجكدة معيبة بأحد ىذه العيكب كبالتالي يككف 
التصرؼ الصادر عف ىذه اإلرادة صحيحان كلكف قاببلن لئلبطاؿ، أما انعداـ اإلرادة، فيترتب عميو 

 3.البطبلف المطمؽ
في الناقؿ تكافر األىمية التجارية، أما فيما يخص المسافر فبل يشترط فيو األىمية  كيشترط

 بؿ يجكز نقؿ الشخص المميز كحتى عديـ التمييز. 4الكاممة
 40سنة طبقان ألحكاـ ـ  19كما أف الناقؿ يشترط إذا كاف شخصان طبيعيان أف يككف قد أكمؿ 

مف ؽ ت،  5مى اإلذف بالترشيد، حسب ـ سنة مف عمره مع حصكلو ع 18، أك أكمؿ 1مف ؽ ـ
                                                           

 .10ص، العرباكم نبيؿ صالح، المرجع السابؽ 1
 .395، ص 2ج1999يات البنكؾ، اإلفبلس، مصطفى كماؿ طو، القانكف التجارم، األكراؽ التجارية، العقكد التجارية، عمم 2
، 6، النظرية العامة لئللتزاـ، مصادر اإللتزاـ في القانكف المدني الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية، طعمي عمي سميماف 3

 .56ص  ،2005الجزائر، 
 .301، ص 2001سمير جميؿ حسيف الفتبلكم، العقكد التجارية الجزائرية، د ـ ج، الجزائر،  4
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أما إذا كاف الناقؿ شركة تجارية )شخص معنكم(، فبلبد مف تكافر الشركط القانكنية فيو، 
كالتسجيؿ في السجؿ  المنصكص عمييا في القانكنيف المدني كالتجارم، باإلضافة إلى الرسمية

 تجارم.مف القانكف ال 548ك 545التجارم، ككذا النشر طبقان لممادتيف 
، أف الناقؿ يعمـ المسافريف عف 09-11مف القانكف  16كما أف الناقؿ كحسب ما نصت عميو ـ 

طريؽ الكسائؿ المناسبة كباستمرار، بالشركط العامة لمنقؿ فيما يخص اآلجاؿ كالكتيرة كالتكقيت، 
فر ليذه كالتسعيرة، كىنا يككف الناقؿ في حالة إيجاب عاـ كدائـ يتـ العقد بمجرد قبكؿ المسا

 2الشركط.
كأخيران في النقؿ المفتكح كالقطار أك الترامكام أك التمفريؾ مثبلن، فينعقد العقد بمجرد شراء التذكرة 
مف طرؼ المسافر، كما أنو ال يمكف لحامؿ التذكرة االحتجاج في حالة زيادة التسعيرة، كما عميو 

 إاٌل تكممة الفارؽ.
مات التي أنشأىا العقد، كااللتزامات الرئيسية التي يتككف محؿ العقد مف االلتزاالمحل: -8

يينشئيا عقد النقؿ البرم لؤلشخاص ىي التزاميف عمى األقؿ، كىي التزاـ الناقؿ بنقؿ المتعاقد 
يقابمو دفع األجرة مف طرؼ المسافر، كيشترط في المحؿ أف  -إف كجدت  –المسافر كأمتعتو 

 3آلداب العامة.يككف غير مخالؼ لمقانكف كالنظاـ العاـ كا
عممان أنو البد أف يككف المسافر حيان ذلؾ أف نقؿ المكتى يخضع لقانكف خاص كالمرسـك  

 77.4-16التنفيذم رقـ 
يجب أف يككف صحيحان كمشركعان، كعميو يككف العقد باطبلن إذا التـز المتعاقد لسبب السبب: -3

 ممنكع أك مخالفان لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة.
لسبب كفقان لمنظرية الحديثة: الباعث أك الدافع إلى االلتزاـ )أخذ بيذا التعريؼ كيقصد با

، 1المشرع الجزائرم( التي تشترط فيو أف يككف مشركعان، كيفترض أنو مشركع حتى يثبت العكس

                                                                                                                                                                                           

كالمتضمف القانكف المدني، ج ر عدد  1975سبتمبر  26المكافؽ  1395رمضاف عاـ  20المؤرخ في  58-75األمر رقـ  1
 ، المعدؿ كالمتمـ.1975سبتمبر  30المؤرخة في  78
 .13المرجع السابؽ، ص، بكعمي فادية 2

3 Christian Larroumet: Droit Civil, T: 3, 3ème éd. ECONOMICA –PARIS ET DELTA – 

Beyrouth, 1996, P: 340-341. 

يحدد القكاعد  2016فبراير سنة  21ىػ المكافؽ لػ  1437جمادل األكؿ عاـ  15مؤرخ في  77-16مرسـك تنفيذم رقـ  4
عادة الدفف. خراج المكتى مف القبكر كا   المتعمقة بالدفف كنقؿ الجثث كا 
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كؿ التزاـ مفترض أف لو سببان مشركعان، ما لـ يقـً الدليؿ »مف ؽ ـ بنصيا  98/1كىذا ما أقرتو ـ
 «.ذلؾعمى غير 

 كتقتضي مشركعية سبب عقد النقؿ البرم لؤلشخاص أف ال يخالؼ النظاـ العاـ كاآلداب العامة.
فبل يجكز نقؿ شخص لمقياـ بعمؿ مف شأنو، أف ييًخٌؿ باآلداب كالمساىمة في ارتكاب جريمة 

 قتؿ أك أم عبلقة مف شأنيا أف تخؿ بالنظاـ العاـ كاآلداب العامة.
 تذكرة النقل -4

لبعض مف كسائؿ النقؿ، كسيارات األجرة كبعض الكسائؿ القميمة األخرل فإف  استثناءن 
معظـ باقي كسائؿ النقؿ تسمـ لمراكب تذكرة النقؿ التي تحتمؿ كظيفتيف اثنتيف، فيي بداية كسيمة 
إثبات، إذ أف المسافر عند تقديمو لتذكرة النقؿ يثبت بأف العقد مكجكد كأف ثمف التذكرة )ثمف 

دفع فعبلن، كال يكجد كسيمة إثبات أخرل أقكل مف التذكرة، إاٌل أف لمتذكرة كظيفة أخرل، النقؿ( قد 
 2.أال كىي الكظيفة التنظيمية كالرقابية

مما سبؽ يمكف القكؿ بأف تذكرة النقؿ مف بيف عناصر تككيف العقد، إاٌل أنيا ليست شرطان 
س بعقد شكمي، فينا نقكؿ أف تذكرة لئلنعقاد بؿ شرطا لئلثبات، كككف عقد النقؿ عقد رضائي كلي

ممسافر كتبقى لالنقؿ دليؿ عمى قياـ عقد النقؿ، كما أكجب القانكف عمى الناقؿ أف يسمـ التذكرة 
 في حكزتو أثناء فترة السفر.

نما ىي دليؿ إثبات لذلؾ فإف ضياعيا أك تمفيا ال  فنقكؿ أف تذكرة النقؿ ليست شرطان لبلنعقاد، كا 
كتشتمؿ التذكرة عمى مجمكعة ، النقؿ الذم يعد صحيحان في جميع األحكاؿيؤثر عمى كجكد عقد 

مف البيانات كتعتبر أىـ شركط العقد كأجرة النقؿ كمكاف اإلنطبلؽ كمكاف الكصكؿ، كمكاف 
 الراكب في الدرجة األكلى أك الثانية أك الثالثة.

يره قبؿ بدء السفر فيحؿ كاألصؿ أف تذكرة النقؿ غير شخصية فيجكز لحامميا أف يتنازؿ عنيا لغ
 محمو في العقد، ذلؾ أف شخص الراكب ال اعتبار لو كقاعدة عامة في عقد نقؿ األشخاص.

كمع ذلؾ فقد تصدر التذكرة شخصية باسـ الراكب، كفي ىذه الحالة يمتنع التنازؿ عنيا 
ا ىك ألم شخص إاٌل بمكافقة الناقؿ، كفي بعض الحاالت تصدر التذكرة العتبارات شخصية، كم

                                                                                                                                                                                           

كرة لنيؿ شيادة الماستر، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة كناكم أمينة، مسؤكلية الناقؿ البرم عف نقؿ األشخاص، مذ 1
 . 17،ص 2013-2012 المكسـ الجامعيأكمي محند أك لحاج، البكيرة، 

2 Barthélémy Mercadal, Droit des transports terrestres et aériens, DALLOZ éditions DELTA, 

BEYROUTH, 2000, P: 377. 
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الشأف في االشتراكات الشيرية أك السنكية، كالتذاكر المخفضة التي تمنح لمطمبة كغيرىـ، ففي 
 1ىذه الحالة ال يجكز التنازؿ عنيا.

 إثبات عقد النقل البري لألشخاصثانيا: 
يخضع إثبات عقد النقؿ البرم لؤلشخاص لمقكاعد العامة، كبما أنو يعد عمبلن تجاريان 

كعميو فإنو يجكز اإلثبات  شرط أف يتـ عمى كجو المقاكلة مف قبؿ ناقؿ محترؼ،بالنسبة لمناقؿ ب
كالقرائف، أما بالنسبة لمراكب فقد يعتبر عقد النقؿ  بينةفي مكاجيتو بكافة طرؽ اإلثبات بما فييا ال

ان عمبلن تجاريان بالتبعية أك مدنيان عمى حسب األحكاؿ، فإذا كاف الراكب تاجران كسافر ألعماؿ تجاري
ذا كاف العقد مدنيان  اعتبر عمبلن تجاريان بالتبعية بالنسبة إليو كمف ثـ جاز إثباتو بكافة الطرؽ، كا 
بالنسبة لمراكب فبل يجكز اإلثبات في مكاجيتو إاٌل بالكتابة متى زادت قيمة التذكرة عف 

مف ؽ ـ ج، عمى أف الكاقع العممي جرل عمى  333دج كىك ما جاء في نص ـ  100.000
ات عقد النقؿ بمقتضى تذكرة النقؿ كبكؿ ما يقـك مقاـ التذكرة مثؿ االشتراكات التي ييسمميا إثب

 2الناقؿ لمراكب.
 مبدأ حرية إثبات عقد النقؿ البرم لؤلشخاص -10

يثبت كؿ عقد تجارم »مف القانكف التجارم عمى أنو:  30ىذا المبدأ كرستو كأكدتو المادة 
اتكرة مقبكلة، بالرسائؿ، بدفاتر الطرفيف، باإلثبات بالبنية أك بسندات رسمية، بسندات عرفية، ف

 .3«بأية كسيمة أخرل إذا رأت المحكمة كجكب قبكليا
بمجرد االتفاؽ  يتـ عقد النقؿ» نصت عمى أنو  210أيضان القانكف المصرم في المادة كنجد 

 «كيجكز إثبات العقد بكافة طرائؽ اإلثبات المقررة قانكنان 
ه فإف عقد النقؿ مف العقكد التجارية التي ال تستمـز أم إجراءات شكمية نظران ككما سبؽ ذكر 

لسرعتيا، إاٌل أنو إذا حررت تذكرة النقؿ كتابة، يجكز إثبات عكس ما جاء فييا بالٌبينة كالقرائف، 
 .إاٌل إذا اشترط القانكف الكتابة

                                                           

 .352، 351انكف التجارم، التجار، المتجر، العقكد التجارية، ص عزيز العكيمي شرح الق 1
 .115عمكرة عمار، المرجع السابؽ، ص 2
التي نصت عمى أنو: "تخضع المادة التجارية لحرية اإلثبات غير أنو يتعيف اإلثبات  334كيقابميا في القانكف المغربي ـ  3

 بالكتابة إذا نص القانكف أك االتفاؽ عمى ذلؾ". 
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 قيمة التذكرة في اإلثبات -18
ع لمقكاعد العامة في اإلثبات، كأف عقد النقؿ يعتبر يخض إف عقد النقؿ البرم لؤلشخاص

تجاريا بالنسبة لمناقؿ فيمكف لممسافر أف يكاجيو بكافة الطرؽ إلثباتو، كقد جرل العمؿ أف يمجأ 
المسافر إلى التذكرة إلثبات العقد، فكجكدىا لديو دليؿ عمى قياـ عقد النقؿ كدفع األجرة، كلكنيا 

 1.ة الحؽ في أف تستخمص كجكده كثبكتو مف أم دليؿ تقتنع بوليست الدليؿ الكحيد، فمممحكم
كعدـ تقديـ التذكرة عند طمبيا مف قبؿ الناقؿ أك مف المحكمة ال يعني عدـ كجكد عقد نقؿ ما 
داـ باإلمكاف استخبلص كجكد ىذا العقد بتكافر نية التعاقد، كما أنو قد يحدث أحيانا أف يتنازؿ 

فيؿ يستطيع الناقؿ أف يدفع بعدـ كجكد عقد نقؿ؟ ففي ىذه  المسافر عف تذكرتو لشخص آخر،
 الحالة يجب التفريؽ بيف حالتيف:

فإذا كانت التذكرة شخصية، فإنو في ىاتو الحالة اليجكز التنازؿ عنيا لشخص آخر،  - 
ذلؾ أنيا منحت لصاحبيا العتبارات معينة، كالمشرع لـ يتطرؽ ليذا النكع مف التذاكر في 

تجيز نقؿ أك تحكيؿ التذكرة  2مف القانكف البحرم 828ارم، إال أننا نجد نص المادة القانكف التج
 لحامميا، لكف ال تجيز نقؿ التذكرة االسمية إلى شخص آخر إال بمكافقة الناقؿ.

أما بالنسبة لمتذاكر العادية فيجكز لحامميا التنازؿ عنيا لمغير قبؿ بدء السفر، فيصبح  - 
، كال يمكف لمناقؿ أف يحتج بعدـ كجكد عقد نقؿ في حالة ما إذا تعرض الحامؿ ليا ىك المسافر

 حامؿ التذكرة الجديد لضرر كاستند في دعكاه عمى المسؤكلية العقدية.

                                                           

 .31، 30، ص 2006لي أمير خالد، عقد النقؿ البرم، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، عد 1
 29كالمتضمف القانكف البحرم، ج ر 1976أكتكبر سنة  23المكافؽ 1396شكاؿ عاـ  29المؤرخ في 80-76األمر رقـ  2

مؤرخة في  47،ج ر 1998يك سنة يكن 25المؤرخ في  05-98، المعدؿ كالمتمـ، بالقانكف رقـ 1977ابريؿ  10مؤرخة في 
 . 2010-08-18مؤرخة في 46، ج ر 2010غشت سنة  15مؤرخ في  04-10، كبالقانكف رقـ 1998يكنيك سنة  27



 ماهية عقد النقل البري لألشخاص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :المبحث التمهيدي
 

02 
 

 آثار عقد النقل البري لألشخاص :المطمب الثاني

عقد نقؿ األشخاص مف العقكد الممزمة لمجانبيف، بحيث يرتب التزامات متبادلة بيف طرفي 
قمنا بدراسة كتحميؿ قد، كالتزامات كؿ طرؼ تعد حقكقان لمطرؼ اآلخر، كمف ىذا المنطمؽ الع
 اللتزامات المترتبة عمى عاتؽ الناقؿ.ككذا االلتزامات التي يرتبيا العقد في ذمة المسافر ا

 التزامات المسافر :الفرع األول

عديد مف التشريعات المشرع التجارم الجزائرم لـ ينظـ التزامات المسافر عمى خبلؼ ال
 255/1العربية التي نظمتو كأشارت إليو بصفة صريحة، فالقانكف التجارم المصرم مثبلن في ـ 

بالفرع الثاني المخصص لنقؿ األشخاص بالفصؿ السابع المخصص لمنقؿ، نصت صريحة عمى 
النقؿ أك الذم أنو " يمتـز الراكب بأداء أجرة النقؿ في الميعاد المتفؽ عميو أك المعيف في لكائح 

 يقضي بو العرؼ" كعمى المسافر إتباع تعميمات الناقؿ المتعمقة بالنقؿ".
( حيث أف التزامات 840-830-824كذلؾ القانكف البحرم الجزائرم نظميا في مكاده )

 :اآلتيالمسافر انحصرت في 
 .أداء األجرة أك دفع أجرة النقؿ -
 .إتباع تعميمات الناقؿ -

ذلؾ بحقو في التزاـ الناقؿ بتنفيذ شركط العقد في نقمو كنقؿ  كيتمتع المسافر في مقابؿ
 أمتعتو إلى مكاف الكصكؿ سالمان معافى.

 أداء أجرة النقؿ أوال:
االلتزاـ الرئيسي لممسافر ىك دفع األجرة، كاألصؿ أف يتـ تحديد األجرة كميعاد دفعيا 

إنو يعيف في لكائحو أجرة النقؿ باالتفاؽ بيف الناقؿ كالمسافر، كلكف إذا كاف الناقؿ محتكران ف
 1.ككيفية أدائيا كال يجكز لمجميكر مناقشة ىذه الشركط

كىي تدفع عادة عند تسميـ التذكرة، كيقدر الناقؿ األجرة بمراعاة المدة المعتادة لمنقؿ، كلكنو 
 ال يستطيع أف يطالب الراكب بأم مبمغ إضافي إذا طالت مدة النقؿ بقكة قاىرة.
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ذا كاف ميعاد السفر قد حدد مقدمان في تذكرة النقؿ، كجب عمى الراكب الحضكر إلى العربة  كا 
 1.)كسيمة النقؿ( قبؿ البدء في السفر، فإذا تأخر عف ىذا الميعاد فبل يمـز الناقؿ بانتظاره

كقد يككف دفع أجرة النقؿ بعد عممية النقؿ أك بعد دخكؿ الراكب كسيمة النقؿ، كما ىك 
ذا كانت تعميمات الناقؿ تستمـز دفع األجرة مقدمان، فإف عدكؿ  الحاؿ في سيارات النقؿ العاـ، كا 

 الراكب عف السفر ال يجيز لو استردادىا.
أما إذا حالت القكة القاىرة دكف سفر الراكب كمرضو أك كفاتو فإف العقد ينفسخ مف تمقاء 

ذا كاف قد دفعيا، ذاتو كتسقط االلتزامات المتبادلة، كبالتالي ال تستحؽ األجرة عمى الراكب ، كا 
 فإف مف حقو أك كرثتو في حالة كفاتو استردادىا.

كتعتبر أجرة النقؿ عنصران مميزان في عقد النقؿ الذم بدكنيا ال يخضع النقؿ أصبل ألحكاـ ىذا 
العقد كال ألحكاـ القانكف التجارم كال تسرم عمى األضرار الناشئة عنو القكاعد الخاصة 

نما يككف محككمان بالقكاعد العامة لممسؤكلية التقصيرية عمى الفعؿ بالمسؤكلية العقدية، كا  
 2.الضار

كما أف إضراب الناقميف يعطي الحؽ لممسافر في استرداد األجرة، أيضان مف حؽ الناقؿ 
ذا  حبس األمتعة في حالة كجكدىا إذا لـ يسدد الراكب األجرة بعد كصكلو إلى مكاف الكصكؿ، كا 

الناقؿ رفع دعكل قضائية كفقا لمقكاعد العامة لممطالبة بمبمغ الديف  لـ يكف لو أمتعة، مف حؽ
 3.عمى أساس اإلخبلؿ بالمسؤكلية التعاقدية

 إتباع تعميمات الناقؿ ا:ثاني
إضافة إلى دفع األجرة فإف الراكب ممـز أيضان بإتباع تعميمات الناقؿ كالتي تصب عمكمان 

يـ، كاألصؿ أف يحدد الناقؿ مكاعيد النقؿ كتككف في تأميف الرحمة مف أجؿ راحة الركاب كسبلمت
معمنة سمفان، فيتعيف عمى الراكب احتراميا، كال يمتـز الناقؿ بانتظار الراكب إذا تأخر عف مكعد 
ف  االنطبلؽ كما ال يمتـز برد األجرة في حالة فكات الميعاد، أك تنفيذ النقؿ في ميعاد آخر كا 

 الحديدية كفي شركات النقؿ الكبرل. جرت العادة عمى ذلؾ في النقؿ بالسكة
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ذا خصص الناقؿ لمراكب مكانان معينان في كسيمة النقؿ كاف عميو اتخاذ ىذا المكاف كعدـ  كا 
تغييره، كيحتـر التعميمات الخاصة المقررة لكسيمة النقؿ، كعميو أف يمتنع عف إيذاء الركاب أك 

 1.اإلضرار بأداة النقؿ أك تعريض نفسو لمخطر
ذا خالؼ الراكب ىذه التعميمات التي ذكرت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر فإف األمر ال  كا 

نما يعد مرتكبان لمخالفة، فممناقؿ سمطة كاسعة تكفؿ  يقتصر عمى اعتباره مقصران في تنفيذ العقد، كا 
لو الحفاظ عمى األمف كالنظاـ كتأميف كسيمة النقؿ كالمسافريف ككصكليـ كأمتعتيـ إلى كجيتيـ 

 2.سالميف

 التزامات الناقل: الفرع الثاني

إٌف الناقؿ البرم لؤلشخاص ممـز تجاه الراكب الذم تعاقد معو بأف يكصمو كأمتعتو إلى 
كجيتو، كليس فقط أف يكصمو كأمتعتو إلى مكاف الكصكؿ، بؿ يجب أف يكصمو كأمتعتو سالمان 

 معافى كفي الكقت المحدد كالمعيف بالعقد.
سبلمة ضماف بنقؿ المسافر كأمتعتو(، ك)االلتزاـ ب االلتزاـ)ىذا ما سكؼ نعالجو مف خبلؿ 

 المسافر كأمتعتو(.
 االلتزاـ بنقؿ المسافر كأمتعتو أوال:

يضع عقد النقؿ عمى عاتؽ الناقؿ التزامان بنقؿ الراكب كأمتعتو إلى المكاف المتفؽ عميو 
رجة المحددة في تذكرة كفي الميعاد المحدد كعمى كاسطة )كسيمة( النقؿ المتفؽ عمييا كفي الد

النقؿ، فإذا كقع تأخير في الكصكؿ كترتب عمى ذلؾ ضرر لممسافر، التزاـ الناقؿ بتعكيض ىذا 
الضرر، ما لـ يثبت أف التأخير كاف بسبب قكة قاىرة كأنو لـ يستطيع تفادييا عمى الرغـ مف 

كلك أدل األمر بذؿ قصارل جيده إليصاؿ الراكب في الميعاد المعيف أك بأقؿ تأخير ممكف، 
 3.إلى االستعانة بكسائؿ أخرل لمناقؿ

كأٌف إيصاؿ الراكب إلى المكاف المتفؽ عميو في العقد ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة كعميو 
إيصاؿ المسافر كأمتعتو إلى المكاف المقصكد في الكقت المناسب، كعند إخبللو بيذا االلتزاـ 
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، مع 1عاقدية ناشئة عف اإلخبلؿ في تنفيذ العقدفإنو ال حؽ لو باألجرة، كتعد ىذه المسؤكلية ت
العمـ أف الشرح السابؽ عف الراكب يشمؿ الراكب مع أمتعو إف كجدت، إاٌل أنو يفرؽ بيف األمتعة 

كلة باليد التي يأخذىا الراكب معو، كاألمتعة المسجمة كالتي يخصص ليا مكاف خاص مالمح
القانكف التجارم فيما يخص األمتعة المحمكلة مف  67بكسيمة النقؿ، كىذا ما نصت عميو المادة 

فعالجت األمتعة المسجمة كأحالتيا إلى  68حيث يككف الراكب ىك المسؤكؿ عنيا، أما المادة 
مف نفس القانكف بحيث تطبؽ عمييا أحكاـ نقؿ البضائع،  61-52كالمكاد مف  48-46المكاد 

ة إذا كاف كزنيا ال يتجاكز الكزف كتككف في ذمة الناقؿ كال يدفع الراكب عنيا أجرة إضافي
 المسمكح بو.

كىناؾ عدة قكانيف نظمت ىذا الجانب مف عقد النقؿ البرم لؤلشخاص كالبضائع فباإلضافة إلى 
 السالؼ الذكر. 09-11القانكف التجارم ىناؾ القانكف رقـ 

 بسبلمة المسافر كأمتعتوضماف االلتزاـ  :ثانيا
كأمتعتو مف بيف أىـ االلتزامات الممقاة عمى عاتؽ  يعد االلتزاـ بضماف سبلمة المسافر

 الناقؿ، بحيث أنو ممـز بإيصالو كأمتعتو إف كجدت إلى كجيتو المتفؽ عمييا بالعقد سالمان معافى.
 62مف القانكف التجارم الجزائرم عمى ىذا األمر، ففي المادة  64ك 62كقد نصت المادتاف 

ىذا االلتزاـ أساسي كال يمكف التحرر منو ألنو  استعمؿ المشرع كممة "يجب" داللة عمى أف
أساس العقد، كما بينت المادة أف ىذا االلتزاـ مرتبط بمدة النقؿ فقط أم مدة اتصاؿ الراكب 
بالمركبة، إاٌل أنو ىناؾ استثناءات أخرل في حالة ما إذا تطمب الصعكد إلى المركبة التذكرة، 

يث يتطمب التكجو إلى رصيؼ شباؾ التذاكر أكالن كما ىك الحاؿ في النقؿ بالسكؾ الحديدية ح
لتسديد ثمف التذكرة كاستبلميا لمصعكد في القطار، ففي ىذه الحالة مسؤكلية الناقؿ عف السبلمة 

مف نفس القانكف فيي كفي نفس السياؽ  64تبدأ قبؿ صعكد الراكب إلى القطار، أما المادة 
 تكضح أف مسؤكلية الناقؿ تبدأ منذ تكمفو بو.

بيذا الخصكص كقع جدؿ كبير بيف الفقو كالقضاء حكؿ طبيعة المسؤكلية الممقاة عمى ك 
عاتؽ الناقؿ فيما يخص ضماف سبلمة المسافر كأمتعتو، حيث أف القضاء الفرنسي حتى أكائؿ 
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( كاف يرل أف مسؤكلية الناقؿ عف إصابة المسافر أثناء عممية النقؿ ىي 20القرف العشريف )
 كعميو كاف عمى المسافر إثبات خطأ الناقؿ الذم أدل إلى إصابتو.مسؤكلية تقصيرية، 

تحت  1911نكفمبر  21كقد أقرت محكمة النقض الفرنسية في قرارىا الشيير بتاريخ 
، كالدكر Saincletteكالبمجيكي  Marc Sauzetتأثير انتقادات الفقو كعمى رأسو الفرنسي 

قضاة، بأف مسؤكلية الناقؿ تجاه المسافر عف في إقناع ال Sarrut الفعاؿ الذم لعبو المحامي
األضرار التي تصيب ىذا األخير أثناء عممية النقؿ ىي مسؤكلية عقدية، كالناقؿ يمتـز بضماف 

 1.سبلمة المسافر بإيصالو سالمان معافى
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 شخاصقيام مسؤولية الناقل البري لأل :الفصل األول

 أف عقد النقؿ ييرتب عمى عائؽ الناقؿ التزامان بتحقيؽ نتيجة معينة، كىي ضمافلنا  تقدـ
سبلمة كصكؿ المسافر سالمان كأمتعتو المسجمة إلى المكاف المتفؽ عميو كفي الميعاد المحدد، 
فإذا تخمفت ىذه النتيجة قامت مسؤكلية الناقؿ عف تعكيض الراكب عف األضرار البدنية أك 

، كىذا ما تبناه المشرع الجزائرم مف خبلؿ المكاد تومادية أك األدبية التي تمحؽ بو أك بأمتعال
 ، مف القانكف التجارم.68، 67، 64، 62

 ساساألكلدراسة قياـ مسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاص البد مف التطرؽ إلى طبيعة ك 
البرم  مسؤكلية الناقؿ يذه المسؤكلية )المبحث األكؿ(، ثـ دراسة حاالت تحؽل القانكني

 كاإلعفاء منيا )المبحث الثاني(. لؤلشخاص

 طبيعة مسؤولية الناقل البري لألشخاص وأساسها القانوني :المبحث األول

المسؤكلية بصفة عامة ىي جزاء اإلخبلؿ بالتزاـ قد يككف تعاقديان أك غير تعاقدم، كيجب 
، ففي عقد النقؿ، 1بلقة أك رابطة سببيةلقياـ المسؤكلية أف تتكافر أركانيا مف خطأ كضرر كع

الناقؿ ميمـز بنقؿ الراكب كضماف سبلمتو كأمتعتو كالكصكؿ في الميعاد المحدد فإذا ما أخؿ بيذا 
 االلتزاـ قامت مسؤكليتو.

كبدراستنا ليذه المسؤكلية سكؼ نتطرؽ في )المطمب األكؿ( إلى طبيعة مسؤكلية الناقؿ 
 راسة األساس القانكني ليذه المسؤكلية )المطمب الثاني(.البرم لؤلشخاص، ثـ نأتي إلى د

 طبيعة مسؤولية الناقل البري لألشخاص :المطمب األول

و مف يمحقجاه الراكب عمَّا تإف أىـ ما في عقد نقؿ األشخاص، ىك مسؤكلية الناقؿ 
اكب، فمك خصكصان بالنسبة لمر  كبيرة أضرار، كأف إعطاء ىذه المسؤكلية تكييفان معينان لو أىمية

لضرر أثناء عممية النقؿ، أف يثبت خطأ ا لحقواعتبرت ىذه المسؤكلية تقصيرية لكجب عمى مف 
الناقؿ، كتمؾ عممية صعبة، بؿ قد تككف مستحيمة في بعض األحياف، كفي ذلؾ إضرار 
بمصمحة الراكب كعدـ حصكلو عمى التعكيض، أما إذا اعتبرنا مسؤكلية الناقؿ عقدية، استنادان 
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قد النقؿ، فالراكب غالبان ما يحصؿ عمى حقو في التعكيض ألنو ال يتطمب إلثبات حقو في إلى ع
ذلؾ سكل إثبات الضرر ككجكد عقد النقؿ بينو كبيف الناقؿ، ىذه المسؤكلية سنتناكليا في ىذا 
المطمب حيث تتطرؽ إلى طبيعة مسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاص في كؿ مف فرنسا)الفرع 

ر )الفرع الثاني(، ثـ نشير إلى ما تبنَّاه المشرع الجزائرم بخصكص طبيعة األكؿ(، كفي مص
 ىذه المسؤكلية )الفرع الثالث(.

 طبيعة مسؤولية الناقل البري لألشخاص في فرنسا :الفرع األول

المشرع الفرنسي لـ يخصص نصكصان لتنظيـ أحكاـ عقد النقؿ البرم لؤلشخاص كلـ إف 
ية الناقؿ لتأميف حماية كافية لمركاب نتيجة تعرضيـ لؤلضرار يضع قكاعد معينة تنظـ مسؤكل

بمناسبة نقميـ في كسائؿ النقؿ، عمى العكس مف ذلؾ فقد اىتـ بتنظيـ نقؿ األشياء كأفرد لذلؾ 
 نصكصان خاصة لتنظيـ عقد نقؿ األشياء، كيرجع ذلؾ إلى: 

األشياء، أخذان المبالغة في احتراـ جسـ اإلنساف كعدـ الرغبة في معاممتو معاممة  -1
بالمثؿ الركماني المشيكر بأٌف الحر ال يمكف أف ييثمَّف بالنقكد، كقد أدل ذلؾ بصكرة غير مباشرة 
إلى نتيجة غريبة، ىي أف حماية الذمة المالية لئلنساف أكلى مف حماية اإلنساف نفسو، كقد 

 دينان يسيران أكضح بعضيـ ذلؾ بأف اإلنساف المسؤكؿ عف حكادث األشخاص لـ يكف يتحمؿ إال
 1.بالقياس لمف أتمؼ ماالن ذا قيمة معينة

، إذا ما قكرف في تمؾ 2النظر لنقؿ األشخاص بأنو قميؿ األىمية مف الناحية التجارية -2
ألشخاص في إلى ا الفترة بالنسبة لنقؿ البضائع، حيث مف األجدر بالمشرع الفرنسي أف ينظر

كتكفير حماية كافية لمراكب مف المخاطر التي  نظرة إنسانية كليست تجارية بحتة،بعقد النقؿ 
رحمة الناقؿ الذم غالبان ما يتساـك معو في تعكيض بسيط انطبلقان تحت يتعرض ليا، دكف تركو 
إالَّ أنو عمى الرغـ مف خمك التشريعات الفرنسية مف نصكص متعمقة  ،مف مركزه القكم آنذاؾ
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قد تكليا تنظيـ ذلؾ سكاء بالقرارات التي  بنقؿ األشخاص نرل أف القانكف كالقضاء الفرنسييف
 1.صدرت عف المحاكـ أك اآلراء التي نظمتيا مؤلفات الشٌراح تعميقان عمى تمؾ القرارات

 كسنكضح دكر كؿ منيما في تحديد طبيعة مسؤكلية الناقؿ.
: فالقضاء الفرنسي إلى غاية أكائؿ القرف العشريف يرل أف مسؤكلية الناقؿ القضاء-أوال

نقؿ المسافر ال يمكف إال أف تككف تقصيرية، كعمى المسافر إقامة الدليؿ عمى خطأ الناقؿ  أثناء
 الذم أدل إلى إصابتو لمحصكؿ عمى التعكيض.

ـ تأييدان لحكـ محكمة: 14/10/1884 كىذا ما أقرتو محكمة النقض الفرنسية في:
Clérmont Loise :نفس القكاعد  أنو ال يمكف أف تطيؽ عمى ناقؿ األشخاص» بإقرارىا

الخاصة بنقؿ األشياء، ككف ىذه األخيرة ثابتة كغير متحركة كالناقؿ يسيطر عمييا سيطرة تامة، 
خبلفان لناقؿ األشخاص، إذ يتمتع المسافر بحرية في الحركة تحكؿ دكف القكؿ بالتزاـ الناقؿ 

 «.بضماف سبلمتيـ
ارية بفرنسا قضت في كرغـ أنو كاف ىذا القضاء الشائع، إال أف محكمة السيف التج

ـ أف الناقؿ ممـز بإيصاؿ المسافر سميمان معافى، كبذلؾ أعفت المسافر مف 13/04/1885
إثبات خطأ الناقؿ كما عمى ىذا األخير إال أف يثبت السبب األجنبي أك الحادث المفاجئ أك 

 القكة القاىرة لمتخمص مف المسؤكلية.
نو ليس مف المقبكؿ أف يعامؿ ناقؿ الفرنسية أ Pauقضت محكمة بك 02/02/1910كفي 

األشخاص معاممة مختمفة عف ناقؿ األشياء، كتبعان لذلؾ عمى ناقؿ األشخاص أف يتخذ كافة 
 2.االحتياطات البلزمة لضماف سبلمة المسافر

قو كعمى رأسو كعدلت محكمة النقض الفرنسية عف مكقفيا السابؽ، تحت تأثير انتقادات الف
كالدكر الفعاؿ الذم   Saincletteكالبمجيكي ساف كبلت Marc Sauzet الفرنسي مارؾ سكزات

في  1911نكفمبر  21قناع القضاة كذلؾ بتاريخ إفي   Sarrutلعبو المحامي العاـ ساريت
قرارىا الشيير حيث قضت بأف مسؤكلية الناقؿ تجاه المسافر عف األضرار التي تصيب ىذا 
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ؿ يمتـز بضماف سبلمة المسافر بإيصالو سميما األخير أثناء عممية النقؿ ىي عقدية، كالناق
 1.معافى

، اعتبر فيو الناقؿ مسؤكالن عف األضرار التي 27/12/1913ثـ تبله قرار آخر صدر بتاريخ 
 تصيب المسافر عمى أساس العقد.

كلئلشارة فإنو قبؿ ىذا كاف القضاء الفرنسي يطبؽ قكاعد المسؤكلية التقصيرية بالنسبة لمسؤكلية 
مف القانكف المدني الفرنسي، التي تستمـز مف الراكب في  1382استنادان لنص المادة الناقؿ 

 2.حالة تعرضو لحادث أف يثبت خطأ الناقؿ لمحصكؿ عمى حقو في التعكيض
إلى أف القضاء الفرنسي نجح مف خبلؿ القراريف األكؿ الشيير كالذم كاف  لقكؿكمف ىنا يمكف ا

المتعمؽ بالنقؿ البرم، حيث يعتبر فيو الناقؿ مسؤكالن عف األضرار متعمقان بالنقؿ البحرم كالثاني 
 3.التي تصيب المسافر مسؤكلية عقدية

: لقد لقي مبدأ االلتزاـ بضماف سبلمة المسافر، كاعتبار مسؤكلية الناقؿ الفقه-ثانيا
العقدية مسؤكلية عقدية انتقادان مف قبؿ الفقو الفرنسي، فقد اعتبر عدد مف الفقياء أف النظرية 

ض، ما داـ ال يكجد نص صريح في شأنو كأف في المسؤكلية ناقؿ األشخاص ىي مجرد افتر 
 ذلؾ تحميؿ الناقؿ لمسؤكلية ثقيمة ليس ليا ما يبررىا في عقد نقؿ األشخاص.

كيرل ىؤالء النقاد أف القضاء قد تعدل كظيفتو في تفسير العقكد، كأف االلتزاـ بضماف 
نما ىك اجتياد القضاء، رادليس مصدره إ Obligation de Sécuritéالسبلمة  ة المتعاقديف كا 

كبذلؾ قد تجاكز حدكد كظيفتو القضائية ألنو يخمؽ حالة مف حاالت المسؤكلية عمى أساس 
 4.تحمؿ النتيجة كىك ما ال يممكو المشرع

يو إف اإلنتقادات المكجية لمقضاء عمى إقراره بأف مسؤكلية الناقؿ مسؤكلية عقدية، كأف عم
يصالو إلى كجيتو سميمان معافى، ال تكفي لحممو عمى التراجع لما قاـ  اإللتزاـ بسبلمة المسافر كا 
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بو ذلؾ بأف التزاـ الناقؿ األساسي، يتضمف بالضركرة اإللتزاـ بالسبلمة، إذ ال يمكف القكؿ بأف 
ٌثة ىامدة إلى المكاف ا  1.لمتفؽ عميوالناقؿ نٌفذ التزامو بالنقؿ إذا كاف قد أكصؿ الراكب جي

أيضا ال يمكف قبكؿ ىذا االنتقاد ألف الناقؿ ال يستطيع أف يثبت دكف صعكبة كبيرة خطأ 
الراكب إذا كاف ىذا الخطأ ىك سبب الحادث، كالكاقع أف القضاء الفرنسي بتقريره ىذا اإللتزاـ 

ف ىذا العقد عمى عاتؽ الناقؿ كاف صائبان، كأف القكؿ بغير ذلؾ، يعتبر ابتعادان عف العدالة، أل
ينشئ التزامان أساسيان عمى الناقؿ بتكصيؿ الراكب سميمان إلى المكاف المتفؽ عميو، كيقابؿ ىذا 

 2.االلتزاـ، تعيد الراكب بدفع أجرة النقؿ

 طبيعة مسؤولية الناقل البري لألشخاص في مصر :الفرع الثاني

شخاص كما ىك الحاؿ لقد خبل قانكف التجارة المصرم، مف أم نص يتعمؽ بتنظيـ نقؿ األ
في تمؾ  يرجع إلى مدل تأثر المشرع المصرمذلؾ  قانكف التجارة الفرنسي، كلعؿ سبببالنسبة ل

عمى سد ىذا  الفترة بالمشرع الفرنسي، كمع ذلؾ فإف كبلن مف القضاء كالقانكف المصرم عمبل
د العامة، أك باتباع الفراغ، باستنباط األحكاـ المتعمقة بنقؿ األشخاص كذلؾ بالرجكع إلى القكاع

 مبدأ القياس عمى نقؿ البضائع الذم خصص لو المشرع المصرم نصكصان تنظـ أحكامو.
 أواًل: القضاء

القضاء المصرم لمحكـ بمسؤكلية الناقؿ صدكر خطأ مف جانبو، إال أف  أكجبقد ل
المبلحظ عمى القرارات التي صدرت بيذا الخصكص، كجكد تشابو بينيا كبيف ما صدر مف 

لمحاكـ الفرنسية، فقد أظيرت المحاكـ المصرية ميبلن إلى تسييؿ عبء اإلثبات عمى المصابيف ا
)المتضرريف(، في حكادث النقؿ، فاعتبرت الناقؿ ممزمان باتخاذ جميع االحتياطات البلزمة لتأميف 
 سبلمة الركاب مف الحكادث الناشئة عف كجكد خمؿ في أداة النقؿ، كتمؾ الناشئة عف نقص خبرة

 3.الناقؿ أك ميارتو
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كاعتمد القضاء المصرم في بعض قراراتو عمى قكاعد المسؤكلية العقدية، كقرر أف الراكب 
ال يمتـز بإثبات خطأ الناقؿ، بؿ عمى ىذا األخير إقامة الدليؿ عمى أف الحادث قد كقع نتيجة 

 1.لمقكة القاىرة
ية عمى الحكادث التي كقد استمر القضاء المصرم في تطبيؽ قكاعد المسؤكلية العقد

تصيب الركاب مدة مف الزمف ككاف سٌباقان في قراراتو مف القضاء الفرنسي، كذلؾ إما بالتكسع 
في تطبيؽ النصكص المتعمقة بنقؿ البضائع، أك الرجكع إلى القكاعد العامة فيما يتعمؽ بالعقكد، 

قامة الدليؿ عمى أف كقرر أف المتضرر ال يمتـز بإثبات خطأ الناقؿ، بؿ عمى ىذا األخير إ
الحادث قد كقع نتيجة لمقكة القاىرة أك أم سبب أجنبي آخر، كلـ يدـ تطبيؽ قكاعد المسؤكلية 
العقدية طكيبلن مف طرؼ القضاء المصرم، حيث رجع عف مكقفو ىذا، كأخذ بتطبيؽ قكاعد 

كر المسؤكلية التقصيرية عمى ناقؿ األشخاص، كذلؾ باشتراطو لمحكـ بالتعكيض، ثبكت صد
 2.خطأ مف الناقؿ

كعاد أخيران كاعتبر مسؤكلية الناقؿ عقدية كقد استقر القضاء المصرم عمى ذلؾ بصدكر 
حكـ محكمة مصر الجزئية المختمطة الذم طبؽ قكاعد المسؤكلية العقدية عمى الناقؿ ثـ تكالت 

 القرارات بعد ذلؾ متبعة نفس الطريؽ.
 ثانيًا: الفقه

الناقؿ، فبعضيـ رأل أف الصحيح ىك  ةطبيعة مسؤكلي لقد اختمؼ الفقياء في تحديد
مف ؽ ـ المصرم المتعمقة  178االعتماد عمى المسؤكلية التقصيرية المستندة إلى المادة 

األشياء، كالتي تكفؿ لمراكب المصاب حقو في التعكيض دكف ما حاجة إلى إثبات خطأ  بحراسة
 الناقؿ.

كالمسؤكلية  لـ يفرؽ بيف المسؤكلية التقصيريةبينما البعض اآلخر مف مؤيدم الرأم األكؿ 
العقدية، ألف كبل منيما تؤدم إلى نفس النتيجة، ففي كمتا الحالتيف يقع عمى الناقؿ نفي 
المسؤكلية عنو بإثبات السبب األجنبي خاصة في األحكاؿ التي تتدخؿ فييا أداة النقؿ في 

 3.إحداث الضرر
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الناقؿ في ىذه الحالة ييسأؿ عف األضرار التي تمحؽ  أما غالبية الشيٌراح فقد ذىبكا إلى أف
بالراكب مسؤكلية تعاقدية، ألنيا تنتج عف إخبللو بكاجبو في تنفيذ عقد النقؿ، فكؿ عبلقة بيف 
الناقؿ كالراكب يجب أف يحكميا العقد كحده، فإذا اخؿ الناقؿ بالتزامو العقدم لـ يكف أماـ 

لية العقدية، ألف ىذه األخيرة تكجب المسؤكلية العقدية، الراكب سكل الرجكع عميو بدعكل المسؤك 
 الخاصة بالمسؤكلية عف األشياء. 178لذلؾ يستبعد تطبيؽ المادة 

 طبيعة مسؤولية الناقل البري لألشخاص في الجزائر :الفرع الثالث

البرم  أما المشرع الجزائرم فمـ يضع نصكصان تنظـ تحديد طبيعة مسؤكلية الناقؿ
المسؤكلية، كطالما أف  طبيعة ىذها يستكجب الرجكع إلى القكاعد العامة المحددة ل، مملؤلشخاص

عقد النقؿ ىك عقد ممـز لمجانيف يرتب التزامان عمى عاتؽ طرفيو، فإف إخبلؿ أمو منيما في 
التزامو ينشأ عنو خطأ مصدره العقد، فيستكجب بذلؾ حتمان قياـ المسؤكلية العقدية، حيث ال 

المسؤكلية العقدية إال بكجكد عقد بيف األطراؼ، كأف يككف ىذا العقد صحيحان، يمكف اإلدعاء ب
فبل مجاؿ  -مثبلن -كأما إذا لـ ينعقد العقد بعد، كأف يتضرر أحد الطرفيف في مرحمة المفاكضات

 لقياـ المسؤكلية العقدية.
كؿ كال تطبؽ كذلؾ المسؤكلية العقدية إذا كاف العقد منعدما أصبل بيف الطرؼ المسؤ 

، كأف يقدـ أحدىما خدمة لآلخر مف باب اإلحساف أك المجاممة، مثؿ ما ىك المتضرركالطرؼ 
 األمر في النقؿ المجاني.

 األساس القانوني لمسؤولية الناقل البري لألشخاص :المطمب الثاني

الذم تستند عميو، فإذا اعتبرنا ىذا  القانكني إف أىـ ما في مكضكع المسؤكلية، ىك األساس
اس ىك الخطأ، تكجب عمى الراكب لكي يحصؿ عمى حقو في التعكيض، أف يثبت الضرر األس

كالعبلقة السببية إضافة إلى ىذا الخطأ، فإف أخذنا بنظرية الخطأ في حراسة األشياء فمكي يحكـ 
بالتعكيض بمكجبيا، فبلبد أف يككف الحادث قد نشأ عف طريؽ كسيمة النقؿ أم )بكاسطتيا( 

 دائمان.
اعتمدنا نظرية الضرر، كتسمى النظرية المادية، فيي ال تطالب الراكب المتضرر، أما إذا 

إال بإثبات حصكؿ ضرر لو كافتراض عبلقة أك رابطة سببية، دكف البحث عف كجكد خطأ مف 
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جانب الناقؿ أـ ال، كمف ىذا المنطمؽ سكؼ نبحث في ىذه النظريات لتبياف أييا أصمح لكي 
ف أساسان ليا، ىذا ما سكؼ تتضمنو الفركع الثبلثة في ىذا المطمب، تقكـ مسؤكلية الناقؿ كتكك 

حيث ندرس نظرية الخطأ في )الفرع األكؿ( ثـ نظرية الضرر )الفرع الثاني( كبعدىا نظرية 
 الضماف )الفرع الثالث(.

 نظرية الخطأ )أو النظرية الشخصية( :الفرع األول

)ببلنيكؿ،  :لفقياء الذيف أسسكا لياىذه النظرية تأسست عمى فكرة الخطأ، كمف أشير ا
سمكؾ بريبير ككابتاف(، حيث اعتبركا أف الخطأ ركف جكىرم كلذلؾ اىتمت ىذه النظرية 

المسؤكؿ، حيث ال يمكف لممسؤكلية أف تنشأ بدكف خطأ، فإذا أحدث شخص ضرران لمغير فبل 
تج عنو مساس يكفي كقكع الضرر، فقط بؿ يجب أف يككف الفعؿ الذم أتاه الشخص خطأ، كين

 1.بحؽ السبلمة لدل شخص آخر، كيشكؿ مصدران لممساءلة
كطبقا ليذه النظرية يعتبر الناقؿ ىك المديف في تنفيذ االلتزاـ الناشئ عف العقد فمف 
الكاجب عميو تنفيذ التزامو، فإف لـ يقـ بذلؾ عد مرتكبان لخطأ تعاقدم، بحيث ال يسأؿ الناقؿ عف 

عند ارتكاب الخطأ، كيككف ىذا الخطأ ثابتان إذا كاف ناتجان عف  الضرر الذم لحؽ الراكب إال
فعمو الشخصي، كيعتبر معترضان إذا كاف بسبب فعؿ الغير، فعدـ قياـ الناقؿ بالتزاماتو ىك خطأ 
مف جانبو، كتتحقؽ بذلؾ مسؤكليتو عف عدـ تنفيذ التزاماتو، كال يمكف لمناقؿ التخمص منيا إال 

ة السببية بيف الضرر كفعمو، كيعتبر الخطأ ركنان أصيبلن مف أركاف إذا أثبت انعداـ العبلق
المسؤكلية فبل تقـك أساسان إال بو، كالعبلقة السببية ىي األخرل ركف ىاـ لقياـ المسؤكلية إذ 

 2.بانتفائيا تنتفي المسؤكلية عف الناقؿ
لـ ينفذ التزامو كعميو فإف عمى الراكب لكي يحصؿ عمى حقو في التعكيض أف يثبت بأف الناقؿ 

 3.)خطأ( كأف ضرران قد أصابو مف جراء ذلؾ
كمتى أثبت عدـ تنفيذ االلتزاـ كالضرر استحؽ التعكيض إال إذا استطاع الناقؿ نفي عبلقة 

 السببية بإثبات السبب األجنبي.
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ذا  ا إلى تقييـ ىذه النظرية نجد أف المسؤكلية القائمة عمى الخطأ بداية لـ تعد تساير نظرنكا 
تطكرات الحديثة التي تشيدىا المجتمعات، كفي كافة المجاالت، االقتصادية كاالجتماعية ال

عمى ىذه النظرية، ألنو غالبان ما  االعتمادكغيرىا، فكثرة الحكادث كتعقُّدىا تجعؿ مف الصعب 
تؤدم إلى حرماف بعض األشخاص مف حقيـ في التعكيض، كليذا فقد كجيت ليذه النظرية 

أظيرت نقصيا كقصكرىا لككنيا نظرية سطحية كببل مادة كال مكضكع، ثـ ىي  انتقادات كثيرة
كيؤسس ىذا الحكـ عمى أف ىذه النظرية تخمط بيف المسؤكلية ، إلى جانب ذلؾ ال فائدة منيا

ف إقامة المسؤكلية المدنية عمى عنصر الخطأ، ىك خمط بيف ىذه المسؤكلية  المدنية كالجنائية، كا 
، كىذا راجع إلى النظرة األكلى لممسؤكلية المدنية عندما كانت مختمطة كالمسؤكلية الجنائية

بالمسؤكلية الجنائية التي شرطيا الخطأ كجزاؤىا العقاب، أما كقد انفصمت المسؤكلية المدنية عف 
المسؤكلية الجنائية، كانفصؿ التعكيض عف الجزاء، أصبح اشتراط الخطأ لتحقيؽ كؿ منيما أمران 

ؾ يجب أف يقكـ التعكيض عمى الضرر ال الخطأ، ألف المراد مف المسؤكلية غير ميستساغ لذل
، إضافة إلى أف كثرة 1 المدنية إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ كقكع الضرر ال العقكبة

حكادث المركر، كالتطكر الصناعي اليائؿ كانتشار اآلالت كتنكع كسائؿ النقؿ جعؿ مسألة إثبات 
ى الراكب، ىذا ىك األمر الذم أرىؽ عاتؽ الراكب، كبالتالي أٌدل لعدـ الخطأ أمران صعبان عم

 2.التكازف بيف أطراؼ العقد
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 نظرية الضرر :الفرع الثاني

، بحيث قامكا بانتقاد فكرة الخطأ (جكسراف كديمكج، سالي، البيو): كمف ركاد ىذه النظرية
 ة الضرر كتحمؿ تبعتو.كأساس لممسؤكلية التقصيرية، كطرحكا بديبلن آخر ليا كىك فكر 

فبنظرىـ يجب أف تقـك المسؤكلية عمى أساس الضرر، كمف يمارس نشاطان يتعيف عميو أف 
يتحمؿ نتيجتو، كعميو أف يعكض الغير الذم يمحقو منو ضرر، حتى كلك كاف سمككان عاديان كال 

أك مؤسسة ينطكم عمى أم خطأ، كىذا انطبلقان مف قاعدة الغيـر بالغينـ، فمف ينشئ مشركعان 
يتحمؿ بالنتيجة تبعة أخطاره، فيمتـز بدفع التعكيض إلى كؿ مف يتضرر بسبب ذلؾ المشركع أك 
تمؾ المؤسسة، كذلؾ بغض النظر عما إذا كاف ارتكب خطأ أـ لـ يصدر منو أم خطأ، فالعبرة 

 1.كالذم يجب تعكيضو المتضررفي اعتقادىـ بالضرر الذم لحؽ ب
غير المعقكؿ كالجائز نفي المسؤكلية بنفي عنصر الخطأ أك فمنطمؽ ىذه النظرية أنو مف 

العبلقة السببية، إذ أف المسؤكلية تقكـ بحصكؿ الضرر كلك انتفى الخطأ أك حصؿ الضرر بفعؿ 
 سبب أجنبي مثؿ القكة القاىرة.

حيث كجدت ىذه النظرية بعضان مف الصدل لدل المشرع الفرنسي، إذ تـ تطبيؽ ىذه 
، كمخاطر المبلحة بمكجب 1898أبريؿ  09إصابات العماؿ المؤرخ في النظرية عمى قانكف 

 1946.2أكتكبر  30، كأخيران، بالنسبة لمحرفة كمخاطر العمؿ مف قانكف 1924مام  31قانكف 

 نظرية الضمان  :الفرع الثالث

إلى  Starckبيكارد، كستارؾ Picard كمف بينيـ الفقيياف –لقد لجأ بعض الفقياء
كرة الضماف كأساس لممسؤكلية، فرأكا أف المسؤكلية المدنية تحقؽ كظيفتيف االعتماد عمى ف

أساسيتاف ىما الضماف كالعقكبة الخاصة، أم أف أساس المسؤكلية مزدكج يتككف مف الضماف 
 3.كالعقكبة الخاصة

كمفاد ىذه النظرية أف لمشخص حقكقا مقررة، مف بينيا الحؽ في االحتفاظ بحياتو كبسبلمة 
ستمتاع بجميع أمكالو المادية كاألدبية، كيطمؽ عمى ىذه الحقكؽ تسمية الحؽ في جسمو كاال
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السبلمة، كعندما يستعمؿ الغير حقو في الحرية فقد يصطدـ بحؽ اآلخريف في السبلمة مما 
يستمـز تعييف الحد الفاصؿ بيف كؿ مف الحقيف، كيعتبر كؿ مساس بسبلمة األشخاص حاصبل 

 االعتبارات األخرل، كىكذا تتحقؽ اعمة بغض النظر عف كؿدكف حؽ، يستكجب مسؤكلية ف
المسؤكلية لمجرد المساس دكف إذف بحقكؽ الغير، كبغض النظر أيضا عف نفسية الفاعؿ، 

 1.كلممسؤكلية المدنية حسب صاحب ىذه النظرية كظيفتاف ىما: الضماف كالعقكبة
حؽ مضمكف، سكاء كقع تتحقؽ بمجرد المساس بك فكظيفة المسؤكلية األكلى كىي الضماف 

 الخطأ مف الفاعؿ أـ لـ يقع.
أما بالنسبة لمكظيفة الثانية لممسؤكلية كىي العقكبة الخاصة، فإنيا تتحقؽ متى ثبت كقكع 
خطأ مف المسؤكؿ، كعندىا ال تقتصر المسؤكلية عمى ضماف حؽ المتضرر بؿ تؤدم إضافة 

د مسؤكليتو المبينة عمى ضماف لذلؾ كظيفة أخرل ىي معاقبة المخطئ عقابان خاصان بتسدي
الحقكؽ كزيادة التزامو بالتعكيض، عف طريؽ إلزامو بمبمغ إضافي عمى سبيؿ العقكبة، كفي ذلؾ 

أف الخطأ الذم يكجب تكقيع العقكبة الخاصة بيدؼ منع  - صاحب النظرية –يقكؿ ستارؾ 
ؾ فمتى قمنا أنو ما كاف األضرار كاألخطاء ىك الخطأ الثابت المتميز، أك الخطأ الممـك في السمك 

يجب عمى المسؤكؿ أف يفعؿ ذلؾ، بؿ يكفي أف يثبت لمقاضي أف المسؤكؿ كاف مسمكو منفر 
لمشعكر الكسط، أك أنو ارتكب إىماالن أك عدـ حيطة أك خداعان، بؿ كيكفي أف يككف الخطأ 

 2.يسيران، لتكقيع العقكبة الخاصة
ناقؿ بالراكب كالتي ىي طبيعة عقد النقؿ، كفيما يخص المسؤكلية التعاقدية التي تربط ال

يعتبر )ستارؾ( أف الناقؿ يمتـز بضماف ما كعد بو، كيجب تحديد مضمكف ىذا الضماف، كأساس 
 3.ىذا الضماف ىك الرابطة القانكنية التي تربط الناقؿ بالراكب كالتي أنشأتيا اإلرادة التعاقدية

ذا أتينا إلى تقييـ ىذه النظرية فنجد أنيا ل ـ تسمـ ىي األخرل مف جممة االنتقادات التي كا 
تقكؿ بأف ىذه النظرية جمعت بيف أساسيف لممسؤكلية، كىما الضماف كالعقكبة الخاصة أم 
الجزاء، كىذا ال يمكف أف يتفؽ مع نصكص القانكف كال مع الكاقع، ألف التعكيض يقدر عمى 

تو العقدية، كما أف أساس جسامة الضرر الذم لحؽ بالشخص الذم ىك الراكب في عبلق
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لف  المتضررأصحاب ىذه النظرية يرجعكف إلى األخذ بفكرة الخطأ كأساس لممسؤكلية، ألف 
يحصؿ عمى التعكيض الكامؿ، إال في حالة إثبات الخطأ، ىذا ما يجعؿ ىذه النظرية تقع في 

ية عند تناقص عمى اعتبار أنيا قامت عمى نظرية الخطأ، كبالتالي ال يمكف األخذ بيذه النظر 
تقدير مسؤكلية الناقؿ عف األضرار التي تمحؽ بالراكب، ألنيا تعتقد أساسان مزدكجان )الضماف 
كالعقكبة(، في حيف اعتبرت فيو المسؤكلية ليست إال جبران لمضرر، كىي بيذه تككف بعيدة عف 

 1.العقكبة

 موقف المشرع الجزائري من هاته النظريات :الفرع الرابع

التي أخذت بيا المحاكـ الفرنسية أثر كبير عمى التشريعات الحديثة، لقد كاف لمنظريات 
، كأصبحت تتناكؿ أحكاـ المسؤكلية التقصيرية تحت  حيث تخمصت مف فكرة الجـر كشبو الجـر
عناكيف جديدة كاألعماؿ غير المباحة، أك الفعؿ الضار، أك العمؿ غير المشركع، أك العمؿ 

، كىذا ما يعرؼ بالمسؤكلية المكضكعيةالمستحؽ لمتعكيض بدؿ الجـر كشبو   .الجـر
كتقضي نظرية الضماف أف كؿ مساس بسبلمة األشخاص حاصبل دكف حؽ يستكجب مسؤكلية 

مف ؽ ت عمى أف "يجب  62فاعمة بغض النظر عف كؿ االعتبارات األخرل، كتنص المادة 
لى الكجية عمى ناقؿ األشخاص أف يضمف أثناء مدة النقؿ سبلمة المسافر كأف يكصمو إ

المقصكدة، في حدكد الكقت المعيف في العقد" بحيث أف كؿ مساس بسبلمة ىذا المسافر تترتب 
 عميو مسؤكلية الناقؿ. 

كالمشرع الجزائرم لـ يترؾ مجاال لمنقاش، خاصة حكؿ المسؤكلية المدنية عف حكادث 
تعمؽ الم 15-74المركر، كذلؾ عف طريؽ تخصيص أحكاـ خاصة ليا، عمى غرار األمر 

بإلزامية التأميف عمى السيارات كنظاـ التعكيض عف حكادث المركر، فالتأميف شجع الكثير مف 
الضحايا عمى المطالبة بحقكقيـ في تعكيض األضرار التي أصابتيـ كلك كانت بسيطة، كىذا ما 

الرئيسية كالتخمي عف الخطأ  مبادئيازاد في اتساع مجاؿ المسؤكلية عف طريؽ تحريؼ بعض 
 2.باره أساسا لممسؤكلية كاعتماد مسؤكلية بقكة القانكف بالنسبة لؤلضرار التي تسببيا األشياءباعت
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 واإلعفاء منها البري لألشخاص حاالت تحقق مسؤولية الناقل :المبحث الثاني

إف عقد نقؿ األشخاص كما سبؽ كذكرنا يمقي عمى عاتؽ الناقؿ التزامان بضماف سبلمة 
، حيث يكفي أف يثبت الراكب إصابتو أثناء تنفيذ عقد النقؿ، نتيجةحقيؽ المسافر، كىك التزاـ بت

كيعتبر ىذا إثباتان إلخبلؿ الناقؿ بالتزامو كقياـ مسؤكلية عف الضرر الناشئ عف اإلصابة بغير 
 1.حاجة إلثبات كقكع خطأ مف جانبو

أخؿ ىذا  تعاقدية عمى عاتؽ الناقؿ، فإذا تكقد أشرنا إلى أف عقد النقؿ يرتب التزاما
األخير بتنفيذ التزاماتو تحققت مسؤكليتو كبالتالي يككف مسؤكالن عف تعكيض الضرر، كمسؤكلية 
الناقؿ في ىذه الحالة تعاقدية، إال أف قياـ ىذه المسؤكلية ال يحـر الناقؿ مف أف يكاجو المسافر 

ىاتو األسباب  بأسباب يستيدؼ مف كرائيا إعفاءه مف المسؤكلية كميان أك جزئيان، سكاء كانت
 قانكنية أك اتفاقية.

)المطمب األكؿ(،  البرم لؤلشخاص كسكؼ نتناكؿ في ىذا المبحث حاالت تحقؽ مسؤكلية الناقؿ
 كحاالت اإلعفاء منيا )المطمب الثاني(.

 حاالت تحقق مسؤولية ناقل األشخاص :المطمب األول

اء المسافر ابتداء مف مف ؽ ت تنص عمى أنو ''تترتب مسؤكلية الناقؿ إز  64إف المادة 
 تكمفو بو''.

ف الناقؿ يككف مسؤكالن عف جميع األضرار التي تصيب يتضح لنا أالمادة ىذه مف خبلؿ ف
المسافر سكاءن كانت أضرار بدنية أك أضراران مست أمتعتو المسجمة المحمكلة، كحتى أضرار 

 التأخير.
اقؿ عف األضرار التي تصيب تحقؽ المسؤكلية في ثبلثة حاالت، مسؤكلية الن كسنحاكؿ عرض

المسافر )الفرع األكؿ(، ثـ مسؤكلية الناقؿ عف األضرار التي تصيب األمتعة )الفرع الثاني(، 
 مسؤكلية الناقؿ عف أضرار التأخير في كصكؿ المسافر )الفرع الثالث(.ك 
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 مسؤولية الناقل عن األضرار التي تصيب المسافر :الفرع األول

يب المسافر أثناء تنفيذ النقؿ مف أضرار بدنية أك غير بدنية، إف الناقؿ مسؤكؿ عما يص
كالضرر نكعاف مادم كمعنكم، فالضرر المادم اتفؽ الفقو فيو عمى أنو يمس بسبلمة الجسـ، 

ضرر تتمثؿ في نفقات العبلج، ككسب فائت يتمثؿ في العجز تكتترتب عميو خسارة مالية لمم
 عف العمؿ.

الذم يصيب الشخص في عاطفتو كشعكره، فإذا أصيب  أما الضرر المعنكم فيك الضرر
المسافر بضرر، استكجب ىذا الضرر تعكيضان بغض النظر عف كجكد خطأ مف جانب الناقؿ 

 1.أـ ال
مف ؽ ت الناقؿ بأف يضمف سبلمة المسافر أثناء عممية النقؿ، كلعؿ أبرز  62كتمـز المادة 

 :األضرار التي يمكف أف يتعرض ليا المسافر ما يمي
ال شؾ أف المسؤكلية العقدية تنقضي بكفاة المسافر، فإذا قتؿ  وفاة المسافر: -أوالً 

المسافر في الحادث أثناء النقؿ فبل يحؽ لمكرثة الرجكع عمى الناقؿ بسبب األضرار المادية أك 
 األدبية التي لحقتيـ شخصيان إالن بمقتضى المسؤكلية التقصيرية، إذا ال يربطيـ بالناقؿ أم عقد،

عمى أف  -حيف كانت المسؤكلية التقصيرية عاجزة عف حماية المصاب -لذلؾ حرص القضاء
يجنبيـ اإللتجاء إلى المسؤكلية التقصيرية كذلؾ بافتراض أنيـ مستفيدكف في اشتراط لمصمحة 
الغير، عقده المسافر المتكفى مع الناقؿ حيف أبـر عقد النقؿ كىك افتراض ال يتفؽ مع الحقيقة إذ 

كؿ في ذىف المسافر عادة أنو سيمقى حتفو أثناء السفر فيشترط لمصمحة كرثتو، لذلؾ ال يج
تعرض ىذا االفتراض لنقد كبير مف قبؿ الفقياء، كال شؾ أف األمر قد أصبح ال يحتاج إلى ىذا 
التحايؿ بعد أف أصبحت المسؤكلية التقصيرية عف حراسة األشياء تمقى بعبء اإلثبات عمى 

 2.شابو بذلؾ في النتائج مع المسؤكلية العقديةعاتؽ الناقؿ فتت
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عمى أف: "كؿ حادث سير سبب أضرار  1 74/15مف األمر  08كقد نصت المادة 
ف لـ تكف لمضحية صفة الغير  جسمانية، يترتب عميو التعكيض لكؿ ضحية أك ذكم حقكقيا كا 

 مدنيا عف الحادث". تجاه الشخص المسؤكؿ
أنو عمى الناقؿ أف يقـك بإيصاؿ  إذ: بأضرار جسمانية إصابة المسافر )الراكب( -ثانياً 

المسافر سالمان معافى إلى المكاف المتفؽ عميو، حيث يسأؿ الناقؿ عف األضرار الجسمانية التي 
 مف ؽ ت السالفة الذكر. 62تصيب الراكب ألنو يككف قد أخؿ بأحكاـ المادة 

إصابتو بأضرار جسمانية كىذا كقد اتفؽ كؿ مف الفقو كالقضاء عمى تعكيض المسافر عند 
السالؼ الذكر المتعمؽ بإلزامية التأميف عمى السيارات كنظاـ  15-74مف األمر  08ما أكدتو ـ 

 .األضرارالتعكيض عف 
قد يصاب المسافر بمرض أثناء تنقمو كقيامو بتنفيذ العقد، فيككف مرض المسافر:  -ثالثاً 

كافة االحتياطات البلزمة مف أجؿ المحافظة الناقؿ مسؤكال عف صحة المسافر، كعميو اتخاذ 
عمى سبلمة الراكب مف كؿ أذل أك ضرر يعاني منو المسافر كىك في الطريؽ إلى مكاف 

 2.الكصكؿ
كما تجدر اإلشارة إلى أف مسؤكلية الناقؿ تنقطع بانقطاع اتصاؿ المسافر بكسيمة النقؿ 

قؿ في إحدل المحطات لقضاء بصفة مؤقتة كما في حالة تغيير القطار أك ترؾ كسيمة الن
حاجة، فبل يككف الناقؿ مسؤكالن عمى أساس االلتزاـ بضماف سبلمة المسافر عمى األضرار التي 
تصيبو أثناء فترة اإلنقطاع، كالعبرة في ىذا ىي انقطاع االتصاؿ الفعمي لممسافر بكسيمة النقؿ 

لمسافر لـ يغادرىا في ىذا ميما كانت مدتو ال بمجرد تكقؼ كسيمة النقؿ في الطريؽ ماداـ ا
 3.الكقت
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 مسؤولية الناقل عن األضرار التي تصيب األمتعة :الفرع الثاني

إف المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ ناقؿ األشخاص فيما يخص األمتعة المسجمة ىي نفس 
مف القانكف التجارم قد  68المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ ناقؿ البضائع، حيث نجد أف المادة 

 مف نفس القانكف. 61إلى  52كمف  48إلى  46نا عمى المكاد مف أحالت
كيقصد باألمتعة المسجمة تمؾ األمتعة التي يسمميا المسافر لمناقؿ قبؿ المباشرة بعممية 

رة عدد األمتعة ككزنيا النقؿ كيسمـ الراكب تذكرة خاصة بيذه األمتعة كيحدد في ىذه التذك
 .كطبيعتيا

محافظة عمى ىذه األمتعة بناءن عمى عقد النقؿ كيعتبر الناقؿ في ىذه عتبر الناقؿ ممزمان بالكي
جزء مف االلتزامات المفركضة  االلتزاـالحالة مسؤكالن عف ىذه األمتعة مسؤكلية تعاقدية، كىذا 

 1.عمى الناقؿ بمكجب عقد النقؿ
ا القانكف أما بالنسبة لمحيكانات التي يحمميا المسافر معو أثناء عممية النقؿ فقد نص عميي

، أف الحيكانات تخضع إلى نظاـ نقؿ البضائع أك األمتعة 36في نص المادة  90-352
المسجمة، كفي حالة مكت ىذه الحيكانات فإف الناقؿ يسأؿ عف ىبلكيا أك عف الضرر الذم 
أصابيا، حيث يمكف لممسافر طمب التعكيض أما إذا كاف الحيكاف في حكزة المسافر في نفس 

ففي حالة ككقكع ضرر لمحيكاف فإنو ال يستكجب التعكيض، ذلؾ أنو كاف تحت كسيمة النقؿ، 
حراسة مالكو، إاٌل إذا أثبت المسافر أف ىبلؾ الحيكاف كاف بسبب خطأ مف الناقؿ أك بفعؿ أحد 

 مف مستخدميو أك أعكانو.
' بأنو أمَّا بالنسبة لؤلمتعة غير المسجمة فذىب أغمبية الفقياء كمف بينيـ الفقية ''ديمكجي'

ال يمكف مساءلة الناقؿ عف ىبلؾ أك تمؼ ىذه األمتعة، ألنو ال يكجد ارتباط بيف الناقؿ 
كالمسافر، كىنا يككف الناقؿ مسؤكالن مسؤكلية تقصيرية، كالتي تكجب عمى المسافر إثبات خطأ 

مف ؽ  67المادة الناقؿ عف ىبلؾ أك تمؼ األمتعة مف أجؿ الحصكؿ التعكيض، حيث تنص 
 3.يحافظ عمييا المسافر نو ''ليس عمى الناقؿ أف يحرس الطركد المحمكلة باليد كالتيت عمى أ
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 مسؤولية الناقل عن أضرار التأخير :الفرع الثالث

إف عامؿ الكقت يعتبر عنصران ىامان مف عناصر عقد النقؿ حيث يسعى المسافر عادة إلى 
كقت قد يسبب لو ضرران كأف معيف، كتأخره عف ىذا ال الكصكؿ إلى المكاف المحدد في كقت

يفكتو كسب أك تمحقو خسارة مف جراء ىذا التأخير، كعمى إثر ىذا فإف الناقؿ يككف مسؤكالن عف 
 1.التأخير في نقؿ المسافريف

 كيككف الناقؿ مسؤكالن عف التأخير بتكافر الشركط التالية:
 أف يحدد الناقؿ كقت الكصكؿ أك يتفؽ طرفا العقد عمى كقت الكصكؿ. -1
ذا أراد الناقؿ أف يعفي نفسو مف  أف -2 يككف سبب التأخر راجع إلى عدـ التزاـ الناقؿ، كا 

المسؤكلية يجب عميو أف يثبت سبب التأخر، أم القكة القاىرة أك فعؿ الغير، أك مف طرؼ 
 2.المسافر نفسو

ت الناقؿ لممسافر   -3 أف يككف ضرر التأخير الذم تسبب فيو الناقؿ ضرران جسميان، كأف يفك 
 رصة إبراـ صفقة محددة، أك تأخر عف إجراء مسابقة.ف

 حاالت إعفاء الناقل من المسؤولية :المطمب الثاني

يستطيع ناقؿ األشخاص أف يتفادل المسؤكلية التي تقع عمى عاتقو كيتـ ذلؾ بأف يقكـ 
ير بإثبات أف الضرر كقع بسب أجنبي، كالسبب األجنبية إٌما أف يككف القكة القاىرة، أك خطأ الغ

، كما يمكف أف يعفى الناقؿ مف المسؤكلية في حالة اتفاقو مع المسافر 3أك خطأ المسافر نفسو
 كذلؾ في إطار ما يسمح بو القانكف.

كمف خبلؿ ما أشرنا إليو سنحاكؿ تكضيح حاالت إعفاء الناقؿ مف المسؤكلية مف خبلؿ: 
عفاء مف ئل، ثـ األسباب االتفاقية لاألسباب القانكنية إلعفاء الناقؿ مف المسؤكلية )الفرع األكؿ(

 المسؤكلية )الفرع الثاني(.ىذه 
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 األسباب القانونية إلعفاء الناقل من المسؤولية :الفرع األول

سبؽ كأشرنا إلى أف مسؤكلية الناقؿ في عقد نقؿ األشخاص تعد مسؤكلية عقدية، حيث أف 
يقع عمى عاتؽ الناقؿ أف يكصؿ االلتزاـ بضماف السبلمة يعد التزامان بتحقيؽ نتيجة، بحيث 

المسافر سالمان دكف تأخير، لكف أيضان يمكف لمناقؿ أف يعفي نفسو مف المسؤكلية في عدة 
مف ؽ ـ أنو "إذا أثبت الشخص أف الضرر  127حاالت حددىا القانكف حيث جاء في نص ـ 

أك مف  ضررالمتقد نشأ عف سبب ال يدلو فيو كحادث مفاجئ، أك قكة قاىرة، أك خطأ صدر مف 
الغير، كاف غير ممـز بتعكيض ىذا الضرر ما لـ يكجد نص قانكني أك اتفاؽ يخالؼ ذلؾ"، 

 .كخطأ المسافر إعفاء الناقؿ بسبب القكة القاىرة، ثـ خطأ الغيركسنتناكؿ في ىذا الفرع 

اجئ ال يفرؽ الفقو كالقضاء بيف القكة القاىرة كالحدث المف: القوة القاهرة والحدث المفاجئ -10
مف حيث اآلثار التي يرتبيا كؿ منيما، كما أف المشرع اعتبرىما مترادفتيف ال مجاؿ لممقارنة 

مف القانكف المدني، كمثاؿ القكة القاىرة كالحدث المفاجئ  127بينيما كذلؾ حسب المادة 
 كالحرب كالفيضاف كيشترط فييا:

قع، أم ال يمكف بحيث يجب أف يككف الحادث غير متك عدم التوقع:  -الشرط األول
تكقعو مف جانب الناقؿ أك مف جانب الراكب، فمعيار إمكانية عدـ التكقع مكضكعي ال ذاتي 
كعدـ تكقع الحادث يككف كقت إبراـ العقد في المسؤكلية العقدية، أما في المسؤكلية التقصيرية 

 فيككف عدـ التكقع كقت كقكع الحادث ذاتو.
كف الحادث غير متكقع لكف قد يمكف مقاكمتو أك قد يكاستحالة الدفع:  -الشرط الثاني

اجتنابو بعد أف يقع، كىذا يعني أف عنصر عدـ إمكاف الدفع مستقؿ تماـ االستقبللية عف 
عنصر عدـ إمكاف التكقع، فإف أمكف دفعو فإنو ال يعد مف قبيؿ القكة القاىرة أك الحدث المفاجئ 

 1.حتى كلك استحاؿ تكقعو
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سي أف إصابة مسافر في أحد القطارات بسبب سقكط شجرة عمى كقد اعتبر القضاء الفرن
صابة المسافر بالزجاج مف قبيؿ الحادث المفاجئ الذم ينفي مسؤكلية شركة  نافذة القطار كا 

 1.السكؾ الحديدية

خطأ الغير يعفي الناقؿ مف المسؤكلية الممقاة عمى عاتقو فيشترط فيو أاٌل : خطأ الغير -18
تكقعو أك تفاديو، كأف يككف ىذا كحده ىك سبب الضرر الكاقع عمى  يككف في مقدكر الناقؿ

المسافر المتضرر، كخطأ الغير يقع جراء سبب أجنبي بمكجبو يعفي الناقؿ كما يجب أف يككف 
 ىذا الفعؿ غير ممكف التكقع كالدفع.

بمسؤكلية شركة النقؿ عف  08/12/1965كقد أقرت محكمة النقص الفرنسية بتاريخ 
مسببة لممسافر نتيجة لسقكط حقيبة مممككة لمسافر آخر كانت مكضكعة بصكرة غير الجركح ال

جيدة في مكاف كضع األمتعة لتعذر الناقؿ عمى إثبات خطأ الغير، فينا ما عمى الناقؿ إاٌل أف 
خارج عف مسؤكلية الناقؿ  يثبت أف الضرر الذم أصاب المسافر قد نشأ عف تدخؿ سبب أجنبي

ر لكي يعفى مف ىذه المسؤكلية، كيجب في خطأ الغير كسبب إلعفاء بضماف سبلمة المساف
 2.الناقؿ مف المسؤكلية أف تتكفر فيو شركط القكة القاىرة كأف يككف كحده السبب في الضرر

يعد المسافر شخصان لو إرادة كىك بذلؾ يختمؼ عف األشياء أك  حيث: المسافر أخط -13
لناقؿ في مسؤكلية حماية نفسو مف األخطار أثناء النقؿ، البضائع المنقكلة، فبلبد أف يشترؾ مع ا

فيحذر الحذر الكافي كيتبع التعميمات التي تضمف سبلمتو، كال يككف فعؿ المصاب معفيان لمناقؿ 
كال يككف الناقؿ معفيان إاٌل إذا كاف  3إاٌل إذا كاف خطأ أك إىماالن أك عدـ مراعاة لمكائح كالتعميمات،

لسبب في كؿ الضرر، فإذا اشترؾ خطأ المسافر كخطأ الناقؿ في حدكث ىذا الخطأ ىك كحده ا
 الضرر، فإف الناقؿ يمتـز بالتعكيض بنسبة الخطأ الذم اشترؾ فيو.
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كقد بمكرت بعض األحكاـ الفرنسية فعؿ المسافر في التزاـ خاص يقع عمى عاتقو كيقابمو 
 يساىـ في سبلمتو الشخصيةالتزاـ الناقؿ بضماف السبلمة، فقررت أف المسافر ممـز بأف 

Obligation de veiller à sa propre sécurité ذلؾ أف ىذيف اإللتزاميف المتقابميف عمى ،
عاتؽ المسافر كعمى عاتؽ الناقؿ يتظافراف معان مف أجؿ تحقيؽ نتيجة كاحدة ىي كصكؿ 

يصيب  ، فبل يجكز أف يسأؿ الناقؿ عف الضرر الذمSain et Saufالمسافر سميمان كمعافى 
 1.المسافر إذا كاف ىذا األخير يستطيع أف يتجنبو بقميؿ مف الحرص

كلقد أخذ المشرع الجزائرم بخطأ المسافر كسبب يستطيع الناقؿ دفع مسؤكلية األضرار 
مف القانكف التجارم، كدفع الناقؿ لممسؤكلية  63الناجمة عف ذلؾ الخطأ، كذلؾ في نص المادة 

يقتصر فقط عمى األضرار الجسمانية، بؿ يتعداه إلى التأخير  استنادان إلى فعؿ المسافر ال
 كالتمؼ في األمتعة كالتي يككف الراكب نفسو ىك السبب في ذلؾ.

إضافة إلى حاالت اإلعفاء السالفة الذكر، فإف المشرع الجزائرم قد نص في أحكاـ القانكف 
لسكؾ الحديدية نص في الذم يتعمؽ باألمف كالسبلمة كالحفاظ في استغبلؿ النقؿ با 90-35

 عمى مجمكعة مف األفعاؿ التي يجب عمى األشخاص كمستعممي النقؿ 37إلى  32مكاده مف 
بالسكؾ الحديدية بأاٌل يقكمكا بيا، كمنيا حكادث اجتياز المسالؾ الممنكعة، كحكادث الرصيؼ 

 2.كالحكادث الناجمة عف غمؽ كفتح األبكاب

 فاء الناقل من المسؤوليةاألسباب االتفاقية إلع :الفرع الثاني

 مف ؽ ت عمى أنو ''يجكز لمناقؿ استنادان الشتراط كتابي مدرج في سند 66 المادةتنص 
النقؿ كمطابؽ لمقكانيف كاألنظمة الجارم بيا العمؿ كمبمغ لممسافر، كفيما عدا حالة الخطأ 

مف مسؤكليتو عف  العمدم أك الجسيـ المرتكب منو بنفسو أك مف مستخدمو إعفاءه كميان أك جزئيان 
 التأخير أك األضرار غير البدنية الحاصمة لممسافر".

يتبف لنا مف خبلؿ ىذه المادة أف المشرع قد أعطى الحؽ لمناقؿ في إدراج شركط معينة 
يستطيع مف خبلليا أف يدفع بعدـ مسؤكليتو كتخكؿ لو التنصؿ مف المسؤكلية الممقاة عمى 

 عاتقو.
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ككذلؾ بطبلف الشرط الذم يعفي الناقؿ مف مسؤكليتو عف  قؿكسنبيف تحديد مسؤكلية النا
 ما يمي: األضرار البدنية في

 تحديد مسؤولية الناقل-10
مف ؽ ت ج فإف المشرع قد أجاز لمناقؿ اشتراط إعفاءه مف  66المادة بالعكدة إلى نص 

البدنية المسؤكلية كميان أك جزء منيا إذا تعمؽ األمر بتأخير كصكؿ المسافر أك األضرار غير 
 التي تمحؽ الراكب.

 كحتى يككف ىذا اإلعفاء صحيحان يجب أف يككف مبرمان كفقان لشركط معينة كىي كاآلتي:
أف يككف الشرط مدرجان في سند النقؿ أم في تذكرة النقؿ كيككف كاضحان ال يترؾ مجاالن   -1

 لمشؾ.
 أف يككف الشرط مطابقان لمقكانيف كاألنظمة الجارم العمؿ بيا. -2
 ف يككف الشرط مبمغان لممسافر.أ -3
 أاٌل يككف الضرر ناتجان عف خطأ عمدم أك جسيـ مف الناقؿ أك أحد مستخدميو. -4
 أف يككف اإلعفاء متعمقان بالتأخير أك األضرار غير البدنية. -5

كالكاقع أف إجازة مثؿ ىذه الشركط يجد سنده في أنو قد يجد الراكب أف التأخير ال يمثؿ  
رران رئيسيان، بمعنى آخر أف الكقت قد ال يككف لو أىمية قصكل في رحمة معينة بالنسبة لو ض

فيقبؿ شرط اإلعفاء عمى خبلؼ حاالت أخرل يككف لمتأخير فييا إضاعة فرصة كحضكر ندكة 
 1.أك مؤتمر عممي أك جمسة قضائية فبل يقبؿ شركط اإلعفاء

تصيب األمتعة كىذا ما جاء ككذلؾ يعفى الناقؿ مف المسؤكلية فيما يخص األضرار التي 
 48التي أحالتنا إلى المادتيف القانكف التجارم الجزائرم ك مف  68 المادةبو المشرع في نص 

 مف نفس القانكف. 59ك
كال يمكف إعماؿ شركط اإلعفاء أك تحديد المسؤكلية المشار إلييا إذا ثبت صدكر غش أك خطأ 

ؿ فعؿ أك امتناع عف فعؿ يقع مف الناقؿ أك جسيـ مف الناقؿ أك مف أحد تابعيو، كيعد غشان ك
 أحد تابعيو برعكنة مصحكبة بإدراؾ تحقؽ الضرر.
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كالمشرع الجزائرم قد أقر حمايتو لممسافر كذلؾ عف طريؽ فرضو إللزامية التأميف عمى 
منو  166المادة المتعمؽ بالتأمينات كذلؾ في نص  95/071الركاب كذلؾ مف خبلؿ األمر 

يف العمكمييف لممسافريف عف طريؽ البر أف يكتتبكا تأمينان يعطي مسؤكليتيـ ''يجب عمى الناقم
المدنية تجاه األشخاص المنقكليف'' كما يمنع إدراج أم شرط في عقد التأميف عمى إسقاط حؽ 

 الضحايا أك ذكم الحقكؽ.

 بطالن الشرط الذي يعفي الناقل من مسؤوليته عن األضرار البدنية -18
"يككف باطبلن كؿ شرط بإعفاء : عمى أنو القانكف التجارم الجزائرم مف 65 المادةتنص 

الناقؿ كميان أك جزئيان مف مسؤكليتو المتسببة عف األضرار البدنية الحاصمة لممسافريف"، كما أف 
يضمف الناقؿ سبلمة الراكب " :عمى أنو 264/1 المادةالمصرم قد نص في  القانكف التجارم

 يقع باطبل كؿ اتفاؽ يقضي بإعفاء الناقؿ مف ىذا الضماف".أثناء تنفيذ عقد النقؿ، ك 
 مف خبلؿ نص المادة فإف المشرع قد اعتبر أف كؿ شرط يعفي الناقؿ سكاء كميا أك جزئيا
مف مسؤكليتو عف األضرار التي تصيب المسافر يعد باطبل، كالحكمة التي تكخاىا المشرع مف 

ا تؤدم إلى انعداـ كتعطيؿ التزاـ ضماف سبلمة خبلؿ إدراج شركط اإلعفاء مف المسؤكلية، أني
المسافر بدنيا طكؿ فترة تنفيذ عقد النقؿ، كىذا اإللتزاـ ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة، ال يعفيو منو 

 2.سكل إثبات القكة القاىرة أك خطأ المسافر
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 سؤولية الناقل البري لألشخاصآثار قيام م :الفصل الثاني

إف مسؤكلية الناقؿ العقدية ىي مسؤكلية ناتجة عف عقد النقؿ البرم لؤلشخاص كيسأؿ 
الناقؿ عف األضرار التي يتسبب بيا ىك أك أحد تابعيو في إصابة المسافر بأضرار بدنية أك 

إف المسافر يقـك جٌراء التأخير، كتمؾ األضرار التي تصيب األمتعة، كبتحقؽ ىذه المسؤكلية ف
 بمباشرة دعكل المسؤكلية مف أجؿ الحصكؿ عمى تعكيض جراء ما لحقو مف أضرار.

جراءات رفع دعكل إ كعميو ستتـ دراسة ىذا الفصؿ في مبحثيف، نتناكؿ في المبحث األكؿ
مسؤكلية  كجزاء في دعكل التعكيض قؿ البرم لؤلشخاص، كفي المبحث الثانيمسؤكلية النا
 .ؤلشخاصالناقؿ البرم ل

 
 إجراءات رفع دعوى مسؤولية النقل البري لألشخاص ألول:المبحث ا

إف لكؿ متضرر الحؽ في مباشرة الدعكل كذلؾ لجبر ما لحقو مف ضرر، كصاحب الحؽ 
في عقد النقؿ ىك المسافر، حيث يقكـ ىذا األخير بكافة اإلجراءات القضائية البلزمة ضمف 

 تصة لممطالبة بحقو.مدتيا القانكنية كأماـ المحكمة المخ
كسنعرض في ىذا المبحث ألطراؼ دعكل مسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاص )المطمب 
األكؿ( كالمحكمة المختصة لمفصؿ في دعكل المسؤكلية )المطمب الثاني( ثـ تقادـ دعكل 

  مسؤكلية الناقؿ )المطمب الثالث(.

 أطراف دعوى مسؤولية الناقل البري لألشخاص :المطمب األول

دعكل المسؤكلية تفترض كجكد طرفيف ىما المدعي كالمدعى عميو، كىي دعكل كباقي  إف
كالفرع الثاني ( المدعي) كلتبياف ذلؾ سنقدـ بالتفصيؿ ما يمي: الفرع األكؿ ،الدعاكل األخرل

 المدعى عميو(.)
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 المدعي )المسافر( :الفرع األول
بة بالتعكيض عما لحقو مف الذم يثبت لو الحؽ في المطال ضررتالمدعي ىك الشخص الم

ضرر إذا كاف ىذا األخير قاصرا أك مجنكنا فبإمكاف تضرر، كيمكف رفع الدعكل مف نائب الم
 1.مف ينكب عنو رفع الدعكل كالكلي كالكصي كالقيـ

كباعتبار أف المسافر ىك المتعاقد مع الناقؿ كلو الحؽ في كؿ األحكاؿ التي يصاب فييا بضرر 
ية ضد الناقؿ لممطالبة بالتعكيض عما أصابو مف ضرر كىذا ما نصت أف يقيـ دعكل المسؤكل

 مف ؽ ت ج. 73عميو المادة 
إال أنو يمكف أف تقاـ الدعكل مف قبؿ شخص آخر يككف نائبا عف المتضرر كىذه الدعكل 
جائزة ما داـ النائب يستند في دعكاه لممطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم أصاب الراكب نفسو 

لعدـ كجكد عبلقة عقدية بينو كبيف  –النائب  –األصؿ" كليس لممطالبة بضرر أصابو ىك "
 2.الناقؿ

 الدعاوى التي تقام من قبل أقرباء المسافر -أ
كىي عندما يتكفى المسافر أثناء عممية النقؿ ينشأ لكرثتو حؽ المطالبة بحؽ مكرثيـ، كما 

لكف عمى أم أساس يستند ، نتيجة الكفاة يمكف ليـ المطالبة بالتعكيض عما أصابيـ مف ضرر
 الكرثة لممطالبة بحؽ الميكىر ث؟

اختمؼ الفقو كالقضاء بشأف حؽ الكرثة في المطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم أصابيـ نتيجة 
كفاة مكرثيـ، كلكف كاف يجب عمييـ إثبات خطأ الناقؿ عمى أساس المسؤكلية التقصيرية لعدـ 

  .ؿلناقكجكد عقد بينيـ كبيف ا
لكف اإلستناد إلى قكاعد المسؤكلية التقصيرية مف شأنو إرىاؽ الكرثة في إثبات خطأ الناقؿ ألنو 
أمر صعب، لذلؾ أعطي الحؽ لمكرثة في الرجكع عمى الناقؿ بقكاعد المسؤكلية العقدية عمى 

 3.أساس أف العقد يتضمف اشتراطا ضمنيا لمصمحة الغير
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فإنو قد اعتمد عمى أساس المسؤكلية المكضكعية، كذلؾ مف خبلؿ أما بالنسبة لممشرع الجزائرم  
 إدراجو لنصكص خاصة تحدد نظاـ التعكيض عف األضرار التي تصيب المسافر.

 دعوى المعالين من غير الورثة: -ب
نما يحؽ أيضا لغير  إف كفاة المسافر ال تجعؿ لمكرثة فقط حؽ المطالبة بالتعكيض كا 

يعيميـ المتكفى في حياتو المطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم  الكرثة كاألشخاص الذيف كاف
 أصابيـ شخصيا، كىذا الضرر يتمثؿ في حرمانيـ مف النفقة التي كاف يقدميا المسافر المتكفى.

كقد أعطى المشرع الجزائرم الحؽ في التعكيض لذكم الحقكؽ الناجـ عف األضرار الجسمانية 
المتعمؽ بإلزامية  74/15مف األمر  08جاءت بو المادة  التي تنجـ عف حكادث المركر كذلؾ ما

التأميف عمى السيارات كنظاـ التعكيض عف األضرار، ككذلؾ ما نص عميو القانكف العراقي بأنو 
"يجكز لزكج الراكب كأصكلو كفركعو كاألشخاص الذيف يعكليـ تنفيذ االلتزاـ بالنفقة أف يقيمكا 

قؿ في حالة كفاتو سكاءن كقعت الكفاة إثر الحادث مباشرة أك دعكل المسؤكلية الناشئة عف عقد الن
 بعد انقضاء فترة زمنية مف كقكعو".

مف ؽ ـ عمى أنو "ينصرؼ العقد إلى  08المشرع الجزائرم قد نص صراحة في ـ كنجد 
أف ىذا األثر ال  المتعاقديف كالخمؼ العاـ، ما لـ يتبيف مف طبيعة التعامؿ، أك مف نص القانكف

 إلى الخمؼ العاـ، كؿ ذلؾ مع مراعاة القكاعد المتعمقة بالميراث".ينصرؼ 
ضرر قد تضرريف بالخطأ الذم كقع مف المدعى عميو، كيككف كؿ متأما في حالة تعدد الم

أصابو ضرر مستقؿ عف الضرر الذم أصاب اآلخر، فيككف الضرر انعكاسا لمضرر األكؿ 
عكل شخصية مستقمة يرفعيا باسمو كال يكجد ضرر الحؽ في رفع دتفيك نتيجة لو، فيككف لكؿ م

 1.ضرريف بؿ يقدر القاضي تعكيض كؿ منيـ عمى حدلتتضامف ما بيف الم

 المدعى عميه )الناقل( :الفرع الثاني

المدعى عميو أك المديف كىك المسؤكؿ في دعكل المسؤكلية، كىك الناقؿ في عقد النقؿ، 
ع المسافر، كىذه الدعكل ال تقاـ إال عند إخبلؿ فتقاـ الدعكل ضده باعتباره الطرؼ المتعاقد م
 الناقؿ بالتزاماتو المفركضة عميو بمكجب العقد.

                                                           

 .132ص ، 1992مقدـ سعيد، نظرية التعكيض عف الضرر المعنكم، الجزائر  1



  ي لألشخاصآثار قيام مسؤولية الناقل البر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني
 

43 

 

كيعتبر الناقؿ ىك المدعى عميو في عقد النقؿ فبمجرد حصكؿ ضرر لممسافر )المدعي( 
، جاه الكرثة في حالة كفاة المسافريككف الناقؿ ىك المسؤكؿ عف ىذا الضرر كما يككف مسؤكال ت

فقد يككف مؤسسة أك شركة نقؿ باعتبارىا الطرؼ الذم ، قصد بالمدعى عميو السائؽ دائماكال ي
 تعاقد مع الراكب.

كجعؿ التأميف إلزاميا عف ، كلقد كاجو المشرع الجزائرم الحالة التي يككف فييا الناقؿ معسرا
لة ، كتعتبر شركة التأميف ىي المسؤك 74/15مف األمر  01بنص ـ  حكادث السيارات كذلؾ

عف التعكيض الناتج عف حكادث السيارات التي تؤدم إلى االصابة الجسمية لؤلشخاص سكاء 
 كانكا ركابا أك مف الغير.

 المحكمة المختصة بالفصل في دعوى المسؤولية :المطمب الثاني

كلذلؾ تطبؽ ، إف القانكف التجارم لـ يحدد المحكمة المختصة لمفصؿ في دعكل المسؤكلية
، فإف لنقؿ عمبل تجاريا بالنسبة لطرفيو، فإذا كاف االمنصكص عمييا في ؽ إ ـ إ العامةالقكاعد 

االختصاص يككف لمحكمة مكطف المدعى عميو أك المحكمة التي تـ االتفاؽ عمييا كنفذ العمؿ 
كمو أك بعضو في دائرتيا، أما إذا كاف العمؿ يدخؿ ضمف األعماؿ المختمطة فيتحدد 

كني ليذه األعماؿ، كمف ثـ إذا كاف العمؿ مدنيا بالنسبة لممدعي االختصاص كفؽ النظاـ القان
، 1فمممدعي أف يختار بيف المحكمة المدنية أك المحكمة التجارية، كتجاريا بالنسبة لممدعي عميو

ثاني )اختصاص المحاكـ كسندرس في ىذا الفرع األكؿ )اختصاص القضاء العادم(، كالفرع ال
 الجزائية(.

 اص القضاء العادي اختص :الفرع األول

االختصاص النكعي ىك سمطة جية قضائية معينة لمفصؿ في النزاع : االختصاص النوعيأوال: 
دكف سكاىا في دعاكل معينة، أم يتـ تحديد االختصاص النكعي بالنظر إلى مكضكع الدعكل 

 كطبيعة النزاع.
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ال يجكز االتفاؽ عمى  ، أم1كالمبدأ العاـ أف قكاعد االختصاص النكعي متعمقة بالنظاـ العاـ
 مخالفتيا كيثيرىا القاضي مف تمقاء نفسو كفي أم مرحمة كانت عمييا الدعكل.

كاألصؿ أف المحاكـ المدنية ىي صاحبة االختصاص في دعاكل التعكيض عف حكادث النقؿ 
 البرم، ذلؾ أف التعكيض يدخؿ ضمف االلتزامات كالحقكؽ التي نظميا القانكف المدني.

ـ كأكؿ كآخر درجة في بعض الدعاكل، كذلؾ بحسب قيمة الدعكل، كىذا كتختص المحاك
بأنو:" تفصؿ المحكمة بحكـ أكؿ كآخر درجة  09 –08مف القانكف  33ما نصت عميو المادة 

مف القانكف  3/ 32دج "، كبالرجكع الى نص ـ  200.000في الدعاكل التي ال تتجاكز قيمتيا 
حرية...، القضايا ال سيما المدنية كالتجارية كالب تفصؿ المحكمة في جميعفإنو " 09 – 08

 ."كالتي تختص بيا إقميميا
كذلؾ فإف المحاكـ العادية تختص بمنازعات دعاكل التعكيض الناشئة عف الحكادث التي تنجـ 

 2.عف السيارات المممككة لمدكلة

مارس فييا االختصاص الذم يبيف الحدكد اإلقميمية التي ت ىك: االختصاص اإلقميميثانيا: 
ال أصبحت معتدية عمى حدكد  الجية القضائية اختصاصيا بحيث ال يجكز ليا أف تتعداه، كا 

 القضائية.غيرىا مف الجيات 

كقانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية قد حدد القكاعد العامة لبلختصاص اإلقميمي في المكاد 
 3.بكؿ جية منو، كبالتالي التأكد مف عدـ كجكد قكاعد خاصة 47إلى  37مف 

يؤكؿ االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي " :مف ؽ إ ـ إ فأنو 37/01كبالعكدة لنص ـ 
 يقع في دائرة اختصاصيا مكطف المدعي عميو".

                                                           

، يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية 2008فبراير  25المكافؽ ؿ 1429صفر  18المؤرخ في ، 09-08مف ؽ  36المادة  1
 . 21كاإلدارية، ج ر عدد 

ة أعبله يككف مف اختصاص المحاكـ العادي 801ك  800عمى "خبلفان ألحكاـ المادتيف  09-08مف ؽ  802تنص المادة  2
المنازعات المتعمقة بكؿ دعكل خاصة بالمسؤكلية الرامية إلى طمب تعكيض  -2مخالفات الطرؽ،  -1المنازعات اآلتية: 

 . "األضرار الناجمة عف مركبة تابعة لمدكلة، أك إلحدل الكاليات أك البمديات أك المؤسسات العمكمية ذات الصبغة اإلدارية
 . 90ص  2009مدنية كاإلدارية، منشكرات أميف، الجزائر، العيش فضيؿ، شرح قانكف اإلجراءات ال 3
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كقكاعد االختصاص اإلقميمي ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ، كمف ثـ جاز لمخصـك االتفاؽ عمى 
لمدعى عميو، فبل يجكز لممحكمة التي رفع الدعكل أماـ محكمة مكطف المدعي أك مكطف ا

 المحمي مف تمقاء نفسيا إذا أغفؿ الخصـك ذلؾ. لبلختصاصتنظر الدعكل أف تتصدل 
أما في حالة ما إذا لـ يكف لممدعى عميو مكطف معركؼ فيعكد االختصاص لمجية القضائية 

 1.التي يقع فييا آخر مكطف لو
 ككف المحكمة المختصة ىي محكمة المدعى عميو.كبالتالي فإف الدعكل الناشئة عف عقد النقؿ ت

 اختصاص المحاكم الجزائية :الفرع الثاني

إف مف اختصاصات األقساـ المدنية في المحاكـ تمؾ المسائؿ المتعمقة بدعكل التعكيض 
عف األضرار الناجمة عف حكادث السيارات، كلكف المشرع أقر أنو في حالة كقكع حادث يكتسب 

األذل بالمسافر كجرحو أك كفاتو، في ىذه الحالة تتكلى مصالح األمف  خطكرة معينة كيمحؽ
التحقيؽ في ظركؼ كمبلبسات الحادث ثـ تحيؿ الممؼ إلى ككيؿ الجميكرية التخاذ اإلجراءات 

 2.البلزمة أماـ القسـ الجزائي
 كفي حالة ثبكت أف الحادث يرجع إلى خطأ الناقؿ أك أحد أعكانو فإف النيابة تقكـ بتحريؾ
الدعكل العمكمية كتحيؿ الناقؿ أماـ قسـ الجنح لممحكمة المختصة إما لجنحة الجرح الخطأ 

 3.مف ؽ ع 288مف قانكف العقكبات أك القتؿ الخطأ المادة  289المادة 
نو في حالة كقكع حادث مركر بسبب أضرار جسمانية يصبح القسـ الجزائي ىك  كا 

 ا تتطمبو ىذه المحاكمة مف إجراءات.المختص في محاكمة المتسبب في الحادث بكؿ م
ذا كانت القاعدة العامة في التعكيض أنو مف اختصاص المحاكـ المدنية إال أف المشرع  كا 

 استثنى مف ىذه القاعدة دعكل المطالبة بالتعكيض عف األضرار التي تنجـ عف أفعاؿ جرمية.

                                                           

 . مف ؽ إ ـ إ 37المادة  1
يتعمؽ بتحديد شركط تطبيؽ الخاصة  1980فبراير سنة  16الصادر بتاريخ  35-80كذلؾ طبقا لما تضمنو المرسـك رقـ  2

 . بإجراءات التحقيؽ في األضرار كمعاينتيا
 ، المتضمف قانكف العقكبات، المعدؿ كالمتمـ.1966يكنيك  8المكافؽ ؿ  1386صفر  18المؤرخ في  156-66مر األ 3
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في الدعكل المدنية كمنح  كالحكمة التي تكخاىا المشرع مف أف القاضي الجزائرم ممـز بالفصؿ
التعكيضات المستحقة ألصحابيا عمى أساس أف القضاء الجزائي يتميز بالسرعة، كأف القاضي 

 الجزائي، تتكفر لديو كؿ الكثائؽ الضركرية التي تمكنو مف الحكـ في دعكل التعكيض.
داية إلى فمقد ذىب القضاء في الب، أما في حالة الحكـ ببراءة المتيـ في الدعكل الجزائية

كتطبيقا لمقكاعد ، الفصؿ في الدعكل المدنية بعدـ االختصاص بحكـ تبعتيا لمدعكل الجزائية
 العامة فأنو ال يجكز لمقاضي الجزائي الذم برأ المتيـ أف يحكـ عميو بخصكص الدعكل المدنية.
إال أف المحكمة العميا تراجعت عف اجتيادىا األكؿ، كاستقرت حاليا عمى أف المحاكـ 

مختص بالفصؿ في الدعكل بالبراءة، كأساس ىذا ىك أف المسؤكلية لـ  (قسـ الجنح)لجزائية ا
-تعد ترتكز عمى الخطأ كأساس، حيث انتيى اإلجتياد القضائي إلى اعتبار المسؤكلية المترتبة 

عمى الحارس بسبب فعؿ الشيء ىي مسؤكلية بقكة القانكف بعيدة كؿ البعد عف فكرة -مثبلن 
كالتعكيض يتـ بصفة تمقائية عمى أساس  ،Responsablité de plein droit، 1الخطأ

 السالفة الذكر. 74/15مف األمر  08المسؤكلية دكف خطأ طبقا لنص المادة 

 تقادم دعوى المسؤولية :المطمب الثالث

يقصد بالتقادـ بشكؿ عاـ انقضاء الحؽ إذا مضت عميو مدة معينة دكف أف يطالب بو 
 يستعممو صاحبو.الدائف أك دكف أف 

ففي مسؤكلية الناقؿ تقاـ الدعكل ضد الناقؿ في مدة معينة حيث تجب إقامتيا في ىذه المدة، 
كما أنو في حالة انتياء ىذه المدة كأقيمت الدعكل بعدىا، فإف لمناقؿ أف يدفع بسقكط الدعكل 

سقكط الحؽ و "قضاء التقادـ، كيعرؼ أيضا بأنالنقضاء المدة، كىذه المدة يطمؽ عمييا مدة ان
 2.بالمطالبة بمركر الزمف"

ككاقع األمر أف مدة التقادـ في القانكف التجارم قصيرة جدا، كذلؾ راجع إلى ما يتصؼ بو 
القانكف التجارم مف سرعة في النزاعات كتحقيؽ االستقرار في المعامبلت بما يؤدم إلى سرعة 

اإلخبلؿ بضماف سبلمة الراكب أك تداكؿ األمكاؿ الذم انعكس بدكره عمى صياغة تقادـ دعكل 
 المسافر في عقد نقؿ األشخاص.

                                                           

 .38عمي فيبللي، المرجع السابؽ، ص 1
 .220، المرجع السابؽ، صالسعدم محمد صبرم 2
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الفرع األكؿ( )كسندرس في ىذا المطمب لمدة التقادـ في دعكل مسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاص 
 .(الفرع الثالث)ثـ آثار التقادـ  (الفرع الثاني)ثـ سرياف التقادـ ككقفو كانقطاعو 

 مدة التقادم :الفرع األول

كؿ دعكل ناشئة عف عقد نقؿ ": ف القانكف التجارم تنص عمى أنوم 74 إف المادة
األشخاص أك عقد العمكلة لنقؿ األشخاص يشمميا التقادـ بمضي مدة ثبلثة أعكاـ مف تاريخ 
الحادث الذم تكلدت عنو، كتحدد الميمة التي ترفع خبلليا دعكل الرجكع بثبلثة أشير كال تسرم 

 الدعكل عمى المكفكؿ". ىذه الميمة إال مف تاريخ رفع
سنكات أم بمضي ثبلث سنكات  03مف خبلؿ نص المادة يتضح لنا أف مدة التقادـ ىي 

مف تاريخ الحدث الذم تكلدت عنو الدعكل، أم أنو عمى الراكب مطالبة الناقؿ بالتعكيض عف 
، 1راكبإصابتو بأضرار بدنية استنادا إلى المسؤكلية العقدية، أما دعاكل التعكيض عف كفاة ال

فترفع مف كرثتو أك مف األشخاص الذم يعكليـ عما أصابيـ شخصيا مف ضرر مادم عمى 
 2.أساس المسؤكلية التقصيرية

كبعد مضي ىذه المدة فإنو يجكز لمناقؿ أف يتمسؾ بانقضاء الدعكل بالتقادـ، كلو الحؽ 
بو في مجاؿ نقؿ  في الدفع بعدـ القبكؿ كالتقادـ القصير إال أف ىذا الدفع ال يمكف أف يعمؿ

األشخاص ألنو ال يتبلئـ مع الحكادث كاألضرار التي تصيب الراكب باستثناء الضرر الذم 
، مف ؽ ت ج 68تتعرض لو أمتعتو ألنيا تأخذ حكـ نقؿ البضائع، كذلؾ طبقا لما تقضي بو ـ 

 المادة كمف 48ك 47ك 46متعة المسجمة ألحكاـ المكاد يخضع نقؿ األكالتي تنص عمى أنو "
 .61المادة  إلى 52

كالدفع بالتقادـ ىك كسيمة مف كسائؿ الدفاع يمجأ إلييا الخصـك لمكصكؿ إلى انقضاء 
بؿ تستيدؼ  االلتزاـ، كذلؾ عكس الدفكع الشكمية التي ال تكاجو مكضكع الحؽ المدعى عميو

مكف التصريح بعدـ صحة اإلجراءات أك انقضائيا أك كقفيا كالدفع بالتقادـ ىك دفع مكضكعي ي
 إبداؤه في أية مرحمة كانت عمييا الدعكل.

                                                           

التعكيضات الممنكحة لضحايا  المحدد لجدكؿ 1988يكليك  19المؤرخ في  31-88مف القانكف رقـ  8ك 6، 5المكاد  أنظر 1
 . 15-74ركر الجسمانية أك ذكم الحقكؽ، الممحؽ بالقانكف حكادث الم

 . 250ص ، عادؿ عمي عبد اهلل المقدادم، المرجع السابؽ 2



  ي لألشخاصآثار قيام مسؤولية الناقل البر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني
 

48 

 

مف ؽ ـ عمى أنو " يترتب عمى التقادـ انقضاء اإللتزاـ "كما تنص  320/2المادة كتنص 
مف ؽ ـ بأنو " يجكز التمسؾ بالتقادـ في أم حالة مف حاالت الدعكل كلك أماـ  321المادة 

 المحكمة اإلستئنافية".
قد حددت مدة  1أف االتفاقية الدكلية لمنقؿ بالسكؾ الحديدية نجد كبالرجكع إلى القكانيف المقارنة

تتقادـ دعاكل العطؿ كالضرر المبنية عمى مسؤكلية السكؾ " :عمى أنو 55التقادـ المادة 
صابتيـ بجركح".   الحديدية في حاؿ كفاة المسافريف كا 

 بالنسبة لممسافر، بثبلث سنكات اعتبارا مف اليـك التالي لمحادث. -
لنسبة ألصحاب الحؽ اآلخريف بثبلث سنكات اعتبارا مف اليـك التالي لكفاة المسافر عمى أف اب -

 ال تتجاكز ىذه المدة الخمس سنكات اعتبارا مف اليـك التالي لمحادث.
تتقادـ الدعاكل األخرل الناشئة عف عقد النقؿ بعاـ كاحد غير أنيا تتقادـ بعاميف إذا تعمقت 

 الدعكل:
 يس.بضرر سببو تدل -
 بحالة الغش. -

 ال يجكز إقامة الدعكل بعد تقادميا كلك عمى شكؿ دعكل تقابؿ أك طمب العارض.
كتجدر اإلشارة إلى أف ىذه األحكاـ ال تطبؽ إال عمى الدعاكل المرفكعة عمى الناقؿ أك الككيؿ 

 بالعمكلة لمنقؿ، فبل يسرم التقادـ عمى الدعاكل المرفكعة مف الناقؿ عمى الراكب.
أف دعكل المسؤكلية تقاـ عمى المتعاقد استنادا لمقكاعد العامة فيجكز لمناقؿ إقامة الدعكل كما 

عمى الككيؿ بالعمكلة نتيجة ضرر أصابو بسبب خطأ المككؿ، كيجكز لممككؿ إقامة الدعكل 
عمى الككيؿ بالعمكلة نتيجة ضرر أصابو بسبب خطأ الناقؿ، كيككف في جميع األحكاؿ لمككيؿ 

، إال أف المشرع تجاكز ىذه اإلجراءات 2قامة دعكل الرجكع عمى المسؤكؿ عف الضرربالعمكلة إ
، عمى الرغـ مف أنيما لـ دعكل عمى كؿ منيماكمنح حقا مباشرا لممككؿ كالناقؿ بإقامة ال

يجكز لممسافر أف " :مف ؽ ت ج التي تنص عمى أنو 73 يتعاقدا، كذلؾ طبقا ألحكاـ المادة
قؿ أك اإلخبلؿ بتنفيذه أك الضرر الحاصؿ لو بسبب عدـ تنفيذ عقد النيرفع دعكل التعكيض عف 

                                                           

 . 1980المكقعة ببرف سنة   Cotifاإلتفاقية الدكلية المتعمقة بالنقؿ الدكلي بالسكؾ الحديدية  1
 .120عمكرة عمار، المرجع السابؽ، ص 2
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، كيككف الككيؿ بالعمكلة مكمفا قانكنا بالحضكر فييا، كيجكز لمناقؿ أف يرفع مباشرة عمى التأخر
عمكلة المسافر دعكل التعكيض عف الضرر الحاصؿ لو بسبب تنفيذ عقد النقؿ كيككف الككيؿ بال

 .فييا"مكمفا قانكنا بالحضكر 

 سريان التقادم ووقفه وانقطاعه :الفرع الثاني

سنكات، كسنة كاحدة بالنسبة  03ذكرنا أف مدة التقادـ في عقد نقؿ األشخاص ىي 
 لؤلمتعة ألنيا كما قمنا تأخذ حكـ نقؿ البضائع.

 سريان التقادمأوال: 

لمنقؿ بالسكؾ مف االتفاقية الدكلية  55مف القانكف التجارم، كمف نص ـ  74مف نص المادة 
الحديدة، فإف مدة التقادـ في عقد نقؿ األشخاص ىي ثبلث سنكات، أم أنو عمى المسافر في 

في أثناء تنفيذ عقد النقؿ نتيجة خطأ الناقؿ أف يرفع دعكل  حالة تعرضو ألضرار جسدية
ف سنكات، كبعد ىذه المدة فإنو يجكز لمناقؿ أ 03المسؤكلية كالمطالبة بالتعكيض خبلؿ ميعاد 

يتمسؾ بانقضاء التزامو، كيبدأ سرياف التقادـ في حالة الكفاة مف تاريخ الكفاة، كفي حالة 
 .1"اإلصابة البدنية مف تاريخ كقكع الحادث

 تسقط بمضي سنة. –األمتعة–ككما ذكرنا فإف عقد نقؿ األشياء 
لمرسؿ إلى المرسؿ فينا ا –األمتعة–كيبدأ سرياف تقادـ الدعكل مف تاريخ تسميـ األشياء

يمثؿ لنا في شخص المسافر، كفي حالة اليبلؾ الكمي ألمتعة تسرم مدة التقادـ مف تاريخ 
 2.انقضاء الميعاد الذم كاف ليسمـ فيو الناقؿ العادم األمتعة إذا كجد في ظركؼ مبلئمة

كتسقط الدعكل ضد الناقؿ في حالة إذا لـ يقـ المسافر بتقديـ احتجاج أك إخبار غير قضائي 
أياـ مف تاريخ استبلـ األمتعة التي تعرضت لتمؼ أك لضياع دكف احتساب أياـ  03 في ظرؼ

العطؿ، كيككف ىذا االحتجاج صحيحا ميما كاف شكمو إذا ثبت في كصؿ باستبلـ الناقؿ، كىذا 
يترتب عمى استبلـ الشيء المنقكؿ " :مف القانكف التجارم عمى أنو 55ما جاء في نص المادة 
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ذا لـ يبادر المرسؿ أك أم إالناقؿ مف أجؿ التمؼ أك الضياع الجزئي، سقكط ككؿ دعكل ضد 
 شخص يعمؿ لحساب أحدىما في ظرؼ ثبلثة مف تاريخ االستبلـ دكف حساب أياـ العطؿ".

 وقف التقادم وانقطاعهثانيا: 

ذكرنا أف مدة التقادـ في دعكل المسؤكلية كالمطالبة بالتعكيض في عقد نقؿ األشخاص 
كيبدأ سرياف التقادـ في حالة الكفاة مف تاريخ حدكث الكفاة، كفي حالة  سنكات، 03ىي 

 االصابة البدنية مف تاريخ كقكع الحادث، كسنستعرض ىنا أسباب كقؼ التقادـ كانقطاعو. 

نعني بالكقؼ حصكؿ مانع قانكني مف شأنو أف يقؼ حائبل دكف رفع : ووقف التقادم -10
 74ك 61المنصكص عمييا في المادتيف  دة التقادـ، حيث أف م1الدعكل في الكقت المحدد

فإذا زاؿ سبب الكقكؼ عادت المدة إلى ، تخضع ألسباب الكقؼ المقررة في القكاعد العامة
نما تضاؼ  سريانيا، حيث أف الفترة التي يتكقؼ التقادـ أثناءىا ال تحتسب في مدة التقادـ كا 

 2.المدة السابقة عميو الى المدة البلحقة لو
مف ؽ ـ تنص عمى أنو " ال يسرم التقادـ كمما كجد مانع مبرر شرعا يمنع  316المادة كتنص 

 الدائف مف المطالبة بحقو كما ال يسرم بيف األصيؿ كالنائب".

إف التقادـ ينقطع بأسباب االنقطاع المقررة في القكاعد العامة : التقادمانقطاع  -18
حيث ينقطع التقادـ بالمطالبة القضائية  مف ؽ ـ، 318ك 317المنصكص عمييا في المادتيف ك 

 حتى كلك رفعت الدعكل أماـ محكمة غير مختصة، فيذه الدعكل تقطع سرياف التقادـ.
كينقطع التقادـ أيضا برفع الدعكل عمى الناقؿ أك بإقراره بحؽ المسافر كيشترط في ىذا اإلقرار 

عقد النقؿ، كاإلقرار قد أف يككف قاطعا بحؽ المدعي في تعكيض الضرر الناشئ عف تنفيذ 
 3.يككف صريحا كال يمـز فيو شكؿ خاص

كقد يككف ضمنيا يستخمص مف أم تصرؼ يقكـ بو المديف، كينطكم عمى معنى اإلقرار كدفعو 
أحد أقساط الديف، غير أنو ال يعتبر إقرارا بقطع التقادـ أف يعترؼ المديف بالديف مقرا بانقضائو 
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كما أف عرض  متقادـ ىك اإلقرار ببقاء ذمة المقر مشغكلة بالديفبالتقادـ ألف اإلقرار القاطع ل
المديف دفع مبمغ مقابؿ الصمح ال يعتبر إقرارا، ككذلؾ كقكع المقاصة القانكنية مع جزء مف الديف 

 ال يقطع التقادـ فييا بالنسبة لممديف.

 آثار التقادم: الفرع الثالث

يككف في مأمف مف دعكل المسؤكلية كلكنو  إذا تكفرت شركط التقادـ كتمسؾ بو الناقؿ فإنو
ال يكتسب حقا جديدا، كيمكنو أف يحتمي كراء التقادـ القصير الذم قرره المشرع في القانكف 
نيائيا عمى كجو السرعة حتى  التجارم بقصد كضع حد لممنازعات الناشئة عف عقد النقؿ كا 

 1.يتفرغ الناقؿ لمباشرة نشاطو
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 زاء في دعوى مسئولية الناقل البري لألشخاصالتعويض كج: ثانيالمبحث ال

إف المسؤكلية الناتجة عف عقد النقؿ البرم لؤلشخاص ىي مسؤكلية عقدية، حيث أف الناقؿ 
سكاء كانت ىذه األضرار بدنية بيا لممسافر ىك أك أحد تابعيو، ك مسؤكؿ عف األضرار التي يسب

ما أف ىناؾ مسؤكلية لمناقؿ تجاه طالأك أضرار التأخير، ك أك األضرار التي تصيب األمتعة 
 المسافر، فإف الناقؿ ممـز بتعكيض المسافر المتضرر جراء عدـ تنفيذ التزامو.

التعكيض ة تقدير قيممفيـك التعكيض )المطمب األكؿ( ك  في ىذا المبحث حيث سنتناكؿ
 تقادـ دعكل التعكيض )المطمب الثالث(.)المطمب الثاني( ك 

 يضمفهوم التعو : المطمب األول

كلية بحؽ الناقؿ البرم يعتبر التعكيض األثر القانكني المترتب عمى تكافر أركاف المسؤ 
 الضرر كالعبلقة السببية.لؤلشخاص كالمتمثمة في الخطأ العقدم ك 

كذلؾ يؼ دقيؽ لمتعكيض )الفرع األكؿ( ك سنحاكؿ أف نقؼ في ىذا المطمب عمى إعطاء تعر ك 
 الفرع الثاني(.الكقكؼ عمى طريقة التعكيض أك أنكاعو )

 تعريف التعويض :الفرع األول

ىك الجزاء لة الضرر أك التخفيؼ مف جسامتو ك يعرؼ التعكيض بأنو كسيمة القضاء إلى إزا
ضرر ت، كالكسيمة القضائية التي يستطيع بيا الم1الذم يترتب عمى قياـ المسؤكلية المدنية

عف طريؽ إقامة دعكل لجبر الحصكؿ عمى التعكيض مف جراء اإلصابة التي لحقت بو يككف 
 ذلؾ الضرر.

المخطئ في ظؿ الشرائع البدائية لقد كاف االلتزاـ بالتعكيض عف الضرر يقكـ عمى فكرة عقاب ك 
بلحية القانكف الفرنسي القديـ، ثـ بدأ التعكيض يقتصر عمى الكظيفة اإلصكالقانكف الركماني ك 

ما خمص إليو القانكف سبلمية ك ا في ظؿ فقو الشريعة اإلىذالتي تيدؼ إلى جبر الضرر ك 
 2.الفرنسي القديـ لتصبح ىذه الكظيفة ىي الكظيفة الكحيدة لمتعكيض
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 182ثـ مف  133إلى  124لقد قنف المشرع الجزائرم أحكاـ التعكيض في المكاد مف ك 
 1.مف ؽ ـ، باعتبار أف كظيفة التعكيض ىي إصبلح الضرر ال عقاب المخطئ 187إلى 

ضرر دكف حاجة إلى تحية لمتعكيض إلى جبر األضرار البلحقة بالمتيدؼ الكظيفة اإلصبلك 
 التعكيض الكامؿ الذم ارتبط بتأسيس المسؤكلية.

عؿ أيا كاف يرتكبو الشخص مف القانكف المدني الجزائرم بأف "كؿ ف 124كقد نصت المادة 
ادة عمى بإسقاط نص الم، ك يسبب ضررا لمغير يمـز مف كاف سببا في حدكثو بالتعكيض"بخطئو ك 

مكضكع مسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاص فإف الناقؿ ممـز بالتعكيض لممسافر في حالة ارتكابو 
 لخطأ نتج عنو ضرر لممسافر.

 أنواع التعويض: الفرع الثاني

يصح أف اضي طريقة لمتعكيض تبعا لمظركؼ ك "يعيف الق عمى أف: ؽ ـ 132تنص المادة 
يجكز في ىاتيف الحالتيف إلزاـ المديف إيرادا مرتبا ك كما يصح أف يككف  يككف التعكيض مقسطا،

 بأف يقدر تأمينا".
ضرر أف تبناءا عمى طمب المى أنو يجكز لمقاضي تبعا لمظركؼ ك يقدر التعكيض بالنقد، عمك 

ذلؾ عمى سبيؿ التعكيض بأداء بعض إلى ما كانت عميو، أك أف يحكـ ك  يأمر بإعادة الحالة
 2.شركعاإلعانات تتصؿ بالفعؿ غير الم

صؿ أف يككف ىذا األاضي ىك مف يحدد طريقة لمتعكيض، ك أف الق 132يتضح مف نص ـ ك 
 :التعكيض ثبلثة أنكاعالتعكيض نقديا، ك 

 التعويض القانونيأوال: 

إف القانكف يحدد مقدار التعكيض الذم يستحقو الدائف، في حالة االلتزاـ بدفع مبمغ مف 
المديف عند التأخر في تنفيذ التزاـ محمو االنتفاع  النقكد، فرتب ىذا التعكيض عمى مسؤكلية

 بمبمغ مف النقكد.
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كالمقصكد بالتعكيض القانكني عمى أنو مبمغ مف النقكد يمتـز المديف بدفعو عمى سبيؿ التعكيض 
 .محمو دفع مبمغ مف النقكد في الميعاد المحدد عف التأخير في تنفيذ التزاـ، أك عدـ تنفيذ التزاـ

نفيذ العيني ىك أفضؿ طرؽ التعكيض إذ يؤدم إلى إصبلح الضرر إصبلحا تاما، كبذلؾ فإف الت
كذلؾ بإعادة الحالة إلى ما كانت عميو كىك كثير في االلتزامات التعاقدية، كالقاضي ممـز بالحكـ 
بالتعكيض النكعي إف أمكف ذلؾ أك طمبو الدائف، أك تقدـ بو المديف استنادا لنص المادة 

 ..ـؽ166
األساسي في التعكيض ىك جبر الضرر، كعمى ذلؾ متى أثبت الراكب قياـ  إف اليدؼ

مسؤكلية الناقؿ يمتـز ىذا األخير بالتعكيض كتطبؽ عميو القكاعد العامة، كالضرر الكاجب 
التعكيض ىك الضرر المباشر المتكقع، فالضرر غير المتكقع ال يعكض مطمقا سكاء في 

مثاؿ عف  ،1صيرية إال في حالة الغش أك الخطأ الجسيـالمسؤكلية العقدية أك المسؤكلية التق
أف شركة النقؿ أثناء نقميا لؤلمتعة المسافر تتكقع بأنيا مبلبس كحاجات  الضرر المتكقع:

ذا ضاعت الحقيبة كاتضح بأنيا كانت فييا مجكىرات كنقكد فإف الشركة ال تككف  شخصية كا 
 عيار الضرر المتكقع ىك معيار مكضكعيبالحقيبة إذ أف م مسؤكلة عف كؿ القيمة التي كانت

 2.ال ذاتي فيعتد بالضرر الذم يتكقعو الشخص المعتاد في مثؿ ىذه الحالة

 التعويض اإلتفاقيثانيا: 

ىك أف يتفؽ الدائف كالمديف مقدما عمى تقدير التعكيض بالنص  االتفاقيكنقصد بالتعكيض 
أك  رر إف لـ ينفذ المديف ما التـز بوعميو في العقد األصمي أك في اتفاؽ الحؽ قبؿ حدكث الض

  3.تأخر في تنفيذه كذلؾ لحمؿ المديف عمى ما التـز بو
مف ؽ ـ "يجكز لممتعاقديف أف يحدد مقدما قيمة  183كقد نص عميو المشرع في نص ـ 

 176التعكيض بالنص عمييا في العقد أك في اتفاؽ الحؽ، كتطبؽ في ىذه الحالة أحكاـ المكاد 
 ".181إلى 
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"اتفاؽ بمقتضاه يمتـز الشخص فيو بالقياـ بأمر معيف  :نوبأ سميمان مرقصقد عٌرفو الدكتكر ك 
يككف في الغالب دفع مبمغ مف النقكد في حالة إخبللو بالتزاـ أصمي مقرر في ذمتو أك تأخره في 
 الكفاء بذلؾ االلتزاـ األصمي جزاء لو عف اإلخبلؿ أك التأخير كتعكيضا لمدائف عما يصيبو مف

التعكيض الذم يقـك بتقديره : "بأنو عبد الرزاق السنهوريكما عرفو الدكتكر "، ضرر بسبب ذلؾ
 المتعاقداف مقدما بدال مف تركو لمقاضي، كالذم يستحقو الدائف إذا لـ يقـ المديف بتنفيذ التزامو،

حالة  كىذا ىك التعكيض مف جراء عدـ التنفيذ، أك قد يتفقاف عمى مقدار التعكيض المستحؽ في
 1.تأخر المديف في تنفيذ التزامو، كىذا ىك التعكيض عف التأخر في تنفيذ االلتزاـ"

 يمي: كمف التعريؼ السابؽ نستنتج ما
 .تفاقي اتفاؽ سابؽ عمى كقكع الضرريعتبر التعكيض اإل -
 .محؿ التعكيض اإلتفاقي غالبا ما يككف دفع مبمغ مف النقكد -
اإلتفاقي معاقبة المديف عمى اإلخبلؿ بااللتزاـ الممقى إف اليدؼ كالغاية مف التعكيض  -

 عمى عاتقو بمكجب العقد.
كمسؤكلية الناقؿ التعاقدية ىي مسؤكلية مرىقة ألف عبء اإلثبات يقع عمى عاتقو، كىك 
الذم يحدد مف يمتـز بدفع التعكيض، لذلؾ فإف الناقميف منذ فترة طكيمة حاكؿ التخمص مف ىذه 

 2.ط يحددىا عقؿ النقؿالمسؤكلية بكضع شرك 
اإللزامية  كباإلضافة إلى ما سبؽ فإف التعكيض اإلتفاقي يمعب دكرا كبيرا في إضفاء صفة

عمى العقكد، األمر الذم يساعد عمى تنفيذىا، ىذا باإلضافة إلى أنو يؤدم إلى التقميؿ مف 
حاؿ يؤدم المنازعات التي تثكر بشأف ركف الضرر كحجـ التعكيض المستحؽ، كىذا بطبيعة ال

إلى حيمكلة دكف تدخؿ القضاء أحيانا كتحكمو في التقدير سكاء مف خبلؿ القاضي نفسو أكمف 
خبلؿ اإلستعانة بالخبراء مما يؤدم إلى تكفير الكقت كالجيد كالماؿ الكاقع سكاء عمى عاتؽ 

 3.المتعاقديف أـ عمى عاتؽ القضاء

                                                           

ف: أبك ليمى طارؽ محمد مطمؽ، التعكيض اإلتفاقي في القانكف المدني، أطركحة الستكماؿ متطمبات درجة الماجستير نقبل ع 1
 .10في القانكف، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف، ص 

 .122سمير جميؿ حسيف الفتبلكم، المرجع السابؽ، ص 2
 .471ص، السابؽ المرجع، العرباكم نبيؿ صالح 3
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 التعويض القضائيثالثا: 

ؽ ـ عمى أنو "إذا لـ يكف  182اضي بتقديره، حيث نصت ـ كىك التعكيض الذم يقكـ الق
التعكيض مقدرا في العقد، أك في القانكف فالقاضي ىك الذم يقدره كيشمؿ التعكيض ما لحؽ مف 
خسارة كما فاتو مف كسب، بشرط أف يككف ىذا نتيجة طبيعية لعدـ الكفاء باإللتزاـ أك التأخر في 

عية إذا لـ يكف في استطاعة الدائف أف يتكقاه ببذؿ جيد الكفاء بو، كيعتبر الضرر نتيجة طبي
 معقكؿ. 

 تقدير قيمة التعويض :المطمب الثاني

إف قيمة التعكيض تقدر بقيمة الضرر الكاقع عمى المسافر المتضرر جراء عدـ قياـ الناقؿ 
رر ىذا ما يؤدم إلى تعكيض المتضرر عما أصابو مف ضالتزامو أك التأخر في تنفيذه، ك  بتنفيذ

تقدير قيمة التعكيض عف األضرار البدنية( )، كسنتناكؿ في ىذا المطمب 1بسبب عدـ تنفيذ العقد
الفرع الثاني(، ككذلؾ تقدير أضرار التأخير) يمة التعكيض عفالفرع األكؿ، إضافة إلى تقدير ق

إضافة إلى تقدير قيمة الفرع الثالث( )قيمة التعكيض عف األضرار التي تصيب األمتعة 
 أضرار التأخير )الفرع الثالث( ثـ تقدير قيمة التعكيض في حالة كفاة عكيض عفالت

 المسافر)الفرع الرابع(.

 التعويض عن األضرار البدنية :الفرع األول

ار التي تصيبو أثناء عممية إف لممسافر الحؽ في الحصكؿ عمى تعكيض عف األضر 
نص  المشرع الجزائرم نصكصا قانكنية، كذلؾ في حالة إصابتو بأضرار بدنية، كلقد أكرد النقؿ

، 131، 182فييا عمى تقدير قيمة التعكيض عف األضرار التي تصيب المسافر كخاصة المكاد 
 2.مف ؽ ـ 124ك 138، 176

كيتكلى القاضي تقدير التعكيض في الحالة التي يخمك فييا العقد مف شركط تنص عمى 
افر ألف ضماف سبلمة المسافر أثناء تقدير قيمة التعكيض في حالة كقكع ضرر بدني لممس

                                                           

 .297مصطفى كماؿ طو، العقكد التجارية كعمميات البنكؾ، المرجع السابؽ، ص  1
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مف القانكف التجارم عمى أنو  62عممية النقؿ التزاـ يقع عمى عاتؽ الناقؿ، حيث تنص المادة 
 .يجب عمى ناقؿ األشخاص أف يضمف أثناء مدة النقؿ سبلمة المسافر""
تعكيض بالتالي فإنو في حالة إصابة المسافر بضرر بدني كلـ يكف ىناؾ اتفاؽ عمى قيمة الك 

"إذا لـ يكف التعكيض مقدرا في العقد أك في  مف ؽ ـ تنص عمى أنو: 182في العقد فإف المادة 
ما فاتو مف لتعكيض ما لحؽ الدائف مف خسارة ك يشمؿ اذم يقدره ك القانكف فالقاضي ىك ال

بر كيعت، كسب، بشرط أف يككف ىذا نتيجة طبيعية لعدـ الكفاء بااللتزاـ أك التأخر في الكفاء بو"
 الضرر نتيجة طبيعية إذا لـ يكف استطاعة المسافر أف يتكقاه ببذؿ جيد معقكؿ.

غير أنو إذا كاف اإللتزاـ مصدره العقد فبل يمتـز المديف الذم يرتكب غشا أك خطأ جسيما 
 1.إال بتعكيض الضرر الذم كاف يتكقعو عادة كقت التعاقد

مى السيارات كبنظاـ التعكيض عف المتعمؽ بإلزامية التأميف ع 15-74كقد نص القانكف 
 ىي:ار الجسمانية التي تمحؽ الضحية ك األضرار، عمى مجمكعة مف األضر 

 التعويض عن العجز المؤقت عن العمل أوال:

عمؿ نتيجة الحادث العجز المؤقت عف العمؿ ىك الذم ال يستطيع فيو المسافر القياـ ب
تكقؼ عف عممو  مف دخؿ الضحية الذمقد يككف ىدؼ التعكيض ىك تغطية جزء لفترة معينة، ك 

% مف مرتب المصاب أك دخمو الميني 80يتـ ىذا التعكيض عمى أساس بسبب ىذا العجز، ك 
أما إذا كاف المصاب بدكف عمؿ فيحسب التعكيض بنفس النسبة عمى أساس األجر الكطني 

 2.المضمكف في مدة العجز المؤقت
في الفقرة الثانية تحت  31-88ف ، في الممحؽ مف القانك 15-74قد نص القانكف ك  

عنكاف أساس حساب التعكيض عف العجز المؤقت عف العمؿ "يعكض عف العجز المؤقت عف 
 % مف أجر المنصب أك الدخؿ الميني لمضحية.100العمؿ عمى أساس 

عمى أف  201297 رقـ الممؼ 1998-11-06: نجد قرار المحكمة العميا بتاريخك 
ف العمؿ يمنح لمضحية التي لـ تتقاضى أم مرتب أثناء عجزىا "التعكيض عف العجز المؤقت ع
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% مف أجر المنصب أك الدخؿ 100عف العمؿ، كما يعكض عف العجز المؤقت عمى أساس 
 1.الميني لمضحية

  ثانيا: التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكمي

ف كاف مف المتصكر حدكثو فجأة فإجز يعني عدـ القدرة عمى العمؿ، ك الع ف لو آثاره ا 
بعجز دائـ في قكاه الجسمية  -يةالضح-قد يصاب المسافر عمى الفرد كأسرتو، ك  االقتصادية

تنتيي فترة العبلج دكف شفائو، يستطيع المصاب أف يقكـ بأم عمؿ ك يككف ىذا العجز كميا ال ك 
عمى أف التعكيض في ىذه الحالة يتـ عمى أساس حساب النقطة كفؽ الجدكؿ الكارد، فيحصؿ 

مى الرأسماؿ التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أك الدخؿ الميني لمضحية ع
 في معدؿ العجز الدائـ الجزئي أك الكمي.

 ثالثا: المصاريف الطبية والصيدالنية: 

ف الصيدالنية يتـ تعكيضيا بالكامؿ لكفإف جميع المصاريؼ الطبية ك  15-74حسب القانكف 
ال حـر مف التعكيض  مستندات طبية أك إدارية تثبتلثبكتية ك بشرط تقديـ الكثائؽ ا المصاريؼ كا 

 تتمثؿ ىذه المصاريؼ في: ك 
 أطباء األسناف كالمساعديف.كالجراحيف ك  مصاريؼ األطباء -
 مصاريؼ اإلقامة في المستشفى أك الصحة. -
 مصاريؼ طبية كصيدالنية. -
 مصاريؼ األجيزة كالتبديؿ. -
 اؼ.مصاريؼ سيارة اإلسع -
 مصاريؼ الحراسة النيارية كالميمية. -
 مصاريؼ النقؿ لمذىاب إلى الطبيب. -

كما أنو يتـ تعكيض المسافر عف األضرار الجمالية التي تمحؽ بو، بحيث يتـ التعكيض عف 
 1.العمميات الجراحية البلزمة إلصبلح الضرر الجمالي كذلؾ بمكجب خبرة طبية

                                                           

ناشئة عف حكادث المركر في الجزائر مذكرة لنيؿ إجازة نظاـ التعكيض عف األضرار الجسمانية ال زرقط سفياف، :نقبل عف 1
 . 39ص ، 2001،2004المعيد الكطني لمقضاء، الدفعة الثانية عشر، الجزائر، دفعة 
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  ضرر التألم رابعا:

نما جاء بو قانكف  15-74في قانػكف  ض عف ىذا النكع مقررالـ يكف التعكي الذم  31-88كا 
ضرر لممطالبة بالتػػعكيض عمى ىذا النكع مف األضرار حيث صنؼ ضرر تأعطى الحؽ لمم

التألـ إلى نكعيف كىما ضرر التألـ المتكسط كضرر التألـ الياـ كحدد لكؿ منيما تعكيضا 
 2.معينان 

 أضرار التأخير التعويض عن :الفرع الثاني

إٌف معيار تقدير التعكيض في ىذه الحالة يككف عمى حسب ما لحؽ المسافر مف خسارة 
كما فاتو مف كسب، مثالو تأخير التاجر المتنقؿ عف إبراـ صفقة تجارية، ككاف سبب التأخر 
عدـ التزاـ الناقؿ بإيصاؿ التاجر في الميعاد المحدد، فينا عمى الناقؿ تعكيض التاجر 

ضرر، كمثالو كذلؾ تفكيت فرصة الترشح لئلمتحاف بالنسبة لمطالب المتنقؿ، كبما أننا بصدد المت
 مف ؽ ـ. 179المسؤكلية العقدية فإنو ال بد مف تكجيو إعذار قبؿ ممارسة الدعكل طبقا لممادة 

تجدر اإلشارة إلى أف شركات النقؿ عمكما تقـك بتحديد سقؼ لمتعكيض عف األضرار  
 لتأخير ما لـ يثبت أف ىناؾ تدليسا أك خطأ مف المسافر، كىذا داخؿ إقميـ الدكلة.الناجمة عمى ا

 التعويض عن األضرار التي تصيب األمتعة :الفرع الثالث

بمعنى آخر لما أف الضرر حدث أثناء النقؿ، ك يككف الناقؿ مسؤكال عف أمتعة المسافر طا
ار التي ناقؿ قائمة مف جميع األضر تعد مسئكلية السؤكلية الناقؿ مسؤكلية مفترضة، ك فإف م

سكاء كانت األضرار الناتجة عف الضياع أك عف التمؼ، كال يككف  تصيب األمتعة المسجمة
كىي -الناقؿ مسؤكال عف ىبلؾ أك تمؼ األمتعة التي يحتفظ بيا الراكب في حيازتو أثناء النقؿ

 3.أ الناقؿ أك تابعيوإاٌل عمى أساس المسؤكلية التقصيرية بإثبات خط -األمتعة اليدكية
مف  68فنقؿ األمتعة يخضع ألحكاـ القكاعد العامة المتعمقة بنقؿ البضائع حيث تنص المادة 

المكاد ك  48ك 47، 46ألمتعة المسجمة ألحكاـ المكاد القانكف التجارم عمى أنو "يخضع نقؿ ا
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المكاد ؽ عمييا بالتالي مف خبلؿ نص ىذه المكاد يتضح أف نقؿ األمتعة تطب"، ك 61إلى  52 مف
متعة المسجمة في حالة ضياعيا يككف التعكيض عمى حسب قيمة األالمتعمقة بنقؿ البضائع، ك 

 1.أك تمفيا
ىنا يظير جميا صعكبات التعكيض لعدـ يعمف المسافر عف قيمة البضائع، ك كلكف غالبا ال 

ضرر المتكقع معرفة مضمكف ىذه األمتعة، كىنا يككف التعكيض في حالة فقداف األمتعة عف ال
عكيض عف الضرر المباشر ، حيث يككف التي عدا حالتي الغش كالخطأ الجسيـحصكلو ف
يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي  حسب رأينا فإف تقدير التعكيض، ك 2غير المتكقعالمتكقع ك 

 قيمتيا كالغرض مف السفر.كذلؾ بتقدير حجـ األمتعة ك 

 التعويض عن وفاة المسافر :الفرع الرابع

اديا يستكجب تعكيض المصاب قر الفقو كالقضاء عمى اعتبار حالة الكفاة ضررا ماست
ي حادث أثناء ىذا الحؽ ينتقؿ مف بعد كفاة المسافر إلى كرثتو، فإذا تكفى المسافر فعنو، ك 

الضرر األدبي الذم بتعكيض الضرر المادم ك أقاربو أف يطالبكا الناقؿ النقؿ، جاز لزكجو ك 
كمسؤكلية الناقؿ عف تعكيض أقارب المسافر ليست مسؤكلية عقدية مبناىا  أصابيـ جراء الكفاة،

 3.عقد النقؿ إذ لـ يككنكا طرفا فيو، بؿ ىي مسئكلية تقصيرية
بيد أف القضاء الفرنسي حرصا منو عمى التيسير عمى أقارب المسافر فقد أجاز ليـ 

استند في ذلؾ إلى أف عقد ك  دية دكف حاجة إلى إثبات الخطأ،الرجكع عمى أساس المسؤكلية العق
النقؿ ينطكم عمى اشتراط ضمني لمصمحة الغير، إذ يفترض أف الراكب قد اشترط تعكيضا 

تجاه ككف الناقؿ ممتزما تجاه الراكب ك بذلؾ يلمصمحة زكجتو كأكالده كأبكيو في حالة كفاتو، ك 
الفقو، إذ أف  قد انتقد ىذا القضاء مف قبؿنفس الكقت بضماف سبلمة الراكب، ك أقاربو في 

االشتراط المقكؿ بقيامو إنما ىك ضرب مف الخياؿ ال كجكد لو في إرادة المسافر كال في إرادة 
 4.الناقؿ
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 .99محمد السيد الفقي، المرجع السابؽ، ص 4
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-74بالنسبة لممشرع الجزائرم فإف تقدير التعكيض في ىذه الحالة يخضع ألحكاـ األمر ك 
 ، كىي مسؤكلية بقكة القانكف. السالؼ الذكر 15

 مسؤولية الناقل البري لألشخاص التأمين من :المطمب الثالث

كؿ التأميف نظاـ حديث العيد كقد عرؼ أكال في الببلد األكركبية أكاخر القركف الكسطى كأ
، ككاف ذلؾ راجع إلى التطكر التجارم بيف مدف إيطاليا كالببلد مجاؿ ظير فيو ىك النقؿ البحرم

 .الكاقعة في حكض البحر األبيض المتكسط
ك أحدث عيدا مف التأميف البحرم إذ لـ يظير إال خبلؿ القرف السابع عشر أما التأميف البرم في

 1789كأكؿ صكرة لو التأميف عف الحريؽ الذم ظير في انجمترا، كبعد الثكرة الفرنسية سنة 
عرؼ التأميف رككدا بسبب زكاؿ شركات المساىمة، ثـ عاد لمتطكر كدخؿ في العديد مف 

ة كاآلالت الميكانيكية فظير بعد ذلؾ التأميف مف المجاالت خاصة بعد انتشار الصناع
 المسؤكلية كالتأميف مف حكادث العمؿ.

كالتأميف ظاىرة حضارية يعكد سبب نشؤىا إلى رغبة الفرد في حماية نفسو مما يحيط بو 
نتيجة التقدـ التقني آلالت النقؿ ك  ،مف أخطار قد تمحؽ بو أك بمالو في حالة كقكع أضرار

 1.طار بصكرة مذىمة، فتحكلت الرغبة في الحماية إلى حاجة ممحةازدادت تمؾ األخ
رع الثاني( ثـ الفرع األكؿ( ثـ أنكاع التأميف )الفؿ في ىذا المطمب تعريؼ التأميف )كسنتناك 

 الفرع الثالث(.إلزامية التأميف )

 من المسؤولية تعريف التأمين :الفرع األول

مف  619شرع الجزائرم عٌرفو مف خبلؿ المادة ىناؾ عدة تعاريؼ فقيية لمتأميف إال أف الم
ؽ ـ عمى أنو "عقد يمتـز المؤمف بمقتضاه أف يؤدم إلى المؤمف لو أك إلى المستفيد الذم اشترط 
التأميف لصالحو مبمغا مف الماؿ أك إيرادا أك أم عكض مالي آخر في حالة كقكع الحادث أك 

ة دفعة مالية أخرل يؤدييا المؤمف لو تحقؽ الخطر المبيف بالعقد، كذلؾ مقابؿ قسط أك أي
 لممؤمف.

                                                           

 . 266عمي عبد اهلل المقدادم، المرجع السابؽ، ص  عادؿ 1
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عقد بمقتضاه يتحمؿ المؤمف عمى عاتقو طائفة مف األخطار " :كعرفو بعض الفقو بأنو
ذا األخير قسطا أك محتممة الكقكع يرغب المؤمف لو أف ال يتحمميا منفردا مقابؿ أف يدفع ى

عممية فنية ثاني لمفقياء فيك "بحسب الرأم ال"، كىذا بحسب الرأم األكؿ أما اشتراكا محددا
تزاكليا ىيئات منظمة، مياميا جمع أكبر عدد مف المخاطر المتشابية، كيتحمؿ المؤمف عف 
طريؽ المقاصة أعباء ىذه المخاطر كفقا لقكانيف اإلحصاء، كبذلؾ يتحصؿ المؤمف لو أك مف 

 1.يعينو في حالة تحقؽ الخطر المؤمف منو عمى تعكيض مالي
المتعمؽ بالتأمينات  1995يناير  25المؤرخ في  95/07مف األمر  02ادة كقد عرفتو الم

مف القانكف المدني عقد يمتـز المؤمف بأف يؤدم لو أك  619لتأميف في مفيـك المادة ا": أف عمى
الغير الذم اشترط التأميف لصالحو مبمغا مف الماؿ أك إيرادا أك أم أداء مالي آخر في حالة 

 .، كذلؾ مقابؿ أقساط أك أية دفكع مالية أخرل"تحقؽ الخطر في العقد
فالتأميف مف الناحية القانكنية ىك عقد يتـ بمقتضاه إصدار تعيد بدفع مبمغ مف الماؿ 
لشخص آخر إذا تكبد ىذا األخير خسارة معينة، فالتأميف ىك خطة ضماف في مكاجية الخطر 

أك الدفعات التي يقدميا  كذلؾ بالحصكؿ عمى الخسائر مف مبمغ يتـ تحصيمو مف األشخاص
 أشخاص عديدكف.

مًَّف ليـ، كتتقاضى مف كؿ منيـ  كالميؤم ف ىك شركة التأميف حيث تتعاقد مع عدد كبير مف الميؤى
مقابؿ التأميف، كمف مجمكع ما تتقاضاه شركة التأميف مف ىؤالء األشخاص، تيكًفي لممؤمف ليـ 

ابؿ التأميف عمى أساس عممية فنية قائمة الذيف تعرضكا لمخطر، ألف شركة التأميف تحسب مق
 2.حصائيات كاحتماالت كقكع الخطرإعمى أساس 

 من المسؤولية أنواع التأمين: الفرع الثاني

إف التأميف ينقسـ إلى عدة أقساـ أىميا فيما يتعمؽ بالتأمينات البرية ىك التأميف عف 
 األضرار كالتأميف عف األشخاص.

                                                           

 . 12، بف عكنكف، الجزائر، ص5ط، جديدم معراج، مدخؿ لدراسة قانكف التأميف الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية 1
 .45عبد الرزاؽ بف خركؼ، أنكاع التأمينات البرية في الجزائر، ص 2
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 أوال: التأمين عمى األضرار 
كال ، كىك التأميف الذم يقـك بو الشخص لتغطية المخاطر التي قد تتعرض ليا ممتمكاتو

يشمؿ التأميف عمى الحياة، أك ىك التأميف الذم يككف فيو الخطر المؤمف منو أمر يتعمؽ بماؿ 
المؤمف لو ال بشخصو كىك يخضع بكؿ أنكاعو إلى المبدأ التعكيضي، فإذا كاف الخطر المؤمف 

بالماؿ، كما قد يمحقو مف ضرر، فالتأميف يدخؿ في نطاؽ التأميف مف األضرار، منو يتعمؽ 
 1.كيتفرع التأميف مف األضرار الى قسميف: التأميف عمى األشياء كالتأميف مف المسؤكلية

 التأميف عمى األشياء: -10
كالغاية منو تأميف المؤمف لو مف ضرر يصيب مالو بطريؽ مباشر كأىـ أنكاعو التأميف 

الحريؽ كالتأميف مف ىبلؾ الحيكانات كالتأميف مف األخطار المناخية كالتأميف مف أخطار  مف
 2.نقؿ البضائع

فالتأميف عمى األشياء يضمف كيغطي األضرار التي تصيب المؤمف لو في مالو كأف يحترؽ 
 3.منزلو أك تسرؽ أمتعتو، أك تتعرض محصكالتو الزراعية لمتمؼ

 تجاه الغير: التأميف عمى المسؤكلية -18
التأميف مف المسؤكلية ىك تأميف المؤمف لو مف رجكع الغير عميو بالمسؤكلية، فالضرر ىنا 
يصيب مالو بطريقة غير مباشرة، كىك ضرر ينجـ عف تحقؽ المسؤكلية كغالبا ما يككف مصدر 
 ىذا الضرر المسؤكلية التقصيرية كما ىك الحاؿ في المسؤكلية عف حكادث السيارات، حيث أف
المؤمف لو في ىذا النكع ال يؤمف عمى المتضرر أك الضحية بؿ يؤمف عمى مسؤكليتو مف رجكع 
المتضرر أك الضحية عميو بالتعكيض، سكاء كاف الضرر قد أصاب الغير في مالو أك جسده، 

كالمؤمف لو  (شركة التأميف)كمف ذلؾ فإف أطراؼ التأميف في ىذه الحالة ثبلثة، المؤمف 
 4.(الضحية)ه الحالة( كالمتضرر المسؤكؿ في ىذ)

                                                           

 .32جديدم معراج، المرجع السابؽ، ص  1
كالتأميف مف ىبلؾ الحيكانات ، 48الى  44التأميف مف الحريؽ في المكاد مف ، المتعمؽ بالتأمينات 95/07ف األمر تضم 2

 منو. 55كتأميف البضائع المنقكلة في المادة ، 54الى  49كاألخطار المناخية مف 
 .1520، ص 1998المجمد السابع، عقد الغرر، عقد التأميف ، عبد الرزاؽ السنيكرم 3
 .113ص ، يدم معراج، المرجع السابؽجد 4
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  التأمين عمى األشخاصثانيا: 
ر يتعمؽ بشخص المؤمف منو أم التأميف عمى األشخاص ىك تأميف يككف فيو الخطر

، كذلؾ عمى عكس التأميف عمى األضرار الذم يككف فيو الخطر أمرا يتعمؽ المؤمف لو ال بمالو
بشخص المؤمف لو قد يككف ىك المكت كما بماؿ المؤمف لو ال بشخصو، كالخطر الذم يتعمؽ 

، كقد يككف ىك الحياة كما في التأميف عمى الحياة لحالة 1في التأميف عمى الحياة لحالة المكت
، كقد يككف عف اإلصابات التي تسبب عجزا دائما أك مؤقتا كما في التأميف مف 2البقاء

، كقد يككف ىك الزكج 4مرض، كقد يككف الخطر ىك المرض كما في التأميف مف ال3اإلصابات
 5.أك األكالد كما ىك الحاؿ في تأميف األزكاج

 إلزامية التأمين من المسؤولية: الفرع الثالث

تعتبر التأمينات اإللزامية بمثابة حماية قانكنية أك اجتماعية لجميع ضحايا الحكادث بحيث 
ف لو، فالتأميف مف أنيا تضمف ليـ تعكيضا عف األضرار التي تمحقيـ بسبب مسؤكلية المؤم

المسؤكلية نشأ عمى ىامش القانكف ثـ عاد كدخؿ حظيرة القانكف كلـ يمبث أف أصبح إجباريا 
 6.بنص القانكف، كىذا اعتراؼ تشريعي كامؿ بمزاياه كفكائده كضركرتو

إلى جانب العقكد اإللزامية في التأميف العقكد االختيارية كعقد  95/07كقد أضاؼ األمر 
 المنقكلة. ضماف األشخاص

كما يجب عمى الناقؿ الحصكؿ عمى رخصة الستغبلؿ كممارسة نشاطات النقؿ سكاء عف 
، 04/4157طريؽ سيارات األجرة أك الحافمة، كقد نص عمى ىذه الشركط المرسـك التنفيذم رقـ 

                                                           

المتعمؽ بالتأمينات المعدؿ  1995يناير  25ق المكافؽ ؿ  1415شعباف  23المؤرخ في  07-95مر رقـ األمف  64المادة  1
-12المؤرخة في  15، ج ر عدد 2006فبراير  20ق المكافؽ ؿ 1427محـر  21المؤرخ في  04-06كالمتمـ بالقانكف رقـ 

03-2006 . 
 . نفسوالفقرة الثانية مف األمر  64مادة ال 2
 . نفسومف األمر  63المادة  3
 . نفسومف األمر  67المادة  4
 .95/07المعدؿ لؤلمر  04- 06مف القانكف  14ك 13المادة  5
 . 428العرباكم نبيؿ صالح، المرجع السابؽ، ص  6
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تخضع ممارسة نشاطات األشخاص " منو عمى أنو: 03، حيث نصت المادة 04/4151
قة يسمميا مدير النقؿ في الكالية المختص إقميميا كفيما كالبضائع عبر الطرقات لرخصة مسب

يخص خدمات النقؿ العمكمي عبر الطرقات ذات المنفعة الكطنية، تككف المكافقة المسبقة 
 ."لمكزير المكمؼ بالنقؿ مطمكبة

كمف حؽ المسافر أف يرفض التعاقد كالسفر مع ناقؿ غير مؤمف، كما أف عدـ التأميف في 
بعقكبات جزائية مف المادة  09-11قا لمقانكف كيعاقب عميو بمكجب القانكفحد ذاتو يعتبر خر 

 منو. 64إلى غاية المادة  62
بعد صدكر حكـ  1911كنظاـ التأميف مف مسؤكلية الناقؿ ازدىر بصفة خاصة منذ سنة 

الذم شدد المسؤكلية عمى عاتؽ الناقؿ فيما يتعمؽ بنقؿ  21/11/1911النقض الشيير في 
 2.ا اعتبر أف في ذمة الناقؿ التزاما ضمنيا تعاقديا بسبلمة األشخاصاألشخاص إذ

كأسس ىذا الحكـ قضاءه عف أف عقد النقؿ مف عقكد حسف النية كىذا االلتزاـ مفركض أنو 
مف األمر المتعمؽ بالتأمينات الناقميف  166يدخؿ في نية المتعاقديف ضمنيا، كتمـز المادة 

مف مسؤكليتيـ المدنية عف األضرار التي يتعرض ليا  انك العمكمييف عف طريؽ البر أف يؤم  
 األشخاص أك البضائع التي ينقمكنيا سكاء عبر الطريؽ أك عبر السكؾ الحديدية.

تنص عمى عدـ سرياف  15-74مف األمر  03أما بالنسبة لمسكؾ الحديدية فإف المادة 
ف نفس األمر تنص بأف الدكلة م 02إلزامية التأميف بالنسبة لمسكؾ الحديدية كما أف المادة 

تؤمف نفسيا بنفسيا، كبالتالي فإف المؤسسة العمكمية لمنقؿ بالسكؾ الحديدية ىي التي تعكض 
 3.في حالة قياـ حادث قطار تسبب في أضرار المسافريف أك الغير

كمما سبؽ فإف المشرع الجزائرم قد سعى إلى إلزامية التأميف عمى السيارات كالحافبلت مف 
عكيض ضحايا الحكادث المركرية عف كافة األضرار التي تمحقيـ سكاءا كانت مادية أك أجؿ ت

معنكية.

                                                           

يحدد شركط تسميـ رخص  2004ديسمبر  20كافؽ ؿالم 1425ذك القعدة عاـ  08المؤرخ  04/415المرسـك التنفيذم رقـ  1
 .2004ديسمبر  22المؤرخ في  82ج ر عدد  الطرقات،ممارسة نشاطات نقؿ األشخاص كالبضائع عبر 

 .80جديدم معراج، المرجع السابؽ، ص 2
 .28- 27ص ، المرجع السابؽ، بكعمي فادية 3
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 :ةخاتم

في الختاـ نككف قد بينا أف عقد نقؿ األشخاص ىك االتفاؽ الذم يمتـز بمقتضاه الناقؿ بأف 
صائص يقـك بكسائمو الخاصة بنقؿ شخص مف مكاف إلى آخر مقابؿ أجرة معينة، حيث بينا خ

ىذا العقد كآثاره، كما رأينا انو مف العقكد التجارية التي يجكز إثباتيا بكافة الطرؽ عمبل بمبدأ 
 حرية اإلثبات في المكاد التجارية.

إضافة إلى ذلؾ فقد رأينا أف القضاء استقر عمى اعتبار مسؤكلية النقؿ مسؤكلية عقدية، إذ 
ضماف سبلمة الراكب، بحيث يمتـز الناقؿ بإيصاؿ أف عقد النقؿ يمقي عمى عاتؽ الناقؿ التزاما ب

كليس التزاما ، المسافر سالما معافى إلى الكجية المراد الكصكؿ إلييا، كىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة
مف القانكف التجارم، إضافة إلى  62ببذؿ عناية كما يرل البعض، كىذا ما نصت عميو المادة 

كذلؾ مف خبلؿ كضع المشرع لقكانيف تبيف كيفية  ذلؾ يمكف أف تككف المسؤكلية بقكة القانكف
التعكيض عف الضرر مباشرة دكف الرجكع إلى ككف ىذه المسؤكلية عقدية أك تقصيرية، كما أف 
التزاـ الناقؿ بضماف سبلمة المسافر ال يعني بالضركرة أنو ال يستطيع الدفع بعدـ مسؤكليتو، 

قؿ مف خبلليا أف يدفع بعدـ مسؤكليتو، فيناؾ حاالت معينة نص عمييا القانكف يمكف لمنا
كالسبب األجنبي كالقكة القاىرة أك خطأ المسافر أك فعؿ الغير كفؽ الشركط المذككرة في ىذه 

 الدراسة.
كما رأينا أف مف نتائج كآثار قياـ ىذه المسؤكلية إلزاـ الناقؿ بتعكيض المسافر عف الضرر 

فقا ألحكاـ دعكل المسؤكلية، كسكاءن كاف التعكيض الذم يمحقو جراء إخبلؿ الناقؿ بالتزاماتو، ك 
 عف األضرار البدنية أك أضرار التأخير أك تمؾ المتعمقة بيبلؾ كتمؼ أمتعة المسافر.

 كمف خبلؿ ىذه الدراسة فإننا نقترح ما يمي:
عمى المشرع كضع أحكاـ صريحة كمفصمة خاصة بعقد النقؿ، كما فعمت العديد مف  -

عتبار أف محؿ العقد ىنا ىك المسافر، كذلؾ حفاظا عمى حياتو كىك التشريعات، كذلؾ عمى ا
 بذلؾ أىـ بكثير مف عقد نقؿ البضائع الذم محمو البضاعة.

نظرا لكثرة حكادث المركر في السنكات األخيرة، كباعتبار أف المسافر ىك الطرؼ الضعيؼ  -
ركاح الركاب، إضافة في عقد النقؿ، فإنو يجب كضع قكانيف أكثر ردعا مف أجؿ الحفاظ عمى أ

 إلى إلزامية التأميف عمى النقؿ بالسكؾ الحديدية.
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كذلؾ عمى المشرع إدراج مكاد خاصة لتحديد طريقة التعكيض عف األضرار البدنية كأضرار  -
التأخير ككذلؾ أضرار تمؼ أمتعة المسافر، كذلؾ مف أجؿ جبر الضرر الذم يمحؽ المسافر 

 كيجعمو في مأمف مما يمحقو مف ضرر.
كجكب كضع معايير خاصة لمكسائؿ التي تخصص لمنقؿ، ألننا قد الحظنا في السنكات  -

األخيرة أف بعض الكسائؿ المخصصة لمنقؿ ال تتكفر عمى المعايير الكافية، كمعايير السبلمة 
كالراحة، مقارنة بكسائؿ نقؿ متطكرة أخرل، ألف نكعية كجكدة كسيمة النقؿ ربما تمعب دكرنا كبيرنا 

 سبلمة المسافر، كىذا ما نشيده عمى أرض الكاقع.  في ضماف
كأخيرا يمكننا القكؿ أف اإلشكاالت المتعمقة بعقد النقؿ كمسؤكلية الناقؿ تعتبر كثيرة 
كمتجددة كذلؾ تبعنا ألىمية النقؿ ككثرتو كاستمراريتو، كنظرنا لذلؾ فإنو عمى المشرع مبلزمة 

نكنية التي يمكف أف تنجر عنيا، إضافة إلى األحكاـ كمزامنة ىذه األحداث كاستنباط األحكاـ القا
القضائية المتعمقة بيذا المكضكع سكاءن عمى المستكل الكطني أك الدكلي، كذلؾ مف أجؿ كضع 
قالب قانكني يعمؿ عمى حماية المسافر باعتباره الطرؼ الضعيؼ في العقد كيكفر لمناقؿ ما 

 يسعى إليو مف ربح جراء قيامو بعممية النقؿ.



 

 
 

 
 

قائنة املصادر 
 واملراجع
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 المراسيم:-سادسا

يتعمؽ بتحديد شركط  1980فبراير سنة  16المؤرخ في  77-16مرسـك تنفيذم رقـ  .1
سنة الصادرة  08 ج ر عدد ،ضرار كمعاينتياالتطبيؽ الخاصة باجراءات التحقيؽ في األ

1980. 
يتعمؽ بتحديد شركط التطبيؽ  1980فبراير سنة  16الصادر بتاريخ  35 80مرسـك رقـ  .2

 .1980سنة الصادرة  08ج ر عدد ،ضرار كمعاينتياجراءات التحقيؽ في األإالخاصة ب
 ،2004ديسمبر 20المكافؽ ؿ 1425ذك القعدة  8المؤرخ في  415-04مرسـك التنفيذم  .3

ج ر ع ، كالبضائع عبر الطرقات شخاصيحدد شركط تسميـ رخص ممارسة نشاطات نقؿ األ
 .2004ديسمبر  22المؤرخة في  82
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 الصفحة العنـــــــوان

 - إهداء

 - شكر وعرفان

 01 مقدمة

 03 لتمهيدي: ماهية عقد النقل البري لألشخاصالمبحث ا

 03 المطمب األكؿ: مفيكـ عقد النقؿ البرم لؤلشخاص

 03 عقد النقؿ البرم لؤلشخاص تعريؼ الفرع األكؿ: -

 05 الفرع الثاني: خصائص عقد النقؿ البرم لؤلشخاص  -

ثباتولثالفرع الثا -  08 : تككيف عقد النقؿ البرم لؤلشخاص كا 

 13 : آثار عقد النقؿ البرم لؤلشخاصالمطمب الثاني

 13 الفرع األكؿ: التزامات المسافر -

 15 الفرع الثاني: التزامات الناقؿ -

 18 الفصل األول: قيام مسؤولية الناقل البري لألشخاص

 18 المبحث األول: طبيعة مسؤولية الناقل البري لألشخاص وأساسها القانوني

 18 قؿ البرم لؤلشخاصالمطمب األكؿ: طبيعة مسؤكلية النا

 19 الفرع األكؿ: طبيعة مسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاص في فرنسا -

 22 الفرع الثاني: طبيعة مسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاص في مصر -

 24 الفرع الثالث: طبيعة مسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاص في الجزائر -

 24 رم لؤلشخاصالمطمب الثاني: األساس القانكني لمسؤكلية الناقؿ الب

 25 الفرع األكؿ: نظرية الخطأ أك )النظرية الشخصية( -

 27 الفرع الثاني: نظرية الضرر -

 27 الفرع الثالث: نظرية الضماف -

 29 الفرع الرابع: مكقؼ المشرع الجزائرم مف ىاتو النطريات -

 30 اإلعفاء منهاالبري لألشخاص و  المبحث الثاني: حاالت تحقق مسؤولية الناقل
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 30 لمطمب األكؿ: حاالت تحقؽ مسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاصا

 31 الفرع األكؿ: مسؤكلية الناقؿ عف األضرار التي تصيب المسافر -

 33 الفرع الثاني: مسؤكلية الناقؿ عف األضرار التي تصيب األمتعة -

 34 الفرع الثالث: مسؤكلية الناقؿ عف أضرار التأخير -

 34 الناقؿ البرم لؤلشخاص مف المسؤكلية المطمب الثاني: حاالت إعفاء

 35 الفرع األكؿ: األسباب القانكنية إلعفاء الناقؿ مف المسؤكلية -

 37 الفرع الثاني: األسباب اإلتفاقية إلعفاء الناقؿ مف المسؤكلية -

 40 الفصل الثاني: آثار قيام مسؤولية الناقل البري لألشخاص

 40 الناقل البري لألشخاص ليةالمبحث األول: إجراءات رفع دعوى مسؤو 

 40 المطمب األكؿ: أطراؼ دعكل مسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاص

 41 الفرع األكؿ: المدعي )المسافر( -

 42 الفرع الثاني: المدعى عميو )الناقؿ( -

 43 المطمب الثاني: المحكمة المختصة

 43 الفرع األكؿ: إختصاص القضاء العادم -

 45 محاكـ الجزائيةالفرع الثاني: إختصاص ال -

 46 المطمب الثالث: تقادـ دعكل المسؤكلية

 47 الفرع األكؿ: مدة التقادـ -

 49 كانقطاعوالفرع الثاني: سرياف التقادـ ككقفو  -

 51 الفرع الثالث: آ ثار التقادـ -

 52 المبحث الثاني: التعويض كجزاء في دعوى مسؤولية الناقل البري لألشخاص

 52 التعكيض المطمب األكؿ: مفيكـ

 52 الفرع األكؿ: تعريؼ التعكيض -

 53 الفرع الثاني: أنكاع التعكيض -

 56 المطمب الثاني: تقدير قيمة التعكيض

 56 الفرع األكؿ: التعكيض عف األضرار البدنية -
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 59 الفرع الثاني: التعكيض عف أضرار التأخير -

 59 الفرع الثالث: التعكيض عف األضرار التي تصيب األمتعة -

 60 الفرع الرابع: التعكيض عف كفاة المسافر -

 61 المطمب الثالث: التأميف مف مسؤكلية الناقؿ البرم لؤلشخاص

 61 مف المسؤكلية الفرع األكؿ: تعريؼ التأميف -

 62 مف المسؤكلية الفرع الثاني: أنكاع التأميف -

 46 مف المسؤكلية الفرع الثالث: إلزامية التأميف -
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