أحكاـ تمييدية
مادة (  ) 1تعريفات
في نطاؽ تطبيؽ ىذا القانكف يقصد بالعبارات المبينة أدناه المعاني الكاردة قريف
كؿ منيا ما لـ يدؿ السياؽ خبلؼ ذلؾ.
القطاع المختص

المجنة الشعبية العامة لممكاصبلت كالنقؿ أك مف يحؿ
محميا.

الس ػ ػ ػ ػ ػػمطة البحري ػ ػ ػ ػ ػػة الجيػة المسػػةكلة عػػف تطبيػؽ كمتابعػػة تن يػػذ التشػريعات
المختصة

البحريػػة المحميػػة كالدكليػػة ك األنشػػطة البحريػػة كاقت ػراح
ما يمزـ بشأنيا.

الجي ػ ػ ػ ػػة المختص ػ ػ ػ ػػة الجيػ ػػة االعتباريػ ػػة المسػ ػػتقمة المنشػ ػػأة

ػ ػػمف السػ ػػمطة

بالميناء

البحري ػػة كالمس ػػةكلة ع ػػف التس ػػجيؿ تكاجػ ػراءات الت ت ػػيش

ميناء التسجيؿ

ك ػػؿ مين ػػاء ليب ػػي معتم ػػد كمين ػػاء تس ػػجيؿ أك أم مين ػػاء

البحرم بالميناء.

آخر ي اؼ مف القطاع المختص.
الس ينة:

ىي كػؿ منشػأة بحريػة تكػكف معػدة لمعمػؿ فػي المبلحػة
البحرية كلك لـ تيدؼ لمربح.

ممحقات الس ينة:

األجيزة كاألثاث كساةر األشياء المعدة لخدمػة السػ ينة
أك تزيينيا.

س ف الدكلة

الس ػ ف الحربيػػة كالس ػ ف المممككػػة لجيػػات عامػػة ك يػػر
مخصصة لئل راض التجارية
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مادة (  ) 2المالحة البحرية
تشمؿ كافة أنكاع المبلحة بيف المكاني الميبية أك عمى الساحؿ الميبي أك في المياه
اإلقميمية الميبية ،كألم رض كانت سكاء لمنقؿ أك الصيد أك النزىة أك القطر أك
إجراء البحكث.
مادة (  ) 3تطبيؽ إحكاـ القانوف
ال تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى س ف الدكلة كالس ف التي ال تزيد حمكلتيا الكمية
عف ماةة كخمسكف طف مسجؿ .عدا الحاالت التي يرد بشأنيا نصا صريحا.
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الباب األوؿ
السفينة
الفصؿ األوؿ
جنسية السفينة وممكيتيا
: 1آثار الجنسية

مادة ( )4اكتساب الجنسية.
تعتبر الس ينة ليبية ميما كانت حمكلتيا إذا كاف ميناء تسجيميا ليبيان ،ككاف

نص يا عمى األقؿ يممكو أشخاص ليبيكف أك شركات ليبية كيجكز لمقطاع

المختص بناءان عمى عرض مف السمطة البحرية المختصة أف تدخؿ في حكـ
الميبييف كالشركات الميبية األشخاص األجانب كالشركات األجنبية بشرط أف يككف
مكطف األشخاص أك محؿ إقامتيـ في ليبيا كأف تككف الشركات األجنبية مؤسسة
في ليبيا أك مقر عمميا الرةيسي أك نشاطيا في ليبيا .
مادة ( )5حؽ المالحة الساحمية
لمس ف الميبية كحدىا حؽ المبلحة الساحمية كالقياـ بإعماؿ القطر كالصيد كالنزىة
في المياه الميبية ،ككذلؾ الس ف األجنبية المصرح ليا بذلؾ.
مادة ( ) 6السفف التي في حكـ السفف الميبية.
تنزؿ منزلة الس ف الميبية ،الس ف المصادرة لمخال تيا التشريعات الميبية  ،كذلؾ
بعد اتخاذ اإلجراءات القانكنية المناسبة محميا كدكليا ،مع مراعاة أحكاـ ال قرة (ج)
مف المادة ( )77مف ىذا القانكف.
مادة ( ) 7رفع العمـ الميبي.

عمى كؿ س ينة ليبية أف ترفع العمـ الميبي كال يحؽ ليا أف ترفع عمـ آخر إال في

الحاالت المسمكح بيا قانكنا.
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مادة ( ) 8الجرائـ المرتكبة عمى ظير السفف الميبية.
تعتبر الجراةـ المرتكبة عمى ظير الس ف التي ترفع العمـ الميبي ،كأنيا مرتبكة في
األ ار ي الميبية ،كتخ ع لمقكانيف الخاصة بذلؾ.
مادة (  )9السفينة ماال منقوال.
مع مراعاة أحكاـ ىذا القانكف تعتبر الس ينة ماال منقكال خا عا لمقكاعد القانكنية
العامة.
 : 2ممكية السفينة
مادة (  ) 11اكتساب الممكية.
تتحقؽ ممكية الس ينة بأحد المصادر التالية:
أكال:
 .1تصريح كقبكؿ تجريو الجية المختصة بالميناء أك عقد مبايعة يجريو محرر
عقكد رسمي،
 .7عقد شراء مف الخارج مصحكبا بشيادة شطب مف دكلة العمـ السابقة.
 .3شيادة بناء لحساب المالؾ خالية مف القيكد مف متعيد البناء.
 .4االنتقاؿ باإلرث أك الكصية.
 .5أية كثيقة رسمية أخرل معترؼ بيا.
ثانيا :
تكتسب المصادر المبينة أعبله أثرىا بتسجيميا في صحي ة الس ينة بميناء
التسجيؿ.
مادة (  ) 11أشكاؿ الممكية.
4

تككف ممكية الس ينة إما ممكية عامة أك خاصة أك ممكية عمى الشيكع
مادة (  ) 12الممكية عمى الشيوع.

تعني اشتراؾ عدد مف الشركاء في ممكية س ينة معينة كؿ حسب الحصة المقيدة

باسمو ك يرجح رأم األ مبية في جميع ما يتعمؽ بمصمحة المشتركيف ما لـ ينص
عمى خبلؼ ذلؾ ،كتتكفر األ مبية بمكافقة المالكيف ألكثر مف نصؼ الحصص.
مادة ( ) 13مدى مسئولية المالؾ عمى الشيوع.
ال يسػػأؿ المالػػؾ عمػػى الشػػيكع عػػف االلت ازمػػات الناشػػةة عمػػى الس ػ ينة إال فػػي حػػدكد
حصػػتو فيمػػا يتعمػػؽ بالمسػػةكلية الشخصػػية ،كفػػي األح ػكاؿ األخػػرل لػػو أف يتب ػ أر مػػف
االلت ازمػػات الناشػػةة عػػف عمػػؿ رفػػض المكافقػػة عميػػو كذلػػؾ بتخميػػو عػػف حصػػتو فػػي
ىػذا الممػػؾ المشػػترؾ كتػػكزع فػي ىػػذه الحالػػة حصػػتو بػيف سػػاةر الشػػركاء بنسػػبة حػػؽ
كؿ منيـ في الس ينة.
مادة ( ) 14رىف السفينة الممموكة عمى الشيوع.

لكؿ مالؾ عمى الشيكع أف يجرل عمى حصتو في الس ينة ما يشاء مف التصرفات

 ،باستثناء التصرفات التي يترتب عمييا رىنا بحريا فبل يجكز إال بمكافقة المالكيف
الحاةزيف لثبلثة أرباع الحصص.

مادة ( )15إخطار الشركاء بالبيع.
 .1إذا ر ب احد المالكيف عمى الشيكع بيع حصتو في الس ينة لغير الشركاء
كجب عمى المشترم إخطار المالكيف اآلخريف بكتاب مصحكب بعمـ الكصكؿ
بالبيع كالثمف المت ؽ عميو.
 .7لكؿ مالؾ أف يسترد الحصة المباعة بإعبلف يكجو لكؿ مف الباةع كالمشترم
بشرط أف يدفع الثمف كالمصاريؼ كذلؾ خبلؿ ثبلثيف يكما مف تاريخ اإلخطار
المشار إليو في ال قرة السابقة كلو أف يقيـ الدعكل عند االقت اء.
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 .3إذا طمب االسترداد أكثر مف مالؾ قسمت الحصة المبيعة بينيـ بنسبة
حصصيـ.
مادة ( )16مدى االختصاص القضائي.

ال يجكز لممحكمة أف تأذف ببيع الس ينة المممككة عمى الشيكع بالمزاد إال بمكافقة
مف يممككف نص يا عمى األقؿ ما لـ يكجد ات اؽ كتابي عمى خبلؼ ذلؾ.
 : 3التصرؼ في السفينة

مادة (  ) 17البيع والتأجير ألجنبي.
إذا أراد صاحب الس ينة الميبية بيعيا ألجنبي أك تأجيرىا لمدة تزيد عف سنتيف ،
أف يخطر السمطة البحرية المختصة كتابيا لمحصكؿ عمى اإلذف بذلؾ  ،تكاذا لـ
تبد السمطة البحرية أم اعت ار ا مسببا عمى التصرؼ خبلؿ ثبلثيف يكما مف
تاريخ إعبلميا  ،اعتبر عدـ الرد مكافقة

منية لصاحب الس ينة.

مادة ( )18بيع السفينة المرىونة أو المحجوزة ألجنبي .
يقع باطبلن بيع الس ينة المحجكزة أك المرىكنة ألجنبي إال بمكافقة السمطات
المختصة.

الفصؿ الثاني

تسجيؿ السفينة ووثائقيا
 :1أحكاـ عامة في التسجيؿ
مادة (  ) 19تحديد مواني التسجيؿ وسجالتيا.

تعتمد مكاني التسجيؿ الحالية كتعػػد سجبلت التسجيؿ كفؽ البيانات الكاردة في

المادة ( ) 72مف ىذا القانكف .كترقـ ص حات السجؿ ترقيما متسمسبل ،يخصص
لكؿ س ينة صحي ة خاصة بيا دكف سكاىا ،كيمثؿ رقـ الصحي ة رقـ تسجيؿ
الس ينة.
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مادة (  ) 21البيانات الواجب إدراجيا في سجؿ السفف
يجب أف تدرج البيانات التالية بسجؿ الس ف:
 .1أسػػـ الس ػ ينة كاالسػػـ الس ػابؽ ( إف كجػػد) تكاذا كجػػدت عػػدة س ػ ف باسػػـ كاحػػد الحػػؽ
بكؿ اسـ رقما مميزا.
 .7رقـ ميناء التسجيؿ.
 .3رقـ المنظمة البحرية الدكلية .
 .4رقـ منظكمة السبلمة البحرية .
 .5إشارة النداء الدكلية لمس ينة.
 .6نكع الس ينة.
 .7تاريخ كمكاف بناؤىا.
 .8مكاص ات الس ينة – الطكؿ  ،العرض  ،العمؽ  ،الحمكلة الكمية كالصافية.
 .9نكع كعدد المحركات الدافعة كقكتيا كتاريخ كمكاف صنعيا.
 .12أسـ أك أسماء المبلؾ كجنسياتيـ كعناكينيـ مع بياف حصة كؿ منيـ.
 .11اسـ كجنسية مجيز الس ينة كعنكانو – إف كجد .-
 .17اسـ كجنسية كعنكاف مستأجر الس ينة – إف كجد -
 .13ما يط أر عمى الس ينة مف حجز أك رىكف أك امتيازات.
 .14أم تغيير أك تمؼ أك ت كيؾ أك بيع يط أر عمى الس ينة.
 .15تاريخ تعميؽ اكشطب تسجيؿ الس ينة – إف كجد -
 .16أية بيانات أخرل
مادة (  ) 21سجؿ التصريحات والسندات
تتخذ الجية المختصة بالتسجيؿ في الميناء سجبلن تثبت فيو باألرقاـ المتسمسمة
كبالتتابع التصريحات كالسندات المقدمة ليا كيسمـ لذكم الشأف إشعا انر بالتسميـ
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يذكر فيو رقـ السجؿ المدكف فيو تصريحو كرقـ كتاريخ التسجيؿ كيحدد تاريخ
التسجيؿ ىذا مرتبة االمتياز .تكاذا كانت الطمبات المتعمقة بس ينة كاحدة مقدمة في
يكـ كاحد حددت الساعة التي يكدع فييا الطمب مرتبة االمتياز لمحقكؽ المترتبة
عمى الس ينة .تكاذا قدمت في كقت كاحد طمبات عدة تتعمؽ بس ينة كاحدة ذكر
ذلؾ في السجؿ كسجمت الحقكؽ متزاحمة.

مادة ( )22قوة البيانات بسجؿ تسجيؿ السفف.
كػػؿ بيػػاف يػػدرج فػػي سػػجؿ تسػػجيؿ الس ػ ف يقػػع تحػػت طاةمػػة الػػبطبلف إذا لػػـ يقتػػرف
بتكقيع المختص بالتسجيؿ كختـ ميناء التسجيؿ.
مادة ( ) 23إبطاؿ الصحائؼ السابقة وسندات الممكية.
إذا أنشأت جية التسجيؿ في الميناء صحي ة جديدة تمغي الصحي ة السابقة،
كتبطؿ بك ع عبلمة اإللغاء كختـ الميناء مش كعان بتكقيع المختص بالتسجيؿ

كيبطؿ بالطريقة ن سيا سند الممكية كشيادة التسجيؿ كيحت ظ بيما في مكتب

التسجيؿ.
مادة ( )24إثبات سعة السفينة.
يتـ إثبات حمكلة الس ف ،عمى ن قة المالؾ  ،كفقا لآلتي:
 .1الحصكؿ عمى شيادة ( قياس الحمكلة الدكلية ) لمس ف الخا عة لمقكاعد
الدكلية بالخصكص.
 .7تتكلى السمطة البحرية المختصة تنظيـ صرؼ شيادات الحمكلة لمس ف
كالكحدات البحرية الغير خا عة لمقكاعد الدكلية كذلؾ عمى
ال كابط التي ت عيا في ىذا اإلطار.
مادة ( )25الحصوؿ عمى البيانات المسجمة.
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كء

عمى المسةكؿ بالجية المختصة بالتسجيؿ في الميناء أف يعطي كؿ صاحب
بناء عمى طمبو بيانان عامان أك خاص نا بما أثبت في صحي ة تسجيؿ
مصمحة ن
الس ينة أك خبلصة مف فحكل المستندات.
مادة ( ) 26مسئولية الجية المختصة بالتسجيؿ في الميناء.
تككف الجية المختصة بالتسجيؿ في الميناء مسةكلة عف األفعاؿ اآلتية:
 -1إ اليػػا فػػي السػػجبلت ذكػػر قيػػد احتيػػاطي أك تسػػجيؿ أك شػػطب مطمػػكب حسػػب
األصكؿ.
 -7إ الي ػػا ف ػػي ش ػػيادات التس ػػجيؿ أك الخبلص ػػات الت ػػي كقعتي ػػا ذك ػػر قي ػػد أك قي ػػكد
احتياطية أك تسجيؿ أك شطب مدرج في السجؿ.
 -3مخال ػػة أص ػػكؿ كبط ػػبلف القي ػػكد االحتياطي ػػة أك التس ػػجيؿ أك الش ػػطب الم ػػدرج ف ػػي
السجؿ.
 -4اإل ػ ػػاؿ كمخال ػ ػػات األص ػ ػػكؿ ف ػ ػػي التص ػ ػػاريح كمحا ػ ػػر ال ػ ػػبط الت ػ ػػي
تنشةيا.
كذلؾ ف بلن عف األحكاـ القانكنية النافذة المختصة بمسةكلية المكظ يف العمكمييف
كفي كؿ األحكاؿ المذككرة أعبله تككف الدكلة مسةكلة عف التعكيض في حاؿ عجز

مكظ ييا عف الدفع.

 : 2إجراءات التسجيؿ
مادة ( )27مواعيد التسجيؿ.
أ .مع مراعاة المادة ( )4مف ىذا القانكف  ،يجب تسجيؿ الس ينة خبلؿ
خمسة عشرة يكما مف تاريخ بناؤىا أك امتبلكيا كذلؾ بعد فحصيا
كمعاينتيا مف قبؿ السمطة البحرية المختصة.
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ب .ال يأذف بتسجيؿ أية س ينة  ،ما لـ تكف متمشية كالتشريعات المحمية
المنظمة لممبلحة البحرية كمعايير السبلمة البحرية الدكلية  ،كمصن ة لدل
إحدل ىيةات التصنيؼ الدكلية المعتمدة بقرار مف القطاع المختص.
ج .يعاقب مالؾ الس ينة الذم ال يقكـ بكاجب تسجيميا كفقا إلحكاـ ال قرة
األكلى مف ىذه المادة بالحبس مدة ال تجاكز الشيريف كبغرامة ال تجاكز
أل ا دينار ليبي أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف  ،كيعاقب كؿ مف صاحب
الس ينة كالرباف بذات العقكبة إذا خال ا نص ال قرة (ب ) مف ىذه المادة ما
لـ يثبت كجكد قكة قاىرة حالت دكف إجراء التسجيؿ .
مادة (  ) 28طمبات التسجيؿ.
أ .يجرل التسجيؿ في أحد مكاني التسجيؿ المحددة بمكجب المادة ( )19مف
ىذا القانكف  ،بناء عمى تصريح مكتكب يقدمو المالؾ إلى الجية المختصة
بالتسجيؿ الس ف في الميناء معز از بالمستندات التي تثبت منشأ ممكيتو ليا
إ افة إلى شيادة الشطب مف ميناء التسجيؿ السابؽ إف لـ تكف جديدة
اإلنشاء.
ب .إذا كانت الس ينة ممكا لشركة فعمى ممثؿ الشركة القانكني بص تو أف يدلي
بتصريحو مكتكبا لذات السمطة معز از باألكراؽ كالمستندات التي تثبت ممكية
الشركة لمس ينة .كأما إذا كانت ممكية الس ينة عمى الشيكع فعمى مبلكيا
تحديد ممثؿ عنيـ  ،معز از بالمستندات التي تثبت حصة كؿ كاحد عمى حدة
كلمجية المختصة بالتشغيؿ في الميناء أف تطمب عرض الشيكد إذا رأت
ركرة لذلؾ ،كيحرر مح ار بما تقدـ يكقعو صاحب التصريح كالمختص
بسمط ة التسجيؿ في الميناء كيشترط أف تدرج بمح ر التسجيؿ البيانات
الكاردة في المادة ( ) 72مف ىذا القانكف.
ج .تصدر لمس ينة المسجمة شيادة تسجيؿ مؤقتة تسرم لمدة تسعكف يكما مف
تاريخ تحرير مح ر التسجيؿ ،فإذا قدمت طعكنا في التسجيؿ خبلؿ تمؾ
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المدة تمدد ىذه المدة لحيف تسكية مك كع الطعكف.كمف ثـ تصدر ليا
شيادة تسجيؿ رسمية تككف

مف كثاةؽ الس ينة.

مادة ( )29تعميؽ محضر التسجيؿ.
يعمؽ مح ر التسجيؿ المنصكص عميو في المادة السابقة عمى المكحة المعدة
لذلؾ في ميناء التسجيؿ كترسؿ صكرة طبؽ األصؿ مف ىذا المح ر إلى
المكاني األخرل كىػي بدكرىا تقكـ بتعميقو عمػى لكحاتيا الخاصة لدل تسمميا لو.
مادة ( )31شيادة التسجيؿ.
تحػ ػػدد السػ ػػمطة البحريػ ػػة نمكذجػ ػػا لشػ ػػيادة التسػ ػػجيؿ  ،يػ ػػتـ إصػ ػػدارىا مػ ػػف نسػ ػػختيف
إحػػداىما تظػػؿ

ػػمف كثػػاةؽ الس ػ ينة كتحػػت ظ السػػمطة البحريػػة المختصػػة بالنسػػخة

الثاني ػػة  ،كلص ػػاحب السػ ػ ينة دكف يػ ػره الح ػػؽ ف ػػي الحص ػػكؿ عم ػػى س ػػند الممكي ػػة
مطابقا لما في صحي ة س ينتو ،كىذه النسخة أسمية يعطييا مسةكؿ جيػة التسػجيؿ
فػي المينػاء الصػبغة الرسػمية بتكقيعػو عمييػػا كختميػا بخػتـ مينػاء التسػجيؿ كال يحػػؽ
لساةر أصحاب الحقكؽ كالمرتينيف الحصكؿ عمى شيادة بقيد حقيـ.
مادة (  ) 31فقد أو ىالؾ شيادة التسجيؿ أو سند الممكية.
إذا فقد أك تمؼ أك ىمؾ سند الممكية أك شيادة التسجيؿ فعمى صاحب الس ينة
تقديـ طمبا مصحكبا بالمستند المت رر  ،إف كجد  ،إلى جية التسجيؿ في الميناء
إلصدار سندان أك شيادة جديدة بدال مف الشيادة السابقة ذلؾ كيؤشر عمى المستند
المسترجع باإللغاء كيدكف ذلؾ بصحي ة تسجيؿ الس ينة.

مادة ( )32نقؿ التسجيؿ.

يجكز نقؿ تسجيؿ الس ينة مف ميناء تسجيميا إلى ميناء تسجيؿ ليبي آخر بطمب

مكتكب مف مالكيا أك الشركاء الذيف ال تقؿ مجمكع حصصيـ في الس ينة عف
النصؼ  ،كت تح لمس ينة في ىذه الحالة صحي ة في ميناء التسجيؿ الجديد عمى
أف يظؿ رقميا السابؽ ثابتا حتى كلك كاف رقـ الصحي ة الجديدة ال يطابؽ رقميا
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السابؽ  ،كتنقؿ لمصحي ة الجديدة كؿ القيكد المدرجة في الصحي ة السابقة التي
يؤشر عمييا بإلغاء تسجيؿ الس ينة.
مادة (  ) 33تعديؿ البيانات.
 .1عمى صاحب

الس ينة أف يبمغ الجية المختصة بالتسجيؿ في

الميناء بكؿ تعديؿ ذك طابع رسمي يط أر عمى البيانات المسجمة
بصحي ة الس ينة  ،كيقدـ طمب التعديؿ مرفقا بالمستندات الرسمية
المعززة لمبيانات المطمكب تعديميا كذلؾ خبلؿ خمسة عشرة يكما
مف تاريخ حصكليا  ،كيدكف م مكنيا في صحي ة الس ينة كيؤشر
بذلؾ في شيادة تسجيميا .
 .7لمسمطة البحرية معاقبة صاحب الس ينة بغرامة ال تجاكز ألؼ
دينار ليبي إذا خالؼ ال قرة ( )1مف ىذه المادة.
مادة (  ) 34الطعف في التسجيؿ.
ال يجكز الطعف في التسجيؿ إذا انق ت ثبلثة أشير عمى تاريخ تعميؽ مح ر
التسجيؿ دكف ادعاء أك اعتراض كلممت رر بعد انق اء تمؾ المدة إقامة دعكل
التعكيض عمى صاحب التصريح.
مادة (  ) 35إجراءات الطعف.

يسمـ المعترض طمبات اعت ار اتو إلى الجية المختصة بالتسجيؿ في الميناء قبؿ
انق اء المدة المذككرة في المادة السابقة كعمى السمطة البحرية المختصة بعد
انق اء ىذه المدة أف تحيؿ االعت ار ات إلى قمـ كتاب المحكمة االبتداةية التابع
ليا الميناء كعمى قمـ الكتاب أف يبمغيا لصاحب التصريح عف طريؽ مح ر
خبلؿ خمسة عشرة يكما مف تسممو ليا كلصاحب التصريح ميمة خمسة عشرة
يكما لمرد عمييا ثـ يستدعي رةيس المحكمة بالطريقة ن سيا الخصكـ إلى جمسة

عمنية لم صؿ في الطمبات كاالعت ار ات المذككرة كال يجكز الطعف في الحكـ
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الذم تصدره المحكمة يابيا إال بطريؽ االستةناؼ خبلؿ خمسة عشرة يكما مف
تاريخ تبميغ الحكـ.
مادة ( )36شطب التسجيؿ.

 .1إذا بيعت الس ينة إلى أجنبي ، ،فعمى المالؾ المسجمة باسمو
الس ينة أف يسحب كيعيد إلى الجية المختصة بالتسجيؿ في
الميناء الذم كانت مسجمة بو  ،كؿ المستندات كالشيادات الدكلية
الصادرة ليا باسـ الدكلة الميبية  ،كفي حاالت المصادرة أك الغرؽ
أك اليبلؾ  ،عميو أف يعيد لمسمطة المذككرة ما لديو مف شيادات
كمستندات تخص الس ينة  ،كفي كؿ األحكاؿ يجب أف يتـ ذلؾ
خبلؿ خمسة عشرة يكما ،إذا ما كقع البيع أك اليبلؾ في المياه
الميبية  ،كخبلؿ مدة ال تجاكز ثبلثة أشير إذا حدث ذلؾ بالخارج
 .كبإنزاؿ العمـ الميبي كصدكر شيادة الشطب ترفع المسةكلية
القانكنية لمدكلة الميبية عف الس ينة.
 .7يعاقب مالؾ الس ينة عند مخال ة ىذه األحكاـ بالحبس مدة ال
تجاكز شي ار أك بغرامة ال تجاكز ألؼ دينار أك بإحدل ىاتيف
العقكبتيف .كيجكز فيما عدا ذلؾ حجز الس ينة إذا جاز الحجز.

مادة { }37رسوـ التسجيؿ والقيد والكشؼ.
بناء عمى عرض السمطة البحرية المختصة تحدد بقرار مف القطاع المختص
رسكـ التسجيؿ كالقيد ككذلؾ مقابؿ الكشؼ ال ني إلصدار الشيادات الدكلية
كتراخيص المبلحة.
 : 3وثائؽ السفينة والعالمات المميزة
مادة ( )38العالمات المميزة لمسفينة.
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عمى الس ف الخا عة لمتسجيؿ ،أف تمتزـ باألحكاـ التالية:
 .1كتابة أسميا عمى جانبي المقدمة بالحركؼ العربية كالبلتينية ،كبالمؤخرة أسميا
كميناء تسجيميا.
 .7نقش رقـ المنظمة البحرية الدكلية حسب المعمكؿ بو دكليا.
 .3نقش رقـ منظكمة السبلمة البحرية حسب المعمكؿ بو دكليا.
 .4كتابة الحمكلة الصافية لمس ينة كرقـ تسجيميا  ،عمى الجية الخم ية مف كبرل
عكارض ظاىر الس ينة أك مف الجانب األمامي لمككة الكبرل.
 .5تحدد السمطة البحرية المختصة كي ية كمكاف إثبات العبلمات المميزة لس ف كج ار
فات الصيد كالنزىة كقكارب الخدمات العامة كالكحدات البحرية التابعة لمجيات
العامة كمختمؼ الكحدات البحرية الغير خا عة لمتسجيؿ.
مادة (  ) 39محو األحرؼ أو األرقاـ أو العالمات القانونية.
ال يجكز بأم كجو مف الكجكه محك األحرؼ أك األرقاـ أك العبلمات القانكنية أك
إخ اؤىا أك تزكيرىا  ،كيعاقب المتسبب في ذلؾ سكاء كاف صاحب الس ينة أك
ربانيا أك مجيزىا عند اإلخبلؿ بيذا الحكـ بعقكبة الحبس لمدة ال تزيد عف ثبلثة
أشير كبغرامة ال تزيد عف خمسة آالؼ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.
مادة ( )41الوثائؽ المالزمة لمسفينة.
عمى كؿ س ينة ليبية أف تحمؿ معيا الكثػاةؽ المبينػة أدنػاه كذلػؾ بالشػكؿ المطمػكب
قانكنا .
أكال :س ف أعالي البحار كالس ف الساحمية:
 )1شيادة تسجيؿ الس ينة.
 )7دفتر طاقـ الس ينة
 )3رخصة المبلحة لمسنة الجارية.
 )4شيادة الحد األدنى لسبلمة التشغيؿ .
 )5شيادة اإلبادة مف ال ةراف.
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 )6بياف الشحنة .
 )7الشيادة الصحية.
 )8دفتر الحكادث الرسمي ك دفتر أحكاؿ السطح.
 )9سجؿ الزيت.
 )12دفتر أحكاؿ اآلالت.
 )11الترخيص بالس ر.
 )17الشيادات الدكلية لمس ينة المنصكص عمييا في االت اقيات
كالمعاىدات الدكلية.
 )13أية كثيقة أخرل تنص عمييا التشريعات البحرية.
ثانيا :لمسمطة البحرية المختصة أف تحدد الكثاةؽ الرسمية المبلزمة لكؿ كحدة
بحرية خا عة لمقيد ،بما يتمشى ك ر يا كحمكلتيا كقكة محركاتيا.
مادة ( )41إبراز وثائؽ السفينة.
يجػػب إب ػراز أكراؽ الس ػ ينة المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػادتيف السػػابقتيف عنػػد طمػػب
سمطات الت تيش المختصة.
مادة ( )42حجز السفف الخالية مف الوثائؽ.
ك ػػؿ سػ ػ ينة أك كح ػػدة بحري ػػة خا ػػعة لمتس ػػجيؿ فتش ػػت كتب ػػيف أني ػػا ال تحم ػػؿ الكث ػػاةؽ
المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػادة ( ) 42مػػف ىػػذا القػػانكف أك أيػػا منيػػا  ،يػػتـ حجزىػػا فػػي
اقػػرب مينػػاء كيحػػرر مح ػ ار بػػذلؾ يحػػاؿ لمسػػمطة البحريػػة المختصػػة إلق ػرار مػػا ت ػراه
بشأنيا.
مادة ( )43التيرب مف حيازة الوثائؽ.
إذا تبتػػت نيػػة التيػػرب مػػف حمػػؿ الكثػػاةؽ الرسػػمية بقصػػد متعمػػد يعاقػػب كػػؿ مػػف
صاحب الس ينة كربانيا بالحبس لمدة ال تقؿ عف ثبلثة أشير كبغرامة ال تزيػد عػف
خمسة آالؼ دينار أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.
مادة ( )44حيازة وثائؽ مزورة أو وثائؽ سفينة أخرى.
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كؿ س ينة حاةزة كثاةؽ مزكرة أك كثاةؽ لس ينة أخرل يعاقب كؿ مف صاحبيا كربانيا
بالعقكبة المنصكص عمييا في المادة ( )43مف ىذا القانكف  ،ف بل عف جكاز حجز
الس ينة كبيعيا كفؽ القكاعد المنصكص عمييا في ىذا القانكف .

الفصؿ الثالث
الحقوؽ العينية

 :1قيد وشطب الحقوؽ
مادة ( )45إجراءات قيد الحقوؽ العينية وشروطو.

يجرل التسجيؿ بناء عمى تصريح صاحب الس ينة أك المحكؿ لو أم حؽ فييا كعمى

قبكؿ الشخص الذم يجرم التسجيؿ لصالحو .كيتـ كؿ مف التصريح كالقبكؿ أماـ السمطة
البحرية المختصة في ميناء التسجيؿ ،عمى أف تحرر مح انر بذلؾ ،كيجكز أف يتما أماـ

محرر العقكد بمكجب مستند رسمي يبمغ بو السمطة المذككرة أعبله كيشترط في التصريح
كالقبكؿ أف يشتمبل عمى البيانات التالية:
 -1بياف الس ينة التي يتناكليا التسجيؿ كرقـ صحي ة السجؿ.
-7ىكية المالؾ أك محكؿ الحؽ كالمنت ع مف التسجيؿ المراد إجراؤه.
-3بياف نكع الحؽ المراد تسجيمو.
-4بياف طريقة الشراء كالثمف عند االقت اء.
 -5بياف األحكاـ الخاصة المدرجة في االت اؽ  ،إف كجدت  ،كمبمغ الديف
كس ػػعر ال اة ػػدة كالعمكل ػػة كن ػػكع العمم ػػة المش ػػترطة ككي ي ػػة األداء قب ػػؿ حم ػػكؿ األج ػػؿ أك
الشركط التي ت يد التصرؼ أك الشركح المطمكب تسجيميا مع بياف الحؽ األساسػي كال
يمزـ أم تصػريح إذا كػاف المػدعي يسػتند إلػى القػانكف أك إلػى حكػـ اكتسػب قػكة الشػيء
المق ي أك إلى سند يخكؿ حكمان حؽ التسجيؿ.
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مادة ( )46سند قيد الحقوؽ.

كؿ ات اؽ ككؿ عقد بعكض أك بغير عكض ككؿ حكـ كاجب التن يذ كبكجو عاـ
كؿ عمؿ ايتو إنشاء حؽ عيني مترتب عمى س ينة مسجمة أك اإلخبلء منو أك
تعديمو أك إسقاطو أك تحكيمو ال يككف لو أثر حتى بيف المتعاقديف إال بعد تسجيمو
في ص حة التسجيؿ الخاصة بالس ينة .كيكتسب الحؽ في تسجيؿ الحقكؽ العينية

الكاقعة عمى الس ينة  ،بقكة االت اؽ أك العقد أك بمقت ى األحكاـ  ،ىذا كفي حالة
عدـ االلتزاـ بتدكيف تمؾ الحقكؽ في صحي ة التسجيؿ الخاصة بالس ينة قبؿ
تحكيميا لمغير  ،يجكز تحقيؽ ذلؾ بالق اء إذا لـ ين ذ أحد المتعاقديف التزامو
بر اه كيترتب عمى ذلؾ ف بلن عف حؽ الطرؼ المت رر مف التسجيؿ  ،أف
يطالب بالتعكيض كال سيما إذا جرل تحكيؿ الس ينة إلى الغير.

مادة (  ) 47التسجيؿ مثبت لمحؽ.
كؿ مف اكتسب حق نا في س ينة استنادان إلى ما قيد في صحي ة التسجيؿ الخاصة

بيا يثبت في حقو ..إال أف قكة القيكد بصحي ة التسجيؿ ال يحؽ لمغير التمسؾ

بيا إذا كاف عالمان بالعيكب أك بأسباب البطبلف قبؿ اكتساب الحؽ .كفي كؿ

األحكاؿ يحؽ لمطرؼ المت رر أف يقيـ عمى مف تسبب في ال رر دعكل

شخصية بالتعكيض.
مادة (  ) 48حؽ المتضرريف في تصحيح القيد.
ل ممت رر مف جراء تسجيؿ أك تعديؿ أك شطب أجرم بدكف سبب مشركع أف
يطمب إلغاؤه أك تصحيحو فإذا لـ يقع التصحيح أك اإللغاء بر ا ال ريقيف كجب
الحصكؿ عمى قرار ق اةي .أما األ بلط البسيطة الكاقعة في الكتابة كالتبايف
بيف قيكد صحي ة التسجيؿ المتعمقة بالس ينة كبيانات سجؿ كقاةع الس ينة أك
المستندات المبرزة تأييدان لمتسجيؿ فممجية المختصة بالتسجيؿ في الميناء الحؽ
في تصحيحيا مف تمقاء ن سيا.
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تكاذا حصؿ اعتراض مف قبؿ أحد أصحاب الشأف فعمى السمطة المذككرة إحالة
األمر لمسمطة البحرية المختصة لتسكيتو كديا أك مطالبة المحكمة االبتداةية
بإجراء التصحيح بعد أف يدرج في الصحي ة االعتراض كطمب التصحيح كال
يسرم اإللغاء أك التصحيح عمى الغير الذم سبؽ لو أف سجؿ حقكقو عف حسف
نية قبؿ اإللغاء أك التصحيح أك االعتراض.
مادة ( )49التحقؽ مف ىوية األطراؼ وأىميتيـ.
تتحقؽ سمطة التسجيؿ في الميناء أك محرر العقكد الذم يتسمـ السند عمى
مسةكليتو ،مف ىكية اإلطراؼ كأىميتيـ كيذكر ىذا التحقؽ في مح ر التصريح
كالقبكؿ أك في مستند محرر العقكد.
أما فيما يخص المستندات المنشأة في الخارج فتعتبر ىكية اإلطراؼ محققا منيا
إذا كاف التكقيع بذيؿ المستندات المبرزة قد صدؽ عمييا حسب األصكؿ القانكنية
 ،تكاذا كانت السمطة المذككرة أعبله أك محرر العقكد يجيبلف أسماء األطراؼ أك
أحكاليـ الشخصية أك مكاطنيـ فيجب التحقؽ منيـ بشاىديف يعرفانيما كيتمتعاف
باألىمية المدنية  ،كفي كؿ األحكاؿ يجب عمى القاةـ بالتسجيؿ في الميناء أك
محرر العقكد أف يثبت في مح ر التصريح كالقبكؿ معرفتو لمشيكد.
مادة (  ) 51القيد االحتياطي.
لكؿ مف أدعى حقان في س ينة مسجمة أف يطالب بقيد احتياطي لح ظ حقو مؤقتان

كيجب أف ترفؽ داةمان المطالبة بقيد احتياطي بقرار مف رةيس المحكمة االبتداةية

التابع ليا مربط الس ينة كينتيي تاريخ القيد االحتياطي بانق اء شير عميو

كيشطب ىذا القيد حكمان إذا لـ تقدـ دعكل ق اةية تدكف في صحي ة تسجيؿ
الس ينة خبلؿ ىذه المدة.
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مادة ( )51شطب التسجيؿ والقيود .

يجكز شطب التسجيؿ كالقيكد االحتياطية بمكجب أم سند أك أم حكـ كاجب
التن يذ يثبت تجاه كؿ فريؽ لو عبلقة بحؽ أعمف عنو حسب األصكؿ عدـ كجكد

الحؽ الذم يتعمؽ بو التسجيؿ أك القيد االحتياطي أك سقكط ذلؾ الحؽ.
مادة ( )52إجراءات الشطب.
تطبؽ عمى الشطب أحكاـ المكاد المتعمقة بالتسجيؿ إال أنو يجب أف يذكر في
المح ر أك سند الشطب البيانات التالية:
أ .تعييف صحي ة الس ينة كالحقكؽ العينية التي يجب أف يتناكليا الشطب.
ب .بياف التسجيؿ أك القيد االحتياطي.
ج .بياف سبب الشطب أك األداة المثبتة لو.
مادة (  ) 53تدويف الشطب.
يدكف الشطب في صحي ة الس ينة كيؤرخو القاةـ بسمطة التسجيؿ في الميناء
كيكقعو  ،ك إال كاف باطبلن .ك يختـ بالختـ الرسمي لميناء التسجيؿ كتذكر أسباب
الشطب في الصحي ة المشار إلييا.

مادة ( )54تسجيؿ طمبات تنفيذ الحجز والحكـ.

تبمغ طمبات الحجز الكاقعة عمى الس ينة كتن يذ الحكـ ال اصؿ في النزاع عمييا
إلى الجية المختصة بالتسجيؿ بالميناء لتسجؿ تمؾ الطمبات كحصكؿ التن يذ في
صحي ة الس ينة كيجب تسجيؿ الدعاكل العينية في صحي ة تسجيؿ الس ينة بعد
تبميغ رفع الدعكل لمقاةـ بسمطة التسجيؿ في الميناء المسجمة بو الس ينة الكاقع
عمييا الحجز ،مؤش انر عميو حسب األصكؿ مف قمـ كتاب المحكمة المقدمة ليا
عري ة الدعكل .كيجرم التبميغ بمسعى ال ريؽ المست يد.

مادة ( )55تسجيؿ الحؽ العيني بعد وفاة المتصرؼ.
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إذا ترتب عمى س ينة حؽ عيني أنشئ بيف األحياء كطمب تسجيمو بعد كفاة المتصرؼ
جازت إجابة ىذا الطمب بعد إبراز سند يخكؿ بالتسجيؿ أك طمب كقع عميو المتصرؼ
عمى أف يككف تكقيعو مصدقان عميو في الحالتيف ،تكاذا كاف التكقيع ير مصدؽ عميو ،
ككاف ىنالؾ اعتراض مف الكرثة فحينةذ ال يجكز التسجيؿ إال بأمر المحكمة.
مادة( )56تسجيؿ الحقوؽ العينية الناشئة عف اإلرث.
ال يجكز تسجيؿ الحقكؽ العينية المترتبة عمى الس ينة كالناشةة عف إرث باسـ
طالبي التسجيؿ إذا كاف اإلرث عاديان ير مقركف بكصية إال إذا اثبت ىؤالء كفاة
مكرثيـ كأبرزكا شيادات قانكنية تثبت ىكية كؿ منيـ كحقو في اإلرث .أما إذا

كاف اإلرث معينان بمكجب كصية فعمى الطالب أف يبرز سند الكصية أك القرار
الصادر مف المحكمة المختصة العاةد ليا أمر تن يذ الكصية.

مادة ( )57تسجيؿ القيود في سند الممكية

يجب أف يسجؿ بسند الممكية  ،كؿ قيد يسجؿ في صحي ة الس ينة أثر التسجيؿ،

كعمى المكمؼ بتسجيؿ الس ف في الميناء أف يرفض طمب تسجيؿ أم حؽ
يستكجب إنشاؤه لصاحب الس ينة إذا لـ يبرز سند الممكية  ،كفي ساةر األحكاؿ ال
يجكز تسجيؿ أم حؽ إال بعد إتماـ المطابقة بيف الصحي ة كسند الممكية .كيتأكد
المختص بالتسجيؿ في الميناء بمطابقة سند الممكية لمبيانات المدرجة بصحي ة
تسجيؿ الس ينة كذلؾ كمما طمب إليو القياـ بمثؿ ىذا التسجيؿ.
 : 2االمتيازات
مادة ( )58تعريؼ الديوف الممتازة.
الػػديكف الممتػػازة  ،تعنػػي الػػديكف المقػػررة عمػػى السػ ينة  ،كعمػػى أجػرة الرحمػػة التػػي نشػػأ فييػػا
الػػديف الممتػػاز كعمػػى ت رعػػات السػ ينة  ،كيبػػدأ تصػػنيؼ مرتبػة االمتيػػاز منػػذ تقريػػر الػػديف ،
كال يخ ع إثباتو ألم شرط أك إجراء خاص لئلثبات.
مادة ( )59ترتيب الديوف الممتازة.
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الديكف التالية كحدىا ديكف ممتازة ،كمرتبة امتيازىا تحدد كفؽ الترتيب اآلتي:
 -1الرس ػ ػػكـ كالمص ػ ػػاريؼ الق ػ ػػاةية كالمص ػ ػػاريؼ المدفكع ػ ػػة لممحافظ ػ ػػة عم ػ ػػى ال ػ ػػثمف
لمصػػمحة الػػداةنيف العامػػة ،ككػػذلؾ رسػػكـ المػكاني ،كن ػػقات الح ارسػػة الق ػػاةية م ػػنذ
دخكؿ الس ينة آلخر ميناء.
 -7الػ ػػديكف الناشػ ػػةة عػ ػػف عقػ ػػد اسػ ػػتخداـ الربػ ػػاف كالبحػ ػػارة كسػ ػػاةر مسػ ػػتخدمي
الس ينة.
 -3التعكيض عف الكفاة كاإلصابات البدنية لمركاب كمستخدمي الس ينة .
 -4قيمػػة األ ػرار التػػي تتعػػرض ليػػا األرص ػ ة كاألح ػكاض كالمم ػرات المبلحيػػة كعػػف
تمؼ كىبلؾ الشحنة.
 -5الجعؿ الكاجب األداء لئلنقاذ كالمساعدة .
 -6مساىمة الس ينة في الخساةر البحرية المشتركة.
 -7التعكيض عف التمكث كالتصادـ كعف يره مف طكارئ المبلحة البحرية .
 -8قيمة األ رار الكاجب أداؤىا لمستأجرم الس ينة.
 -9مجم ػػكع أقس ػػاط الت ػػأميف المعق ػػكد عم ػػى السػ ػ ينة ،عم ػػى أف ال يج ػػاكز أقس ػػاط س ػػنة
كاحدة.
 -12المؤف كالكقكد كالمعدات بما في ذلؾ الحاكيات التي زكدت بيا الس ينة أك
الخدمات التي قدمت ليا مف اجؿ تشغيميا أك إدارتيا ك المحافظة عمييا أك
صيانتيا.
مادة ( )61تصنيؼ الدائنيف الممتازيف
يصنؼ أصػحاب الػديكف الممتػازة  ،بحسػب الرحمػة  ،فتكػكف لػديكف الرحمػة األخيػرة المرتبػة
األكلى عمى ديكف الرحبلت السابقة  .كما تعتبػر الػديكف الناتجػة عػف عقػد اسػتخداـ كاحػد
داةما ديكف الرحمة األخيرة كلك كانت تتعمؽ برحبلت سابقة..
مادة ( )61ديوف حادث واحد.

تعتبر الديكف المتعمقة بحادث بحرم كاحد ناشةة في كقت كاحد.
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مادة ( )62الدائنوف المرتينوف.

الداةنكف المرتينكف المسجمة ديكنيـ في الصحي ة الخاصة بالس ينة ،يأتي ترتيب تسجيميـ

فك انر بعد الداةنيف الممتازيف المذككريف في البنكد (  ) 4 ،3 ،7 ،1مف المادة ( )59مف

ىذا القانكف.

مادة {  }63محؿ تطبيؽ االمتيػاز.
عند نشكء الديف الممتاز ،يككف محؿ تطبيقو الس ينة كت رعاتيا كأجرتيا المكتسػبة منػذ بػدء
الرحمة ،ير أف االمتياز المقرر عف عقد االستخداـ يشمؿ مجمكع األجكر الكاجبػة األداء
عف كؿ الرحبلت الجارية في أثناء عقد االستخداـ ن سو.
مادة {  }64تفرعات السفينة.
ال يعد مت رعان عف الس ينة كأجرتيا  ،فيما يتعمؽ باالمتيازات التعكيض الكاجب
األداء لصاحب الس ينة بمقت ى عقد التأميف

كالمكافآت كاألمانات المالية

كاإلعانات المالية التي تقدميا الدكلة كىيةاتيا العامة.
مادة (  ) 65مبالغ في حكـ أجرة السفينة.
تنزؿ منزلة أجرة الس ينة اآلتي:
 -1أجرة نقؿ الركاب.
 -7المبمػ ػػغ المقطػ ػػكع المػ ػػكدع لػ ػػدل المحكمػ ػػة الػ ػػذم يحتمػ ػػؿ أف تحصػ ػػر فيػ ػػو
مسةكلية أصحاب الس ف.
مادة ( ) 66انقضاء الديوف الممتازة.
يبدأ احتساب مدة التقادـ عمى النحك اآلتي:
 .1تسػػقط بم ػػي سػػنة االمتيػػازات المحػػددة فػػي المػػادة ( )59مػػا عػػدا امتيػػاز
الػػديكف الناشػػةة عػػف المػػؤف كالمنصػػكص عمييػػا فػػي البنػػد رقػػـ (  )12فإنيػػا
تسقط بمركر ستة أشير.
 .7امتياز جعؿ المساعدة كاإلنقاذ مف يكـ انتياء األعماؿ.
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 .3أ ػ ػرار الش ػػحنة كتم ػػؼ كى ػػبلؾ األمػ ػكاؿ م ػػف ت ػػاريخ تس ػػميميا أك م ػػف ت ػػاريخ
الكاجب تسميميا فيو.
 .4باقي األحكاؿ األخرل تبدأ مف تاريخ استحقاؽ الديف.
 .5ال تدخؿ أجػكر مسػتخدمي السػ ينة

ػمف اسػتحقاقات اجػؿ الػديكف الممتػازة

إال في نياية الس ر.
 .6ال يعمػػؿ بالميػػؿ المحػػددة أن ػان عنػػد العجػػز عػػف حجػػز الس ػ ينة فػػي الميػػاه
الميبيػػة فػػي حػػاؿ عػػدـ كجػػكد مػػكطف الػػداةف أك مقػػر عممػػو الرةيسػي فػػي ليبيػػا
عمى أف ال تجاكز ميمة التقادـ ثبلث سنكات ابتداء مف نشكء الديف.
مادة (  ) 67أحواؿ أخرى لسقوط االمتيازات.
تسػػقط االمتيػػازات أي ػان بغػػض النظػػر عػػف األسػػباب العامػػة لسػػقكط االلت ازمػػات فػػي

األحكاؿ التالية:
-1

بالبيع الق اةي الجارم بالطرؽ المقررة في ىذا القانكف.

-7

بكؿ بيع لمس ينة بالر ا كبالشركط التالية:
أ .أف يجرم انتقاؿ الممكية كفقان ألحكاـ ىذا القانكف.

ب .أف يشير ىذا االنتقاؿ بنشره في إحدل الصػحؼ اليكميػة الكاسػعة االنتشػار
كبػػإعبلف يمصػػؽ بمكحػػة اإلعبلنػػات بمكتػػب التسػػجيؿ عمػػى أف يػػذكر حتم ػان
في النشر كاإلعبلف اسـ المشترم كمكطنو.

ت .أف ال يكػػكف قػػد بمػػغ المشػػترم أم اعت ػراض مػػف الػػداةف خػػبلؿ شػػيريف مػػف
النشر.
ث .يبقػػى لمػػداةف حػػؽ األف ػػمية فػػي ثمػػف البيػػع مػػا داـ ىػػذا الػػثمف لػػـ يػػدفع كلػػك
بعد انق اء ىذه الميمة بشرط أف يككف الداةف قد أعمـ المشػترم بدينػو قبػؿ
الدفع بكرقة اعتراض.
ج .يجػػب أف يبمػػغ االعت ػراض المنصػػكص عميػػو فػػي ال ق ػرتيف السػػابقتيف لمػػداةف
عف طريؽ البريد المسجؿ المرفؽ بعمـ الكصكؿ.
مادة {  } 68جواز تسجيؿ االمتياز.
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لمداةنيف الممتازيف أف يسجمكا امتيازىـ ليجرم إعبلنيـ بعرض الس ينة لمبيػع كفقػان

لمشػ ػػركط المنصػ ػػكص عمييػ ػػا قانكنػ ػػا كال يػ ػػؤثر ىػ ػػذا التسػ ػػجيؿ فػ ػػي درجػ ػػة االمتيػ ػػاز كيػ ػػدرج
التسجيؿ في الصحي ة المخصصة لمس ينة في السجؿ.
مادة {  } 69حطاـ السفينة
لمسػػمطة البحريػػة المختصػػة حػػؽ حجػػز حطػػاـ الس ػ ينة

ػػمانا لمصػػاريؼ إزالتػػو أك

انتشالو ،كليا بيعو إداريا بالمزاد العمني كالحصكؿ عمى دينيا مف الثمف باألف ػمية
عمى الداةنيف اآلخريف كيكدع باقي الثمف لدل المحكمة المختصة.
مادة { }71حاالت أخرى لتطبيؽ األحكاـ السابقة.

تطبؽ األحكاـ السابقة عمى الس ف التي يستثمرىا مجيز ال يممكيا ما لـ تكؼ يد
صاحبيا بسبب عمؿ ير مباح كعندما يككف الداةف سيء النية .
 : 3الرىف البحري

مادة { }71سند الرىف.
ال يجكز رىف الس ينة ،بدكف عقد رىف رسمي ،ك إال كاف باطبل ،كىذا الرىف
ي مف التعكيض عف الديكف الم مكنة برىف الس ينة ،كيجكز أف يككف الرىف
اسميا أك ألمر.
مادة (  ) 72حكـ البيع بالمزاد.
يترتب عمى إصدار حكـ ببيع الس ينة بالمزاد ق اةيا تطييرىا مف كؿ الرىكف ،
كتنتقؿ حقكؽ الداةنيف إلى ثمف البيع .
مادة ( )73المخوؿ بالرىف.

ال يجكز أف يرىف الس ينة إال مالكيا  ،تكاذا كانت الس ينة مممككة عمى الشيكع
جاز رىنيا بأ مبية األع اء الحاةزيف عمى ثبلثة أرباع الحصص  ،تكاذا لـ تتكفر
ىذه األ مبية جاز رفع األمر لممحكمة إلصدار الحكـ األكثر مكافقة لمصمحتيـ

العامة .
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مادة ( ) 74تسجيؿ الرىف.

يجػػب تسػػجيؿ الػػرىف فػػي الصػػحي ة المخصصػػة لتسػػجيؿ الس ػ ينة كي ػػمف تسػػجيؿ
الػػرىف ف ػبلن عػػف رأس المػػاؿ  ،فاةػػدة عػػف السػػنتيف األخيػرتيف باإل ػػافة إلػػى فكاةػػد
السنة الجارية كقت إرساء المزاد  ،كتككف ليذه ال كاةد مرتبة أصؿ الديف.

مادة (  )75مرتبة الديوف المضمونة برىف.

تك ػػكف مرتب ػػة ال ػػديكف الم ػػمكنة ب ػػرىف بع ػػد حق ػػكؽ االمتي ػػازات البحري ػػة مباشػ ػرة ،
كترتب فيما بينيا حسب تاريخ قيدىا ،تكاذا قيد رىػف أك أكثػر عمػى سػ ينة أك حصػة
منيا في يكـ كاحد فسيككف ترتيبيا حسب أسبقية القيد.

مادة ( )76مشتمالت الرىف البحري.
يشػ ػػمؿ الػ ػػرىف المعقػ ػػكد عمػ ػػى الس ػ ػ ينة أك حصػ ػػة منيػ ػػا جرميػ ػػا بكامم ػ ػو كت رعاتيػ ػػا
كحطاميا ،ما لـ يحصؿ ات اؽ مخالؼ لذلؾ ،كما يشمؿ تعكيض األ ػرار الماديػة
التي لحقت بالس ينة ،إال إذا خصص ىذا التعكيض لترميميػا كصػيانتيا .فػي حػيف
ال يشػػمؿ التعػػكيض أجػرة السػ ينة كالمكافػػأة أك مسػػاعدات الدكلػػة كال تعػػكيض عمػػى
التاميف  ،لكنو يجكز أف يكػكف سػند التػاميف مت ػمنا ت كي ػا صػريحا مػف الػداةنيف
المرتينيف بيذا التعكيض كر ـ ذلػؾ ال يسػرم ىػذا الت ػكيض عمػى المػؤمنيف إال إذا
قبمكا بو أك ابمغ إلييـ.
مادة ( )77رىف السفينة قيد اإلنشاء.

يج ػػكز إبػ ػراـ عق ػػد ال ػػرىف عم ػػى سػ ػ ينة كى ػػي قي ػػد اإلنش ػػاء .ع ػ ػػمى أف تح ػػدد كثاةقي ػػا
كخراةطيػػا الرسػػمية أبعادىػػا كحمكلتيػػا الكميػػة كالصػػافية كتػػاريخ مػػد قرينتيػػا كالتػػاريخ
المحتمؿ لتدشينيا.كمكاف بناؤىا كالجية المشرفة عمى بناةيا.

مادة(  )78حؽ الدائف في مالحقة السفينة.
 )1لم ػ ػػداةنيف المػ ػ ػرتينيف المس ػ ػػجمة حق ػ ػػكقيـ عم ػ ػػى السػ ػ ػ ينة أك عم ػ ػػى حص ػ ػػة مني ػ ػػا أف
يبلحقكىا أيان كانت اليد التي انتقمت إلييا القت اء ديكنيـ كفقا ألسبقية التسجيؿ.
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 )7إذا كاف الرىف ال يتناكؿ إال حصة مف س ينة فمػيس لمػداةف أف يطمػب الحجػز عمػى
السػ ينة كال أف يبلحػؽ البيػع إال عمػػى الحصػة محػؿ الػػرىف  ،كلكػف إذا كػاف مرتينػػا
ألكثر مف نصؼ الس ينة فمو بعد الحجػز أف يطمػب بيػع السػ ينة بكامميػا عمػى أف
يدعكا الشركاء في الممكية إلى ىذا البيع قبؿ خمسة عشرة يكما .
 )3تكاذا جرل البيع بالمزايدة أماـ الق اء بالشركط المنصكص عمييا في المػادة ()93
كما يمييا مف ىذا القانكف ك أرسى عمى مػف لػيس شػريكان فػي الممكيػة أنحصػر حػؽ
الداةنيف الذيف ال يشمؿ رىنيـ إال حصة مف الس ينة  ،فػي حػؽ األف ػمية  ،عمػى

الجزء مف الػثمف المتعمػؽ بػالحؽ المرىػكف .كال تنتقػؿ حكمػان التكػاليؼ المترتبػة عمػى

كػؿ حصػػة فػػي ممػػؾ السػ ينة إلػػى الحصػػة مػف الػػثمف التػػي تمثػػؿ فييػػا قيمػػة الحصػػة
مف الس ينة.
مادة ( )79اتقاء المالحقة.

مػػف اشػػترل س ػ ينة أك حصػػة منيػػا كأراد أف يتقػػي المبلحقػػات التػػي تجيزىػػا المػػادة
السػػابقة عميػػو بع ػد إج ػراء تسػػجيؿ ش ػراةو كقبػػؿ المبلحقػػات أك خػػبلؿ خمسػػة عشػػر

يكمان أف يبمغ نسخة مف سند ممكية الس ينة إلى جميع الداةنيف المدكنيف بيػذا السػند
في المكطف المختار في السند األساسي.

كيصػػرح المشػػترم فػػي السػػند ن سػػو أنػػو مسػػتعد ألف يػػكفي حػػاالن الػػديكف الم ػػمكنة

برىف الس ينة بقدر قيمتيا سكاء أكانت ىذه الديكف حالة األجؿ أـ لـ تكف.
مادة ( )81حؽ صاحب الديف المسجؿ في المطالبة بالبيع.

 .1لك ػػؿ ص ػػاحب دي ػػف مس ػػجؿ ف ػػي ص ػػحي ة السػ ػ ينة أف يطال ػػب ببي ػػع السػ ػ ينة
بالم ازيػػدة أك بيػػع الحصػػة الم ػػمكنة ،كذلػػؾ بعػػرض زيػػادة عػػف ثمػػف الشػراء
األصمي ال تقؿ عف العشر ،كتقديـ ك الة لدفع الثمف كالمصاريؼ.
 .7يجب عمػى السػاعي لمبيػع بػالمزاد ،سػكاء كػاف الػداةف أك المػديف ،أف يػدعك
الطػػرؼ اآلخػػر لمح ػػكر أمػػاـ المحكمػػة االبتداةيػػة التػػابع ليػػا مكػػاف كجػػكد
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الس ػ ػ ينة أك مينػ ػػاء تسػ ػػجيميا إذا كانػ ػػت مبح ػ ػرة ،كذلػ ػػؾ ألجػ ػػؿ تقريػ ػػر إج ػ ػراء
المزايدة العمنية خػبلؿ عشرة أياـ بعد التبميغ.
مادة (  )81إجراءات البيع بالمزاد
يجرل البيع بالمزاد العمني بمسعى الػداةف الػذم طمبػو أك بمسػعى المشػترم بالصػيغ
المقررة في القانكف.
الفصؿ الرابع
الحجز عمى السفينة
 :1الحجز التحفظي

مادة ( )82توقيع الحجز.
يجػػكز تكقيػػع الحجػػز التح ظػػي عمػػى السػ ينة كلػػك كانػػت متأىبػػة لمسػ ر ،بػػأمر مػػف
رةػػيس المحكمػػة االبتداةيػػة المختصػػة أك مػػف يقػػكـ مقام ػو كال يكقػػع ىػػذا الحجػػز إال
كفاء لديف بحرم.
مادة ( )83الديوف البحرية.
تعتبر ديكنا بحرية الديكف الناتجة عف اآلتي:
 .1اليبلؾ أك التمؼ الناجـ عف تشغيؿ الس ينة.
 .7الكفاة أك ال رر البدني ،الذم يحدث في البر أك الماء ،كيتصؿ اتصاالن
مباش انر بتشغيؿ الس ينة.

 .3األتعاب المتصمة بالقياـ بعمميات اإلنقاذ لمس ينة أك شحنتيا ،سكاء سببت أك
كادت أف تسبب

ر ار محدقا بيا أك بشحنتيا أك بالبيةة البحرية.

 .4تعكيض األ رار التي تمحقيا الس ينة بالبيةة البحرية أك الشريط الساحمي أك
المصالح المتصمة بيما؛ كالمت منة تكاليؼ تقميؿ أك إزالة جميع األ رار
الناجمة عف ذلؾ .كيجكز تكميؼ ذكل الخبرة الق اةية أك االختصاص بتحديد
التعكيض.
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 .5التكاليؼ أك المصاريؼ المتعمقة بتعكيـ الس ينة الغارقة ،أك الجانحة ،أك
المتخمى عنيا ،أك جرىا ألبطاؿ أداؤىا ،ككذلؾ المصاريؼ المتعمقة بإعالة
طاقـ الس ينة المت ررة.
 .6الديف المترتب عػف أم ات اؽ يتعمؽ باستخداـ أك استةجار س ينة  ،أك قطرىا ،
سكاء كرد في مشارطة إيجار أك في يرىا.
 .7أم ات اؽ يتعمؽ بنقؿ الب اةع أك الركاب عمى متف الس ينة ،لـ يتـ تن يذه ،
سكاء كرد في مشارطة إيجار أك في يرىا .
 .8اليبلؾ أك التمؼ الذم يصيب أك يتصؿ بالب اةع (بما في ذلؾ األمتعة)
المنقكلة عمى متف الس ينة.
 .9الخساةر البحرية المشتركة ( العكارية العامة).
 .12المؤف ،أك الكقكد أك المعدات (بما في ذلؾ الحاكيات) التي زكدت بيا
الس ينة أك الخدمات التي أديت لمس ينة مف أجؿ تشغيميا ،أك إدارتيا ،أك
المحافظة عمييا ،أك صيانتيا.
 .11تشييد ،أك إعادة تحكير ،أك إصبلح ،أك تجييز الس ينة.
 .17رسكـ كعكاةد المكاني كاألحكاض.
 .13األجكر ك يرىا مف المبالغ المستحقة إلفراد طاقـ الس ينة  ،بما في ذلؾ
ن قات العكدة إلػى الكطف ،كاشتراكات التأميف االجتماعػي المستحقة الدفع
عنيـ.
 .14المدفكعات المسددة نيابة عف الس ينة أك مبلكيا.
 .15أقساط التأميف (بما في ذلؾ اشتراكات التأميف التبادلي) الخاصة بالس ينة،
أك أية عمكالت أك مصاريؼ كساطة أك سمسرة بحرية كاجبة الدفع سكاء مف
مبلكيا أك مجيزىا أك مستأجرىا.
 .16أم نزاع حكؿ ممكية الس ينة أك حيازتيا.
 .17أم نزاع بيف الشركاء في ممكية الس ينة بشأف استخداـ الس ينػة أك بشأف
عكاةدىا.
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 .18أم رىف أك رىف ير حيازم أك عبء ذك طبيعة مماثمة عمى الس ينة .
 .19أم نزاع ينشأ عف عقد بيع الس ينة.

مادة ( )84صاحب الحؽ في الحجز.
كؿ مف تمسؾ بأحد الديكف المذككرة في المادة السابقة يجكز لو أف يطالب
بالحجز التح ظي عمى الس ينة محؿ الديف أك عمى أية س ينة أخرل يمتمكيا
المديف إذا كانت ىذه الس ينة مممككة لو كقت نشكء الديف .ك ال يجكز حجز
الس ينة الغير متعمؽ بيا الديف ،إذا كاف ىذا الديف مف الديكف المن ػػصكص عمييا
في البنكد (  ) 68-67-66مف المادة السابقة.
مادة ( )85ديوف مستأجر السفينة
إذا أجرت الس ينة لمستأجر كتكلى إدارتيا  ،كترتب عمى الس ينة أثناء تأجيرىا ،
ديف بحرم متعمؽ بيا  ،كاف كحده مسةكال عنو  ،كجاز لمداةف المطالبة بتكقيع
الحجز عمى ىذه الس ينة أك عمى أية س ينة أخرل مممككة لممستأجر ذاتو ،
كتسرم ىذه المادة في جميع الحاالت التي يككف فييا شخص آخر ير مالؾ
الس ينة ممزما بديف بحرم.
مادة (  ) 86أمر الحجز.

يتكلى الداةف إجراءات استصدار أمر الحجز التح ظي  ،كيقكـ المح ر القانكني

بتسميـ أمر الحجز لرباف الس ينة أك ككيمو المبلحي كنسخة منو لمسمطة البحرية
المختصة فػي الميناء الذم تػـ فيو الحجز التح ظي لمنع الس ينة مػف الس ر.
مادة ( )87رفع الحجز.

يأذف رةيس المحكمة االبتداةية المختصة أك مف يقكـ مقامو برفع الحجز إذا

قدمت ك الة أك

مانا أخر يك ي لمكفاء بالديف .
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ال يجكز األمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديكف البحرية المذككرة في البنديف(
 )67-66مف المادة (  ) 88مف ىذا القانكف كمع ذلؾ يجكز أف تأذف المحكمة
لحاةز الس ينة باستغبلليا إذا قدـ
الحجز بالكي ية التي ينظميا اإلذف .

مانا كافيا لتنظيـ تكادارة الس ينة خبلؿ مدة

يمتزـ الداةف ن سو بتكلي إجراء ات تبميغ رفع الحجز التح ظي في حالة إنياةو  ،ك
إال تعرض لممطالبة بما يترتب عف تأخير إببل و برفع الحجز التح ظي .
مادة ( ) 88دعوى صحة الحجز.
عمى الداةف أف يرفع دعكل المطالبة بالديف كبصحة الحجز إلى المحكمة
المختصة التي كقع الحجز في داةرتيا خبلؿ األياـ الثمانية التالية لتاريخ استبلـ
الرباف أك ككيمو المبلحي ألمر الحجز التح ظي  ،كذلؾ في حالة عدـ تسكية
مك كع الحجز  ،ك إال اعتبر الحجز كأف لـ يكف.
مادة ( )98بدء إجراءات الحجز التنفيذي.

تبدأ إجراءات الحجز التن يذم بإصدار حكـ  ،بقبكؿ دعكل المطالبة بالديف
كابط بالبيع

البحرم  ،تكاثبات صحة الحجز التح ظي  ،كالمباشرة بك ع
كشركطو  ،كيجكز االستةناؼ بالطعف في الحكـ خبلؿ خمسة عشر يكمان مف

تاريخ صدكره  ،أيان كاف مقدار الديف.

 :2الحجز التنفيذي
مادة ( )99التنبيو بالدفع.

ال يجكز تكقيع الحجز التن يذم عمى الس ينة إالَّ بعد م ي أربع ك عشركف
ساعة مف تنبيو المديف كتابة بالدفع ،كيسمـ التنبيو لمالؾ الس ينة شخصيا أك بأية
كسيمة اتصاؿ رسمية  ،كنسخة لمقر بعثة دكلة عمـ الس ينة أك ككيمو  ،أك لرباف
الس ينة محؿ الحجز أك مف يقكـ مقامو.
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مادة ( )89حجز السفف الميبية.

إذا كقع الحجز التن يذم عمى س ينة ليبية ،قامت الجية المختصة بالتسجيؿ في

الميناء الذم كقع فيو الحجز بمنعيا مف الس ر ،تكاخطار ميناء تسجيميا بم مكف
الحجز التن يذم لتسجيمو في صحي ة الخاصة بالس ينة.

مادة ( )92إبالغ المدينيف.
يشمؿ مح ر الحجز التن يذم عمى تكميؼ المديف أك ككيمو بالح كر أماـ
قا ى التن يذ بالمحكمة التي كقع الحجز في داةرتيا لسماع الحكـ بالبيع .كال
يجكز أف تحدد الجمسة قبؿ اليكـ الخامس عشر كبعد اليكـ الثبلثيف مف تاريخ
الحجز التح ظي ك إال كاف الحجز باطبل.
مادة ( )93شروط البيع.
إذا أمرت المحكمة ببيع الس ينة ،محؿ الحجز ،بالمزاد ،ليا أف تستعيف بذكم
الخبرة القتراح الثمف األساسي كشركط البيع.
تحدد المحكمة الك الة أك ال ماف المالي بما ال يقؿ عف ( )%12مف ثمف
الس ينة يحسب مف مبمغ الشراء لمف رست عميو المزايدة  ،كال يحؽ لو استرجاعو
إذا انسحب مف المزايدة ألم عذر كاف  ،بينما يتـ إرجاع ال مانة ألصحابيا
الذيف لـ يرسك عمييـ المزاد.
مادة ( )94إشيار البيع.
ينشر إعبلف بيع الس ينة محؿ الحجز في إحدل الصحؼ اليكمية لمدة ثبلث
مرات ،كما تمصؽ شركط البيع بمكانئ تسجيؿ الس ف كفي أم مكاف آخر تعينو
المحكمة.ك يت مف اإلعبلف البيانات التالية:
 .1إسػـ الحاجز كمكطنو  ،كبياف السند الذم حصؿ بمكجبو الحجز التن يذم
.
 .7المبمغ الذم تـ الحجز بسببو.
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 .3مكاف تكاجد الس ينة محؿ الحجز كبياناتيا.
 .4اسـ مالؾ الس ينة كمكطنو كربانيا..
 .5اسـ المديف المحجكز عميو كمكطنو.
 .6الثمف األساسي كشركط البيع ،كيكـ كمكاف كساعة افتتاح المزاد.
 .7ال يجكز تن يذ البيع إال بعد خمسة عشرة يكما مف تاريخ آخر نشر لو.
 .8إذا لـ يقـ الداةف بإتماـ إجراءات النشر خبلؿ ثبلثيف يكما مف تاريخ
صدكر األمر بالبيع جاز لممحكمة بطمب مف المديف أف تق ي باعتبار
الحجز كاةف لـ يكف.
مادة ( )95إجراءات البيع
يحصؿ البيع بالمزاد العمني مف جمستيف ي صؿ بينيما سبعة أياـ  ،كيقبؿ أكبر
عطاء في الجمسة األكلى بص ة مؤقتة  ،كيككف في الكقت ن سو أساسا الفتتاح
جمسة المزايدة الثانية التي يقع فييا البيع نياةيا عمى مف تقدـ بأكبر مبمغ مالي.إذا
انسحب الذم رسا عميو المزاد ،تككف األسبقية لمذم بعده مباشرة في القيمة مف
ير حاجة إلعادة المزاد ،كيمزـ المنسحب بالمصاريؼ إف كجدت .
مادة ( )96تخفيض ثمف البيع.
يجكز تخ يض ثمف البيع األساسي إذا استدعت ذلؾ الظركؼ التي تقدرىا
المحكمة التي قررت البيع.
مادة ( )97سداد قيمة المزاد.
يجب عمى الذم رسا عميو المزاد أف يدفع ثمث قيمة المزاد خػبلؿ أربع كعشركف
ساعة عمى أف يكدع باقي الثمف كالمصركفات بخزانة المحكمة خبلؿ سبعة أياـ
عمى األكثر مف تاريخ إرساء المزاد عميو ،ك إال أعيد مزاد بيع الس ينة عمى
مسةكليتو.
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مادة ( )98الطعف في المزاد

ال يجكز استةناؼ حكـ إرساء المزاد إال لعيب في إجراءات المزاد  ،أك في شكؿ

الحكـ كيككف ميعاد االستةناؼ خبلؿ خمسة عشرة يكما مف تاريخ صدكر الحكـ.
مادة ( )99دعاوى االستحقاؽ واإلبطاؿ.
 .1دعكل االستحقاؽ كبطبلف الحجز يجب تقديميا قبؿ اليكـ المعيف لممزاد
بثماف كأربعيف ساعة إلى قمـ كتاب المحكمة التي تجرل البيع  ،كال يترتب
عمى تقديـ ىذه الدعكل كقؼ إجراءات البيع  ،ما لـ تأمر المحكمة بكق و
 ،مف كاقع ما يقدمو المدعي مف مستندات كأدلة تعزز كقؼ المزاد .كعمى
المحكمة ال صؿ في ىذه الدعكل عمى كجو السرعة  ،كيجكز استةناؼ
الحكـ الصادر بشأنيا خبلؿ خمسة عشرة يكما مف تاريخ صدكره.
 .7إذا خسر المدعي الدعكل جاز الحكـ عميو بغرامة ال تجاكز ثبلثة آالؼ
دينار كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بالتعكي ات إف كاف ليا مقت ى.
 .3دعكل االستحقاؽ التي ترفع بعد إرساء المزاد  ،تعتبر معار ة الستبلـ
المبالغ المحصمة مف البيع.
 .4بعد ال صؿ نياةيا في دعاكل بطبلف الحجز  ،كانتياء إجراءات البيع ،
كالنظر في دعاكل بطبلف البيع التي تقدـ بعد المزاد  ،إف كجدت  ،يتـ
تكزيع الثمف المتحصؿ عميو كفقا لؤلحكاـ المنصكص عمييا في ىذا
القانكف كالقكانيف األخرل ذات العبلقة .
مادة ( )111آثار البيع بالمزاد .
أمر البيع بالمزاد  ،يطير الس ينة مف جميع االمتيازات كالرىكف كالتأمينات كمف
جميع القيكد  ،كتنتقؿ حقكؽ الداةنيف إلى ثمف البيع  ،كيتـ لممشترم شطب ما
عمييا مف قيكد  ،كذلؾ عمى أثر تقديمو لمسمطة البحرية المختصة بالتسجيؿ في
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الميناء  ،نسخة مف حكـ األمر بالبيع معززة بشيادة مف قمـ كتاب المحكمة التي
أصدرت الحكـ  ،م ادىا أف ىذا الحكـ أصبح كاجب التن يذ.
مادة ( )111طاقـ السفينة المباعة بالمزاد.
إذا بيعت الس ينة بالمزاد فبل يمتزـ الذم رسى عميو المزاد بتن يذ عقكد عمؿ الرباف
كالبحارة الذيف يعممكف عمييا.
الباب الثاني

أشخاص السفينة
الفصؿ األوؿ
صاحب السفينة والمجيز
مادة ( ) 112تعريؼ
 .1صػاحب السػ ينة ،ىػك المالػػؾ كالقػاةـ باسػػتغبلؿ سػ ينتو كيعتبػػر مجيزىػا حتػػى يثبػػت
العكس.
 .7المجيػػز :القػػاةـ باس ػػتغبلؿ كتشػػغيؿ السػ ػ ينة س ػكاء ك ػػاف مالكػػا أك مس ػػتأج ار
ليا.
 .3عمى المجيػز أف يعمػف بصػ تو جيػة تسػجيؿ السػ ف فػي المينػاء قبػؿ مباشػرة عممػو،
ك إال قاـ باإلعبلف صاحب الس ينة ن سو.
مادة ( )113مسئولية صاحب السفينة.
يسأؿ صاحب الس ينة أك مجيزىا مدنيا ،عف االلتزامات الناشةة مف األفعاؿ
اآلتية :
 .1أفع ػػالو كأخطاةو كتعيداتو.
 .7أخطػػاء الربػػاف كالبحػػارة كالمرشػػد ككػػؿ مػػف يقػػكـ بتأديػػة خدمػػة عمػػى الس ػ ينة
متى كقػػعت منيـ أفعاال ترتب عنيا
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رر أثناء تأدية كظاة يـ أك بسببيا.

 .3الت ازمػ ػػات الربػ ػػاف الناشػ ػػةة عػ ػػف العقػ ػػكد التػ ػػي يبرميػ ػػا فػ ػػي حػ ػػدكد سػ ػػمطاتو
القانكنية.
مادة ( ) 114التمسؾ بتحديد المسئولية.
يحؽ لصاحب الس ينة التمسؾ بحدكد مسةكليتو الكاردة في المادة ( )123مف ىذا
القانكف كذلؾ عند أداء التعكي ات الناشةة عف األ رار كاألفعاؿ اآلتية:
 )1األ رار البد نية أك المادية ،كالكفاة أك إصابة أم شخص عمى ظير الس ينة
أك في البر  ،بشرط أف يككف ال عؿ متعمؽ بتشغيؿ الس ينة أك مناكلتيا ،أك
صعكد كنزكؿ كنقؿ المسافريف عمييا.
 )7األ رار الػتي يتسبب فييا القاةميف بخدمة الس ينة ألرص ة الميناء أك منشآتو
أك األحكاض أك الممرات أك المعدات الخاصة بالمساعدات المبلحية.
 )3األ رار البلحقة بالب اةع المشحكنة عمى الس ينة بالطرؽ القانكنية أك أم
ىبلؾ أك تمؼ لماؿ مكجكد عػػمى ظير الس ينة.
مادة ( )115حاالت ال يجوز فييا التمسؾ بتحديد المسئولية.
ال يجكز لصاحب الس ينة أك مجيزىا التمسؾ بتحديد المسةكلية ،في األحكاؿ اآلتية:
 )1جعؿ المساعدة كاإلنقاذ.
 )7المساىمة في الخساةر المشتركة.
 )3تعػ ػػكيـ الس ػ ػ ينة الغارقػ ػػة أك الجانحػ ػػة أك الميجػ ػػكرة كرفػ ػػع حطاميػ ػػا أك شػ ػػحنتيا أك
األشياء المكجكدة بيا.
 )4حق ػػكؽ الرب ػػاف كالبح ػػارة كك ػػؿ ت ػػابع آخ ػػر لمال ػػؾ السػ ػ ينة مكج ػػكد عميي ػػا ك يتعم ػػؽ
بخدمتيا ،ككذلؾ حقكؽ كرثة ىؤالء األشخاص .
 )5التمكث البحرم بجميع أنكاعو.
 )6الت ازمػػات صػػاحب الس ػ ينة أك مجيزىػػا الناشػػةة عػػف اسػػتخداـ البحػػارة كمسػػتخدمي
الس ينة.
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 )7إذا اثبػ ػػت المػ ػػدعي أف ال ػ ػػرر نشػ ػػأ عػ ػػف فعػ ػػؿ أك امتنػ ػػاع  ،صػ ػػدر مػ ػػف صػ ػػاحب
الس ينة أك مجيزىػا  ،بقصػد إحػداث ال ػرر أك أبػدل عػدـ اكتػراث مػع إد اركػو أف
رر يمكف أف يحدث.
مادة ( )116تحديد التعويضات
تحػػدد مسػػةكلية ص ػاحب الس ػ ينة أك مجيزىػػا فػػي التعػػكيض عػػف األ ػرار الناتجػػة
عف األفعاؿ المبينة في المادتيف ( 123ك ) 124عمى النحك التالي:
 .1الػػدعاكل الناشػػةة عػػف األ ػرار البػػد نيػػة بقيمػػة ( )122ماةػػة دينػػار لمطػػف
الكاحد مف الحمكلة الكمية لمس ينة.
 .7الػػدعاكل الناشػػةة عػػف األ ػرار الماديػػة بقيمػػة ( )52خمسػػكف دينػػا ار لمطػػف
الكاحد مف الحمكلة الكمية لمس ينة.
 .3الػ ػػدعاكل الناشػ ػػةة عػ ػػف األ ػ ػرار البػ ػػد نيػ ػػة كالماديػ ػػة بقيمػ ػػة ( )152ماةػ ػػة
كخمسكف دينا ار لمطف الكاحد مف الحمكلة الكمية لمس ينة.
 .4يقع باطبل كؿ ات اؽ يتـ قبؿ كقكع الحادث الذم نشأ عنو التعكيض كيكػكف
مك ػػكعو تحديػػد مسػػةكلية صػػاحب الس ػ ينة بأقػػؿ ممػػا ىػػك منصػػكص عميػػو
في ال قرات السابقة.
مادة ( )117توزيع التعويضات.
 )1يككف تكزيع التعكي ات بنسبة كؿ ديف ير متنازع عميو.
 )7إذا نشأ لصاحب الس ينة ديف مػف الحػادث ،قبػؿ أحػد الػداةنيف فػي ىػذا الحػادث
فػػبل يسػػرم تحديػػد المسػػةكلية إال بنسػػبة المبمػػغ البػػاقي بعػػد اج ػراء المقاصػػة بػػيف
الدينيف.
 )3إذا لـ يك ى المبمغ المخصص لمكفاء بتعكيض األ رار البد نيػة كاممػة اشػترؾ
باقي المبمغ المستحؽ

مف المبمغ المخصص لؤل رار األخرل الغير بدنية.

مادة ( )118األضرار الناشئة مف أكثر مف حادث
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تعػ ػػد المبػ ػػالغ المخصصػ ػػة لؤل ػ ػرار الناشػ ػػةة عػ ػػف حػ ػػادث كاحػ ػػد  ،كحػ ػػدة مسػ ػػتقمة
تخصص ألداء التعكي ات المستحقة عف ىذا الحادث بغض النظػر عػف الػديكف
الناشةة أك التي قد تنشأ عف حادث آخر.
مادة ( )119اإليفاء بجزء مف الديف
 .1إذا أكفػ ػػى صػ ػػاحب الس ػ ػ ينة أك مجيزىػ ػػا قبػ ػػؿ تكزيػ ػػع المبػ ػػالغ المخصصػ ػػة
لمتعػػكيض أحػػد الػػديكف المػػذككرة فػػي المػػادتيف (  )124 ( ) 123مػػف ىػػذا
القػػانكف جػػاز لػػو أف يحػػؿ محػػؿ الػػداةف فػػي التكزيػػع بقػػدر المبمػػغ الػػذم أكفػػى
ب ػ ػػو كمػ ػ ػا يج ػ ػػكز لممحكم ػ ػػة كلم ػ ػػدة تق ػ ػػدرىا ،االحت ػ ػػاظ بج ػ ػػزء م ػ ػػف المب ػ ػػالغ
المخصصػػة لمتػ ػعكيض لمكفػ ػاء بالػػديكف التػػي لػػـ يتػ ػقدـ أصػػحابيا لممطالبػػة
بيا.
 .7يج ػػكز لمس ػػمطة البحري ػػة المختص ػػة عن ػػد االقت ػػاء المطالب ػػة بالتعكي ػػات
المس ػػتحقة لميبي ػػيف نياب ػػة ع ػػنيـ تكاي ػػداع المب ػػالغ المحص ػػمة خزين ػػة المحكم ػػة
المختصة.
مادة ( )111وقؼ اإلجراءات

ال يج ػػكز لم ػػداةف اتخ ػػاذ أم إجػ ػراء عم ػػى أمػ ػكاؿ ص ػػاحب السػ ػ ينة إذا ك ػػع تح ػػت
تصػػرؼ المحكمػػة بال عػػؿ المبػػالغ المخصصػػة لمتعػػكيض .أك إذا قػػدـ

ػػماف تقبمػػو

المحكمة .
مادة ( )111المستفيديف مف تحديد المسئولية
تسرم إحكاـ تحديد المسةكلة عمى مجيز الس ينة ير المالؾ كالمستأجر كالرباف
كالبحارة ككؿ التابعيف اآلخريف ليـ كذلؾ فيما يتعمؽ بأداء كظاة يـ كبذات
الشركط التي تسرم عمى صاحب الس ينة عمى أف أال تتجاكز مسةكلية صاحب
الس ينة مسةكلية األشخاص المذككريف عف الحادث الكاحد .
مادة ( )112حصر مسئولية المجيز.
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إذا كانػػت صػػبلحيات المجيػػز قػػد حػػددت بتعميمػػات خاصػػة مػػف صػػاحب الس ػ ينة،
فبل يحتج بيذا التحديد عمى الغير الذم يجيمو كتعاقد مع المجيز بحسف نية.
مادة ( ) 113صحة ق اررات المالؾ.
 .1إذا كانػ ػػت ممكيػ ػػة الس ػ ػ ينة مشػ ػػتركة يجػ ػػب اعتمػ ػػاد رأم األ مبيػ ػػة فيمػ ػػا يخػ ػػص
مص ػ ػػمحة الم ػ ػػبلؾ كتحص ػ ػػؿ األ مبي ػ ػػة بات ػ ػػاؽ ع ػ ػػدد م ػ ػػف الم ػ ػػبلؾ تزي ػ ػػد قيم ػ ػػة
حصصيـ عمى نصؼ قيمة الس ينة.
 .7الق ػ اررات المتعمقػػة بتغييػػر ايػػة التجييػػز تغيي ػ ار مناق ػػا لشػػركط عقػػد التجييػػز
المت ؽ عمييا تتخذ باإلجماع.
مادة (  )114سقوط الدعوى

يسػػقط بالتقػػادـ بم ػػي سػػنتيف مػػف تػػاريخ نشػػكء االلت ػزاـ حػػؽ رفػػع دعػػكل

المطالبة بالمسةكلية المدنية في ىذا الباب .
الفصؿ الثاني
مزاولي النشاط المالحي
( )1أحكاـ عاـ

مادة (  )115تعريؼ
فػػي تطبيػػؽ أحكػػاـ ىػػذا ال صػػؿ يقصػػد بمزاكلػػي النشػػاط المبلحػػي كػػؿ شػػخص طبيعػػي أك
اعتبػػارم يمػػارس نشػػاط تكػػكف لػػو عبلقػػة بالسػ ينة أك شػحنتيا أك صػػاحبيا بمكجػػب عقػػد أك
ات اؽ يبرـ بيف ذكم الشأف بالشكؿ المعمكؿ بو قانكنان.
مادة (  ) 116مزاولي النشاط المالحي.
يعتبر مف أعماؿ مزاكلي النشاط المبلحي كؿ مف يقكـ بأحد األعماؿ التالية -:
 -ككيؿ شحنة

 ككيؿ س ينة38

 مقاكؿ شحف كت ريغ  -كسيط بحرممادة (  ) 117شروط عامة لمزاولة النشاط.

باإل افة إلػى الشػركط الخاصػة التػي تحػددىا المػكاةح يشػترط لمزاكلػة النشػاط المبلحػي مػا

يمي -:
 أف يككف مزاكؿ النشاط مف األشخاص المتمتعيف بالجنسية الميبية . أف يككف متمتعا بخبرة بحرية ال تقؿ عف عشر سنكات في ذات المجاؿ. أف يككف مزاكؿ النشاط مخكالن قانكنان كمقيد بغرفػة المبلحػة البحريػة.كحاة انز عمػىإذف بمزاكل ػػة النش ػػاط كف ػػؽ ال ػ ػكابط كالش ػػركط المنظم ػػة ل ػػذلؾ بم ارع ػػاة ال ػػنظـ
الدكلية كاألعراؼ البحرية.
 أف يككف مسجبل بالغرفة التجارية كالسجؿ التجارم.مادة (  )118القانوف محؿ التطبيؽ.
تسرل عمػى العقػكد كاألعمػاؿ التػي يجرييػا مزاكلػي األنشػطة البحريػة ىػذا القػانكف
كفي حالة عدـ كجكد نص بالخصكص يرجع لمقكانيف العامة ذات االختصػاص.
ما لـ يتـ االت اؽ عمى خبلؼ ذلؾ.
مادة (  )119إقامة الدعوى.

يجػكز أف تقػػاـ الػدعكل بػػيف مػزاكؿ النشػاط المبلحػػي كصػاحب السػ ينة أك مجيزىػػا أك

مستأجرىا كذلؾ أماـ المحكمة التي يقع في داةرتيا مػكطف مػزاكؿ النشػاط المبلحػي مػا
لـ يت ؽ عمى خبلؼ ذلؾ.
 2وكيؿ السفينة

مادة ( ) 121صفة وكيؿ السفينة.
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 ككيؿ الس ينة ىك القناة الشرعية التي يخاطب مػف خبلليػا أصػحاب السػ ينة أكمػػف فػػي حكميػػـ كيعتبػػر ناةب ػان ( عػػنيـ ) فػػي كافػػة المسػػةكليات القانكنيػػة طبق ػان
لبلت اؽ كالتشريعات النافذة

مادة ( ) 121واجبات الوكيؿ.
 تقػػديـ كافػػة الخػػدمات التػػي تطمبيػػا السػ ينة كأفػراد طاقميػػا طيمػػة فتػرة بقاةيػػا فػػيمػكانئ الدكلػػةك تزكيػػد السػ ينة بػػالمؤف البلزمػػة إذا ت ػػمنيا االت ػػاؽ المبػػرـ بينػػو
كبيف المجيز.
 العمػػؿ عمػػى تسػػميـ بيػػاف الحمكلػػة الحسػػابي الػػذم يحتػػكل ( أج ػرة النقػػؿ ) فػػكراستبلمو مف أصحاب الس ينة كتقديمو إلدارة الميناء في المكعد المحدد.
 القياـ ب ػػتسميـ الب اةع لشحنيا في الس ينة أك بتسػميميا ألصػحابيا بعػد ت ريغيػاكتحصيؿ األجرة المستحقة لصاحب الس ينة أك مف في حكمو.
 تن يذ كافة األعماؿ التي يحددىا عقد الككالة أك العرؼ المبلحي .مادة ( ) 122مسئوليات الوكيؿ.
 يسػػأؿ ككيػػؿ الس ػ ينة قبػػؿ أصػػحاب الس ػ ينة أك مػػف فػػي حكميػػـ بكص ػ و ككػػيبلنبمقابؿ.

 يسػػأؿ عػػف تقصػػيره فػػي تػػكفير العػػدد الػػبلزـ مػػف كتابػػة الحصػػر ألجػػؿ حصػػركتحديد المسةكلية عند االقت اء.
 ال يسأؿ ككيؿ السػ ينة قبػؿ الشػاحنيف أك المرسػؿ إلػييـ عػف أم ىػبلؾ أك تمػؼيصيب الب اةع التي يتسمميا لشحنيا أك التي يتكلى ت ريغيػا لتسػميميا إال عػف
خطةو الشخصي أك خطأ تابعيو .
 كفػػي جميػػع األح ػكاؿ ال يسػػأؿ كال يتحمػػؿ ككيػػؿ الس ػ ينة أيػػة الت ازمػػات ال يكػػكفطرفان في نشكؤىا .
 -3وكيؿ الشحنة
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مادة (  ) 123صفة وكيؿ الشحنة.

ىك كؿ شخص طبيعي أك اعتبارم يعينو الشاحف أك المرسؿ إليو بمكجب عقد

أك تكميؼ بتسمـ الب اةع المنقكلة كدفع أجرة نقميا .
مادة ( ) 124واجبات وكيؿ الشحنة
 تسمـ الب اعة لحساب المرسؿ إليو . التحقؽ مف تطابؽ الب اعة مع األكصاؼ الكاردة في سند الشحف كالتأكد مفنكعيا ككزنيا كمقدارىا كحالتيا كعبلماتيا.
 المحافظة عمى الب اعة حتى يتـ تسميميا ألصحابيا . إنجاز اإلجراءات القانكنية البلزمة لممحافظة عمى حقكؽ المرسؿ إليو . إببلغ المرسؿ إليو بكافة اإلجراءات التي اتخذىا . أية أعماؿ أخرل يجيزىا العقد أك العرؼ المبلحي .مادة ( )125مسئوليات وكيؿ الشحنة
 يسػػأؿ ككيػػؿ الشػػحنة قبػػؿ أصػػحاب الب ػػاةع عػػف الب ػػاعة التػػي تسػػمميا بكص ػ وككيبلن بمقابؿ.

 ال يسأؿ ككيؿ الشػحنة قبػؿ المرسػؿ إلػييـ عػف أم ىػبلؾ أك تمػؼ يصػيب الب ػاعةالتي يتسمميا إال عف خطةو الشخصي أك أ خطاء تابعيو .
 يسأؿ ككيؿ الشحنة عند إخبللو بكاجباتو المنصكص عمييا في المػػادة (  )174مػالـ يثبت العكس كبشكؿ خاص في اإلخبلؿ برفع الدعاكل عمى الناقؿ في مكاعيدىا
 -4مقاوؿ الشحف والتفريغ

مادة (  ) 126صفة مقاوؿ الشحف والتفريغ
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مقاكؿ الشحف كالت ريغ ىك مف يقكـ لحساب الشاحف أك المرسؿ إليو أك الناقؿ
البحرم بشحف أك ت ريغ الب اةع باالستعانة بعمالو المتخصصيف أك عماؿ المكاني
كالمعدات التي تت ؽ مع طبيعة الب اعة كالركافع كالصنادؿ ك يرىا .
مادة ( ) 127واجبات مقاوؿ الشحف والتفريغ.
 القي ػػاـ بالعممي ػػات المادي ػػة المتعمق ػػة بش ػػحف الب ػػاةع عم ػػى السػ ػ ينة أك ت ريغي ػػامنيا.
 تكفير العدد البلزـ كالمناسب مف األشخاص كالمعدات لمقيػاـ بالعمميػات الػكاردةبال قرة السابقة .
 اتخاذ كافة االحتياطػات كالتػدابير البلزمػة التػي تػنص عمييػا التشػريعات النافػذةفي شأف المحافظة عمى األركاح كالممتمكات أثناء الشحف كالت ريغ .
 يجػػكز لمقػػاكؿ الشػػحف كالت ريػػغ القيػػاـ بأعمػػاؿ إ ػػافية لعممػػو األصػػمي كمتصػػمةبو شريطة أف يكمؼ بذلؾ بات اؽ كتابي كصريح .
مادة ( ) 128مسئوليات مقاوؿ الشحف والتفريغ.
 يسأؿ مقاكؿ الشحف كالت ريغ قبؿ مف كم و صراحة لمقيػاـ بالعمػؿ دكف اآلخػريفمف أصحاب الشأف.
 يسأؿ عف خطةو كخطأ تابعيػو عػف األعمػاؿ التػي يتكالىػا طبقػان لممػادة( ) 177مف ىذا القانكف شريطة إثباتيا في حقو أك حؽ تابعيو .
 - 5الوسيط البحري

مادة (  ) 129صفة الوسيط البحري

 الشػػخص الػػذم يقػػكـ بػػدكر السمس ػرة البحريػػة بػػيف طػػرفيف بمكجػػب ت ػػكيض مػػفكمييم ػػا أك م ػػف أح ػػداىما مقاب ػػؿ اج ػػر يت ػػؽ عمي ػػو أك بنس ػػبة مةكي ػػة م ػػف قيم ػػة
الص قة.
مادة ( )131مياـ الوسيط البحري
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 .1القيػػاـ بتقريػػب كجيػػات النظػػر بػػيف ذكم الشػػأف فػػي عمميػػات تػػأجير أك بيػػع كش ػراء
الس ف أك في عمميات نقؿ الب اةع بيف الناقؿ كالشاحف أك ككيمييما.
 .7اإلناب ػػة ع ػػف اح ػػد إطػ ػراؼ العق ػػد ال ػػذم يتكس ػػط إلتم ػػاـ العق ػػد ألجم ػػو ف ػػي اإلعم ػػاؿ
القانكنية كاإلدارية متى فكض كتابيا بذلؾ.
 .3القياـ بتقديـ المعمكمات عف الب اةع كطرؽ شحنيا كسبؿ نقميا لذكل الشأف.
 .4إببلغ ذكم الشأف بما يعممو عف الظركؼ المتعمقة بتقدير الص قة ك مانيا.
 .5إببلغ ذكم الشأف عف الظركؼ التي مف شأنيا التأثير في إبراـ العقد.
 .6التحقؽ مف صحة التكقيعات عمى المستندات أك المحررات التػي أحيمت عف
طريقو .
مادة ()131مسئوليات الوسيط البحري
 .1بساؿ الكسيط البحرم عف األخطاء التي يرتكبيا في تن يذ عقد السمسرة.
 .7ال يسػػأؿ عػػف عػػدـ إتمػػاـ صػ قة تػػدخؿ فييػػا ككسػػيط لخطػػأ يعػػكد لمػػف كسػػطو ،كفػػي
ىذه الحالة يستحؽ عمكلتو كاممة.
 .3يساؿ عف إخ اةو معمكمات عمى طرؼ كسيطو قصػد انت اعػو الشخصػي أك انت ػاع
احد الطرفيف عمى حساب الطرؼ اآلخر إذا كاف م ك ا مف كبلىما.
مادة (  ) 132التقادـ
تسػػقط بالتقػػادـ بم ػػي سػػنة كاحػػدة مػػف تػػاريخ اسػػتحقاؽ الػػديف كػػؿ الػػدعاكم
المت رعػػة عػػف عقػػكد الككالػػة التػػي ت ػػمنيا ىػػذا ال صػػؿ مػػالـ يثبػػت المػػدعي انػػو
كاف يستحيؿ عميو رفع الدعكل
الباب الثالث
أشخاص المالحة البحرية
الفصؿ األوؿ
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الرباف

 :1أحكاـ خاصة
مادة ( )133تعريؼ
الرباف ىك كؿ شخص مؤىؿ يعيد إليو بقيادة الس ينة كيككف مسةكال عنيا كفؽ
احكاـ القانكف كاالشتراطات الدكلية بيذا الشأف.
مادة ( )134تعييف الرباف كعزلو
 .1يعيف صاحب الس ينة أك مجيزىا الرباف بمكجب عقد بحرم.
 .7يجكز لصاحب الس ينة أك مجيزىا عزؿ الرباف أم كقت بشرط تعكي و في حالة
عزلو بدكف مبرر.
مادة ( )135فسخ عقد عمؿ الرباف.
ليس لمرباف ميما كانت مدة عقده الحؽ في فسخ ىذا العقد أك إبطالو بمشيةتو
أثناء الس ر.
مادة ( )136حجز اجر الرباف.

أجر الرباف ما عدا الجزء الثابت منو قابؿ لمحجز لمكفاء بالمبالغ المستحقة عميو

لصاحب الس ينة أك مجيزىا ،بكص و ككيبلن ألم منيما .أما أجره الثابت فبل يقبؿ
الحجز إال باألسباب كبالمقادير التي تنص عمييا القكانيف الخاصة بذلؾ.

مادة ( )137تسبب الرباف في تعطيؿ السفر

في حاؿ تأخير الس ر أك تمديده أك اختصاره بسبب خطأ تسبب فيو الرباف،

فيجكز عدـ تطبيؽ اإلحكاـ المتعمقة بتسديد األجر عميو.
مادة ( )138بطالف بيع الرباف لمسفينة.
يقع باطبل بيع الرباف لمس ينة بدكف ت كيض خاص مف صاحبيا ،كيجرم البيع،
عنػد حصػكؿ الت كيض ،كفقان لتعميمات صاحبيا كبعد مكافقة السمطة البحرية
المختصة ك في ىذه الحالة يجكز البيع بالمزاد كفؽ ال كابط المحددة لذلؾ.

مادة ( )139اتجار الرباف لحسابو الخاص.
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ليس لمرباف الذم يدير س ينة مقابؿ أف يككف شريكان في الربح الحاصؿ مف

تشغيميا أف يتاجر لحسابو الخاص إال إذا ات ؽ عمى خبلؼ ذلؾ تكاذا خالؼ ذلؾ
حرـ مف حصتو في الربح المشترؾ كألزـ بالتعكيض عند االقت اء.
مادة ( )141شحف البضائع لحساب الرباف.
ليس لمرباف أف يشحف عمى متف الس ينة التي يديرىا أية ب اةع لحسابو الخاص
إال بإذف مف صاحب الس ينة أك مجيزىا تكاذا خالؼ ذلؾ  ،ألزـ بدفع أعمى أجرة
اشترطت في مكاف الشحف كتاريخو عبلكة عمى التعكي ات التي قد يمزـ بيا .
 :2سمطات الرباف
مادة ( )141حفظ النظاـ

لمرباف كافة السمطات التي يقت ييا ح ظ النظاـ كأمف الس ينة كاألشخاص
المكجكديف عمييا كلو تكقيع العقكبات التأديبية التي تنص عمييا القكانيف الخاصة
كما لو اتخاذ كافة التدابير البلزمة ل ماف سبلمة الشحنة كنجاح الرحمة البحرية
كالقياـ بأم عمؿ عاجؿ لتحقيؽ ذلؾ مع إخطار صاحب الس ينة أك المجيز

مسبقان كمما كاف ذلؾ ممكنان.
مادة {  } 142التوثيؽ الرسمي
يككف لمرباف سمطة التكثيؽ الرسمي عمى الس ينة في حاالت الكالدة كالكفاة كقبكؿ
الكصية تكاتباع اإلجراءات المنصكص عمييا في القكانيف الخاصة باألحكاؿ
المدنية كالسجؿ المدني كتدكينيا بسجؿ الحكادث الرسمي بالس ينة كالتبميغ عنيا
إلى الجية المختصة بالميناء أك القنصؿ الميبي في الخارج .
مادة (  )143صفة الضبط القضائي.
يككف لمرباف أثناء تأدية عممو عمى الس ينة ص ة مأمكر ال بط الق اةي فيما
ترتكب مف جراةـ عمى ظير الس ينة كيتكلى جمع االستدالالت لحيف كصكؿ
الس ينة ألكؿ ميناء كلو أف يجرم التحريات البلزمة التي ال تحتمؿ التأخير
ك بط األشياء التي ترتبط بالجريمة  ،كعند االقت اء لو أف يأمر بكقؼ المتيـ
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كحبسو احتياطيان كت تيش المسافريف كالبحارة  .كيحرر الرباف تقري انر باإلجراءات

التي اتخذىا كيسمـ ىذا التقرير مرفقان بو مح ر جمع االستدالالت كاألشياء
الم بكطة إلى الجيات المسةكلة بالميناء التي تتمتع بال بطية الق اةية في

تن يذ أحكاـ القانكف البحرم.
مادة ( )144تمثيؿ صاحب السفينة أو المجيز
يعتبر الرباف ناةب نا قانكنيان عف صاحب الس ينة أك المجيز كيمثمو أماـ الق اء

كيمارس السمطات التي قررىا لو القانكف قبؿ

مف

لػو مصمحة في الس ينة أك

الشحنة ،ككؿ تحديد يرد عمى ىذه اإلنابة ،ال يحتج بو أماـ الغير.
كال تثبت لمرباف ص ة الناةب القانكني عف صاحب الس ينة أك المجيز إال في
المكاف الذم ال يكجداف فيو أك ليس بو ككيبل عنيما.
مادة ( )145إخالء السفينة وتركيا
لمرباف سمطة إصدار األمر بإخبلء الس ينة أك تركيا في حالة نشكء خطر محقؽ
عمى المكجكديف عمييا كيجكز لو ذلؾ بعد أخذ رأم باطيا تكاثباتو بمح ر
مكقع عميو منيـ كفي ىذه الحالة يجب عميو كمما أمكف إنقاذ األمكاؿ ككثاةؽ
الس ينة كجياز تسجيؿ المعمكمات إف كجد.

مادة( )146قيادة السفينة.

 : 3مسئوليات الرباف

 .1لمرباف كحده مسةكلية قيادة الس ينة  ،تكادارة الرحمة  ،كال يجكز لو التخمي عف
قيادة الس ينة أثناء الرحمة منذ بدايتيا حتى الكصكؿ لميناء مأمكف ما لـ يكف
ىناؾ مانع قسرم .
 .7يقكـ

ابط المبلحة الذم يمي الرباف مباشرة في الدرجة مقامو في حالة كفاتو

أك يابو عف الس ينة أك كجكد مانع أخر حاؿ بينو كبيف أداء ميامو.
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مادة( )147مسئولية الرباف مع وجود المرشد.

تظؿ مسةكليات الرباف قاةمة في تكجيو قيادة الس ينة في الممرات المبلحية

كالمكاني كخركجيا منيا عمى الر ـ مف كجكد مرشد عمى ظير الس ينة  ،كلك كاف
كجكده إلزاميا أك بطمب مف الرباف.
مادة ( )148تأميف الرحمة البحرية.

 .1عمى الرباف أف يحافظ عمى سبلمة الس ينة لممبلحة كأف يراعي تكفير
المؤف كاالحتياجات ال ركرية لتاميف الرحمة  ،كما يجب عميو أف يتخذ
كافة االحتياطات ال ركرية لرعاية مصالح صاحب الس ينة أك المجيز
ك البحارة كالمسافريف كذكم الحقكؽ عمى الشحنة طبقان لمعرؼ المتبع .

 .7إذا أصيب أحد المكجكديف عمى الس ينة بمرض معد أثناء الرحمة البحرية
جاز لمرباف إنزالو في أقرب ميناء لمعبلج ،كلو أف يأمر بعزلو إذا تطمب
األمر ،لحيف كصكؿ الس ينة ألقرب ميناء.
مادة( )149االحتفاظ بالوثائؽ والسجالت
عمى الرباف أف يحت ظ عمى الس ينة أثناء الرحمة بالكثاةؽ كالسجبلت التي يتطمبيا القانكف
كالتي تتعمؽ بالس ينة كبحارتيا كالمسافريف عمييا كالشيادات الدكلية السارية الم عكؿ التي
تمزميا المعاىدات كاالت اقيات الدكلية النافذة في الدكلة ككذلؾ التصريح بالس ر مف آخر
ميناء.
كيككف الرباف مسةكالن عف مسؾ السجبلت كالدفاتر التالية -:

 .1سجؿ الكقاةع الرسمي ( الحكادث الرسمي )  :كترقـ ص حاتو مف السمطة

البحرية المختصة كت ع ختميا عميو كيذكر فيو بياف الحكادث الطارةة كالجراةـ
كالمخال ات اإلدارية التي ترتكب عمى الس ينة كالعقكبات التأديبية كالمكاليد
كالكفيات كمناكرات قكارب اإلنقاذ كالحريؽ ك اطس الس ينة عند بدء اإلبحار
كالكصكؿ إلى كؿ ميناء كالق اررات التي تتخذ أثناء الرحمة عمى أف تككف كؿ
التسجيبلت بتكقيع الرباف أك أحد ال باط المعنييف كتتـ التسجيبلت فكر حدكثيا
.
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 .7دفتر أحكاؿ السطح  :كيذكر فيو تكزيع العمؿ كنظاـ الخدمة كحالة الجك
كالبحر كخطكط سير الس ينة كالتكقيت ال عمي لبدء الرحمة كانتياةيا كما يتبع
مف حكادث كتجارب أثناء ذلؾ ،باإل افة إلى أية بيانات أخرل تشترطيا
السمطة البحرية المختصة.
 .3دفتر أحكاؿ المحركات  :كيذكر فيو تكزيع العمؿ كنظاـ الخدمة في

رفة

المحركات كالتزكيد بالكقكد كالشحكـ كمعدالت االستيبلؾ كالتخمص مف
ف بلت الزيكت المتراكمة كحركة تشغيؿ المحركات أثناء المناكرات في
دخكؿ كخركج الس ينة مف المكانئ .
 .4سجبلت الزيت  :الخاصة بمنع تمكث مياه البحر بالزيت كالن ايات كال

بلت

كفقان لؤلحكاـ المقررة باالت اقيات الدكلية المعنية بمكافحة التمكث البحرم
كحماية البيةة البحرية .

 .5دفتر الراديك :كيذكر فيو كافة االتصاالت التي تتـ عمى الس ينة بصكرة
اعتيادية أك تمؾ التي تتـ في حاالت الطكارئ.
 .6أم سجبلت تستكجب كجكدىا عمى الس ينة االت اقيات كالمعاىدات الدكلية
البحرية المن مة إلييا الدكلة الميبية.
مادة ( )151مصادقة سجؿ الوقائع الرسمي
عمى الرباف أف يقدـ سجؿ الكقاةع الرسمي لمس ينة إلى الجية المختصة بالميناء
لمتصديؽ عمى ما كرد بو مف بيانات كذلؾ خبلؿ أربع كعشركف ساعة مف
كصكؿ الس ينة إلى الميناء المقصكد أك المكاف الذم رست فيو اختياريان أك
ا ط ارريا كتككف المصادقة في الخارج مف القنصؿ الميبي أف كجد.

مادة ( )151اإلضرار بالغير
الرباف مسةكال عف األ رار التي تمحؽ بالغير مف جراء ش أك خطأ ارتكبو أثناء
تأديتو لكظي تو .كما أنو مسةكؿ عف كؿ ىبلؾ أك

رر يمحؽ بالب اةع

المشحكنة عمى سطح الس ينة ما لـ يكف الشحف بذلؾ الك ع قد تـ بمعرفة
الشاحف كمدكف بكثيقة الشحف.
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 :4واجبات الرباف
مادة { )152استالـ وتسميـ البضائع
يجب عمى الرباف أف يستمـ الب اةع بمكجب كثيقة الشحف أك بأية كثيقة أخرل
تقكـ مق اميا  ،كيسمميا لككيمو في ميناء الكصكؿ حسب األصكؿ المتعارؼ عمييا
.
مادة ( )153االحتجاج البحري
ير عادم يتعمؽ بالس ينة أك األشخاص

يجب عمى الرباف إذا ط أر حادث

المكجكديف عمييا أك بالشحنة أف يعد تقري انر بذلؾ يقدـ إلى الجية المختصة

بالميناء خبلؿ أربع كعشريف ساعة مف كقكع الحادث أك مف كقت كصكؿ الس ينة
ألم ميناء ليبي عمى أف يحتكل التقرير عمى طبيعة الحادث كأسبابو إف أمكف
كيذكر فيو البيانات الكاممة لمس ينة كجميع المعمكمات المتعمقة بالحادث .
كيصادؽ عمى االحتجاج البحرم في الخارج ممثؿ الدكلة الميبية ،إف كجد ،أك

السمطة البحرية في أكؿ ميناء تدخؿ إليو الس ينة.
مادة ( )154التدقيؽ في االحتجاج البحري
يجرل التدقيؽ في االحتجاج البحرم الذم يحرره الرباف لممحافظة عمى حقكؽ
الس ينة كتجرل ىذا التدقيؽ كالتصديؽ عميو الجية البحرية المختصة بالتسجيؿ
في الميناء كال يعتد بأم احتجاج بحرم ير مصادؽ عميو خبلؿ ال ترة الزمنية
المنصكص عمييا في المادة السابقة .كلرةيس المحكمة االبتداةية أف يطمب شيكدا
مف البحارة أك المسافريف  ،كما يقبؿ أم إثبات آخر كال تقبؿ لمدفاع عف الرباف
التقارير ير المدقؽ فييا كما إنيا ال تصمح لئلثباتن أماـ الق اء إذا قاـ دليؿ
عمى خبلؼ ما جاء في التقرير.
مادة ( )155تطقيـ السفينة ومعاينتيا
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لمرباف أف يشكؿ طاقـ الس ينة كيجرم العقكد ال ركرية لنجاح الرحمة كأف يأمر
بإجراء اإلصبلحات البسيطة لمس ينة أك إخ اعيا لممعاينة كفقان لمقكانيف

كاالت اقيات الدكلية كليس لو أف يقكـ بيذه األعماؿ إال بمكافقة صاحب الس ينة أك

مجيزىا أك ممثمو في محؿ إجراةيا .
مادة (  ) 156إنقاذ األرواح
عمى الرباف أف يقكـ في أحكاؿ ال ركرة بكؿ عمؿ عاجؿ تقت يو عممية إنقاذ س ينة
أخرل كاألركاح بشرط المحافظة عمى سبلمة س ينتو كطاقميا كشحنتيا كعدـ تعري يا
لمخطر.
مادة ( )157التبميغ عف اإلخطار.

عمى ألرباف أف يبادر بالتبميغ ال كرم كبالكساةؿ األكثر سرعة كمبلةمة لمظركؼ عف :
 -1كجكد جسـ عاةـ أك مشبكه يشكؿ خط ار عمى المبلحة البحرية.
 -7طاء زيتي عمى سطح البحر مف شأنو أف يشكؿ تيديدا لسبلمة
البيةة البحرية .

مادة ()158مخالفة الرباف لواجباتو
إذا أخؿ الرباف بالكاجبات الم رك ة عميو أك تجاكز سمطاتو أك أىمؿ في
مسةكلياتو يتحمؿ ما يترتب عمى ذلؾ مف نتاةج قبؿ مف لو مصمحة في الس ينة
أك في شحنتيا ك ال يككف الرباف مسةكال في حالة القكة القاىرة

الفصؿ الثاني
تنظيـ العمؿ البحري

 :1ضوابط العمؿ عمى السفف
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مػػادة(  )159تعريؼ

البحار ىك كؿ شخص الةؽ فنيان كصحيا يرتبط بعقد عمؿ بحرم لمعمؿ عمى متف
س ينة في رحمة بحرية أك أكثر.

مادة(  )161ىوية البحار.
ال يجكز ألم بحار ليبي أف يقكـ بأم عمؿ في الس ف التي تبحر خارج المياه اإلقميمية
إال بعد الحصكؿ عمى جكاز بحرم ،كتنظـ

كابط كشركط الميف البحرية كالمياقة

الصحية ببلةحة يصدرىا القطاع المختص كفقا لمنظـ المحمية كالدكلية.
مادة ( )161استخداـ الميبييف
عمى صاحب الس ينة الميبية أك مجيزىا أك مستأجرىا ،أف يستخدـ بحارتو مف الميبييف إال
إذا تعذر لو تحقيؽ ذلؾ لعدـ تكفر العناصر الميبية المتمتعة بالخبرة كالتأىيؿ
المطمكبيف.كفي ىذه الحالة يجكز لمسمطة البحرية أف تأذف باالستعانة بالغير .
مادة ( )162استخداـ الصغار
ال يسمح لصاحب الس ينة الميبية أك مجيزىا أك ربانيا أك مستأجرىا أف يستخدـ
أم بحار لـ يبمغ السف القانكنية إال إذا كاف ذلؾ ألداء برنامج تدريب.
مادة ( )163استخداـ األجانب.
ال يجكز استخداـ األجانب عمى الس ف الميبية إال بعد الحصكؿ عمى ىكية بحار
لغير الميبييف تصدرىا السمطة البحرية مع مراعاة تقميص العدد إلى الحد األدنى.
مادة ( )164واجبات البحار

عمى البحار أف يصعد لمس ينة بمجرد انتياء إجراءات صعكده الرسمية  ،كىك
ممزـ أثناء كجكده عمى الس ينة كعمى اليابسة بتن يذ أكامر رؤساةو فيما يختص

بخدمة الس ينة كالطاقـ كالشحنة  ،كيجب عميو أف يساىـ في إنقاذ الس ينة
كطاقميا كشحنتيا .
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مادة( ) 165شحف بضاعة البحار
يمتزـ البحار بعدـ شحف أية ب اعة لحسابو الخاص إال بأذف مف صاحب
الس ينة أك مجيزىا أك ربانيا ك إال كاف ممزما بدفع أقصى أجرة اشترطت في
مكاف الشحف كتاريخو عبلكة عمى التعكي ات التي قد يمزـ بيا ك لمرباف أف يأمر
بإلقاء الب اةع في البحر إذا كاف شحنيا ير قانكني أك كاف مف شانيا أف تيدد
سبلمة الس ينة أك أف تؤدم إلى إلزاـ الس ينة بدفع رامات أك ن قات إ افية.
مادة( )166حؽ الرد لموطف
فيما عدا حاالت إنزاؿ البحار إلى اليابسة بسبب الجرح أك المرض الذم ال يمت
بصمة إلى خدمة الس ينة أك بناء عمى أمر السمطة األجنبية أك إذا كاف ىناؾ
ات اؽ مسبؽ قي عقد العمؿ البحرم يحدد بالت ار ي الجية التي تتحمؿ ن قات
الرد ،فأف صاحب الس ينة أك مجيزىا ممزـ برده لمكطف في الحاالت التالية -:
 .1المرض أك اإلصابة في خدمة الس ينة.
 .7رؽ الس ينة.
 .3عدـ قدرة مالؾ الس ينة عمى مكاصمة الكفاء بالتزاماتو التعاقدية بسبب إعساره
أك بيع الس ينة أك تغيير تسجيميا.
 .4إنياء أك كقؼ استخداـ البحار .
كفيما يختص بالبحارة األجانب يقتصر حقيـ في الرد عمى إعادتيـ إلى الميناء
الذم استخدمكا فيو ما لـ يكف قد اشترط أف يعاد البحار إلى ميناء آخر كيشمؿ
الحؽ في الرد المسكف كالغذاء كالنقؿ.
مادة( )167تسوية المنازعات

يرفع لمسمطة البحرية المكم ة بنظاـ المبلحة في ميناء تسجيؿ الس ينة أك في

ميناء الكصكؿ أك ميناء الت ريغ ما يثار مف منازعات حكؿ دفع األجر ككؿ نزاع
بكجو عاـ يقع بيف صاحب الس ينة أك مجيزىا كالبحارة .تكاذا لـ تتمكف ىذه السمطة
مف تسكية النزاع كديان خبلؿ مدة أقصاىا شيريف  ،فأنيا تقر لمبحار كتابيا بعدـ
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تمكنيا مف تسكية المك كع كديا كتأذف لو برفع األمر لمق اء الذم ال يقبؿ
الدعكل أمامو ما لـ تتـ اإلجراءات المذككرة.
مادة ( )168المؤىالت وشروط الدولة
تحدد بقرار مف القطاع المختص مؤىبلت الربابنة كال باط كالبحارة كبما يتماشى
كأحكاـ االت اقيات كالقكاعد الدكلية النافدة مع تحديد العدد البلزـ إلصدار شيادة
الحد األدنى لسبلمة التشغيؿ لكؿ س ينة.
 :2عقد العمؿ البحري
مادة ( )169تعريؼ
 .1ال تسرم أحكاـ عقد العمؿ البحرم الكاردة في ىذا القانكف عمى
األشخاص الذيف يعممكف في س ف بحرية تقؿ حمكلتيا الكمية عمى عشريف
طف.
 .7يعتبر الرباف

مف بحارة الس ينة فيما يتعمؽ بعقد العمؿ البحرم ما لـ يرد

نص خاص يخال و.
مادة ( )171أحكاـ عقد العمؿ البحري
يخ ع عقد العمؿ البحرم المبرـ بيف البحار كصاحب الس ينة أك مجيزىا
لؤلحكاـ التالية-:
 قيده في دفتر البحارة الخا ع لمراقبة السمطة البحرية المختصة قبؿ س رالس ينة لمتأكد مف أف كؿ البحارة النازليف في الس ينة مستخدمكف بمكجب عقكد
عمؿ بحرية.
-

ركرة مكافقة البحار عمى العقد بتكقيعو أك ك ع بصمة إصبعو بعد اإلطبلع

عمى شركطو.
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 -إذا لـ يقيد عقد العمؿ البحرم في دفتر البحارة جاز لمبحار إثباتو بجميعطرؽ اإلثبات.
 يحرر عقد العمؿ البحرم مف ثبلثة نسخ تسمـ أحداىا لممجيز كالثانية تكدعلدل الجية المختصة بالتسجيؿ في الميناء كالنسخة الثالثة تسمـ لمبحار.
 تسرم عمى عقد العمؿ البحرم أحكاـ في القكانيف المتعمقة بالعمؿ كالتأميناتاالجتماعية فيما لـ يرد في شأنو نص خاص في ىذا القانكف.
مادة( ) 171محتويات عقد العمؿ البحري
يجب أف يحتكل عقد العمؿ البحرم عمى ما يمي-:
 -1ككنو معقكدان لمدة محددة أك لمدة ير محددة أك لعدة رحبلت أك لرحمة

كاحدة فأف كاف معقكدان لرحمة كاحدة كجب النص عمى اسػـ المينػاء الػذم تنتيي
فيو الرحمة.

 -7اسـ البحار كعمره كجنسيتو كمكطنو.
 -3رقـ كتاريخ كمكاف إصدار الجكاز البحرم.
 -4خدمة البحار أك مينتو.
 -5التاريخ الذم بدأ فيو العمؿ.
 -6طريقة دفع األجر المت ؽ عميو بيف المتعاقديف
 -7مقدار األجر الثابت كالعبلكات المقررة لمخدمة أك المينة.
 -8تاريخ العقد كمكاف إبرامو
 -9مدة اإلجازة المستحقة لمبحار.
 -12يقر البحار بأنو طميقان مف أم استخداـ أخر.

 .11أية بيانات أخرل ير ب الطرفاف إ افتيا لمعقد .

مادة ( )172انقضاء عقد العمؿ البحري.
ينق ي عقد العمؿ البحرم -:
 – 1باالستقالة
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.7بانق اء المدة المحددة لو
.3بإتماـ الرحمة البحرية في حالة عقده لرحمة بحرية .
 .4بكفاة البحار
 .5ب سخ العقد بقرار ق اةي أك بات اؽ طرفيو.
 ..6قياـ سبب مشركع بإلغاء العقد.
 ..7بأسر الس ينة أك ىبلكيا أك رقيا أك صيركرتيا ير صالحة لممبلحة.
مادة ( )173انقضاء العقد إثناء السفرة.
إذا ابرـ عقد العمؿ البحرم لمدة محددة كانتيت ىذه المدة أثناء الرحمة كلـ ينص
فيو عمى تجديده امتد العقد بحكـ القانكف حتى كصكؿ الس ينة إلى أكؿ ميناء
يمكف إرجاع البحار منو إلى مكطنو.

مادة ( )174طرد البحار لمبرر خطير
ال يحؽ لمبحار المطركد أم تعكيض إذا طرده صاحب الس ينة أك مجيزىا أك
ربانيا لسكء سمكؾ خطير كفي ير المكانئ الميبية ليس لمرباف أف ينزؿ بحا انر مف

س ينتو لسكء سمكؾ خطير إال بإذف مف القنصؿ الميبي أف كجد ك إال فمف

سمطات دكلة الميناء  .كفي جميع األحكاؿ التي يقرر فييا رباف الس ينة الطرد
يجب أف يثبت أسباب الطرد كتاريخو في سجؿ الكقاةع الرسمي ك إال اعتبر
الطرد ير مشركع.
مادة ( )175الطرد دوف مبرر

إذا طرد البحار دكف مبرر حؽ لو تعكيض يراعى في تقديره نكع الخدمة كمدة
العقد كمدل ال رر الحاصؿ كيجكز أف يحدد عقد العمؿ البحرم ىذا التعكيض

بمبمغ مقطكع عمى أف ىذا التحديد المقطكع ال يعتبر صحيح نا إال إذا كاف ال يعنى

تنازالن عف حقكؽ البحار .
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مادة ( )176فسخ البحار لعقد العمؿ البحري.

إذا فسخ البحار عقده دكف سبب مشركع حؽ لمجيز الس ينة تعكيض عف ذلؾ.

مادة ( )177فسخ المستأجر لعقد اإليجار
ين سخ عقد البحار إذا فسخ المستأجر عقد إيجار الس ينة كالبحار المتعاقد معو
بنصيب مف أجرة الس ينة يدخؿ بنسبة نصيبو في اقتساـ التعكيض الذم يحكـ بو
لمس ينة.
مادة ( )178فسخ عقد العمؿ البحري لقوة قاىرة
إذا حالت قكة قاىرة دكف البدء في الس ر أك دكف مكاصمتو استحؽ البحار المعيف بالرحمة
أجره عف األياـ التي ق ػاىػا فعبلن فػي خدمػة الس ينة ك ال يجكز لو المطالبة بأم مكػافأة
أك تعكيض.

مادة ( )179أثر انقطاع السفر أو ضبط السفينة أو غرقيا
 .1إذا تعذر لقكة قاىرة مكاصمة الس ر بعد الشركع فيو دفع لمبحارة المستخدميف
مشاىرة أك بالس رة أجرىـ حتى يكـ انقطاع عمميـ تكاذا كاف المبلحكف مستخدميف
بنصيب مف أجرة الس ينة أك مف الربح حؽ ليـ النصيب المحدد في العقد مف
الربح أك مف أجرة الس ينة الحاصميف مف القياـ ببعض الس رة .
 .7إذا

بطت الس ينة أك رقت أك أعمف عدـ صبلحيا لممبلحة فمممحكمة أف تمغي

أجكر البحارة أك أف تنقصيا إذا ثبت أف خسارة الس ينة ناجمة عف خطةيـ أك
إىماليـ أك أنيـ لـ يبذلكا كؿ ما فػي كسعيػـ إلنقاذ الس ينػة أك الركاب أك الب اةع
أك اللتقاط حطاميا .
 .3يجكز لمالؾ الس ينة أك مجيزىا في الحالة المذككرة في ال قرة السابقة إنياء عقد
العمؿ البحرم دكف إخطار مسبؽ.
 :3األجػور
مادة ( )181أداء األجر
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يمتزـ المجيز بأداء أجر البحارة في الزماف كالمكاف المعينيف في العقد أك المذيف
يق ي بيما العرؼ البحرم كتؤدم األجكر ك يرىا مف المبالغ المستحقة لمبحار
بالعممة الكطنية ير إنو إذا استحقت كالس ينة خارج المياه الميبية جاز أداؤىا
بعممة أجنبية بشرط قبكؿ البحار ذلؾ كتابة ك يقع تحكيؿ
النقد إلى العممة األجنبية عمى أساس السعر الرسمي.
مادة ( )181االستخداـ بنصيب مف األجرة.
إذا كاف عقد العمؿ البحرم يق ي باف يككف كامؿ اجر البحار أك بع و نصيبا
مف أجرة الس ينة أك مف الربح الصافي فبلبد مف تحديد المصاريؼ كالتكاليؼ
التي ات ؽ الطرفاف عمى خصميا مف الربح القاةـ كتعتبر داخمة في الربح القاةـ
التعكي ات التي تدفع لمس ينة بسبب فسخ الرحمة أك اختصارىا أك تمديدىا أك
بسبب ىبلؾ الربح أك أجرة الس ينة كال تعتبر المبالغ التي يدفعيا التاميف مف
التعكي ات إال إذا ساىـ البحار بدفع األقساط مند بدء الرحمة كما ال تدخؿ
اإلعانات الحككمية في األمكاؿ الخا عة لبلقتساـ ما لـ يت منيا االت اؽ المبرـ.
مادة ( )182األجر عند تمديد السفرة أو اختصارىا

إذا كاف األجر بالمشاىرة يدفع اجر البحار بنسبة مدة خدمتو ال عمية عمى الس ينة كال اثر

لتمديد الرحمة أك اختصارىا
مادة ( )183أثر ارتباط األجر بالسفرة
إذا كانت أجكر البحارة مرتبطة برحمة الس ينة فبل يجكز تخ ي يا نتيجة قياـ
المجيز أك الرباف باختصار الرحمة عف قصد ميما كانت األسباب أما إذا قاـ
المجيز أك الرباف بتمديد الرحمة أك تأجيميا فاف األجكر تدفع بنسبة التمديد أك
التأجيؿ
مادة ( )184أثر تمديد السفرة واختصارىا وتأجيميا
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إذا كاف إبراـ عقد العمؿ البحرم مقابؿ نصيب مف الربح أك مف أجرة الس ينة فبل
يحؽ لمبحار أم تعكيض مف تاريخ تأجيؿ الرحمة أك تمديدىا أك اختصارىا بسبب
القكة القاىرة أما إذا كاف السبب فعؿ الشاحنيف استحؽ البحار

نصيب مف

التعكي ات التي يحكـ بيا لمس ينة تكاذا كاف السبب راجعا ل عؿ المجيز أك الرباف
كترتب عميو

رر لمبحارة فيحؽ لو إ افة إلى نصيبو في الربح المحصؿ

تعكيض يقدر بالنظر لمقت ى الحاؿ .

مادة ( )185التسميؼ وحجز أجور المالحيف والتفويض بيا
تدكف في سجؿ الكقاةع الرسمي كؿ سم ة عمى األجر إذا تقا اىا المبلح قبؿ
الس ر كفي دفتر اليكمية إذا تقا اىا أثناء الس ر كعميو أف ي ع تكقيعو أك
بصمة إصبعو إثباتان لمقبض كال يعتد بالسم ة إذا لـ تستكؼ الشركط المذككرة كما
ال يجكز أف يتجاكز مجمكع السم يات ربػع األجر المستحؽ عند طمب التسميؼ.

مادة ( )186تفويض السمفة
يجكز أف ي كض بقبض السم يات زكج البحار كأكالده كأصكلو دكف يرىـ.
مادة ( )187عدـ إعادة السمفيات غير المفوض بيا
ال تعاد كال تحجز السمؼ ير الم كض بيا كالدفعات عمى الحساب كعبلكات
االستخداـ إال إذا كقع فسخ عقد العمؿ البحرم ب عؿ البحار كال تع ى إعادتيا
مف العقكبات التأديبية كالتعكيض عمى العطؿ كال رر كال تخ ع مطمقان لئلعادة
السمؼ الم كض بيا بالر ـ مف كؿ ات اؽ مخالؼ.

مادة ( )188حجز أجور البحارة وأرباحيـ
مع مراعاة المادة ( ) 136مف ىذا القانكف ال يجكز الحجز عمى أجر البحار كعبلكاتو
كال يمكف التنازؿ عنيا إال بالنسب كالمقادير التي تحددىا القكانيف الخاصة ،أما البالغ
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الزاةدة عف األجر األساسي لمرباف فتقبؿ لمحجز عميو لئلي اء فيما عميو مف تعكي ات
لممجيز بكص و ككيبلن عنو.
مادة ( )189اإلجازة الطبية.

 :4الرعاية الطبية

تدكف اإلجازات الطبية المتحصؿ عمييا البحار في سجؿ الكقاةع الرسمي .

مادة ( )191معالجة المالح عمى ظير السفينة
إذا جرح البحار أثناء خدمتو بالس ينة فعبلجو عمى ن قة الس ينة كىذا شأف مف
يمرض بعد إبحار الس ينة أما إذا كاف العصيػاف أك الخطػأ الجسيػـ أك السكر سببان
أك مػرجعان لمجػرح أك لممرض أك إذا تبيف أف المرض مف اإلمراض الكراثية أك

المعدية فعمى مجيز الس ينة أف يعجؿ ن قات العبلج عمى أف يخصميا مف

حساب البحار الجريح أك المريض.
مادة ( )191نفقات العالج عند استعصاء الداء

يتحمؿ مالؾ الس ينة أك مجيزىا تكاليؼ دفع ن قات الرعاية الطبية لمبحار بما في

ذلؾ تكفير األدكية كاألجيزة العبلجية البلزمة  ،كالغذاء كاإلقامة بعيدان عف الكطف

إلى أف يش ي البحار المريض أك المصاب أك تعمف الجية التي تتكلى عبلجو بأف

المرض أك العجز عف العمؿ دك طابع داةـ .
مادة ( ) 192أجر المالح المريض.
البحار ال ذم يجرح أك يمرض كىك في خدمة الس ينة يحؽ لو أجره ما داـ عمى
متنيا كبعد إنزالو إلى اليابسة لو الحؽ فى تعكيض يساكم أجره لمدة أربعة اشير
عمى األكثر باإل افة إلى أجره المستحؽ تكاذا حصؿ إنزالو إلى اليابسة في ببلد
أجنبية كجب أف يكدع لو لدل القنصؿ الميبي أك مف يقكـ مقامو مبمغ يساكل أجر
األشير األربعة.
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مادة ( ) 193طبيعة األجر والتعويض.

الحؽ في األجر كالتعكيض كفقا لممادة السابقة حؽ شخصي ينق ي عند الكفاة

أك الش اء أك عند تحقؽ ع الية الداء .

مادة ( )194أجر البحار المتوفى
إذا تكفى البحار أثناء مدة العقد يستحؽ أجره كفؽ ما يمي -:
 .1إذا كاف األجر شيريان استحؽ البحار أجره إلى يكـ الكفاة.

 7إذا كاف متعاقدان لرحمة كاحدة ذىابان استحؽ أجره كامبلن إذا تكفى بعد بدء
الرحمة.

 .3إذا كػاف مستخػدمان لرحمة ذىابان ك إيابان كتكفي أثناء الذىاب أك اإلياب استحؽ

كامؿ األجر.

مادة () 195حظر دفع األجر أو التعويض.
إذا كاف سبب جرح البحار أك مر و عصياف أك سكر أك كراثة أك زىرم فممبحار
الحؽ في المعالجة كالغذاء ماداـ عمى متف الس ينة كال حؽ لو في األجر كال في
التعكيض.
مادة ( ) 196التعويض عند اإلعاقة أو الوفاة ونفقات الدفف
أ -إذا مرض أك جرح البحار كىك في خدمة الس ينة كتسبب ذلؾ في إعاقة داةمة
يمتزـ مالؾ الس ينة أك مجيزىا بدفع تعكيض لمبحار .
ب-

أما إذا تسبب المرض أك الجرح في كفاة البحار فيمتزـ مالؾ الس ينة

أك مجيزىا بدفع تعكيض لمبحار باإل افة إلى دفع ن قات دفنو ك يرىا مف
المبالغ المستحقة لمبحار.
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ج -يحدد بقرار مف القطاع المختص مبالغ التعكي ات المشار إلييا بال قرتيف (
أ – ب ) كشركط كحاالت استحقاقيا.

مادة ( )197إشراؾ البحار في التعويض
يدخؿ البحار في اقتساـ التعكيض الذم قد تحكـ بو السمطات الق اةية عف
ال رر الكاقع إذا لـ يحصؿ عمى كامؿ أجره كفؽ المادتيف السابقتيف عف مدة
الس ر المقدرة.
مادة ( )198سقوط الدعوى.
ي سقط بالتقادـ حؽ كؿ دعكل تختص بعقد العمؿ البحرم بانق اء سنتيف مف نياية
العقد.
الباب الرابع
استثمار السفينة
الفصؿ االوؿ

إيجار السفينة

 :1أحكاـ عامة في إيجار السفينة

مادة ( )199تعريؼ اإليجار.

إيجػػار الس ػ ينة عقػػد يمتػػزـ بمقت ػػاه المػػؤجر بػػأف ي ػػع تحػػت تصػػرؼ المسػػتأجر
س ينة معينة أك جزء منيا الستغبلليا تجاريا لمدة زمنية محددة ك ذلػؾ مقابػؿ أجػرة

 ،ك يسػػمى تػػأجير لمػػدة  ،أك أف يقػػكـ المػػؤجر بتخصػػيص س ػ ينة معينػػة أك جػػزءا
منيا لمقياـ بشحف ب اةع المستأجر لرحمة أك عػدة رحػبلت مقابػؿ أجػرة (نكلػكف) ك
يسمى تأجير لرحمة .ك يجب في الحالتيف أف يككف عقد اإليجار مكتكبا.
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مادة ( )211محتويات مشارطة اإليجار لمدة.

تدرج في مشارطة إيجار الس ينة البيانات التالية:
أ -أسـ المؤجر ك أسـ المستأجر ك العنكاف الرسمي لكؿ منيما.
ب -ماىية التأجير ،زمني أك عارم
ج -أس ػ ػػـ السػ ػ ػ ينة ك جنس ػ ػػيتيا ك حمكلتي ػ ػػا ك يرى ػ ػػا م ػ ػػف األكص ػ ػػاؼ البلزم ػ ػػة
لتحديدىا.
د -سػػرعة الس ػ ينة ك نكعيػػة الكقػػكد ك معػػدؿ االسػػتيبلؾ اليػػكمي فػػي البحػػر ك
المكاني
ق -مدة العقد ك تاريخ ك كقت ك منطقة أك ميناء التسميـ.
ك -تاريخ ك كقت ك منطقة أك ميناء إعادة التسميـ.
ز -مقدار األجرة أك طريقة احتسابيا
ح -طريقة سداد األجرة ك نكع العممة.
ط -أية شركط أخرل يتـ االت اؽ عمييا.

مادة ( )211بيع السفينة المؤجرة.
يترتب عمى عقد بيع الس ينة إنيػاء عقػد إيجارىػا مػا لػـ يت ػؽ الطرفػاف عمػى خػبلؼ
ذلؾ..
مادة ( )212األجػػرة النولوف

أ .تس ػػتحؽ األجػ ػرة ع ػػف كام ػػؿ م ػػدة العق ػػد ،ك ت ػػدفع مق ػػدما ع ػػف ك ػػؿ فتػ ػرة م ػػف ال تػ ػرات
المقػ ػػررة ،ك فػ ػػي حػ ػػاؿ إعػ ػػادة الس ػ ػ ينة قبػ ػػؿ انتيػ ػػاء المػ ػػدة المت ػ ػػؽ عمييػ ػػا ،ال يحػ ػػؽ
لممستأجر المطالبة بال رؽ إال إذا أت ؽ عمى خبلؼ ذلؾ.

ب .في حاؿ إرجاع الس ينة بعد انتيػاء المػدة المت ػؽ عمييػا بسػبب قيػاـ المسػتأجر برحمػة
أخيرة مسمكح بيػا  ،التػزـ المسػتأجر بػدفع مػا يعػادؿ األجػرة عػف كػؿ يػكـ إ ػافي أك
جزء مف اليكـ ك ذلؾ حتى اليكـ العاشر  ،أما إذا زاد عف ذلؾ فعمى المسػتأجر دفػع
ما يعادؿ السعر الساةد في السكؽ إف كاف أعمى مف األجرة أك ما يعػادؿ األجػرة إف
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ك ػػاف الس ػػعر الس ػػاةد ف ػػي الس ػػكؽ مثمي ػػا أك أق ػػؿ مني ػػا  ،إال ف ػػي ح ػػاؿ كج ػػكد أت ػػاؽ
مخالؼ.
ج .إذا كػػاف التػػأخير ناجمػػا عػػف قيػػاـ المسػػتأجر برحمػػة أخي ػرة يػػر مسػػمكحا بيػػا  ،التػػزـ
ب ػػدفع الس ػػعر الس ػػاةد ف ػػي الس ػػكؽ ع ػػف ك ػػؿ ي ػػكـ إ ػػافي مباشػ ػرة بع ػػد انتي ػػاء الم ػػدة
األصمية إف كاف أعمى مف األجرة  ،أك ما يعادؿ األجرة إف كاف سػعر السػكؽ مثميػا
أك أقؿ منيا.
د .إ ػػافة لمػػا جػػاء فػػي ال ق ػرتيف (ب) ك (ج) مػػف ىػػذه المػػادة  ،يحػػت ظ المػػؤجر بحقػػو
في المطالبة بالتعكيض المناسب إذا أثبػت أف ال ػرر البلحػؽ بػو ي ػكؽ ىػذه األجػرة
اإل افية بإسثتناء العشرة أياـ األكلى الكاردة بال قرة (ب).
مادة ( )213حاالت عدـ دفع األجرة.
ال تستحؽ األجرة في الحاالت التالية:
.1

ػػبط السػ ػ ينة أك ىبلكي ػػا حي ػػث تم ػػزـ أجرتي ػػا لغاي ػػة ت ػػاريخ أح ػػد ى ػػذيف
الحادثيف.

 .7أم فتػرة تكقػػؼ تجػػاكز األربػػع ك عشػػركف سػػاعة يحػػرـ فييػػا المسػػتأجر بسػػبب فعػػؿ
المؤجر أك تابعيػو أك عيػب بالسػ ينة أك معػداتيا التػي لػـ تمكنػو مػف االسػت ادة مػف
السػ ػ ينة ف ػػي األ ػ ػراض الت ػػي اس ػػتأجرت م ػػف أجمي ػػا  ،عم ػػى أف تحس ػػب األرب ػػع ك
عشػػركف سػػاعة األكلػػى مػػف

ػػمف ال ت ػرة التػػي ال تسػػتحؽ عنيػػا األج ػرة .ك يحػػؽ

لممسػػتأجر المطالبػػة بػػالتعكيض إذا أثبػػت أف الخسػػارة الناتجػػة عػػف التكقػػؼ ت ػػكؽ
قيمة األجرة التي لـ يدفعيا.
مادة ( )214تأخير إحضار البضاعة.

إذا لػػـ يػػأت المسػػتأجر بكميػػة الب ػػاةع المت ػػؽ عمػػى شػػحنيا كميػػا أك جػػزءا منيػػا ،
لزمػػو دفػػع النكلػػكف المت ػػؽ عميػػو بالكامػػؿ بعػػد أف يخصػػـ منػػو المصػػاريؼ المػػدخرة

لمس ينة إف كجدت.
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ك عمى المؤجر بدؿ الجيد في تقميؿ خساةره بمحاكلة شحف ب اةع بديمة ما أمكنػو
ذلؾ.
مادة ( )215البضائع الغير مصرح بشحنيا.
ال يجػػكز لممسػػتأجر شػػحف ب ػػاةع منصػػكص بعػػدـ ج ػكاز شػػحنيا أك مخال ػػة فػػي
طبيعتيػػا أك قيمتيػػا لمب ػػاةع المت ػػؽ عمييػػا ك لمربػػاف إذا كجػػد فػػي الس ػ ينة ب ػػاةع
ير مصرح بشحنيا أف يأمر بت ريغيا في مكػاف شػحنيا  ،أك أف يحػدد عنيػا أجػرة
أعمى مع احت اظو بالمطالبة بما قد يمحؽ بالس ينة أك مجيزىا مف

رر أكبر.

أما في حاؿ اكتشاؼ ىذه الب اةع في أثناء الس ر فمو أف يمقي بيػا فػي البحػر إذا
كػػاف مػػف طبيعتيػػا أف تسػػبب أ ػ ار ار لمس ػ ينة أك لمحمكالتيػػا أك إذا كػػاف مػػف شػػأف
نقميا استحقاؽ ن قات أك رامات تزيد عمى قيمتيا أك أف يكػكف بيعيػا أك تصػديرىا
أك شحنيا أك ت ريغيا ممنكعا بحسب قكانيف بمد مينػاء الشػحف أك بمػد مينػاء الت ريػغ
أك بمػػد عمػػـ الس ػ ينة بم ارعػػاة عػػدـ إحػػداث تمػػكث بحػػرم ك عمػػى الربػػاف فػػي جميػػع
األحكاؿ أف يبيف في سجؿ الحكادث الرسػمي بيػاف بيػذه الب ػاةع ك المصػير الػذم
آلت إليو ك أف يحرر مح ار م صبل بيذا الخصكص ك بح كر شاىديف.
مادة ( )216حظر نقؿ بضائع المؤجر أو الطاقـ.
اسػػتةجار السػ ينة بكامميػػا أك قسػػـ منيػػا  ،ال يشػػمؿ الغػػرؼ ك األمػػاكف المخصصػػة
لمرباف كألفراد الطاقـ  ،ك مػع ذلػؾ ال يجػكز ال لممػؤجر ك ال لمربػاف أك البحػارة أف
يقكمػ ػكا بش ػػحف أي ػػة ب ػػاةع ف ػػي ى ػػذه األم ػػاكف أك ف ػػي أم ج ػػزء مس ػػتأجر إال ب ػػإذف
مسػػبؽ مػػف المسػػتأجر .ك فػػي حػػاؿ حػػدكث إخػػبلؿ بيػػذا الخصػػكص عػػادت األج ػرة
عػ ػػف الب ػ ػػاةع المنقكلػ ػػة بالمخال ػ ػػة إلػ ػػى المسػ ػػتأجر الػ ػػذم يمكنػ ػػو المطالبػ ػػة أي ػ ػػا
بالتعكيض.

مادة ( )217تغيير السفينة المؤجرة.
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إذا كانت الس ينة المستأجرة معينة باسميا في مشػارطة اإليجػار فػبل يحػؽ لمؤجرىػا أف
يستبدؿ بيا س ينة أخرل حتى ك إف ىمكت الس ينة أك أصػبحت يػر صػالحة لممبلحػة
بسبب القكة القاىرة أك يرىا إال إذا ات ؽ عمى ير ذلؾ.
مادة ( )218إعادة التأجير.
ال يجكز لممستأجر إعادة تأجير الس ينة لمغير إال إذا أت ػؽ عمػى يػر ذلػؾ .ك فػي
حاؿ كجكد أت اؽ ،يككف المسػتأجر األكؿ مسػةكال مسػةكلية كاممػة أمػاـ المػؤجر عػف
جميع االلتزامات الناشةة عف عقد اإليجار الثاني.
مادة ( )219الرحمة األخيرة
ال يجكز لممستأجر أف يكجو السػ ينة لمقيػاـ برحمػة أخيػرة عنػد اقتػراب مكعػد انتيػاء مػدة
التعاقػػد مػػا لػػـ تكػػف المعمكمػػات المتاحػػة لػػو حػػيف اتخػػاذ مثػػؿ ىػػذا القػرار  ،تؤكػػد إمكانيػػة
إع ػادة الس ػ ينة إلػػى مؤجرىػػا فػػي المكعػػد ك المكػػاف المت ػػؽ عمييمػػا ك إال اعتبػػرت ىػػذه
الرحمة رحمة أخيرة ير مسمكح بيا.
مادة ( )211بيع البضائع الغير مستممة.
إذا لـ يح ر أحد لتسمـ الب اةع أك إذا رفػض تسػمميا مػف كانػت مرسػمة إليػو بعػد
إنػػذاره بػػذلؾ  ،جػػاز لممسػػتأجر أف يطمػػب مػػف الس ػمطة الق ػػاةية بيػػع مػػا يك ػػي مػػف
الب اةع ألداء أجرة الس ينة ك المصاريؼ ك تقرير إيداع الب اةع المتبقيػة  ،ك إذا
ك ػػاف محص ػػكؿ البي ػػع ي ػػر ك ػػاؼ إلي ػػاء مبم ػػغ األجػ ػرة يح ػػؽ مطالب ػػة الش ػػاحنيف ك
المستمميف بال رؽ أك بأم منيما .
مادة ( )211أجرة البضائع التي لـ تسمـ.
ال تستحؽ أجرة ا لنقؿ عف الب اةع التي لـ تسمـ لممستمـ أك التي لـ تك ع
تحت تصرفو في الميناء المرسمة إليو إال في األحكاؿ التالية:
 -1إذا ك ػػاف عػ ػػدـ التسػ ػػميـ ناتجػ ػػا ع ػػف إىمػ ػػاؿ أك خطػ ػػأ المسػ ػػتأجر أك الشػ ػػاحف أك
المستمـ.
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 -7إذا ألجأت ال ركرة في أثناء الس ر إلى بيع الب اةع بسبب ال رر أك العيػب
أيا كاف سبب ىذا ال رر.
 -3إذا عد ىبلؾ الب اةع مف الخساةر البحرية المشتركة
 -4إذا ىمكت الب اةع بسبب عيب ذاتي فييا
ك تككف األجرة مستحقة أي ا عف الحيكانات التي تن ؽ في السػ ينة ألم سػبب
كاف ،ما عدا فعؿ أك تقصير الناقؿ.
مادة ( )212تسميـ البضائع في غير الميناء المتفؽ عميو
عمى مستأجر الس ينة أك الشاحف إذا أراد أف تسمـ إليو الب ػاةع قبػؿ كصػكليا إلػى
المك ػػاف المكجي ػػة إلي ػػو أف ي ػػدفع النكل ػػكف بكامم ػػو حت ػػى ف ػػي حال ػػة اال ػػطرار إل ػػى
إصبلح الس ينة في أثناء الس ر بسبب حادثة بحرية طارةة.
مادة( )213إيقاؼ السفينة دوف خطأ الرباف أو المؤجر

إذا أكق ت الس ينة أثناء الس ر بأمر سمطة دكلة الميناء أك بسػبب حػادث ال عبلقػة
لمرب ػػاف أك الم ػػؤجر ب ػػو  ،ظم ػػت العق ػػكد ناف ػػذة ك ال يس ػػتحؽ تع ػػكيض أك زي ػػادة ف ػػي

النكل ػػكف المت ػػؽ عمي ػػو .ك ف ػػي أثن ػػاء تكق ػػؼ السػ ػ ينة يح ػػؽ لممس ػػتأجر أف ت ػػرغ ل ػػو
ب ػػاةعو عم ػػى ن قت ػػو بش ػػرط أف يتحم ػػؿ مص ػػاريؼ إع ػػادة ش ػػحنيا كي ػػكض الرب ػػاف
بذلؾ.
مادة ( )214تعذر التوجو إلى الميناء المقصود.
إذا تعػػذر عمػػى السػ ينة التكجػػو إلػػى المينػػاء المقصػػكد بسػػبب قػػكة قػػاىرة طػرأت بعػػد
س ػ رىا فػػبل يمتػػزـ الشػػاحف إال بنكلػػكف الػػذىاب كلػػك كػػاف االت ػػاؽ معقػػكدا لمػػذىاب ك
العكدة.
مادة ( )215تعذر دخوؿ الميناء المقصود
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إذا تعػػذر عمػػى الس ػ ينة الػػدخكؿ إلػػى المينػػاء الػػذم تقصػػده بسػػبب قػػكة قػػاىرة جػػاز
لمرباف العمؿ عمى ما فيو من عة الشاحف ما لـ يكف مػزكدا بتعميمػات لمكاجيػة مثػؿ
ىذه الحالة.
مادة ( )216التخمي عف البضائع تبرئة مف األجرة.
ال يجػػكز لمشػػاحف أك لممسػػتمـ أف يتبػ أر مػػف دفػػع النكلػػكف بتخميػػو عػػف الب ػػاةع ك لػػك
فقدت ىذه مف قيمتيػا أثنػاء الس ر أك ناؿ منيا التمؼ أك لـ يتـ اسػتبلميا كميػا كلػو
في المقابؿ الحؽ في المطالبة بالتعكيض عف الخساةر التي لحقت بيذه الب اةع.
مادة ( )217امتياز مؤجر السفينة

لمػػؤجر السػ ينة امتيػػاز عمػػى الب ػػاةع المشػػحكنة إف كانػػت ممكػػا لممسػػتأجر ك ذلػػؾ
ػػمانا الس ػػتي اء أجػ ػرة سػ ػ ينتو ك ممحقاتي ػػا لم ػػدة خمس ػػة عش ػػر يكم ػػا تم ػػي تس ػػميـ
الب اةع إذا لـ تكف قد انتقمت ليد الغير.

مادة ( )218حبس بضاعة المستأجر
لمؤجر الس ينة حؽ حبس الب اةع المكجكدة عمى الس ينة كالمممككػة لممسػتأجر مػا
لـ تقدـ لو ك الة الستي اء األجرة المستحقة لو .كتأمر المحكمة المختصة في حالػة
استعماؿ حؽ الحبس بإخراج الب اعة مف المينػاء كتعيػيف أمينػا لح ارسػتيا كليػا أف
تأمر ببيعيا أك بيع جزء منيا.

 : 2أياـ السقائؼ
مادة ( )219أياـ السقائؼ
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أيػػاـ السػػقاةؼ ىػػي المػػدد الزمنيػػة المت ػػؽ عمييػػا إلتمػػاـ كػػؿ مػػف عمميت ػي الشحػ ػف ك
الت ريػػغ  ،ك فػػي حػػاؿ عػػدـ تحديػػد أيػػاـ السػػقاةؼ  ،يػػتـ المجػػؤ لعػػرؼ المينػػاء  ،ك ال
تػػدخؿ أي ػاـ العطػػؿ ك األعيػػاد ف ػي حسػػاب أي ػاـ السػػقاةؼ إال إذا أت ػػؽ عم ػى خػػبلؼ
ذلؾ.
مادة ( )221بدء أياـ السقائؼ.
 .1ف ػػي ي ػػاب أت ػػاؽ مح ػػدد عم ػػى ب ػػدايتيا  ،تبت ػػدئ أي ػػاـ الس ػػقاةؼ لك ػػؿ م ػػف عمميت ػػي
الشػػحف ك الت ريػػغ مػػف بدايػػة اليػػكـ الػػذم يمػػي إعػػبلـ المسػػتأجر باسػػتعداد الس ػ ينة
لتقبؿ شحف الب اةع أك ت ريغيا.
 .7ال يجكز إ افة األياـ التي لـ تستخدـ في عممية الشحف إلى المدة المقػررة لعمميػة
الت ريغ في ياب نص يجيز تكحيد المدد.
مادة ( )221ميمة االنتظار الالحقة.
أ .ىي المدة التي تنتظر فييا الس ينة بدء أك إكماؿ عممية الشحف أك الت ريغ  ،ك
تسرم مف تمقاء ن سيا مباشرة بعد انق اء أياـ السقاةؼ المقررة.
ب .في حاؿ االت اؽ عمى تكحيد أياـ السقاةؼ لكؿ مف عمميتي الشحف ك الت ريغ
 ،تسرم ميمة االنتظار البلحقة تمقاةيا بنياية آخر يكـ مف ىذه المدة بميناء
الت ريغ.
ت .في حاؿ تحديد أياـ السقاةؼ حسب عرؼ الميناء  ،ال تسرم ميمة االنتظار
البلحقة إال بعد أربعا ك عشركف ساعة مف إعبلـ المستأجر أك المستمـ أك مف
يمثميما  ،كتابيا مف قبؿ الرباف بانتياء أياـ السقاةؼ.
ث .تدخؿ في حساب ميمة االنتظار البلحقة كؿ أياـ األسبكع ببل إسثتناء بما فييا
أياـ العطبلت ك األعياد.
مادة ( )222تعويض المؤجر عف ميمة االنتظار الالحقة
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أ  -يس ػػتحؽ الم ػػؤجر تعكي ػػا مالي ػػا ع ػػف ك ػػؿ ي ػػكـ أك ج ػػزءا من ػػو م ػػف أي ػػاـ ميم ػػة
اإلنتظار البلحقة حسب االت اؽ.
ب -ف ػػي ح ػػاؿ انق ػػاء الميم ػػة المت ػػؽ عميي ػػا  ،ج ػػاز لمم ػػؤجر المطالب ػػة بتع ػػكيض
يساكم قدر المبمػغ المت ػؽ عمػى دفعػو عػف أيػاـ ميمػة االنتظػار البلحقػة ك ربػع ىػذا
القدر عف كؿ يكـ أك جزء مف اليػكـ إ ػافي فػكؽ ميمػة االنتظػار البلحقػة المت ػؽ
عمييا  ،إال إذا أت ؽ عمى ير ذلؾ.
ج – يحت ظ المؤجر بحقو في المطالبة بالتعكيض إذا أثبت أف ال رر البلحؽ بػو
ي كؽ التعكيض المقرر حسب ال قرة (ب)
د  -يعتب ػػر التع ػػكيض ع ػػف ميم ػػة االنتظ ػػار البلحق ػػة ك م ػػا زاد ع ػػف ذل ػػؾ  ،نكل ػػكف
إ افي.
مادة ( )223امتياز المؤجر
لمم ػػؤجر امتي ػػاز عم ػػى الب ػػاةع المبين ػػة ف ػػي الم ػػادة الس ػػابقة

ػػمانا ل ػػديف األجػ ػرة

كممحقاتيا.
 :3التأجير لمدة
مادة ( )224التأجير الزمني.
عقػد تػأجير لمػػدة زمنيػة محػددة  ،يتخمػػى فييػا المػؤجر عػػف اإلدارة التجاريػة لمسػ ينة
لص ػػالح المسػ ػػتأجر  ،ك يك ػػكف ربػ ػػاف السػ ػ ينة تابعػ ػػا ك من ػػذا لتعميمػ ػػات المسػ ػػتأجر
التجارية في كؿ ما ال يخالؼ نصكص العقد أك التشريعات النافذة.
مادة ( )225التزامات المؤجر.
 .1يمتػػزـ المػػؤجر بك ػػع الس ػ ينة تحػػت تصػػرؼ المسػػتأجر فػػي المكػػاف ك الزمػػاف
المت ػػؽ عمييم ػػا ،ص ػػالحة لممبلح ػػة .كم ػػا يمت ػػزـ ب ػػأف جمي ػػع مع ػػدات الش ػػحف ك
الت ريػػغ ك عنػػابر الشػػحنة مييػػأة عمػػى أكمػػؿ كجػػو السػػتقباؿ ك شػػحف ك ت ريػػغ
الب اةع.
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 .7يمت ػػزـ الم ػػؤجر بت ػػكفير الط ػػاقـ البح ػػرم ك تكم ت ػػو كك ػػؿ التزكي ػػدات ك الم ػػؤف ك
الشػػيادات ك التأمينػػات ال ػػركرية ك البلزمػػة لتمكػػيف المسػػتأجر مػػف اسػػتخداـ
الس ينة في الغرض المستأجرة مف أجمو .ما لـ يتـ االت اؽ عمى خبلؼ ذلؾ.
مادة ( )226التزامات المستأجر.
 .1يمتزـ المستأجر بتكفير ك دفع تكم ة الكقكد ك مصركفات المكاني إ افة إلى
أية مصركفات أخرل تتعمؽ بجكانب التشغيؿ التجارم لمس ينة.
 .7أف يعيد الس ينة في المكاف ك الزماف المت ؽ عمييما عمى ن س الحالة التي
استممت فييا بإسثتناء التمؼ أك النقص الناجميف عف االستعماؿ العادم
لمس ينة ك يتحمؿ كؿ الخساةر التي قد يتكبدىا المؤجر نتيجة لتكظيؼ
المستأجر لمس ينة ك التي ال ترجع أسبابيا لممؤجر أك مستخدميو أك لعيكب
ذاتية بالس ينة.
مادة ( )227تأجير السفينة غير مجيزة.
عق ػػد تػ ػػأجير لمػ ػػدة زمنيػ ػػة يتخمػ ػػى فييػ ػػا المػ ػػؤجر لصػ ػػالح المسػ ػػتأجر عػ ػػف كػ ػػؿ مػ ػػف
اإلدارتػػيف المبلحيػػة ك التجاريػػة لمس ػ ينة ك بػػدكف طػػاقـ مػػع م ارعػػاة المػػادة ( ) 17
مف ىذا القانكف.
مادة ( )228التزامات المؤجر لمسفينة الغير مجيزة .
يمتػػزـ المػػؤجر بك ػػع الس ػ ينة دكف طػػاقـ تحػػت تصػػرؼ المسػػتأجر فػػي المكػػاف ك
الزمػػاف المت ػػؽ عمييمػػا ،صػػالحة لممبلحػػة .كمػػا يمتػػزـ بػػأف جميػػع معػػدات الشػػحف ك
الت ريغ ك عنابر الس ينة مييأة عمى أكمؿ كجو الستقباؿ شحف ك ت ريغ الب اةع.
مادة ( )229المستأجر لسفينة غير مجيزة.

يت ػ ػ ػػكلى المس ػ ػ ػػتأجر تعي ػ ػ ػػيف الرب ػ ػ ػػاف كب ػ ػ ػػاقي البح ػ ػ ػػارة  ،كأداء أج ػ ػ ػػكرىـ ك جمي ػ ػ ػػع
المص ػ ػػركفات ك الن ق ػ ػػات البلزم ػ ػػة الس ػ ػػتغبلؿ السػ ػ ػ ينة م ػ ػػف م ػ ػػؤف ك تزكي ػ ػػدات ك
إصػػبلحات بمػػا فييػػا اإلصػػبلحات الدكريػػة ك التحػػكيض إ ػػافة إلػػى ن قػػات التػػأميف
عمػػى الس ػ ينة .عػػبلكة عمػػى ذلػػؾ يتحمػػؿ المسػػتأجر مسػػةكلية ىػػبلؾ الس ػ ينة ك كػػؿ
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الخساةر البحرية بما فييػا الخسػاةر البحريػة المشػتركة مػا لػـ يثبػت أنيػا ناجمػة عػف
خطػػأ المػػؤجر كيعيػػد الس ػ ينة فػػي المكػػاف كالزمػػاف المحػػدديف كبػػن س الحالػػة التػػي
استمميا باستثناء االستيبلؾ الناتج عف االستعماؿ العادم.
 :4اإليجار لرحمة
مادة ( )231عقد إيجار لرحمة.

عقد إيجار السػ ينة لرحمػة ىػك عقػد يمتػزـ فيػو المػؤجر بتخصػيص كامػؿ السػ ينة أك

بع يا لنقؿ ب اةع المستأجر لرحمة أك عدة رحبلت.
مادة ( )231التزامات المؤجر.

 .1يمتزـ المؤجر بك ع الس ينة تحت تصرؼ المستأجر فػي المكػاف ك الزمػاف المت ػؽ
عمييما صالحة لممبلحة .كما يمتزـ بككف جميع معدات الشحف ك الت ريغ ك عنػابر
الس ينة مييأة عمى أكمؿ كجو الستقباؿ ك شحف ك ت ريغ الب اةع.
 .7يمت ػ ػػزـ الم ػ ػػؤجر بت ػ ػػكفير الط ػ ػػاقـ البح ػ ػػرم ك تكم ت ػ ػػو كك ػ ػػؿ التزكي ػ ػػدات ك الم ػ ػػؤف ك
الشػ ػػيادات ك التأمينػ ػػات ال ػ ػػركرية ك البلزمػ ػػة لتمكػ ػػيف المسػ ػػتأجر مػ ػػف اسػ ػػتخداـ
الس ينة في الغرض المستأجرة مف أجمو.

مادة ( )232التزامات المستأجر.

يمتػػزـ المسػػتأجر ب ػػماف تػػكفير الب ػػاةع ك شػػحنيا ك ت ريغيػػا فػػي الم ػكاني ك فػػي
المكاعيػػد ك المػػدد الزمنيػػة المت ػػؽ عمييػػا  ،كمػػا يتحمػػؿ مسػػةكلية مػػا يمحػػؽ بالس ػ ينة
م ػػف ى ػػبلؾ أك

ػػرر بس ػػبب ش ػػحف أك ت ري ػػغ الب ػػاةع ف ػػي ح ػػاؿ دف ػػع تكم ػػة ى ػػذه

العمميات.
مادة ( )233فسخ العقد
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ين سخ عقد إيجار الس ينة لرحمة إذا طرأت قبػؿ البػدء فػي التن يػذ أك بعػد البػدء  ،ك
لكف قبؿ االنتياء  ،قكة قاىرة  ،جعمػت ىػذا التن يػذ أك االسػتمرار فيػو مسػتحيبل  ،ك
ال يترتب أم تعكيض عف ىذا ال سخ.
أمػ ػػا إذا حالػ ػػت القػ ػػكة القػ ػػاىرة دكف س ػ ػ ر الس ػ ػ ينة مؤقتػ ػػا  ،يبقػ ػػى العقػ ػػد نافػ ػػذا دكف
تعػػكيض أك زيػػادة فػػي األج ػرة  ،إال أف ال سػػخ يكػػكف نافػػذا حكمػػا إذا كػػاف التػػأخير
ي

ي إلى فسخ الص قة التجارية التي مف أجميا أنشػأ المتعاقػداف أك أحػدىما عقػد

اإليجار .ك في حاؿ مػا إذا كػاف ال سػخ ناتجػا عػف إرادة أك خطػأ أحػد طرفػي العقػد
كجب تعكيض الطرؼ الثاني.
الفصؿ الثاني
عقد نقؿ البضائع بح ار
 - 1أحكاـ عامة

مادة ( )234تعريفات
 .1الناقػػؿ :كػػؿ شػػخص أبػػرـ عقػػدان أك أبػػرـ باسػػمو عقػػدان  ،مػػع الشػػاحف لنقػػؿ الب ػػاةع

بح انر.

 .7الناقؿ ال عمي :كؿ شخص يككف قد عيد إليو بتن يػذ نقػؿ الب ػاةع اك جػزء

مف ىػذا النقػؿ مػف قبػؿ الناقػؿ ك يشػمؿ أم شػخص أخػر يكػكف قػد عيػد إليػو بيػذا
التن يذ.
 .3الش ػػاحف :ك ػػؿ ش ػػخص أب ػػرـ عق ػػدان أك أب ػػرـ باس ػػمو أك نياب ػػة عن ػػو عق ػػد نق ػػؿ
لمب اةع بح انر مع الناقؿ أك أم شػخص قػاـ بتسػميـ الب ػاةع لمناقػؿ  ،سػكاء

أت ػػـ ذل ػػؾ التس ػػميـ بكاس ػػطتو أك باس ػػمو أك نياب ػػة عن ػػو ككان ػػت تم ػػؾ الب ػػاةع
تتعمؽ بعقد النقؿ البحرم.
 .4المرسؿ إليو :الشخص الذم لو الحؽ باستبلـ الب اةع.
 .5الب اةع :تشمؿ الحيكانات الحية ،كفي حالة تجميع الب اةع فػي حاكيػة أك
منصػ ػػة نقالػ ػػة أك أداة نقػ ػػؿ مماثمػ ػػة أك فػ ػػي حالػ ػػة تغمي يػ ػػا فػ ػػإف مصػ ػػطمح

72

الب ػػاةع يشػػمؿ أداة النقػػؿ أك مػكاد التغميػػؼ المػػذككرة إذا كانػػت قػػد زكدت
مف قبؿ الشاحف.
 .6سػػند الشػػحف :كثيقػػة تثبػػت عقػػد النقػػؿ البحػػرم كاسػػتبلـ الناقػػؿ لمب ػػاةع أك
تحميميػػا  ،كيتعيػػد الناقػػؿ بمكجبػػو بتسػػميـ الب ػػاةع مقابػػؿ اسػػترداد الكثيقػػة ،
ككػػؿ نػػص فػػي سػػند الشػػحف عمػػى تسػػميـ الب ػػاةع ألمػػر شػػخص مسػػمى أك
ألمر أك لحاممو  ،يرتب مثؿ ىذا التعيد.
 .7يشػػمؿ مصػػطمح الكتابػػة مػػف

ػػمف مػػا يشػػمؿ البرقيػػة كاإلب ػراؽ ك البريػػد

المصكر.
مادة ( )235عقد النقؿ البحري.
عقد النقؿ البحرم ىػك عقػد يتعيػد الناقػؿ بمقت ػاه لقػاء أجػرة ( نكلػكف )  ،أف ينقػؿ
الب ػاةع مػف مينػاء إلػى آخػر عػف طريػػؽ البحػر .ك العقػد الػذم يشػتمؿ عمػى النقػػؿ
بح ػ ار ك نقػػؿ بكسػػيمة أخػػرل يعتبػػر عقػػد نقػػؿ بحػػرم بالقػػدر الػػذم يتعمػػؽ فيػػو النقػػؿ
بحرا.
مادة ( )236تطبيؽ أحكاـ ىذا الفصؿ.
ال تطبػؽ أحكػػاـ ىػذا ال صػػؿ إال عمػػى عقػكد النقػػؿ البحػػرم القا ػية بتسػػميـ سػػندات
شػػحف  ،ك ال تطبػػؽ عمػػى عقػػكد النقػػؿ الخا ػػعة لمشػػارطات تػػأجير الس ػ ف .عمػػى
أنػو فػي حػاؿ صػدكر سػندات شػحف بنػاء عمػى مشػارطة إيجػار  ،تطبػؽ أحكػاـ ىػذا
ال صؿ عمى سند الشحف المذككر إذا كاف ينظـ العبلقة بيف الناقؿ ك حامػؿ السػند
شريطة إف ال يككف حامؿ السند ىك ن سو المستأجر.

مادة ( )237إصدار سند شحف

 – 2سندات الشحف

 .1متػى انتقمػػت الب ػػاةع إلػػى عيػػدة الناقػػؿ أك الناقػػؿ ال عمػػي ،كجػػب عمػػى الناقػػؿ بنػػاءا
عمى طمب الشاحف  ،إصدار سند شحف إلى الشاحف.
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 .7يجػػكز تكقيػػع سػػند الشػػحف مػػف شػػخص م ػػكض بػػذلؾ مػػف قبػػؿ الناقػػؿ ،كيعتبػػر سػػند
الشحف المكقع مف رباف الس ينة الناقمة لمب اةع في حكـ مكقع باسـ الناقؿ.
 .3يجكز أف يكػكف التكقيػع عمػى سػند الشػحف بخػط اليػد أك بالصػكرة المطابقػة لؤلصػؿ
أك بػػالتخريـ أك مختكمػػا أك بػػالرمكز أك معمػكالن بأيػػة كسػػيمة آليػػة أك إلكتركنيػػة أخػػرل
 ،إذا كاف ذلؾ ال يتعارض مع قكانيف البمد الذم يصدر فيو سند الشحف.

مادة ( )238بيانات سند الشحف
 -1يجب أف يبيف سند الشحف المعمكمات التالية:
أ .الطبيعة العامػة لمب ػاةع  ،كالعبلمػات الرةيسػية البلزمػة لمتحقػؽ مػف نكعيػا ،
كعػدد الطػركد أك القطػع ككزف السػمع ككميتيػا المعبػر عنيػا بكحػدات أخػػرل ،
كعبارة صريحة إذا أقت ى األمر خاصة بالطبيعػة الخطػرة لمب ػاةع  ،ككػؿ
ذلؾ طبقان لمبيانات التي يقدميا الشاحف.

ب .الحالة الظاىرة لمب اةع.

ج .أسـ الناقؿ كالمحؿ الرةيسي لعممو ،أسـ الشاحف ،أسـ المرسػؿ إليػو فػي حالػة
تعييف الشاحف لو.
د .مينػ ػػاةي الشػ ػػحف ك الت ريػ ػػغ ك تػ ػػاريخ اسػ ػػتبلـ الناقػ ػػؿ لمب ػ ػػاةع بمينػ ػػاء
الشحف.
ق .ع ػػدد النس ػػخ األص ػػمية م ػػف س ػػند الش ػػحف إذا كج ػػدت أكث ػػر م ػػف نس ػػخة
أصمية.
ك .مكػػاف إصػػدار سػػند الشػػحف ك تكقيػػع الناقػػؿ أك تكقيػػع شػػخص يتصػػرؼ
باسمو.
ز .أم زيػػادة فػػي حػػدكد المسػػؤكلية أت ػػؽ عمييػػا بمقت ػػى ال ق ػرة ثالث ػا مػػف المػػادة
( )746مف ىذا القانكف.
ح .أجرة النقؿ بالقدر المستحؽ دفعو مف قبؿ المرسؿ إليو  ،أك إشارة أخرل تدؿ
عمى أف أجرة النقؿ مستحقة الدفع.
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 - 7بع ػػد ش ػػحف الب ػػاةع ف ػػي السػ ػ ينة ،يص ػػدر الناق ػػؿ إل ػػى الش ػػاحف مت ػػى طم ػػب
الشاحف ذلؾ ،سػند شػحف مؤشػ ار عميػو بكممػة مشػحكف يػذكر فيػو باإل ػافة إلػى
الت اصيؿ المنصكص عمييا في ال قرة ( )1مف ىذه المادة.
أ .أسـ الس ينة كتاريخ الشحف.
ب .إذا سبؽ لمناقؿ إف أصدر إلى الشاحف سند شحف أك سػند ممكيػة آخػر يتعمػؽ
بأم مف ىذه الب اةع يقكـ الشاحف ،بناء عمػى طمػب الناقػؿ بػرد ىػذه الكثيقػة
مقابؿ تسميـ سند الشحف المؤشر عميو بكممة مشحكف .
ج .ال يػػؤثر خمػػك سػػند الشػػحف مػػف ت صػػيؿ أك أكثػػر مػػف الت اصػػيؿ المشػػار إلييػػا
فػػي ىػػذه المػػادة عمػػى الصػ ة القانكنيػػة لمكثيقػػة بكصػ يا سػػند شػػحف بشػػرط أف
ت ػػي مػػع ذلػػؾ  ،بالمتطمبػػات المنصػػكص عمييػػا فػػي ال ق ػرة ( ) 6مػػف المػػادة
( )734مف ىذا القانكف.
مادة ( )239أنواع سندات الشحف
 -1سند أسمي :سند ير قابؿ لمتداكؿ ك لػيس لمربػاف أف يسػمـ الب ػاعة إال لمشػخص
المدرج أسمو بالسند.
 -7سػػند ألمػػر :سػػند قابػػؿ لمتػػداكؿ بتػػدكير مػػؤرخ ك لػػيس لمربػػاف أف يسػػمـ الب ػػاعة إال
لحامؿ السند المدكر ك لك كاف عمى بياض.
 -3سػػند لحاممػػو :سػػند قابػػؿ لمتػػداكؿ بمجػػرد تسػػميمو ك عمػػى الربػػاف أف يسػػمـ الب ػػاعة
ألم شخص يتقدـ ك معو ىذا السند.
مادة ( )241سند الشحف ألمر أو لحاممو.
يجػػب أف تت ػػمف نسػػخ سػػند الشػػحف الصػػادرة ألمػػر أك لحاممػػو ذكػػر عبػػارة ( قابػػؿ
لمتداكؿ ) أك عبارة ( يػر قابػؿ لمتػداكؿ ) أك مػا فػي حكميمػا ك بيػاف عػدد النسػخ
الصادرة ك شرط إلغاء ساةر النسخ في حاؿ استعماؿ إحداىا.
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ليس لمناقؿ أف يحتج عمى حامؿ نسػخة مػدكرة ك قابمػة لمتػداكؿ بالػدفكع التػي لػو أف
يتذرع بيا في مكاجية الشاحف ما لـ يثبت أف حامؿ النسخة ىذه يتصرؼ بالككالػة
عف الشاحف.
ال يشػػمؿ

ػػماف المػػدكر إال كجػػكد الب ػػاعة المشػػحكنة بأكصػػافيا المدكنػػة عمػػى

سػػند الشػػحف ك صػػحة عقػػد النقػػؿ مػػا لػػـ يكػػف ىػػك الشػػاحف .ك إذا تقػػدـ أكثػػر مػػف
شػ ػػخص بنسػ ػػخة مػ ػػف كثيقػ ػػة شػ ػػحف كاحػ ػػدة قابمػ ػػة لمتػ ػػداكؿ إلػ ػػى الربػ ػػاف قبػ ػػؿ تسػ ػػميـ
الب اعة ،فعمى الرباف تسميميا إلى صاحب النسخة التي تحمؿ أقدـ تدكير.
أمػػا بعػػد أف يتسػػمـ الب ػػاعة حامػػؿ إحػػدل النسػػخ القابمػػة لمتػػداكؿ ،فػػبل ي

ػػؿ عميػػو

حامؿ نسخة أخرل ك لك كانت أقدـ تدكيرا.
مادة ( )241التحفظات وحجيتيا في اإلثبات
 .6إذا ت ػػمف سػػند الشػػحف ت اصػػيؿ تتعمػػؽ بالطبيعػػة العامػػة لمب ػػاةع  ،أك عبلماتيػػا
الرةيسية ،أك عدد طركدىا أك قطعيا ،أك كزنيػا  ،أك كميتيػا  ،كيعمػـ الناقػؿ أك أم
شخص آخر يصدر سند الشحف باسمو أك تتكافر لديو أسباب معقكلػة تحممػو عمػى
االشتباه بعدـ مطابقتيػا لمب ػاةع المسػتممة فعػبل ،أك المشػحكنة إذا كػاف قػد صػدر
سػ ػػند شػ ػػحف مؤشػ ػػر عميػ ػػو بكممػ ػػة مشػ ػػحكف  ،أك عنػ ػػدما ال تت ػ ػكافر لديػ ػػو الكسػ ػػاةؿ
المعقكل ػػة لمتحق ػػؽ م ػػف ى ػػذه الت اص ػػيؿ ،ي ػػدرج الناق ػػؿ أك الش ػػخص اآلخ ػػر الم ػػذككر
تح ظػػا فػػي سػػند الشػػحف يثبػػت أكجػػو عػػدـ الصػػحة فػػي الت اصػػيؿ أك األسػػباب التػػي
حممتو عمى االشتباه أك عدـ تكفر كساةؿ معقكلة لمتحقؽ.
 .2إذا لػػـ يقػػـ الناقػػؿ أك أم شػػخص أخػػر يصػػدر سػػند الشػػحف باسػػمو بإثبػػات الحالػػة
الظػػاىرة لمب ػػاةع فػػي سػػند الشػػحف ،اعتبػػر انػػو اثبػػت فػػي سػػند الشػػحف أف الب ػػاةع
كانت في حالة ظاىرة سميمة.
 .8باستثناء الت اصيؿ التي يدرج بشأنيا (تح ظ ) تجيزه ال قػرة  6مػف ىػذه المػادة كفػي
حدكده:
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أ -يعتبػػر سػػند الشػػحف قرينػػة كافيػػة عمػػى أف ناقػػؿ الب ػػاةع تسػػمميا ،أك شػػحنيا
إذا كػ ػػاف قػ ػػد صػ ػػدر سػ ػػند شػ ػػحف مؤشػ ػػر عميػ ػػو بكممػ ػػة مشػ ػػحكف  ،بالكي يػ ػػة
المكصكفة بيا في سند الشحف.
ب -ال يسمح لمناقؿ بإثبػات مػا يخػالؼ ذلػؾ متػى انتقػؿ سػند الشػحف إلػى طػرؼ
ثالػػث ،بمػػا فػػي ذلػػؾ أم مرسػػؿ إليػػو ،يكػػكف قػػد تصػػرؼ بحسػػف نيػػة اعتمػػادا
عمى الكي ية المكصكفة بيا الب اعة في السند.
 .4سػػند الشػػحف الػػذم يخمػػك مػػف ذكػػر أج ػرة النقػػؿ ،كفقػػا لحكػػـ ال ق ػرة ال رعيػػة (ح) مػػف
ال قػ ػرة  6م ػػف الم ػػادة ( ، )288أك ال ػػذم ال يك ػػح بش ػػكؿ آخ ػػر أف أجػ ػرة النق ػػؿ
مسػػتحقة الػػدفع عمػػى المرسػػؿ إليػػو ،أك الػػذم ال يبػػيف ارمػػة التػػأخير التػػي تنشػػا فػػي
ميناء الشحف كتستحؽ عمى المرسؿ إليػو ،يعتبػر قرينػة كافيػة عمػى عػدـ اسػتحقاؽ
دفع أجرة النقؿ أك رامة التأخير المذككرة عمػى المرسػؿ إليػو  .عمػى انػو ال يسػمح
لمناقؿ بإقامة الدليؿ عمى ما يخالؼ ذلؾ متى انتقؿ سند الشحف إلػى طػرؼ ثالػث،
بما في ذلؾ أم مرسػؿ إليػو ،يكػكف قػد تصػرؼ بحسػف نيػة اعتمػادا عمػى خمػك سػند
الشحف مف البياف المذككر.
مادة ( )242الضمانات مف قبؿ الشاحف
 .6يعتبػ ػػر الشػ ػػاحف

ػ ػػامنا قبػ ػػؿ الناقػ ػػؿ لص ػ ػحة البيانػ ػػات المتعمقػ ػػة بالطبيعػ ػػة العامػ ػػة

لمب اةع ،كعبلمتيا كعددىا ككزنيا ككميتيا ،كما قدميا لكي تدرج في سند الشػحف
كعمى الشاحف تعكيض الناقؿ عف كؿ خسارة تنػتج عػف عػدـ صػحة ىػذه البيانػات.
كيظػػؿ الشػػاحف مسػػةكال كاف قػػاـ بتحكيػػؿ سػػند الشػػحف .كال يحػػد حػػؽ الناقػػؿ فػػي ىػػذا
التعكيض مف مسؤكليتو بمقت ى عقد النقؿ تجاه أم شخص ير الشاحف.
 .2كػؿ خطػاب

ػماف أك ات ػاؽ يتعيػد الشػػاحف بمكجبػو بتعػكيض الناقػؿ عػف الخسػػارة

التػػي تنػػتج عػػف قيػػاـ الناقػػؿ أك شػػخص يتصػػرؼ باسػػمو بإصػػدار سػػند شػػحف دكف
إدراج تح ػػظ فيمػػا يتعمػػؽ بالبيانػػات المقدمػػة مػػف الشػػاحف لػػئلدراج فػػي سػػند الشػػحف،
أك فيما يتعمؽ بالحالة الظاىرة لمب اةع  ،يككف باطبل كال يترتػب عميػو أم اثػر فػي
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مكاجيػػة أم طػػرؼ ثالػػث بمػػا فػػي ذلػػؾ أم مرسػػؿ إليػػو ،يكػػكف قػػد حػػكؿ إليػػو سػػند
الشحف.
مادة ( )243الوثائؽ األخرى غير سندات الشحف
متػػى اصػػدر الناقػػؿ كثيقػػة أخػػرل يػػر سػػند الشػػحف إلثبػػات اسػػتبلـ الب ػػاةع المػراد نقميػػا،
اعتب ػػرت ى ػػذه الكثيق ػػة قرين ػػة كافي ػػة عم ػػى إبػ ػراـ عق ػػد النق ػػؿ البح ػػرم كعم ػػى اس ػػتبلـ الناق ػػؿ
الب اةع في حكزتو بالكي ية المكصكفة بيا في تمؾ الكثيقة.

مادة ( )244فترة المسئولية

 - 3مسئولية الناقؿ

 -1تشمؿ مسةكلية الناقؿ عف الب اةع المدة التي تككف فييا الب اعة في عيدة
الناقؿ في ميناء الشحف كأثناء النقؿ كفي ميناء الت ريغ.
 -7أل راض تطبيؽ ال قرة ( )1مف ىذه المادة ،تعتبر الب اةع في عيدة الناقؿ مف
الكقت الذم يتسمـ فيو الب اعة مف الشاحف أك مف يعمؿ نيابة عنو أك سمطة
أك طرؼ ثالث أخر يكجب القانكف أك المكاةح السارية في ميناء الشحف

تسميـ

الب اةع إليو لغرض الشحف كالى أف يقكـ بتسميميا إلى المرسؿ إليو أك في
الحاالت التي ال يتسمـ فييا المرسؿ إليو الب اعة مباشرة مف الناقؿ  ،بك عيا
تحت تصرؼ المرسؿ إليو عمى نحك يت ؽ مع العقد ،أك مع ما يككف ساريان مف
قكانيف أك عادات ميناء الت ريغ.

 -3تشمؿ اإلشارة إلى الناقؿ ك المرسؿ إليو في ال قرتيف  1ك  7مف ىذه المادة،
مستخدمك أك ككبلء الناقؿ أك المرسؿ إليو كؿ فيما يخصو.
مادة ( )245أساس المسئولية
 .1يسأؿ الناقؿ عف الخسارة الناتجة عف ىبلؾ الب اعة أك تم يا ككذلؾ الناتجػة عػف
التأخير في التسميـ ،إذا كقع الحادث الذم تسبب في اليػبلؾ أك التمػؼ أك التػأخير
أثنػػاء كجػػكد الب ػػاعة فػػي عيدتػػو عمػػى الكجػػو المبػػيف فػػي المػػادة ( )744مػػف ىػػذا
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القانكف ما لـ يثبت الناقؿ أنو قد أتخذ ىك كمستخدمكه كككبلؤه جميػع مػا كػاف يمػزـ
اتخاذه بشكؿ معقكؿ مف تدابير لتجنب الحادث كتبعاتو.
 .7يعتبػػر التػػأخير فػػي التسػػميـ عنػػدما ال تسػػمـ الب ػػاعة فػػي مينػػاء الت ريػػغ المنصػػكص
عميو في عقد النقؿ البحػرم فػي حػدكد الكقػت المت ػؽ عميػو ك فػي حالػة عػدـ كجػكد
ىػػذا االت ػػاؽ ،فيعتػػد بتػػأخير معقػػكؿ يمكػػف أف يحػػدث مػػف ناقػػؿ ممتػػزـ  ،مػػع م ارعػػاة
ظركؼ كؿ حالة.
 .3لمشخص الذم لو الحؽ في المطالبة بالتعكيض عف فقداف الب ػاعة  ،أف يعتبرىػا
م قػػكدة إذا لػػـ يػػتـ تسػػميميا عمػػى الكجػػو المبػػيف فػػي المػػادة ( )744مػػف ىػػذا القػػانكف
في خبلؿ ستيف يكما متتالية تمي انتيػاء الكقػت المحػدد لمتسػميـ عمػى الكجػو المبػيف
في ال قرة ( )7مف ىذه المادة.
 .4يسػػأؿ الناقػػؿ عػػف ىػػبلؾ أك تمػػؼ الب ػػاعة أك تػػأخير تسػػميميا بسػػبب الحريػػؽ ،إذا
أثبت المدعي أف الحريؽ نشأ عػف خطػأ أك إىمػاؿ الناقػؿ أك مسػتخدميو أك ككبلةػو
أك إذا أثبػػت أف ىػػبلؾ الب ػػاعة أك تم يػػا أك تػػأخير تسػػميميا يرجػػع إلػػى خطػػأ أك
إىمػ ػػاؿ الناقػ ػػؿ أك مسػ ػػتخدميو أك ككبلةػ ػػو فػ ػػي اتخػ ػػاذ جميػ ػػع اإلج ػ ػراءات المطمكبػ ػػة
إلخماد الحريؽ لتجنب أك تقميؿ نتاةجو.
 .5في حاؿ نشػكب حريػؽ عمػى ظيػر السػ ينة أصػاب الب ػاعة ب ػرر ،ك بنػاء عمػى
طمػب المػدعي أك الناقػؿ فيجػػب أف يجػرل تحقيػؽ معاينػػة طبقػان لمممارسػات البحريػػة
المتبعة لبياف سبب كظركؼ الحريؽ عمى أف تعطى نسخة مػف التقريػر إلػى الناقػؿ

أك المدعي عند الطمب.
 .6فيما يتعمػؽ بالحيكانػات الحيػة ال يسػأؿ الناقػؿ عػف الحيكانػات النافقػة أك التػأخير أك
التسميـ الناتج عف أم مخاطر خاصة تبلزـ ىذا النكع مف النقؿ ،متى أثبت الناقػؿ
أنػػو ارعػػى التعميمػػات الخاصػػة التػػي أصػػدرىا إليػػو الشػػاحف فيمػػا يتعمػػؽ بالحيكانػػات
كأنو مف الممكف فػي ىػذه الحالػة ،أف يعػزل الن ػؽ أك التػأخير فػي التسػميـ إلػى ىػذه
المخػػاطر كعنػػد ذلػػؾ ي تػػرض أف الن ػػؽ أك التػػأخير فػػي التسػػميـ قػػد نػػتج عػػف ىػػذه
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المخػػاطر مػػا لػػـ يتػػكفر دليػػؿ عمػػى أف اليػػبلؾ أك التمػػؼ أك التػػأخير قػػد نػػتج كمػػو أك
بع و عف خطأ أك إىماؿ مف جانب الناقؿ أك مستخدميو أك ككبلةو.
 .7فيما عػدا الخسػارة المشػتركة ،ال يسػأؿ الناقػؿ إذا نػتج اليػبلؾ أك التمػؼ أك التػأخير
عف تدابير التقاد األركاح أك عف تدابير معقكلة إلنقاذ الممتمكات في البحر.
 .8إذا ت ػػافر خطػػأ أك إىمػػاؿ مػػف جانػػب الناقػػؿ أك مسػػتخدميو أك ككبلةػػو مػػع سػػبب
آخػػر فػػي إحػػداث اليػػبلؾ أك التمػػؼ أك التػػأخير فػػي التسػػميـ ،فػػإف الناقػػؿ يسػػأؿ فقػػط
ع ػػف الي ػػبلؾ أك التم ػػؼ أك الت ػػأخير بق ػػدر م ػػا يع ػػزل إلي ػػو م ػػف الخط ػػأ أك اإلىم ػػاؿ
المذككر ،شرط أف يثبت الناقؿ مقدار اليبلؾ أك التمؼ عند التسميـ الػذم ال يعػزل
إلى ذلؾ الخطأ أك اإلىماؿ.
مادة ( )246حدود المسئولية.
أوال :

أ -ال تتعػػدل مسػػةكلية الناقػػؿ عػػف ال ػػرر النػػاجـ عػػف ىػػبلؾ الب ػػاعة أك تم ي ػا كفق ػان
ألحكػاـ المػػادة ( )745مػػف ىػػذا القػػانكف  ،مبمػػغ  922دينػػار ليبػػي عػػف كػػؿ طػػرد أك

كحػػدة شػػحف أخػػرل  ،أك  7.9دينػػار ليبػػي عػػف كػػؿ كيمػػك ج ػراـ ييمػػؾ أك يتمػػؼ مػػف
الػػكزف اإلجمػػالي لمب ػػاعة أييمػػا أعمػػى  ،أك أم مبمػػغ آخػػر يحػػدد ببلةحػػة تصػػدر
بعد نشر ىذا القانكف مف القطاع المختص .
ب -تحدد مسةكلية الناقؿ عف التأخير في التسميـ كفقان ألحكػاـ المػادة ( ) 745مػف ىػذا
القػ ػػانكف بمقػ ػػدار يعػ ػػادؿ م ػ ػرتيف كنصػ ػػؼ مػ ػػف أج ػ ػرة النقػ ػػؿ المسػ ػػتحقة الدفػ ػ ػػع عػ ػػف
الب اةع المتأخرة  ،كلكنيا ال تزيد عف مجمكع أجرة النقؿ المستحقة الػدفع بمكجػب
عق ػػد النقؿ البحرم.
ت -في أم حاؿ مف األحكاؿ ال يتعدل مجمكع مسةكلية الناقؿ بمقت ى ال قرتيف
ال رعيتيف (أ ك ب ) مف ىذه ال قرة معا ،الحد الذم يتقرر بمقت ى ال قػرة ال رعية
( أ ) مف ىذه المادة بالنسبة لميبلؾ الكمي لمب اعة الذم تنعقد ىػػذه المسةكلية
بشأنيا.
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ثانيػػا  :لحسػػاب أم المبمغػػيف ىػػك األعمػػى كفقػان لم قػرة أكال (أ) مػػف ىػػذه المػػادة تسػػرل
القكاعد التالية:

أ .فػػي حالػػة اسػػتخداـ حاكيػػة أك منصػػة نقالػػة أك أداة نقػػؿ مماثمػػة لتجميػػع الب ػػاةع،
تعتبػػر الطػػركد أك كحػػدات الشػػحف األخػػرل الػكارد تعػػدادىا فػػي سػػند الشػػحف  ،فػػي
حالػػة صػػدكره  ،أك فػػي أم كثيقػػة تثب ػت عقػػد النقػػؿ البحػػرم  ،عمػػى أسػػاس أنيػػا
معبأة في أداة النقػؿ المػذككرة  ،كمػا لػك كانػت طػركدا أك أداة شػحف كفػي خػبلؼ
ما تقدـ  ،تعتبر الب اةع المعبأة في أداة النقؿ المذككرة كحدة شحف أخرل.
ب .فػ ػػي الحػ ػػاالت التػ ػػي تيمػ ػػؾ فييػ ػػا أداة النقػ ػػؿ ذاتيػ ػػا أك تتمػ ػػؼ ،تعتبػ ػػر أداة النقػ ػػؿ
المػػذككرة ،عنػػدما ال تكػػكف مممككػػة لمناقػػؿ أك مقدمػػة منػو بػػأم شػػكؿ آخػػر ،كحػػدة
شحف مستقمة كاحدة.
ثالثا :

يجػػكز االت ػػاؽ بػػيف الناقػػؿ كالشػػاحف عمػػى تعيػػيف حػػدكد لممسػػةكلية تتجػػاكز الحػػدكد
المنصكص عمييا في ال قرة ( أكال ).

مادة ( )247الدعاوي غير العقدية
 .1تسػػرم الػػدفكع كحػػدكد المسػػةكلية المنصػػكص عمييػػا فػػي ىػػذا ال صػػؿ عمػػى
أم دعكل تقاـ عمى الناقؿ فيما يتعمؽ بيبلؾ أك تمؼ الب اعة المشػمكلة
بعقد النقؿ البحرم ككذلؾ عف التأخير في التسميـ  ،سكاء أقيمػت الػدعكل
عمػػى أسػػاس المسػػةكلية العقديػػة أك عمػػى أسػػاس المسػػةكلية التقصػػيرية أك
خبلؼ ذلؾ.
 .7إذا أقيم ػػت مث ػػؿ تم ػػؾ ال ػػدعكل عم ػػى مس ػػتخدـ أك ككي ػػؿ الناق ػػؿ ،ف ػػأف ى ػػذا
المسػػتخدـ أك الككيػػؿ  ،إذا أثبػػت أنػػو كػػاف يتصػػرؼ فػػي نطػػاؽ كظي تػػو ،
فمػػو الحػػؽ فػػي االحتجػػاج بالػػدفكع كحػػدكد المسػػةكلية التػػي يتمتػػع بيػػا الناقػػؿ
عمى الكجكه المبينة في ىذا ال صؿ.
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 .3كعمى خبلؼ ما جاء فػي المػادة ( ،)748فػإف مجمػكع المبػالغ التػي يمكػف
اسػػتردادىا مػػف الناقػػؿ كمػػف األشػػخاص المشػػار إلػػييـ فػػي ال قػرة ( ) 7مػػف
ىػ ػػذه المػ ػػادة ،ال تتعػ ػػدل حػ ػػدكد المسػ ػػةكلية المنصػ ػػكص عمييػ ػػا فػ ػػي ىػ ػػذا
ال صؿ.
مادة ( )248سقوط الحؽ في تحديد المسئولية
 -1ال يح ػػؽ لمناق ػػؿ االس ػػت ادة م ػػف تحدي ػػد المس ػػةكلية المنص ػػكص عميي ػػا ف ػػي الم ػػادة
( )746إذا ثبت أف اليبلؾ أك التمؼ أك التأخير في التسميـ قػد نػتج عػف فعػؿ أك
تقصػػير أرتكبػػو الناقػػؿ بقصػػد التسػػبب فػػي ىػػذا اليػػبلؾ أك التمػػؼ أك التػػأخير أك
أرتك ػػب إىم ػػاؿ متعم ػػد أك ع ػػف عم ػػـ باحتم ػػاؿ ح ػػدكث ى ػػذا الي ػػبلؾ أك التم ػػؼ أك
التأخير.
 -7مػع م ارعػاة أحكػاـ ال قػرة ( )7مػف المػادة ( ، )747فػبل يحػؽ لمسػتخدـ الناقػؿ أك
ككيمػػو االسػػت ادة مػػف تحديػػد المسػػةكلية المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػادة السادسػػة إذا
ثبػػت أف اليػػبلؾ أك التمػػؼ أك التػػأخير فػػي التسػػميـ نجػػـ عػػف فعػػؿ أك تقصػػير مػػف
جانب ىذا المستخدـ أك الككيؿ كأرتكب بقصد التسبب في ىػذا اليػبلؾ أك التمػؼ
أك التأخير أك عف إىماؿ متعمد كعف عمـ باحتماؿ حدكث ىذا اليبلؾ أك التمػؼ
أك التأخير.
مادة ( )249البضائع المشحونة عمى سطح السفينة
 -1يحؽ لمناقؿ نقؿ الب اةع عمى سطح الس ينة فقط إذا تـ ىػذا النقػؿ بمكجػب أت ػاؽ
مػػع الشػػاحف أك كفق ػان لمػػا جػػرت بػػو العػػادة فػػي تجػػارة معينػػة أك إذا اقت ػػتو قكاعػػد
قانكنية أك لكاةح.

 -7إذا أت ػػؽ الناق ػػؿ كالش ػػاحف عم ػػى نق ػػؿ الب ػػاةع أك عم ػػى جػ ػكاز نقمي ػػا عم ػػى س ػػطح
الس ػ ينة ،فعمػػى الناقػػؿ أف يػػدرج فػػي سػػند الشػػحف أك أم كثيقػػة أخػػرل تثبػػت عقػػد
النقػػؿ البحػػرم بيانػان بيػػذا المعنػػى ،فػػإذا لػػـ يػػدرج مثػػؿ ىػػذا البيػػاف فػػإف عمػػى الناقػػؿ
عبء إثبػات كجػكد أت ػاؽ مبػرـ عمػى نقػؿ الب ػاةع عمػى سػطح السػ ينة ،عمػى أنػو
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ال يجكز لمناقؿ االحتجاج بيذا االت اؽ في مكاجية طرؼ ثالث ،بمف فيػو المرسػؿ
إليو ،الذم يككف قد حاز سند الشحف بحسف نية.
 -3إذا تـ نقؿ الب اةع عمى سطح الس ينة خبلفان ألحكػاـ ال قػرة ( ) 1مػف ىػذه المػادة
أك ف ػػي حال ػػة ع ػػدـ جػ ػكاز احتج ػػاج الناق ػػؿ بمقت ػػى ال قػ ػرة ( ) 7م ػػف ى ػػذه الم ػػادة

بكجكد أت اؽ عمى النقؿ عمى السػطح ،فػأف الناقػؿ يسػأؿ ،بػالر ـ مػف أحكػاـ ال قػرة
(  ) 1مػػف المػػادة ( )745عػػف ىػػبلؾ الب ػػاعة أك تم يػػا ككػػذلؾ عػػف التػػأخير فػػي
التسميـ ،الذم ينشأ فقط عف النقؿ عمى السطح ،كتتحدد مدل ىذه المسةكلية كفقػان

ألحكػ ػػاـ المػ ػػادة (  ) 746أك المػ ػػادة ( )748مػ ػػف ىػ ػػذه البػ ػػاب حسػ ػػب مقت ػ ػػيات
الحالة.
 -4يعتبػػر نقػػؿ الب ػػاةع عمػػى سػػطح السػ ينة خبلف ػان لبلت ػػاؽ الص ػريح عمػػى نقميػػا
في عنابر الس ينة فعبلن أك تقصي انر مف جانب الناقؿ بالمعنى الذم ترمػي إليػو

المادة (.)748

مادة ( )251مسئولية الناقؿ والناقؿ الفعمي

 -1فػػي حالػػة تكميػػؼ ناقػػؿ فعمػػي بتن يػػذ النقػػؿ كمػػو أك جػػزء منػػو ،س ػكاء أكػػاف ذلػػؾ
بمقت ػػى رخصػػة مقػػررة فػػي عقػػد النقػػؿ البحػػرم بالقيػػاـ بػػذلؾ أـ لػػـ يكػػف ،فػػأف
الناقؿ يظؿ مع ذلؾ مسةكالن كفقػان ألحكػاـ ىػذا ال صػؿ عػف النقػؿ بكاممػو ،كيسػأؿ

الناق ػػؿ ،بالنس ػػبة لمنق ػػؿ ال ػػذم ين ػػذه الناق ػػؿ ال عم ػػي ،كمس ػػتخدمكه ككك ػػبلؤه ل ػػدل
قياميـ بالعمؿ في نطاؽ كظاة يـ ،مف عمؿ أك تقصير.

 -7يسأؿ الناقؿ ال عمي ،كفقان ألحكاـ ىذا ال صؿ ،عف النقؿ الذم يقكـ ىػك بتن يػذه،
كتسػػرم أحكػػاـ ال ق ػرتيف ( ) 3 ،7مػػف المػػادة ( )747كال ق ػرة ( ) 7مػػف المػػادة (
 )748إذا أقيمت دعكل عمى أحد مستخدمي أك ككبلء الناقؿ ال عمي.
 -3كػؿ أت ػػاؽ خػاص يمتػػزـ الناقػػؿ بمقت ػاه بالت ازمػػات ال ي ر ػيا أك أم تنػػازؿ عػػف
الحقػكؽ التػػي تقررىػا أحكػػاـ ىػػذا ال صػؿ ال يػػؤثر عمػػى مسػةكلية الناقػػؿ ال عمػػي ،
إال إذا كافػػؽ عمييػػا ىػػك مكافقػػة صػ ػريحة كمكتكبػػة ،كس ػكاء كافػػؽ الناقػػؿ ال عم ػػي
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عمػػى ذلػػؾ أـ لػػـ يكافػػؽ ،يظػػؿ الناقػػؿ مػػع ذلػػؾ مرتبط ػان بااللت ازمػػات أك التنػػازالت
الناتجة عف ذلؾ االت اؽ الخاص.

 -4فػ ػػي حالػ ػػة كقػ ػػكع مسػ ػػؤكلية عمػ ػػى الناقػ ػػؿ كالناقػ ػػؿ ال عمػ ػػي كفػ ػػي حػ ػػدكدىا ،تكػ ػػكف
مسؤكليتيما مشتركة كمتعددة.
 -5ال يتع ػػدل مجم ػػكع المب ػػالغ الت ػػي يمك ػػف اس ػػتردادىا م ػػف الناق ػػؿ كالناق ػػؿ ال عم ػػي
كمستخدمييما كككبلةيما حدكد المسؤكلية المنصكص عمييا في ىذا ال صؿ.
 -6ال يخػػؿ أم حكػػـ مػػف أحكػػاـ ىػػذه المػػادة بػػأم حػػؽ لمناقػػؿ أك الناقػػؿ ال عمػػي فػػي
رجكع كؿ منيما عمى اآلخر.
 – 4مسؤولية الشاحف
مادة ( )251مسئولية الشاحف.
ال يسأؿ الشاحف عف الخسارة التي تمحؽ بالناقؿ أك بالناقؿ ال عمي أك عف ال ػرر
الػػذم يمحػػؽ بالسػ ينة ،مػػا لػػـ تكػػف الخسػػارة أك ذلػػؾ ال ػػرر نتيجػػة لخطػػأ أك إىمػػاؿ
الشػػاحف أك مسػػتخدميو أك ككبلةػػو ،ككػػذلؾ ال يسػػأؿ أم مسػػتخدـ أك كيػػؿ لمشػػاحف
عف تمؾ الخسارة أك ذلؾ ال رر نتيجة لخطأ أك إىماؿ مف جانبو.
مادة ( )252قواعد خاصة بالبضائع الخطرة والمواد المؤدية.
 -1يقكـ الشاحف بك ع عبلمات أك بطاقػات بشػكؿ خػاص عمػى السػمع الخطػرة ت يػد
بأنيا خطرة.
 -7يجػػب أف تشػػمؿ كثػػاةؽ الشػػحنة التػػي يقػػدميا الشػػاحف  ،شػػيادة ت يػػد أف الشػػحنة
المعرك ة لمنقػؿ قػد عينػت ككسػمت عمييػا البطاقػات بالشػكؿ المناسػب كأنيػا فػي
حالة تقمؿ إلى أقصى قدر مف اإلخطار التي يشكيا نقميا عمى البيةة البحرية.
 -3إذا سػػمـ الشػػاحف سػػمعان خطػرة إلػػى الناقػػؿ أك ناقػػؿ فعمػػي ،حسػػب األحػكاؿ  ،فعمػػى

الشػػاحف أف يخط ػره بالص ػ ة الخط ػرة لمسػػمع  ،تكاذا أقت ػػى األمػػر  ،باالحتياطػػات
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الكاجػب اتخاذىػا  ،فػػإذا لػـ ي عػؿ الشػػاحف ذلػؾ ،كلػـ يعمػػـ الناقػؿ أك الناقػؿ ال عمػػي
بكسيمة أخرل بالص ة الخطرة لمسمع:
أ – يس ػػأؿ الش ػػاحف ف ػػي مكاجي ػػة الناق ػػؿ كفػ ػي مكاجي ػػة أم ناق ػػؿ فعم ػػي ع ػػف ك ػػؿ
خسارة تنتج عف شحف ىذه الب اةع.
ب – يجػ ػػكز فػ ػػي أم كقػ ػػت إن ػ ػزاؿ الب ػ ػػاةع مػ ػػف الس ػ ػ ينة أك إعػ ػػداميا أك إ ازلػ ػػة
خطكرتيا حسبما ما تقت ي الظركؼ دكف دفع تعكيض.
 – 4ال يجػػكز ألم شػػخص االحتجػػاج بأحكػػاـ ال ق ػرة (  ) 7مػػف ىػػذه المػػادة إذا قػػاـ
أثناء عممية النقؿ بحيازة الب اةع في عيدتو كىك عالـ بص تيا الخطرة.
 – 5في الحاالت التي ال تسرم فييا أحكاـ ال قرة ال رعية ( ب ) مف ال قرة ( ) 7مف
ىذه المادة أك في حالة عدـ جكاز االحتجاج بيػا ،يجػكز ،إذا أصػبحت السػمع الخطػرة
خط ػ ػ انر فعمي ػ ػان ييػ ػػدد األركاح أك الممتمكػ ػػات إنزاليػ ػػا مػ ػػف الس ػ ػ ينة أك إعػ ػػداميا أك إ ازلػ ػػة
خطكرتيػػا حسػػبما تقت ػػي الظػػركؼ ،دكف دفػػع تعػػكيض إال إذا كجػػد الت ػزاـ باالشػػتراؾ
في الخساةر المشتركة ،أك حيثما يككف الناقؿ مسةكال كفقا إلحكاـ المادة (. )745
مادة ( )253االتفاقات الخاصة
إذا اقت ت طبيعة الب اةع أك شركط نقميا عقد ات اقػات خاصػة  ،عمػؿ بالشػركط
المت ػػؽ عمييػػا ك المتعمقػػة بحقػػكؽ الناقػػؿ ك التزاماتػػو مػػا دامػػت يػػر مخال ػػة لمنظػػاـ
العاـ بشرط أف ال يسػمـ سػند شػحف قابػؿ لمتػداكؿ ك يػدرج االت ػاؽ عمػى سػند يحمػؿ
عبارة

ير قابؿ لمتداكؿ أك ما في حكميا.
 – 5المطالبات والدعاوي

مادة ( )254اإلخطار عف اليالؾ أو التمؼ أو التأخير.

 )6مػػا لػػـ يقػػـ المرسػػؿ إليػػو بتكجيػػو إخطػػار كتػػابي عػػف اليػػبلؾ أك التمػػؼ إلػػى
الناقػػؿ يحػػدد الطبيعػػة العامػػة ليػػذا اليػػبلؾ أك التمػػؼ ،كذلػػؾ فػػي تػػاريخ ال
يتجاكز يكـ العمؿ التالي لتسميـ السمع إلى المرسؿ إليو ،اعتبر ىذا التسميـ
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قرينػػة كافيػػة عمػػى أف الناقػػؿ سػػمـ السػػمع بالكي يػػة المكصػػكفة بيػػا فػػي كثيقػػة
النقػػؿ ،فػػإذا لػػـ تكػػف مثػػؿ ىػػذه الكثيقػػة قػػد صػػدرت  ،اعتبػػرت أنيػػا سػػممت
بحالة سميمة.
 )2في حالػة كػكف اليػبلؾ أك التمػؼ يػر ظػاىر ،تسػرم إحكػاـ ال قػرة ( )6مػف
ىذه المادة إذا لػـ يكجػو اإلخطػار الكتػابي فػي مػدل خمسػة عشػر يكمػا تبػدأ
مف يكـ تسميـ السمع إلى المرسؿ إليو.
 )8إذا جػرت معاينػػة السػمع كقػػت تسػػميميا إلػى المرسػػؿ إليػو أك ت تيشػػيا بصػػكرة
مشػػتركة مػػف جانػػب الطػػرفيف ،انت ػػت الحاجػػة إلػػى تكجيػػو اإلخطػػار الكتػػابي
عمػػا تػػـ التحقػػؽ منػػو إثنػػاء المعاينػػة أك الت تػػيش المػػذككريف مػػف ىػػبلؾ أك
تمؼ.
 )4في حالة كجكد أم ىبلؾ أك تمؼ فعمى أك مقترض يقػدـ الناقػؿ أك المرسػؿ
إليػ ػػو احػ ػػدىما إلػ ػػى األخػ ػػر جميػ ػػع التسػ ػػييبلت المعقكلػ ػػة لت تػ ػػيش الب ػ ػػاةع
كجردىا.
 )5ال يستحؽ أم تعكيض عػف التأخير في التسػميـ مػا لػـ يكجػو إخطػار كتػابي
إلػ ػى الناقػػؿ فػ ػي مػػدل سػػتكف يكمػػا متكاليػػة ليػػكـ تسػػميـ السػػمع إلػػى المرسػػؿ
إليو.
 )6إذا قػػاـ ناقػػؿ فعمػػي بتسػػميـ الب ػاةع  ،يكػػكف ألم إخطػػار يكجػػو بمقت ػػى
ىذه المادة إلى الناقؿ ال عمي ن س األثر كما لػك كػاف قػد كجػو إلػى الناقػؿ ،
ك يككف أم إخطار يكجو إلػى الناقػؿ ن ػس األثػر كمػا لػك كػاف قػد كجػو إلػى
ىذا الناقؿ ال عمي.
 )7ما لـ يقدـ الناقؿ  ،كالناقؿ ال عمي إلػى الشػاحف إخطػا ار كتابيػا عػف الخسػارة
أك ال ػػرر يك ػػح في ػػو طبيع ػػة الخس ػػارة أك ال ػػرر  ،ف ػػي م ػػدة ال تتع ػػدل
تسػ ػػعكف يكمػ ػػا متتاليػ ػػة بعػ ػػد حػ ػػدكث ال عػ ػػؿ الػ ػػذم تسػ ػػبب فػ ػػي الخسػ ػػارة أك
ال ػػرر ،أك بعػػد تسػػميـ الب ػػاعة بمكجػػب ال ق ػرة ( )2مػػف المػػادة ()244
أييما جاء متأخرا .كيعتبر عدـ تقػديـ اإلخطػار قرينػة كافيػة عمػى أف الناقػؿ
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أك الناقػ ػػؿ ال عمػ ػػي لػ ػػـ يتكبػ ػػد أم خسػ ػػارة أك

ػ ػػرر ب عػ ػػؿ خطػ ػػا أك إىمػ ػػاؿ

الشاحف أك مستخدميو أك ككبلةو.
 )8ا إل راض تطبيؽ ىذه المادة ،فاف اإلخطػار الػذم يقػدـ إلػى شػخص يعمػؿ
باس ػػـ الناق ػػؿ أك الناق ػػؿ ال عم ػػي بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ رب ػػاف السػ ػ ينة ك ػػابطيا أك
الشخص الذم يعمؿ باسـ الشػاحف ،يعتبػر كأنػو مقػدـ إلػى الناقػؿ أك الناقػؿ
ال عمي أك الشاحف عمى التكالي.
مادة ( )255التقػػادـ
 .6يسػػقط بالتقػػادـ حػػؽ إقامػػة أم دعػػكل تتعمػػؽ بنقػػؿ الب ػػاةع بح ػ ار إذا لػػـ
تباشر إجراءات التقا ي خبلؿ مدة سنتيف.
 .2تبػػدأ مػػدة التقػػادـ مػػف يػػكـ قيػػاـ الناقػػؿ بتسػػميـ الب ػػاةع أك جػػزء منيػػا أك
في حاالت عدـ تسميـ الب اةع ،مف آخر يكـ كػاف ينبغػي أف تسػمـ فيػو
الب اةع.
 .8ال يدخؿ اليكـ الذم تبدأ فيو مدة التقادـ في حساب المدة.
مادة ( )256تبرئة الناقؿ مف المسئولية.

 .6يقػػع بػػاطبل كػػؿ شػػرط أدرج فػػي سػػند الشػػحف أك أيػػة كثيقػػة لمنقػػؿ البحػػرم إذا كانػػت
ايتػػو المباش ػرة أك يػػر المباش ػرة إب ػراء ذمػػة الناقػػؿ مػػف المسػػةكلية المترتبػػة عميػػو
قانكنا أك نقؿ عبء اإلثبات عمؿ تعينو القكانيف أك مخال ة قكاعد االختصاص.
 .2يعد مف شركط اإلبراء مف المسةكلية:
أ .أم شرط يتػرؾ لمناقػؿ من عػة التػأميف عمػى الب ػاةع ك أم شػرط آخػر
يماثمو.
ب .إذا لحق ػػت بص ػػاحب الب ػػاةع خس ػػارة نتيج ػػة لش ػػرط باط ػػؿ  ،تع ػػيف عم ػػى
الناقؿ دفع تعكيض إلى الحد البلزـ لتعكيض صاحب الحؽ تعكي ا كػامبل
عػػف كػػؿ ىػػبلؾ أك تمػػؼ يمحػػؽ بالب ػػاةع ككػػذلؾ عػػف التػػأخير فػػي التسػػميـ،
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كيتعػيف عمػػى الناقػؿ ،إ ػػافة إلػػى ذلػؾ ،دفػػع تعػػكيض عػف المصػػاريؼ التػػي
يتكبدىا صاحب الحؽ لدل ممارستو لحقو.
مادة ( )257التحكيػػـ

مع مراعاة أحكاـ ىذه المادة  ،يجكز لمطرفيف النص ،بات ػاؽ مثبػت بالكتابػة ،عمػى
إحال ػػة أم نػ ػزاع ق ػػد ينش ػػا فيم ػػا يتعم ػػؽ بنق ػػؿ الب ػػاةع بمكج ػػب ى ػػذه ال ص ػػؿ إل ػػى
التحك ػ ػػيـ عم ػ ػػى أف ال يخ ػ ػػالؼ قكاع ػ ػػد االختص ػ ػػاص  ،ك إذا ت ػ ػػمنت مش ػ ػػارطو
اإليجػػار نصػػا عمػػى إحالػػة المنازعػػات الناشػػةة بمكجبيػػا إلػػى التحكػػيـ كصػػدر سػػند
شحف استنادا إلى مشػارطة اإليجػار دكف أف يت ػمف مبلحظػة خاصػة تػنص عمػى
إلزاـ حامؿ سند الشحف بيذا الشرط ،ال يجكز لمناقػؿ االحتجػاج بيػذا الشػرط عمػى
حامؿ السند الحاةز لو بحسف نية.

مادة ( )258ضوابط ىيئة التحكيـ.
أ -يطبؽ المحكـ أك ىيةة المحكميف القكاعد الكاردة في ىذا ال صؿ.
ب -تعتبػػر إحكػػاـ ال ق ػرة (أ ) مػػف ىػػده المػػادة جػػزءا مػػف كػػؿ شػػرط تحكػػيـ أك ات ػػاؽ
تحكػػيـ ،كأم اشػػتراط فػػي شػػرط التحكػػيـ أك االت ػػاؽ ،يتعػػارض مػػع ذلػػؾ يعتبػػر
باطبل مطمقا.
ت -ال يؤثر أم حكػـ مػف أحكػاـ ىػذه المػادة عمػى صػحة أم ات ػاؽ يتعمػؽ بػالتحكيـ
يبرمو الطرفاف بعد نشكء المطالبة بمكجب عقد النقؿ البحرم .
 - 6أحكاـ تكميمية
مادة ( )259الخسارة المشتركة
 .6ال يح ػػكؿ أم حك ػػـ م ػػف أحك ػػاـ ى ػػذا ال ص ػػؿ دكف تطبي ػػؽ م ػػا ي ػػرد ف ػػي عق ػػد النق ػػؿ
البحرم اك في القكانيف مف أحكاـ متعمقة بتسكية الخسارة المشتركة.
-2باستثناء المادة ( ، )255تككف أحكاـ ىذا ال صؿ المتعمقػة بمسػؤكلية
الناقػػؿ عػػف ىػػبلؾ الب ػػاةع أك تم يػػا ىػػي التػػي تحػػدد مػػا إذا كػػاف يجػػكز
لممرسؿ إليو رفض االشتراؾ في الخسػارة المشػتركة كمسػؤكلية الناقػؿ عػف
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تعكيض المرسؿ إليو فيمػا يتعمػؽ بػأم اشػتراؾ فػي ىػذا ال ػرع يػتـ دفعػو أك
أم مصاريؼ إنقاذ يتـ دفعيا .
الفصؿ الثالث

عقد نقؿ الركاب بح ار
مادة ( )261ػ تعريفات
( -1أ) الناقػػؿ  :ىػػك أم شػػخص أبػػرـ عقػػد النقػػؿ مػػف قبمػػو أك بالنيابػػة عنػػو ،سػكاء تػػـ
تن يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ النقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ فعمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف جانب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو أك مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف جانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ناقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ فعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي .
(ب) الناقؿ ال عمي  :ىك الذل ين ذ فعميان كؿ عممية النقؿ أك جانبان منيا

سػكاء

كاف مالؾ الس ينة أك مستأجرىا  ،أك متعيدىا.

“ -7عق ػػد النق ػػؿ  :ى ػػك أم عق ػػد مب ػػرـ م ػػف قب ػػؿ الناق ػػؿ أك بالنياب ػػة عن ػػو لنق ػػؿ ارك ػػب
أك راكب كأمتعتو بح انر .

 -3الراكب  :ىك أم شخص منقكؿ عمى متف الس ينة إما بمكجب عقد لمنقؿ،
أك مصحكب بمكافقة الناقؿ بعربة أك حيكانات حية مشمكلة بعقد لنقؿ الب اةع.
 -4األمتعة  :ىػي أية ب اعة أك عػربة يحمميا النػاقؿ بمكجب عقد لمنقؿ  ،ك
يستثنى
مف ذلؾ السمع كالعربات المنقكلة بمكجب مشارطة إيجار  ،أك سند شحف  ،أك
أم عقد آخر معني أساسا بنقؿ الب اةع كالحيكانات الحية.
 -5أمتع ػػة القمػ ػرة  :ى ػػي م ػػا ل ػػدل ال ارك ػػب م ػػف أمتع ػػة ف ػػي قمرت ػػو أك ف ػػي حيازت ػػو أك
ف ػػي ح ارس ػػتو أك إشػ ػرافو كباس ػػتثناء م ػػا يتعم ػػؽ بتطبي ػػؽ ال قػ ػرة  7م ػػف ى ػػذه الم ػػادة
كتطبيػ ػؽ الم ػػادة ( )767م ػػف ى ػػذا ال ص ػػؿ  ،ف ػػإف أمتع ػػة القمػ ػرة تش ػػمؿ م ػػا لػ ػػدل
الراكب مف أمتعة في مركبتو أك فكقيا .
 -6فقد أك تمؼ األمتعة

 :كيعنى ذلؾ عدـ أعادة تسميميا إلػى ال اركػب خػبلؿ فتػرة

معقكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد كص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ينة الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت
األمتعة عمى متنيا كيشمؿ ذلؾ الخساةر النقدية الناجمة عف عدـ التسميـ.
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النقؿ  :كيغطي ال ترات التالية:

-7

(أ) بالنسػ ػ ػػبة لم اركػ ػ ػػب كأمتعػ ػ ػػة قمرتػ ػ ػػو :ال ت ػ ػ ػرة التػ ػ ػػي يك ػ ػ ػكف فييػ ػ ػػا ال اركػ ػ ػػب ك أمتعػ ػ ػػة
قمرتو عمى متف الس ينة أك أثناء عممية الصعكد أك النزكؿ  ،كال ترة التي ينقؿ
فييا ال اركػب كأمتعػة قمرتػو عمػى سػطح المػاء مػف اليابسػة إلػى السػ ينة أك بػالعكس ،
إذا مػػا كانػػت أج ػرة ىػػذا النقػػؿ مدرجػػة فػػي التعري ػة  ،أك إذا كانػػت المركبػػة الماةيػػة
المس ػػتخدمة لي ػػذا الغ ػػرض م ػػف أ ػ ػراض النق ػػؿ ال رع ػػي ق ػػد ك ػػعت تح ػػت تص ػػرؼ
ال ارك ػ ػػب م ػ ػػف جان ػ ػػب الناق ػ ػػؿ  ،أم ػ ػػا فيم ػ ػػا يتعم ػ ػػؽ بال ارك ػ ػػب  ،ف ػ ػػإف النق ػ ػػؿ ال يش ػ ػػمؿ
ال تػ ػرة الت ػػي يك ػػكف فيي ػػا ف ػػي محط ػػة بحري ػػة أك أي ػػة منش ػػأة أخ ػػرل بالمين ػػاء أك عم ػػى
الرصيؼ.
(ب) بالنس ػػبة ألمتع ػػة القمػ ػرة :فيش ػػمؿ ال تػ ػرة الت ػػي يك ػػكف فيي ػػا ال ارك ػػب ف ػػي محط ػػة
بحري ػػة أك أي ػػة منش ػػأة أخ ػػرل بالمين ػػاء أك عم ػػى الرص ػػيؼ  ،إذا م ػػا تس ػػمـ الناق ػػؿ أك
مستخدميو أك ككيمو ىذه األمتعة مف الراكب كلـ يعاد تسميميا إليو.
(ج) بالنسػ ػ ػػبة لؤلمتعػ ػ ػػة األخػ ػ ػػرل يػ ػ ػػر أمتعػ ػ ػػة القم ػ ػ ػرة  :ال ت ػ ػ ػرة الممتػ ػ ػػدة مػ ػ ػػف كقػ ػ ػػت
تس ػ ػػمميا م ػ ػػف قب ػ ػػؿ الناق ػ ػػؿ أك مس ػ ػػتخدميو أك ككيم ػ ػػو  ،سػ ػ ػكاء خ ػ ػػارج السػ ػ ػ ينة أك
عمى متنيا كحتى كقت إعادة تسميميا .
مادة ( )261مسؤولية الناقؿ
.1

يك ػػكف الناقػ ػػؿ مس ػػةكال عػ ػػف ال ػػرر النػ ػػاجـ ع ػػف كفػ ػػاة ال ارك ػػب أك إصػ ػػابتو

الجسػػدية مػػف ج ػراء حادثػػة مبلحيػػة ،كذلػػؾ بمبمػػغ مػػالي يحػػدد ببلةحػػة تصػػدر مػػف
القطاع المختص ،إال إذا أثبت الناقؿ أف الحادثة:
أ .نجمت عف عمؿ مف أعماؿ الحرب أك الحرب األىمية ،أك العصياف ،أك عف
ظاىرة طبيعية ذات طابع استثناةي ال يمكف تجنبو كال سبيؿ إلى مقاكمتو.
ب .تعزل كميا إلى تصرؼ أك تقصير اقترفو طرؼ ثالث بنية التسبب في الحادثة.
ك في حالة تجاكز ال رر الحد المذككر أعبله ،كاف الناقؿ مسةكال كذلؾ بقدر
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تجاكز ال رر ليذا الحد ،إال إذا أثبت أف الحادثة التي سببت ال رر كقعت
دكف خطأ الناقؿ أك إىمالو.
 . 7يككف الناقؿ مسةكال عف ال رر الناجـ عف كفاة الراكب أك إصابتو الجسدية
كالذم لـ ينشأ عف حادثة مبلحية إذا كانت الحادثة التي سببت ال رر ترجع
إلى خطأ الناقؿ أك إىمالو  ،كيقع عبء إثبات حدكث الخطأ أك اإلىماؿ عمى
عاتؽ المدعي .
. 3

يككف الناقؿ مسةكال عف فقداف أمتعة القمرة أك تم يا إذا كانت الحادثة التي
سببت ال رر ترجع إلى خطأ الناقؿ أك إىمالو  ،كي ترض أف يعزم ال رر
الناجـ عف حادثة مبلحية إلى خطأ الناقؿ أك إىمالو .

 . 4يككف الناقؿ مسةكال عف ال رر الناجـ عف فقد أك تمؼ األمتعة التي ال تندرج
مف أمتعة القمرة  ،إال إذا أثبت الناقؿ أف الحادثة التي سببت ال رر ال
ترجع إلى خطأه أك إىمالو .
.5

أل راض تطبيؽ ىذه المادة ،فإف:

(أ ) الحادثػ ػػة المبلحيػ ػػة ىػ ػػي ػ ػػرؽ الس ػ ػ ينة أك تصػ ػػادميا أك جنكحيػ ػػا ،أك كقػ ػػكع
ان جار أك حريؽ عمى متف الس ينة  ،أك كجكد عيب في الس ينة .
(ب) خطػ ػػأ الناقػ ػػؿ أك إىمالػ ػػو يشػ ػػمؿ خطػ ػػأ أك إىمػ ػػاؿ المػ ػػكظ يف ،العػ ػػامميف فػ ػػي
نطاؽ كظاة يـ .
(ج) كجػ ػػكد عيػ ػػب فػ ػػي الس ػ ػ ينة ىػ ػػك أم سػ ػػكء أداء أك عطػ ػػؿ فػ ػػي أم جػ ػػزء مػ ػػف
الس ػ ػ ينة أك معػ ػػداتيا يسػ ػػتخدـ فػ ػػي إجػ ػػبلء الركػ ػػاب كصػ ػػعكدىـ كنػ ػػزكليـ  ،أك
يس ػ ػػتخدـ ف ػ ػػي ال ػ ػػدفع  ،كالتكجي ػ ػػو  ،كس ػ ػػبلمة المبلح ػ ػػة  ،كاإلرس ػ ػػاء بػ ػ ػػالربط ،
كاإلرسػ ػ ػػاء عمػ ػ ػػى مخطػ ػ ػػاؼ  ،كالكصػ ػ ػػكؿ إلػ ػ ػػى أك تػ ػ ػػرؾ الرصػ ػ ػػيؼ أك مكػ ػ ػػاف
اإلرسػػاء عمػػى مخطػػاؼ  ،أك لمحػػد مػػف األ ػرار بعػػد الغمػػر بالميػػاه  ،أك حػػيف
تشغيؿ معدات إنقاذ األركاح.
(د ) ال رر ال يشمؿ األ رار العقابية أك الرادعة التػي تتخذ
تن يذا لمقكا نييف.
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د الراكب

 .6ال تشػػمؿ مسػػؤكلية الناقػػؿ بمكجػػب ىػػذه المػػادة إال ال ػػرر النػػاجـ عػػف الحػكادث
التي تقع أثناء النقؿ  ،كيتحمؿ المدعي عبء إثبػات أف الحادثػة التػي سػببت ال ػرر
قد كقعت أثناء النقؿ.
 .8ليس في ىذا ال صؿ ما يمس بحؽ يممكو الناقؿ في الرجكع عمى طرؼ
ثالث أك في الدفع باإلىماؿ المشترؾ بمكجب المادة ( )765كليس في
ىذه المادة ما يمس أم حؽ يتعمؽ بحدكد المسؤكلية تقرره المادتاف()766
ك( )767مف ىذا القانكف.
مادة ( )262الناقؿ الفعمي
 1ػ ػ ػ عن ػ ػػدما يعي ػ ػػد بتن ي ػ ػػذ النق ػ ػػؿ أك جان ػ ػػب من ػ ػػو إل ػ ػػى ناق ػ ػػؿ فعم ػ ػػي  ،ف ػ ػػإف الناق ػ ػػؿ يظ ػ ػػؿ
مسػ ػ ػ ػػةكال عػ ػ ػ ػػف عمميػ ػ ػ ػػة النقػ ػ ػ ػػؿ بأكمميػ ػ ػ ػػا كمػ ػ ػ ػػع ذلػ ػ ػ ػػؾ فػ ػ ػ ػػإف الناقػ ػ ػ ػػؿ ال عمػ ػ ػ ػػي يكػ ػ ػ ػػكف
مسةكال فيما يتعمؽ بالجانب الذم ين ذه مف عممية النقؿ .
 7ػ ػ يك ػػكف الناق ػػؿ  ،فيم ػػا يتص ػػؿ بعممي ػػة النق ػػؿ الت ػػي يؤديي ػػا الناق ػػؿ ال عم ػػي  ،مس ػػةكال ع ػػف
ك ػػؿ م ػػا يق ػػدـ عمي ػػو  ،أك يحج ػػـ عن ػػو ى ػػذا الناق ػػؿ ال عم ػػي أك مس ػػتخدميو أك كك ػػبلؤه
العاممكف في نطاؽ كظاة يـ .
 3ػ ػ ال يت ػػأثر الناق ػػؿ ال عم ػػي بأي ػػة ات اق ػػات خاص ػػة ي ػػطمع الناق ػػؿ بمكجبي ػػا بالت ازم ػػات ال
ي ر ػػيا ىػػذا ال صػػؿ أك بأيػػة إع ػػاءات مػػف حقػػكؽ يمنحيػػا مػػا لػػـ يكافػػؽ عمػػى ذلػػؾ
صراحة ككتابة .
4ػ ػ ػ تكػ ػػكف مسػ ػػؤكلية الناقػ ػػؿ كالناقػ ػػؿ ال عمػ ػػي  ،حيثمػ ػػا يككنػ ػػاف مسػ ػػةكليف مع ػ ػان كفػ ػػي حػ ػػدكد
ذلؾ  ،مسؤكلية ت امف كتكافؿ.

5ػ ػ لػػيس ىنػػاؾ فػػي ىػػذه المػػادة مػػا يخػػؿ بػػأم حػػؽ مػػف حقػػكؽ الرجػػكع بػػيف الناقػػؿ كالناقػػؿ
ال عمي .
مادة ( )263التأميف اإلجباري
 1ػ عندما ينقؿ ركاب عمى متف س ينة مرخص ليا بأف تنقؿ أكثر مف أثنى عشر
راكبان  ،كجب عمى أم ناقؿ ين ذ كؿ عممية النقؿ أك جانبان منيا أف يكتتب في
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تأميف أك في

ماف مالي أخر  ،ك ماف صادر مف مصرؼ أك عف

مؤسسة مالية مماثمة لتغطية المسؤكلية عف كفاة الركاب أك إصابتيـ الجسدية .
7ػ يجب أف تصدر السمطة البحرية المختصة لكؿ س ينة ت ي بمتطمبات ال قرة  1مف
ىذه المادة شيادة ت يد أف التأميف أك ال ماف المالي نافذ الم عكؿ .كيجب أف
تت مف ىذه الشيادة البيانات التالية.
أ .اسـ الس ينة ،كالرقـ المميز ليا أك الحركؼ المميزة ليا ،كميناء تسجيميا.
ب.اسـ الناقؿ الذم ين ذ فعميػان كػؿ عمميػة النقػؿ أك جانبػان منيػا ،كالمقػر الرةيسػي لمزاكلػة
أعمالو.

ج .رقـ تحديد ىكية الس ينة الصادر عف المنظمة البحرية الدكلية.
د .نكع ال ماف كمدتو .
ق .اس ػػـ الم ػػؤمف لدي ػػو أك أم ش ػػخص أخ ػػر مق ػػدـ لم ػػماف ،كالمق ػػر الرةيس ػػي لمزاكلػ ػػة
أعمالػػو ،ككػػذلؾ مقػػر العمػػؿ الػػذم تػػـ فيػػو االكتتػػاب فػػي التػػأميف أك ال ػػماف ،عنػػد
االقت اء.
ك .فتػرة صػػبلحية الشػػيادة ،كىػػي فتػرة ال يجػػكز أف تزيػػد عمػػى فتػرة صػػبلحية التػػأميف أك
ال ماف اآلخر.
3ػ يجب أف تك ع الشيادة عمػى مػتف السػ ينة كأف تػكدع نسػخة منيػا لػدل السػمطات التػي
تحت ظ بسجؿ تسجيؿ الس ينة
4ػ يجكز أف ترفع أية مطالبة بالتعكيض يغطييا التػأميف أك ال ػماف المػالي عمػبلن بأحكػاـ

ىذه المادة  ،مباشرة عمى المؤمف لديو أك الشخص المقدـ لم ماف المالي .

5ػ ػ إ ػػافة إلػػى مػػا نػػص عميػػو بػػال قرات (  ) 3 – 7 – 1مػػف ىػػذه المػػادة تػػنظـ ببلةحػػة
تصػػدر عػػف القطػػاع المخػػتص الشػػركط الت صػػيمية لعقػػد نقػػؿ الركػػاب بح ػ ار ككػػذلؾ مبػػالغ
التعكي ات المستحقة عف كفاة الراكب تكاصابتو الجسدية.
مادة ( )264ػ األمواؿ واألشياء الثمينة
ال يساؿ الناقؿ عف أم فقد أك تمؼ يمحؽ بالنقكد  ،أك السندات القابمة لمتداكؿ أك الػذىب
 ،أك األكاني ال

ية  ،أك المجكىرات  ،أك الحمػي  ،أك التحػؼ ال نيػة  ،إال إذا كانػت ىػذه
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األشػػياء قػػد أكدعػت لػػدل الناقػػؿ الػػذم كافػػؽ عمػػى ح ظيػػا  ،كفػػي ىػػذه الحالػػة يكػػكف الناقػػؿ
مسةكال كفقا إلحكاـ ال قرة ج مف المادة ( )767ما لػـ يكػف قػد تػـ االت ػاؽ عمػى حػد أعمػى
كفقان لم قرة  1مف المادة ( . )768

مادة ( )265خطأ أو إىماؿ الراكب
إذا أثبت الناقؿ أف خطأ أك إىماؿ الراكب قد تسبب أك أسيـ في كفاتو  ،أك فيما
لحؽ بو مف إصابات جسدية أك ما لحؽ بأمتعتو مف فقد أك

رر ،كيجكز

لممحكمة التي تنظر الدعكل أف تبرئ الناقؿ كميان أك جزةيان مف مسؤكليتو.

مادة ()266حدود المسئولية عف الوفاة واإلصابة الجسدية

مع م ارعػاة نػص ال قػرة الخامسػة مػف المػادة( )761ال تتعػدل مسػةكلية الناقػؿ بػال

ح ػػاؿ م ػػف األحػ ػكاؿ ع ػػف كف ػػاة ارك ػػب م ػػا أك إص ػػابتو الجس ػػدية مبم ػػغ( )777.222
مةتاف كسبع كسبعكف ألؼ دينار ليبي لكؿ راكب ك لكؿ حالة من ردة.

مادة ( )267حدود المسئولية عف فقد أو تمؼ األمتعة والمركبات
ال يجكز أف تزيد مسةكلية الناقؿ بػأم حػاؿ مػف األحػكاؿ عػف فقػد أك تمػؼ األمتعػة ك
المركبات عف المبالغ التالية:
أ .عف فقػد أك تمػؼ أمتعػة القمػرة  ) 7.522 ( ،أل ػيف كخمسػماةة دينػار ليبػي لكػؿ
راكب في الرحمة الكاحدة.
ب .عػػف فقػػد أك تمػػؼ المركبػػات ،بمػػا فػػي ذلػػؾ جميػػع األمتعػػة المنقكلػػة داخميػػا أك
عمى ظيرىا (  ) 14.522أربعة عشر ألؼ كخمسػماةة دينػار ليبػي لكػؿ مركبػة
في الرحمة الكاحدة.
ج .عف فقد أك تمؼ األمتعة الغير مذككرة في ال قرتيف (ا) ك(ب) مف ىذه المػادة (
 ) 4222أربعة آالؼ دينار ليبي لكؿ راكب في الرحمة الكاحدة.
د .يجػػكز لمناقػػؿ كال اركػػب أف يت قػػا عمػػى أف تخ ػػع مسػػةكلية الناقػػؿ لخصػػـ مبمػػغ
معيف ال يزيد عمى  422دينار ليبي في حالة تمؼ المركبة كال يزيػد عمػى 172
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دينػػار ليبػػي لكػػؿ اركػػب فػػي حالػػة تمػػؼ أمتعػػة أخػػرل  ،كيخصػػـ ىػػذا المبمػػغ مػػف
مقدار ال قد أك التمؼ.
مادة (  )268أحكاـ تكميمية بشأف حدود المسؤولية
.1يجكز لمناقؿ كالراكب االت اؽ كتابة  ،عمػى حػدكد لممسػؤكلية أعمػى ممػان ىػك محػدد
في المادتيف (  )766ك (.)767

 .7ال يجػ ػػكز أدارج فكاةػ ػػد التعكي ػ ػػات كالتكػ ػػاليؼ القانكنيػ ػػة فػ ػػي حػ ػػدكد المسػ ػػؤكلية
المنصكص عمييا في المادتيف( )766ك (.)767
مادة (  ) 269الدفوع والحدود المتعمقة بوكالء الناقؿ

لمستخدـ أك ككيؿ الناقؿ أك الناقؿ ال عمي أذا رفعت الدعكل

ده  ،فمف حؽ ىػذا

المستخدـ أك الككيؿ أف ينت ع بػن س الػدفكع كحػدكد المسػؤكلية التػي يحػؽ لمناقػؿ أك
الناقؿ ال عمي المجكء ألييا ،إذا أثبت أنو عمؿ في نطاؽ كظي تو.
مادة (  ) 271ػسقوط الحؽ في تحديد المسئولية
ي قػػد الناقػػؿ أك الناقػػؿ ال عمػػي أك مسػػتخدمييما أك ككيميمػػا حسػػب الحالػػة  ،حػػؽ
االنت ػػاع بحػػدكد المسػػؤكلية المبينػػة فػػي المػػادتيف ( )766ك ( )767كال ق ػرة 1
مػػف المػػادة ( ، )761إذا مػػا ثبػػت أف ال ػػرر قػػد نجػػـ عػػف أمػػر أقػػدـ عميػػو أيػػا
مػػنيـ  ،أك أحجػػـ عػػف القيػػاـ بػػو بغػػرض إحػػداث مثػػؿ ذلػػؾ ال ػػرر  ،أك نتيجػػة
تياكنو مع عممو بأف ىذا ال رر سيقع عمى األرجح ب عؿ ذلؾ.
مادة (  )271إخطار عف فقد أو تمؼ األمتعة
 )1في حالة التمؼ الظاىر ألمتعة القمرة  ،عمى الراكب أف يتقػدـ بإخطػار كتػابي إلػى
الناقػػؿ أك ككيمػػو قبػػؿ نزكلػػو مػػف الس ػ ينة أك أثنػػاء ذلػػؾ .ك أمػػا بالنسػػبة إلػػى جميػػع
األمتعة األخرل ،فقبؿ مكعد إعادة التسميـ أك عند ذلؾ.
 )7فػي حػاؿ التمػػؼ يػر الظػاىر البلحػػؽ باألمتعػة أك فقػدىا خػبلؿ خمسػة عشػر يكمػػا
مػػف مكعػػد النػػزكؿ أك مػػف تػػاريخ إعػػادة التسػػميـ أك مػػف التػػاريخ الم تػػرض إلعػػادة
التسميـ.
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 )3فػػي حػػاؿ انق ػػاء الميػػؿ المبينػػة ف ػي ال ق ػرتيف  1ك  7مػػف ىػػذه المػػادة دكف تقػػديـ
إخطار كتابي ي ترض ما لـ يثبت العكس ،أف الراكب تسمـ األمتعة سميمة.
)4

ال حاجػػة إلػػى تقػػديـ إخطػػار كتػػابي إذا مػػا كانػػت حالػػة األمتعػػة كقػػت إعػػادة التسػػميـ
مك ع معاينة أك ت تيش مشتركيف.

مادة ( ) 272تقادـ الدعاوي
 1ػ تسػػقط بالتقػػادـ بم ػػى سػػنتيف أيػػة دعػػكل لمحصػػكؿ عمػػى تعكي ػػات ناشػػةة عػػف
كفػػاة ارك ػػب أك إص ػػابتو الجس ػػدية  ،أك ع ػػف فق ػػد أك تم ػػؼ أمتعت ػػو  ،ك تحس ػػب فتػ ػرة
التقادـ عمى النحك التالي :
أ .في حالة اإلصابات الجسدية  :مف تاريخ نزكؿ الراكب .
ب .فػػي حالػػة الكفػػاة أثنػػاء النقػػؿ  :مػػف التػػاريخ الػػذم كػػاف مػػف الم تػػرض أف ينػػزؿ
فيو الراكب  ،أما في حالة اإلصػابات الجسػدية الكاقعػة أثنػاء النقػؿ كالمتسػببة
فػػي كفػػاة ال اركػػب بعػػد النػػزكؿ  ،فمػػف تػػاريخ الكفػػاة  ،بشػػرط أال تتجػػاكز ىػػذه
ال ترة ثبلث سنكات مف تاريخ النزكؿ .
ج .فػػي حالػػة فقػػد أك تمػػؼ األمتعػػة :مػػف تػػاريخ النػػزكؿ أك مػػف التػػاريخ الػػذم كػػاف
مف الم ترض أف يتـ فيو النزكؿ أييما حؿ تاليان.

 -7مع م ارعػاة أحكػاـ تعميػؽ كقطػع فتػرات التقػادـ ،إال أنػو ال يجػكز بػأم حػاؿ مػف
األحكاؿ أف ترفع دعكل بمكجب ىذا ال صؿ بعد انق اء إحدل ال ترتيف التاليتيف:
(أ) فترة خمس سنكات مف تاريخ نزكؿ الراكب أك مف التاريخ الذم
كاف مف الم ترض إف يتـ فيو النزكؿ أييما حؿ الحقان ،أك الميمة
الكاردة في ال قرة التالية (ب) إذا ما حمت قبؿ ذلؾ.

(ب) فترة ثبلث سنكات مف التاريخ الذم عمـ فيو المدعي أك الذم
ي ترض إف يعمـ فيو بما نجـ عف الحادثة مف إصػابة أك فقد أك تمؼ.
3ػ مع مراعاة أحكاـ ال قرتيف  1ك  7مف ىذه المادة ،يجكز تمديد فترة التقادـ
بإعبلف مف جانب الناقؿ أك بات اؽ األطراؼ كتابيا عقب نشكء سبب الدعكل.
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مادة ( )273بطالف األحكاـ التعاقدية

أم شرط تعاقدم أبرـ قبؿ كقكع الحادثة التي تسببت في كفاة راكب أك إصابتو أك فقد أك
تمؼ أمتعتو  ،يستيدؼ منو مباشرة أك ير مباشرة  ،إع اء أم شخص مسةكؿ بمكجب
أحكاـ ىذا ال صؿ مف مسؤكليتو إزاء الراكب أك يستيدؼ تعييف حد لممسؤكلية يقؿ عف
الحد المعيف في ىذا ال صؿ  ،باستثناء ما نصت عميو ال قرة ( د ) مف المادة ()767

كأم شرط يستيدؼ نقؿ عبء اإلثبات الكاقع عمى عاتؽ الناقؿ أك الناقؿ ال عمي أك
بل كال يان .ال يعني دلؾ بطبلف عقد النقؿ.
يخالؼ قكاعد االختصاص  ،يعتبر باط ن
الباب الخامس
األخطار البحرية
الفصؿ األوؿ
التصادـ..

مادة( )274التصادـ بسبب قوة قاىرة.
إذا كقع التصادـ بسبب قكة قاىرة أك تعذرت معرفة أسبابو بالدقة يتحمؿ المت ػرر
مػػا لحقػػو مػػف
كىي رأسية.

ػػرر ،كيعمػػؿ بيػػذا الػػنص أي ػان إذا مػػا اصػػطدمت س ػ ينة بػػأخرل

مادة( )275التصادـ عف خطأ إحدى السفف.
إذا كقػ ػػع التصػ ػػادـ نتيجػ ػػة لخطػ ػػأ إحػ ػػدل الس ػ ػ ف ،ألػ ػػزـ بػ ػػالتعكيض عػ ػػف األ ػ ػرار،
المسةكؿ عف التصادـ.
مادة ( )276التصادـ الناتج عف خطأ مشترؾ
 .1إذا كػػاف التصػػادـ نتيجػػة لخطػػأ مشػػترؾ قػػدرت مسػػةكلية كػػؿ س ػ ينة بنسػػبة
الخطػػأ الػػذم كقػػع منيػػا ،كمػػع ذلػػؾ إذا حالػػت الظػػركؼ دكف معرفػػة نسػػبة
الخطأ الذم كقع مف كؿ س ينة ،كزعت المسةكلية فيما بينيا بالتساكم.
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 .7تم ػػزـ السػ ػ ينة ف ػػي ح ػػدكد النس ػػبة المش ػػار إليي ػػا ف ػػي ال قػ ػرة الس ػػابقة كب ػػدكف
ت ػػامف بينيػػا قبػػؿ الغيػػر عػػف األ ػرار التػػي تمحػػؽ بالسػ ف أك الب ػػاةع أك
األمتعة أك األمػكاؿ األخػرل الخاصػة بالبحػارة أك بػأم شػخص آخػر مكجػكد
عمى الس ينة.
 .3تككف المسةكلية بالت امف إذا أدل ال رر إلػى كفػاة شػخص عمػى السػ ينة
أك إصػابتو بإصػػابة خطيػرة يحػؽ لمسػ ينة التػػي تػدفع أكثػػر مػػف حصػػتيا أف
ترجع عمى الس ف األخرل.
مادة ( )277التصادـ الناتج عف خطأ المرشد
إذا كقع التصادـ نتيجةن لخطأ المرشػد ،كلػك كػاف اإلرشػاد إجباريػان ،فالمسػةكلية تبقػى

عمى الس ينة.

مادة ( )278األضرار األخرى
تسػػرم األحكػػاـ السػػابقة عمػػى التعػػكيض عػػف األ ػرار التػػي تسػػببيا س ػ ينة لس ػ ينة
أخػػرل أك لؤلشػػخاص كاألشػػياء المكجػػكدة عمػػى متنيػػا  ،كلػػك لػػـ يقػػع بينيػػا ارتطػػاـ
مػػادم إذا مػػا نشػػأت ىػػذه األ ػرار عػػف قيػػاـ أحػػداىا بمنػػاكرة خاطةػػة لعػػدـ م ارعػػاة
قكاعد ات اقية منع التصادـ في البحار.
مادة ( )279دعوى التعويض
دعػػكل التعػػكيض عػػف األ ػرار الناشػػةة عػػف التصػػادـ ال تخ ػػع الحتجػػاج بحػػرم
كال ألم معاممة أخرل ،كال يعتبر الخطأ قرينة تترتب عنو تحديد المسةكلية.
مادة ( )281اإلغاثة
 .1يك ػػكف رب ػػاف ك ػػؿ سػ ػ ينة م ػػف السػ ػ ف الت ػػي ح ػػدث التص ػػادـ بيني ػػا ممزم ػػا بإ اث ػػة
السػ ػ ينة األخ ػػرل كالعم ػػؿ عم ػػى إنق ػػاذ طاقمي ػػا كركابي ػػا كذل ػػؾ بالق ػػدر ال ػػذم ال
يعرض س ينتو أك طاقميا أك األشخاص المكجكديف عمييا لخطر جدم.
 .7ككػػؿ ربػػاف ممػػزـ بػػأف يخطػػر الس ػ ينة األخػػرل باسػػـ س ػ ينتو كمينػػاء تسػػجيميا
كميناء المغادرة كالميناء المقصكد.
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 .3يكػػكف الربػػاف مسػػةكال عػػف مخال ػػة تن يػػذ ال ق ػرتيف السػػابقتيف كال يكػػكف صػػاحب
الس ينة أك المجيػز مسػةكالن عػف مخال ػة ىػذه االلت ازمػات إال إذا كقعػت المخال ػة

بناءان عمى تعميمات صريحة منو.
مادة ( )281االختصاص القضائي

 .1لممدعي رفع الدعكل الناشةة عف التصادـ البحرم أماـ إحدل المحاكـ اآلتية-:
أ .المحكمة التي يقع في داةرتيا مكطف المدعي عميو.
ب .المحكمة التي يقع في داةرتيا ميناء تسجيؿ س ينة المدعي عميو.
ج .المحكم ػػة الت ػػي يق ػػع ف ػػي داةرتي ػػا المك ػػاف ال ػػذم كق ػػع في ػػو الحج ػػز عم ػػى سػ ػ ينة
المػػدعى عميػػو التػػي أحػػدثت ال ػػرر أك عمػػى سػ ينة أخػػرل مممككػػة لػػو إذا كػػاف
الحجز عمييا جاة انز.

د .المحكمة التي يقع في داةرتيا المكاف الذم كاف مػف الجػاةز تكقيػع الحجػز فيػو،
كالذم قدـ فيو المدعى عميو ك يبلن أك

امنان آخر.

ق .المحكم ػػة الت ػػي تتب ػػع داةرتي ػػا المك ػػاف ال ػػذم كق ػػع في ػػو التص ػػادـ ،إذا ح ػػدث ف ػػي
المكاني أك المرافئ أك في يرىا مف أجزاء المياه الداخمية.
.7

فػػإذا اختػػار المػػدعي إحػػدل المحػػاكـ المبينػػة بػػال قرة السػػابقة فػػبل يجػػكز لػػو رفػػع
دعػػكل جديػػدة تسػػتند إلػػى الكقػػاةع ذاتيػػا أمػػاـ محكمػػة أخػػرل إال إذا تنػػازؿ عػػف
الدعكل األكلى.

 .3يجكز لمخصميف االت اؽ عمػى رفػع الػدعكل أمػاـ محكمػة يػر المحػاكـ المػذككرة فػي
ال قرة األكلى أك عرض النزاع عمى التحكيـ.
.4

يجكز لممدعي عميو تقديـ مستنداتو الم ادة الناشةة عف التصادـ ذاتو أـ المحكمػة
التي تنظر الدعكل األصمية.

 .5إذا تعػػدد المػػدعكف كأقػػاـ أحػػدىـ الػػدعكل أمػػاـ إحػػدل المحػػاكـ جػػاز لآلخ ػريف إقامػػة
الدعكل المكجية إلى الخصـ ذاتو كالناشةة عف التصادـ أماـ ىذه المحكمة.
مادة ( )282تطبيؽ أحكاـ ىذا الفصؿ
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 .1تطبؽ أحكاـ ىذا ال صؿ في تسكية اإل رار كالتعكي ات البلحقة بالس ف
كاألشياء التي عمييا ،دكف اعتبار لممياه التي حصؿ فييا التصادـ.
 .7ال تسرم اإلحكاـ الكاردة في ىذا ال صؿ عمى الس ف الحربية كالس ف الحربية
المساعدة كس ف الدكلة الغير مخصصة أل راض تجارية.
الفصؿ الثاني
المساعدة واإلنقاذ
مادة ( )283أحكاـ المساعدة واإلنقاذ
 )1تنظـ األحكاـ اآلتية األعماؿ التي تقػكـ بيػا إحػدل السػ ف لمسػاعدة أك إنقػاذ سػ ينة
أخػػرل تتعػػرض لخطػػر جػػدم أك إلنقػػاذ األشػػياء المكجػػكدة عمػػى متنيػػا ،حتػػى فػػي
حا لة ترؾ بحارتيا ليا .فأف اإلنقاذ أك الخدمات التي تقدـ لمس ف المعر ة لمخطػر
ال عبرة ليا بالمياه التي يحصؿ فييا ذلؾ.
 )7الخدمات التي تتمقاىا الس ف في حدكد الميناء المعمنػة رسػميا ،ال تعتبػر إنقػاذا ،بػؿ
تعتبر خدمات إلزامية ال تزيد تكم تيا عف ثبلثة أ عاؼ قيمتيا األصمية.
 )3الس ينة األجنبية التي قامت باإلنقاذ يكزع جعميا بيف مالكيا كربانيػا كطاقميػا طبقػان
لقانكف الدكلة التي تتمتع الس ينة بجنسيتيا.

مادة ( )284جعؿ المساعدة
 .1يترتػب عمػػى كػػؿ عمػػؿ مػػف أعمػاؿ المسػػاعدة أك اإلنقػػاذ أداء مكافػػأة معقكلػػة
إذا نتج عف المسػاعدة كاإلنقػاذ ن ػع ،كال يسػتحؽ أم مكافػأة إذا لػـ تػأت مػف
المسػ ػػاعدة أك اإلنقػ ػػاذ من عػ ػػة ،كتمتػ ػػزـ الس ػ ػ ينة التػ ػػي قػ ػػدمت ليػ ػػا اإلعمػ ػػاؿ
بالمصاريؼ.
 .7تستحؽ المكافأة كالتعكيض كلك تـ اإلنقاذ بيف س ف لمالؾ كاحد.
مادة ( )285جعؿ خاص.

100

 .1مع مراعاة ة ال قرة األكلى مف المادة السابقة يستحؽ جعؿ خاص في حالة
األعماؿ التي ينتج عنيا منع تمكث بحرم أك التقميؿ منو.
 .7إذا لـ يتـ االت اؽ حكؿ تحديد قيمة الجعؿ جاز االت اؽ بالمجكء لمتحكيـ أك
الق اء لم صؿ فيو.
مادة ( )286رفض اإلغاثة.
ال يسػ ػػتحؽ األشػ ػػخاص الػ ػػذيف اشػ ػػترككا فػ ػػي أعمػ ػػاؿ اإلنقػ ػػاذ أم مكافػ ػػأة أك
مصاريؼ إذا كانت الس ينة المغاثة قد رف ت معكنتيـ رف ا صريحان.
مادة ( )287مساعدة السفينة القاطرة لممقطورة
ال يح ػ ػػؽ أم جع ػ ػػؿ لمسػ ػ ػ ينة الق ػ ػػاطرة ع ػ ػػف مس ػ ػػاعدتيا أك إنقاذى ػ ػػا لمسػ ػ ػ ينة
المقطكرة بيا أك لشحنتيا مػا لػـ تقػـ بأعمػاؿ يػر معتػادة ال يمكػف اعتبارىػا
تن يذان لعقد القطر.
مادة ( )288تحديد المكافأة وتوزيعيا
يحدد بالت ار ي أك التقا ي مبمغ المكافػأة كنسػبة تكزيعيػا بػيف المنقػذيف أك
بيف الس ينة المنقذة كربانيا كطاقميا.
مادة ( )289إلغاء أو تعديؿ اتفاؽ المساعدة
إذا ل ػػـ ي ػػتـ تحدي ػػد جع ػػؿ اإلنق ػػاذ بالت ار ػػي فمممحكم ػػة المح ػػاؿ أمامي ػػا األم ػػر  ،أف
تمغػي أك أف تعػدؿ كػؿ ات ػاؽ نشػأ فػي كقػت الخطػر كتحػت تػأثيره  ،إذا اعتبػػرت أف
شػركط االت ػاؽ يػػر عادلػة أك إذا ثبػػت ليػا أف القػػاةميف باإلنقػاذ قػػد ارتكبػكا أخطػػاء
جعمت اإلنقاذ الزمان أك أنيـ قامكا بالغش أك االحتياؿ.
مادة ( )291أسس تعديؿ الجعؿ
تحدد المحكمة المكافأة حسب مقت ى الحاؿ استنادان عمى األسس اآلتية :

 .1مدل نجاح أعماؿ المساعدة أك اإلنقاذ كمقدار المن عة التي نتجت عف اإلنقاذ.
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 .7جيكد األشخاص الذيف اشترككا في عممية اإلنقػاذ كك ػاءتيـ كالخطػر الػذم تعػرض
لػ ػػو المنقػ ػػذكف كالس ػ ػ ينة التػ ػػي قامػ ػػت باإلنقػ ػػاذ كالكقػ ػػت المبػ ػػذكؿ كالن قػ ػػات المتكبػ ػػدة
كاأل ػرار الت ػػي نتج ػػت عني ػػا كمخػػاطر المس ػػةكلية كقيم ػػة األدكات الت ػػي اس ػػتعممت
فييا.
 .3تقدير الخطر الذم تعر ت لو الس ينة التي أنقػذت كاألشػخاص المكجػكديف عمييػا
كالب اةع المشحكنة عمييا كأجرة النقؿ.
 .4مراعاة أف الس ينة مخصصة لئلنقاذ.
مادة ( )291إنقاذ األشخاص
 .1ال تستحؽ أية مكافأة عف إنقاذ األشخاص.
 .7كمع ذلؾ فإف األشخاص الذيف أنقذكا األركاح البشرية يستحقكف نصيبان
عادالن مف الجعؿ الذم يعطى لمف قامكا بإنقاذ الس ينة كالب اةع بمناسبة
الحادث ذاتو.

مادة ( )292التقادـ
 .1يسػ ػػقط بالتقػ ػػادـ حػ ػػؽ دعػ ػػكل المطالبػ ػػة بجعػ ػػؿ المسػ ػػاعدة كاإلنقػ ػػاذ أك المصػ ػػاريؼ
األخرل بانق اء سنتيف مف انتياء أعماؿ المساعدة أك اإلنقاذ.
 .7يقػػؼ سػ ػرياف الم ػػدة المنصػػكص عميي ػػا ف ػػي ال قػ ػرة السػػابقة إذا تع ػػذر الحج ػػز عم ػػى
السػ ػ ينة الم ػػدعي عميي ػػا ف ػػي المي ػػاه الميبي ػػة كك ػػاف الم ػػدعي م ػػف األش ػػخاص ال ػػذيف
يتمتعكف بالجنسية الميبية.
 .3يعتبػػر بػػاطبل أم ات ػػاؽ يق ػػي باختصػػاص محكمػػة أجنبيػػة بنظػػر الػػدعاكم الناشػػةة
ع ػػف اإلنق ػػاذ أك إجػ ػراء التحك ػػيـ  ،ب ػػيف سػ ػ ينتيف أح ػػداىما ليبي ػػة كاألخ ػػرل أجنبي ػػة
كمحؿ كقكعو في المياه الميبية .
الفصؿ الثالث
القطر
مادة ( ) 293تعريؼ.
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القطر عممية تقكـ بيا س ينة بجر أك سحب س ينة أخرل بمكجب عقد بحرم أك
ات اؽ لقاء مقابؿ مادم شريطة أف تككف الس ينة القاطرة معدة أل راض القطر.
مادة ( ) 294عقد القطر
كؿ تصريح كقبكؿ يتـ بيف صاحب الس ينة القاطرة كصاحب الس ينة المقطكرة
يعتبر عقدا لمقطر كال يشترط فيو الكتابة إال إذا ات ؽ الطرفاف عمى ذلؾ.
مادة ( ) 295مسئولية القطر
تقع مسةكلية األ رار في عممية القطر عمى عاتؽ رباف الس ينة القاطرة كال
يأذف بالقطر إال بعد ال حص كالمعاينة تكاعداد تقرير صبلحية القطر.
مادة (  )296دعاوى القطر
تنق ػػي ال ػػدعكة ألناش ػػةو ع ػػف عممي ػػة القط ػػر بع ػػد م ػػي س ػػنة م ػػف ت ػػاريخ انتي ػػاء
العممية.
الفصؿ الرابع
الخسائر البحرية
(العوارية)

مادة ()297تعريؼ الخسائر البحرية.
ىي كؿ ما يمحؽ بالسػ ينة أك شػحنتيا مػف

ػرر أك ىػبلؾ أثنػاء الرحمػة ك كػؿ

ما يدفع مف ن قات استثناةية أك ير اعتيادية تأمينا لسبلمة الرحمة.
مادة ( )798االشتراؾ في تسكية الخساةر
 )1ال يقبػػؿ طمػػب االشػػتراؾ فػػي تسػػكية الخسػػاةر المشػػتركة عػػف األ ػرار التػػي
لحقػػت بالب ػػاةع إال إذا تػػـ إخطػػار المجيػػز أك الربػػاف خػػبلؿ ثبلثػػيف يكمػػا
مف تسمـ الب اةع .تكاذا كاف الطمػب متعمقػا باأل ػرار التػي لحقػت بالسػ ينة
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فيػػتـ إخطػػار أصػػحاب الب ػػاةع بػػو فػػي ن ػػس المػػدة المػػذككرة أعػػبله اعتبػػا ار
مف يكـ انتياء الرحمة.
 )7إذا ح ػػدثت خس ػػاةر مش ػػتركة فعم ػػى الرب ػػاف أف يثبتي ػػا ف ػػي س ػػجؿ الحػ ػكادث
الرس ػػمي مبين ػػا الظ ػػركؼ الت ػػي أدت إليي ػػا كالت ػػحيات كالمص ػػركفات الت ػػي
بدلت مف اجؿ تاميف المصالح المشتركة.
مادة ( )299أنواع الخسائر البحرية .
 .1خساةر خاصة:
ي ترض أف الخسارة خاصة أصبل ،إال إذا أتبث المدعي أنيا خساةر مشتركة.
 .7خساةر مشتركة ( العكارية العامة ) :
تعتبر الخسػارة مشػتركة إف كػاف الحػادث الػذم أدل إلػى الخسػارة قػد نشػأ مػف خطػأ
أحػػد المشػػتركيف فػػي الرحمػػة أك عيػػب فػػي الس ػ ينة  ،كذلػػؾ بغيػػر إخػػبلؿ بحػػؽ ذكل
الشػأف فػػي الرجػػكع عمػى مػػف صػػدر منػو الخطػػأ  ،كال يجػػكز لمػف صػػدر منػػو الخطػػأ
أف يطال ػػب باعتب ػػار م ػػا لحق ػػو م ػػف

ػػرر خس ػػارة مش ػػتركة  ،كم ػػع ذل ػػؾ ف ػػإذا ك ػػاف

الخطر ناشػةا عػف خطػأ صػادر مػف الربػاف كمتعمػؽ بالمبلحػة جػاز لمجيػز السػ ينة
أف يطالب باعتبار ال رر الذم أصابو خسارة مشتركة.
مادة ( )311ممحقات الخسائر الخاصة .

 )1األ ػ ػرار كالمصػ ػػاريؼ يػ ػػر المباش ػ ػرة الناشػ ػػةة نتيجػ ػػة تػ ػػأخير أك تعطيػ ػػؿ
الس ػ ػ ينة أك انخ ػ ػػاض أسػ ػػعار الب ػ ػػاةع أك يػ ػػر ذلػ ػػؾ.فيي ال تػ ػػدخؿ فػ ػػي
الخساةر المشتركة.
 )7ال ػػرر ال ػػذم يمح ػػؽ بالب ػػاةع المش ػػحكنة عم ػػى السػ ػ ينة دكف عم ػػـ
الرباف.
 )3الب اةع المقدـ عنيا عمدا بيػاف يػر صػحيح ،أك أف بيػاف قيمتيػا أقػؿ مػف
القيمة الحقيقية.
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 )4أمتع ػػة المس ػػافريف كالبح ػػارة كالب ػػاةع اليالك ػػة أك التال ػػة الت ػػي ل ػػـ يص ػػدر
بشػػأنيا سػػند شػػحف أك إيصػػاؿ مػػف الناقػػؿ أك التػػي قػػدـ عنيػػا تصػريح كػػاذب
كػػذلؾ الرسػػاةؿ البريديػػة أيػػا كػػاف نكعيػػا ال تسػػيـ فػػي الخسػػاةر البحريػػة إذا
أنقػػدت .كفػػي حالػػة القيػػاـ بالت ػػحية بالب ػػاةع اليالكػػة أك التال ػػة أك أعطػػي
مف الخساةر المشتركة بقيمتيا التقديرية.

تصريح بشحنيا فيي تدخؿ

 )5األ رار الناجمة عف الدخاف كالح اررة ميما كاف سببيا.
مادة ( )311مكونات الخسائر المشتركة.
 .1إلقاء الب اةع في البحر كاأل رار التي تصيب السػ ينة أك الحمكلػة بسػبب
ذلؾ.
 .7شحط الس ينة مف أجؿ السبلمة العامػة ،كمحػاكالت إعػادة تعكيميػا كاأل ػرار التػي
تصيب الس ينة أك الحمكلة بسبب ذلؾ.
 .3األ رار التي تمحؽ بالس ينة كالحمكلة أك إحداىما بسبب تعر ػيا لميػاه البحػر أك
عند إط اء حريؽ شب فييما.
 .4الن قات التي تصرؼ في حالة الجنكح القيرم أك إلقاء جزء مف الحمكلة في البحػر
لتخ يػؼ حمكلتيػا أك اسػػتةجار المػكاعيف ليػػذا الغػرض تكاعػادة شػػحف الب ػاةع عمػػى
الس ينة.
 .5األشػػياء كالمػػؤف التػػي تقت ػػي السػػبلمة العامػػة اسػػتعماليا كػػالكقكد حتػػى كلػػك كانػػت
الس ينة قد زكدت بالكقكد الكافي قبؿ تحركيا ثـ ن ذ بعد ذلؾ ألم سبب كاف.
 .6ن قػػات التجػػاء الس ػ ينة إلػػى مينػػاء أك مرسػػى بسػػبب ظػػركؼ يػػر عاديػػة أك ن قػػات
اسػػتةناؼ س ػ رىا بحمكلتيػػا األكلػػى أك بجػػزء منيػػا ككػػذلؾ ن قػػات تكجييػػا لئلصػػبلح
إلى ميناء ير ذلؾ الذم ترسك فيو.
 .7ن قػػات ت ريػػغ الب ػػاةع أك الكقػػكد أك المػػؤف إذا كػػاف ذلػػؾ

ػػركريان إلصػػبلح

ػػرر

يعتب ػػر م ػػف الخس ػػاةر البحري ػػة المش ػػتركة كال تس ػػتطيع السػ ػ ينة متابع ػػة السػ ػ ر دكف
إصػػبلحو كمػػا يت ػػرغ عػػف ذلػػؾ مػػف ن قػػات إعػػادة شػػحف الب ػػاةع كرصػػيا كتخزينيػػا
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كالتػػأميف عميي ػػا كاأل ػرار الت ػػي تمحػػؽ الش ػػحنة كالكقػػكد كالم ػػؤف أثنػػاء القي ػػاـ بي ػػذه
العمميات.
 .8ن قػػات اإلصػػبلحات المؤقتػػة لمس ػ ينة كأجػػكر الربػػاف كالبحػػارة كقيمػػة الكقػػكد كالمػػؤف
التػػي اس ػػتيمكت أثنػػاء امت ػػداد الرحمػػة بس ػػبب التجػػاء السػ ػ ينة إلػػى مين ػػاء أك مرس ػػى
لتحتمػػي فيػػو أك لتجػػرم فيػػو إصػػبلحات تعتبػػر مػػف الخسػػاةر المشػػتركة كذلػػؾ خػػبلؿ
المدة المعقكلة لتصبح الس ينة صالحة لمتابعة الرحمة.
 .9ن قات مساعدة الس ينة تكانقاذىا كقطرىا.
 .12مصاريؼ تسكية الخساةر المشتركة.
.11

ػػياع أج ػرة الس ػ ينة بعػػد اسػػتنزاؿ الن قػػات إذا كػػاف ىػػذا ال ػػياع بسػػبب خسػػارة

مشتركة ما لـ يت ؽ عمى استحقاؽ األجرة في جميع األحكاؿ.
مادة ( )312ممحقات الخسائر المشتركة
 .1تػػدخؿ

ػػمف الخسػػاةر المشػػتركة األ ػرار الماديػػة كالمصػػاريؼ الناشػػةة عػػف كػػؿ

عمؿ لو ص ة الخساةر المشتركة.
 .7تعتبػػر خسػػارة مشػػتركة المصػػاريؼ التػػي أن قػػت بػػدال مػػف مصػػاريؼ أخػػرل كانػػت
محسكبة

مف الخساةر المشتركة عمػى أساس أنيا أن قػت  ،كىػي لػـ تن ػؽ فعػبل ،

بشرط أال تجاكز المصاريؼ التي مف الم ترض أنيا أن قت .
مادة ( )313مكاف وتحديد الخسائر المشتركة
تسكل الخساةر المشتركة في آخػر مينػاء محػدد لت ريػغ الشػحنة المكجػكدة بالسػ ينة
كقت اليبلؾ ،كتحدد بمجمكعتيف :
 .1الحقكؽ كيمثميا المجمكعة الداةنة.
 .7الكاجبات كيمثميا المجمكعة المدينة
مادة ( )314المجموعة الدائنة
تتككف ىذه المجمكعة :ممف ت رركا مف ن قات الخساةر المشتركة ،كىي كما يمي:
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 .1مبالغ الت ريغ مع اعتبار حالة األشياء المنقذة.
ال رر البلحؽ بالس ينة كيقصد بو ما يتـ مف ترميـ أك استبداؿ لم رر ،عمى أف
يخصـ منو فرؽ التجديد حسب العرؼ التجارم ،فػإذا لػـ يكػف فػي األمػر ترميمػا أك
اسػػتبداال حػػدد المبمػػغ المعػػد مػػف الخسػػاةر بطريقػػة التقػػدير ، .أمػػا فػػي حالػػة ال ػػرر
الكمػي تقػػدر السػ ينة عمػػى أسػاس ال ػػرؽ بػػيف قيمتيػػا سػميمة كقيمتيػػا تال ػػة كذلػػؾ فػػي
آخػػر يػػكـ لت ريػػغ الس ػ ينة فػػي المينػػاء المعػػيف أصػػبل لكصػػكليا أك فػػي يػػكـ انتيػػاء
الرحمة البحرية إذا انتيت في ير الميناء المذككر.
 .7تقدر قيمة األ رار التي تمحؽ بالب اةع في ميناء الت ريػغ ،كيكػكف التقػدير
عمى أساس :
أ .القيم ػػة التجاري ػػة لي ػػذه الب ػػاةع كى ػػي س ػػميمة ف ػػي مين ػػاء الكص ػػكؿ  .إذا بيع ػػت
الب اةع التال ة حدد ال ػرر الػذم يقبػؿ فػي الخسػارة المشػتركة عمػى أسػاس ال ػرؽ
بػػيف الػػثمف الصػػافي النػػاتج عػػف البيػػع كقيمػػة الب ػػاةع كىػػي سػػميمة فػػي آخػػر يػػكـ
لت ريػغ السػ ينة فػػي المينػاء المعػيف أكالن لكصػػكليا أك فػي يػكـ انتيػػاء الرحمػة البحريػػة
إذ انتيت في ير الميناء المذككر.

 .3أجرة النقؿ اليالكة ،كن قات تسكية الخساةر المشتركة ،كن قات الرباف،
مادة ( )315المجموعة المدينة.
تتك ػػكف المجمكع ػػة المدين ػػة :مم ػػف اش ػػترككا ف ػػي تكزي ػػع تع ػػكيض ال ػػرر بالكي ي ػػة
اآلتية :
أ .السػ ينة بكامػػؿ قيمتيػػا فػػي المينػػاء إذا انقػػدت أك بكامػػؿ القيمػػة المقػػدرة ليػػا فػػي المينػػاء
المقصكد ،م افان إلييا قيمة الت حيات التي تككف قد تحممتيا.

ب .األجرة اإلجمالية لنقؿ الب اةع كأجرة نقؿ األشػخاص التػي لػـ يشػترط اسػتحقاقيا فػي
جميع األحكاؿ ،بمقدار الثمثيف.
ج .تس ػػيـ الب ػػاةع الت ػػي أنق ػػذت بقيمتي ػػا التجاري ػػة الحقيق ػػة ف ػػي مين ػػاء الت ري ػػغ ،كتس ػػيـ
الب اةع التي

حيت بقيمتيا التجارية التقديرية في الميناء المذككر.
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مادة ( )316خبراء التسوية
عم ػػى جمي ػػع ذكم الش ػػأف المج ػػكء إل ػػي مجم ػػس التحك ػػيـ بالغرف ػػة المبلحي ػػة  ،لتعي ػػيف
خبيػ ار أك أكثػػر لتسػػكية الخسػػاةر المشػػتركة بمػػا يت ػػؽ كمصػػالح جميػػع ذكل الشػػأف ،
فػػإذا لػػـ يػػتـ االت ػػاؽ عمػػى تعيينػػو أك فػػي حالػػة عػػدـ الر ػػا بالتسػػكية  ،يحػػاؿ األمػػر
إلى المحكمة المختصة لم صؿ فيو .
مادة ( )317تسوية الخسائر
تس ػػكل الخس ػػاةر البحري ػػة كفقػ ػان لمب ػػادئ الخس ػػاةر المبين ػػة أدن ػػاه م ػػا ل ػػـ يكج ػػد ات ػػاؽ

خ ػػاص ب ػػيف ذكم الش ػػأف جميعػ ػان كف ػػي ى ػػذه الحال ػػة ت ارع ػػي فيم ػػا بي ػػنيـ أحك ػػاـ ذل ػػؾ
االت اؽ.

مادة ( )318توزيع الخسائر
تكزع الخساةر المشتركة بيف جميع دكم الشأف في ذات الرحمة البحرية.
مادة ( )319ضماف أصحاب البضائع
إذا قػػدـ أصػػحاب الب ػػاةع مبػػالغ نقديػػة ل ػػماف إسػػياميا فػػي الخسػػارات المشػػتركة
كجػػب إيػػداعيا فػػك انر فػػي حسػػاب مشػػترؾ ي ػػتح باسػػـ ناةػػب عػػف المجيػػز كناةػػب عػػف
أصػحاب الب ػػاةع الػػذيف – قػػدمكا المبػػالغ المػػذككرة فػػي أحػػد المصػػارؼ التػػي يت ػػؽ
عمييػ ػػا الطرفػ ػػاف كتح ػ ػػظ ى ػ ػػذه المبػ ػػالغ ل ػ ػػماف الكف ػ ػػاء بحقػ ػػكؽ ذكم الشػ ػػأف ف ػ ػػي
الخسػػارات المشػػتركة ،كال يجػػكز صػػرؼ دفعػػات مػػف ىػػذه المبػػالغ أك ردىػػا إلػػى مػػف
دفعيػ ػػا إال بػ ػػإذف كتػ ػػابي مػ ػػف خبيػ ػػر التسػ ػػكية كذلػ ػػؾ مػ ػػع عػ ػػدـ اإلخػ ػػبلؿ بػ ػػالحقكؽ
كااللتزامات التي تترتب عمي التسكية النياةية.
مادة ( )311رفض الرباف تسميـ البضائع
لمرب ػػاف أك ككي ػػؿ المال ػػؾ االمتن ػػاع ع ػػف تس ػػميـ الب ػػاةع الت ػػي يج ػػب أف تس ػػيـ ف ػػي
الخسػػارات البحريػػة المشػػتركة إال إذا قػػدـ صػػاحبيا
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ػػمانان كافي ػان لػػدفع نصػػيبو مػػف

الخسػػاةر تكاذا لػػـ يت ػػؽ الطرفػػاف عمػػى ال ػػماف يعػػرض األمػػر عمػػى قا ػػي األمػػكر
الكقتية لتقديره.
مادة ( )311امتياز الغرامات
تع ػػد ال ػػديكف كالغ ارم ػػات الناش ػػةة ع ػػف الخس ػػاةر المش ػػتركة ديكنػ ػان ممت ػػازة كيق ػػع ى ػػذا
االمتياز فيمػا يتعمػؽ بالمبػالغ المسػتحقة لمجيػز السػ ينة عمػى الب ػاةع التػي أنقػذت

أك ال ػػثمف المتحص ػػؿ م ػػف بيعي ػػا .أم ػػا بالنس ػػبة إل ػػى المب ػػالغ المس ػػتحقة ألص ػػحاب
الب ػ ػػاةع فيق ػ ػػع االمتي ػ ػػاز عم ػ ػػى السػ ػ ػ ينة الت ػ ػػي أنق ػ ػػذت كأجرتي ػ ػػا كتكابعي ػ ػػا كتك ػ ػػكف
مصركفات تسكية الخساةر المشتركة األكلكية عمى ما عداىا مف ديكف.
مادة ( )312نسبة التوزيع

يجرم تكزيع الغرامات بنسبة الحؽ الكاجب األداء تكاذا عجز أحد الغرماء عػف دفػع
نصيبو كزع الجزء ير المدفكع عمى اآلخريف بنسبة ما يستحؽ عمى كؿ مػنيـ فػي
الخسارات المشتركة.

مادة ( )313رد دعوى الخسائر البحرية
ترد كؿ دعػاكم ارمػة الخسػاةر البحريػة المشػتركة بيػبلؾ أك

ػرر التػي لػـ يقػدـ

بيا احتجاج خبلؿ سبعة أياـ ال تدخؿ فييا العطبلت تسرم مف تسميـ الب اعة.
مادة ( )314التقادـ
تنق ػػي دعػػكل االشػػتراؾ فػػي الخسػػاةر المشػػتركة بم ػػي سػػنتيف مػػف يػػكـ كصػػكؿ
السػ ينة إلػػى المينػػاء الػػذم كػػاف معينػان لكصػػكليا أك إلػػى المينػػاء الػػذم انقطعػػت فيػػو
الرحمة البحرية.

كينقط ػػع سػ ػرياف الم ػػدة المش ػػار إليي ػػا ف ػػي ال قػ ػرة الس ػػابقة باإل ػػافة إل ػػى األس ػػباب
المقررة في القانكف المدني بتعييف خبير التسكية كفي ىذه الحالة تسرم مدة جديػدة
مقػػدارىا سػػنتاف مػػف تػػاريخ التكقيػػع عمػػى تسػػكية الخسػػاةر المشػػتركة أك مػػف التػػاريخ
الذم اعتزؿ فيو خبير التسكية.
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الباب السادس

التأمينات البحرية
الفصؿ األوؿ
مادة( )315سرياف أحكاـ ىذا الباب

أحكاـ عامة

تسػػرم أحكػػاـ ىػػذا البػػاب عمػػى عقػػد التػػأميف الػػذم يكػػكف مك ػػكعو

ػػماف األخطػػار

المتعمقػػة برحمػػة بحريػػة  ،كيجػػكز االت ػػاؽ عمػػى مخال ػػة ىػػذه األحكػػاـ مػػا لػػـ تكػػف ممزمػػة أك
عدـ مراعاتيا يؤدم

لمبطبلف..

مادة"( )316تعريؼ عقد التأميف

ىك عقد يتعيد بمقت اه المؤمف بتعكيض المؤمف لو عما يمحؽ بو مف ال رر
في معرض رحمة بحرية مف ىبلؾ حقيقي لقيمة ما ،مقابؿ دفع قسط .عمى إال

يجاكز التعكيض قيمة األشياء اليالكة.
مادة( )317إثبات عقد التأميف.
 .1ال يجكز إثبات عقد التأميف ككؿ ما يط أر عميو مف تعديبلت إال بالكتابة.
 .7يجكز أف تككف كثيقة التأميف المت منة شركط العقد رسمية أك عرفية.
 .3تككف الكثيقة المؤقتة التي يصدرىا المؤمف ممزمة لمطػرفيف ،إلػى أف تصػدر الكثيقػة
النياةية.
مادة ( )318الوثيقة باسـ مؤمف لو أو ألمره أو لحامميا.
 .1تككف كثيقة التأميف باسـ المؤمف لو أك ألمره أك لمحامؿ ليا.
 .7يجػػكز إب ػراـ عقػػد التػػأميف لمصػػمحة شػػخص يػػر معػػيف ،كيكػػكف لحامػػؿ الكثيقػػة
الشػػرعي الحػػؽ فػػي المطالبػػة بػػالتعكيض كلممػػؤمف أف يحػػتج فػػي مكاجيتػػو بالػػدفكع
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التي يجكز لو تكجيييا إلى المتعاقد األصمي كلك كانت كثيقة التأميف محػررة ألمػره
أك لحامميا.
ماده ( )319محتويات العقد
1ػ تشتمؿ كثيقة التأميف عمى كجو الخصكص البيانات اآلتية:ػ
أ ػ تأريخ عقد التأميف مبينان باليكـ كالساعة.
ب ػ مكاف العقد.

ج ػ اسـ كؿ مف المؤمف كالمؤمف لو كمكطنو.
د -األمكاؿ المؤمف عمييا.
ىػ ػ األخطار التي يشمميا التأميف كاألخطار المستثناة منو كزمانيا كمكانيا.
ك ػ مبمغ التأميف كقسطو.
7ػكيجب أف يكقع المؤمف أك مف ينكب عنو كثيقة التأميف عمى أف تصرؼ نسخة مف
كثيقة التأميف لكؿ منيما.
مادة( )321الشروط الباطمة بعقد التأميف.

يقع باطبلن ما يرد في الكثيقة مف الشركط اآلتية:ػ

 .1الشرط الذم يق ي بسقكط الحؽ في التأميف بسبب مخال ة القكانيف كالمكاةح ،إال
إذا انطكت ىذه المخال ة عمى جريمة مرتكبة بخطأ عمدم.
 .7الشرط الذم يق ي بسقكط حؽ المؤمف لو بسبب تأخره في إعبلف الحادث
المؤمف منو إلى السمطات أك في تقديـ المستندات إذا تبيف مف الظركؼ أف
التأخير كاف لعذر مقبكؿ.
 .3شرط التحكيـ إذا كرد في الكثيقة بيف شركطيا العامة المطبكعة كلـ يتخذ صكرة
ات اؽ خاص من صؿ عف الشركط العامة.
 .4كؿ شرط تعس ي آخر يثبت أنو لـ يكف لمخال تو أثر في كقكع الحادث المؤمف منو.
مادة( )321جواز التأميف واالستفادة .
 .1يجكز التأميف عمى جميع األمكاؿ التي تككف معر ة ألخطار البحر.
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 .7ال يجكز أف يككف طرفان في عقد التأميف أك مست يدان منو إال مف كانت لو مصمحة
في عدـ كقكع الخطر.

مادة( )322إعادة التأميف.
 .1يجكز لممؤمف إعادة التأميف عمى األمكاؿ المؤمف عمييا.
 .7في حالة إعادة التأميف ال يككف لممؤمف لو أف يتمسؾ بعقد إعادة التأميف الذم
يبرمو المؤمف.
مادة (  ) 323تعدد المؤمنيف.
إذا كاف الخطر مؤمنان منو في عقد كاحد مف قبؿ عدة مف مؤمنيف التزـ كؿ منيـ

بالتعكيض بنسبة حصتو في مبمغ التأميف كفي حدكد ىذه الحصة بغير ت امف
بينيـ.
مادة ( )324قبوؿ دعوى التأميف.

 .1ال تقبؿ دعكل التأميف إذا انق ى ستكف يكمان مف تاريخ عقد التأميف أك مف
التاريخ المحدد لبدء سرياف الخطر دكف أف يبدأ الخطر المؤمف منو في السرياف.

 .7ال يسرم ىذا الحكـ عمى كثاةؽ التأميف باالشتراؾ إال بالنسبة إلى الشحنة األكلى.
مادة( )325مسئوليات المؤمف.
يسأؿ المؤمف عما يأتي:ػ

 .1األ رار المادية التي تمحؽ األشياء المؤمف عمييا بسبب كقكع خطر بحرم
أك حادث يعتبر قكة قاىرة إذا كاف الخطر أك الحادث مما يشممو التأميف.
 .7حصة األمكاؿ المؤمف عمييا في الخسارات البحرية المشتركة ما لـ تكف ناشةة
مف خطر مستثنى مف التأميف.
 .3المصركفات التي تن ؽ بسبب خػ ػطر مؤمف منو لحماية األمكاؿ المؤمف عمييا
مف

رر مادم أك الحد منو.

مادة ( )326أخطاء المؤمف لو وتابعيو.
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 )1يسأؿ المؤمف عف ال رر المادم الذم يمحؽ األشياء المؤمف عمييا ب عؿ أك خطأ
المؤمف لو أك بخطأ تابعيو َّ
البرييف ما لـ يثبت المؤمف أف ال رر ناشئ عف خطأ
عمدم أك عف خطأ جسيـ صادر مف المؤمف لو.
 )7مع عدـ اإلخبلؿ بحكـ ال قرة ( )7مف المادة ( )362مف ىذا القانكف يسأؿ
المؤمف عف ال رر المادم الذم يمحؽ األشياء المؤمف عمييا بخطأ الرباف أك
البحارة.
مادة ( )327مسئولية المؤمف عند تغيير الطريؽ.
ال عف األخطار التي يشمميا التأميف في حالة اال طرار إلى
يبقى المؤمف مسةك ن
تغيير الطريؽ أك الرحمة أك الس ينة تكاذا لـ يكف تغيير الرحمة أك الطريؽ
ا ط ارريان يبقى المؤمف مسةكالن عف الحكادث التي يثبت أنيا كقعت في جزء مف
الطريؽ المت ؽ عميو أك الطريؽ المعتاد في حالة عدـ كجكد ات اؽ.

مادة( )328الحرب واالضطرابات .

 .1ال يشمؿ التأميف إخطار الحرب األىمية أك الخارجية كأعماؿ القرصنة
كاال طرابات كالثكرات كاإل رابات كاإل بلؽ كأعماؿ التخريب كاإلرىاب
كاأل رار الناشةة بطريقة مباشرة أك ير مباشرة عف ت جيرات أك إشعاعات نككية
أم كاف سببيا كاالستيبلء كالمنع الصادر مف أم سمطة في أم دكلة إال إذا ات ؽ
عمى ير ذلؾ.
 .7عدا ما نصت عميو ال قرة ()1مف المادة( )361مف ىذا القانكف ال يشمؿ التأميف
األ رار التي تحدثيا األشياء المؤمف عمييا في األمكاؿ األخرل أك األشخاص
إال إذا تـ االت اؽ عمى ير ذلؾ.

مادة( )329التاميف عمى أخطار الحرب.
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إذا ات ؽ عمى تأميف أخطار الحرب شمؿ ىذا التأميف األ رار التي تمحؽ
األشياء المؤمف عمييا بسبب األعماؿ العداةية أك االنتقامية أك األسر أك
االستيبلء أك اإليقاؼ أك اإلكراه إذا كقعت ب عؿ الحككمات أك السمطات سكاء
كانت معترفان بيا أك ير معترؼ بيا أك بسبب ان جار األلغاـ كمعدات الحرب
األخرل كلك لـ تكف الحرب قد أعمنت أك كانت قد انتيت.

مادة( )331إثبات الخطر الغير بحري .
إذا تعذر معرفة ما إذا كاف ال رر قد كقع بسبب خطر حربي أك خطر بحرم
اعتبر ناشةان عف خطر بحرم ما لـ يثبت خبلؼ ذلؾ.
مادة ( ) 331األضرار التي ال يسأؿ عنيا المومف
ال يسأؿ المؤمف عما يمي:ػ

 .1األ رار المادية الناشةة عف عيب ذاتي في الشيء المؤمف عميو أك عدـ ك اية
تغمي ػو أك حزمػو كذلػؾ مػع مراعػاة ما نصت عميو ال قرة ( )1مف المادة ( )362
مف ىذا القانكف.
 .7النقص العادم الذم يط أر عمى الب اةع أثناء الطريؽ.
 .3األ رار المادية الناشةة عف الغرامات كالمصادرة كالك ع تحت الحراسة
كاالستيبلء كالتدابير الصحية كالتعقيـ كاختراؽ الحصار كأعماؿ التيريب كممارسة
تجارة ير مشركعة.
 .4التعكي ات المستحقة بسبب الحجز كالك الة المقدمة لرفع الحجز
 .5األ رار التي ال تعد تم ان ماديان يمحؽ مباشرة باألشياء المؤمف عمييا كالبطالة

كالتأخير كفركؽ األسعار كالعقبات التي تؤثر في العممية التجارية التي يجرييا
المؤمف لو.

مادة()332التزامات المومف لو
يمتزـ المؤمف لو بالكفاء بقسط التأميف كالرسكـ كالمصاريؼ في المكاف كالزماف
المت ؽ عمييما كما يمتزـ بأف يبذؿ العناية المعقكلة لممحافظة عمى الشيء المؤمف
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عميو كأف يعطي بيانان صحيحان عند التعاقد بالظركؼ التي يعمـ بيا كالتي مف

شأنيا تمكيف المؤمف مف تقدير األخ ػػطار التي يجرم التأميف عمييا كأف يطمعو

أثناء سرياف العقد عمى ما يط أر مف زيادة في ىذه األخطار في حدكد عممو بيا.
مادة()333تقميؿ مقدار اإلعفاء.
 .1يجكز االت اؽ عمى إع اء المؤمف مف تعكيض عف ال رر في الحدكد التي
يعينيا العقد كيستنزؿ مقدار اإلع اء مف مبمغ التعكيض ما لـ يت ؽ عمى استحقاؽ
التعكيض كامبلن إذا جاكز ال رر حد اإلع اء.

 .7كفي جميع األحكاؿ يحسب اإلع اء بعد استنزاؿ النقص العادم الذم يصيب
الشيء المؤمف عميو أثناء الطريؽ.

مادة ( )334وقؼ أو فسخ عقد التاميف.

 .1إذا لـ يسدد المؤمف لو قسط التاميف المستحؽ جاز لممؤمف لو أف يكقؼ التاميف
أك أف ي سخ العقد كال ينتج اإليقاؼ أك ال سخ أثره إال بعد انق اء خمسة عشرة
يكما عمى أعذار المؤمف لو بالكفاء تكاخطاره بإيقاؼ التاميف أك فسخو كيجكز أف

يقع االعذار بكتاب مسجؿ مصحكب بعدـ كصكؿ أك ببرقية أك مبرؽ أك بريد
مصكر في آخر مكطف لممؤمف لو يعممو المؤمف كما يجكز أف يقع االعذار
بالكفاء كاإلخطار بإيقاؼ التاميف أك فسخو بإجراء كاحد.
 .7كال يحكؿ اإلخطار بإيقاؼ التأميف دكف عمؿ إخطار آخر ب سخ العقد طالما اف
قسط التاميف كالمصاريؼ لـ تسدد..
 .3كفي حالة كقؼ العقد يعكد التأميف إلى إنتاج آثاره بعد م ى أربع كعشريف ساعة
مف سداد قسط التاميف كالمصاريؼ.
 .4كال يسرم أثر اإليقاؼ أك ال سخ عمى الغير حسف النية الذم انتقمت إليو ممكية
كثيقة التأميف قبؿ كقكع أم حادث كقبؿ اإلخطار باإليقاؼ أك ال سخ.
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 .5كيجكز لممؤمف في حالة كقكع حادث أف يتمسؾ في مكاجية الغير لمقاصة بقدر
القسط المستحؽ.
مادة()335إفالس المؤمف
إذا أفمس المؤمف لو أك أعسر كلـ يكف قد سدد القسط المستحؽ عميو بعد إخطاره
جاز لممؤمف فسخ العقد.
كال يسرم ىذا ال سخ عمى الغير حسف النية الذم انتقمت إليو ممكية كثيقة التأميف
قبؿ كقكع أم حادث كقبؿ تبميغ ال سخ كيثبت ىذا الحؽ لممؤمف لو في حالة
إفبلس المؤمف

مادة ()336أثار الفسخ
يترتب عمى ال سخ في جميع األحكاؿ إلزاـ المؤمف برد قسط التأميف بما يعادؿ األخطار
السارية.
مادة ( )337كتـ المعمومات والتصريحات الكاذبة.
 .1يجكز لممؤمف أف يطمب إبطاؿ عقد التأميف إذا قدـ المؤمف لو كلك بغير سكء نية
بيانات ير صحيحة أك كتـ بسكء نية ما يمزـ مف البيانات ككاف مف شأف ذلؾ
التقميؿ بصكرة محسكسة مف تقدير المؤمف ألىمية الخطر.
 .7كيجكز طمب اإلبطاؿ كلك لـ يكف لمبياف

ير الصحيح أك الكتماف أية صمة

بال رر الذم لحؽ الشيء المؤمف عميو.
 .3كلممحكمة مع مراعاة جميع الظركؼ أف تحكـ لممؤمف عمى المؤمف لو في
األحكاؿ المبينة في ال قرتيف السابقتيف بمبمغ مساكم لقسط التأميف إذا أثبت سكء
النية مف جانب المؤمف لو أك بمبمغ ال يجاكز نصؼ ىذا القسط إذا انت ى سكء
النية.
مادة ( ) 338اخطار المؤمف لو بزيادة ظروؼ الخطر
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 )1عمى المؤمف لو أف يخطر المؤمف بالظركؼ التي تط أر أثناء سرياف العقد كيككف
مف شأنيا زيادة األخطار التي يتحمميا المؤمف كذلؾ خبلؿ ثبلثة أياـ عمؿ مف
تاريخ العمـ بيا ،فإذا لـ يقع اإلخطار رفي الميعاد المذككر جاز لممؤمف فسخ العقد.
تكاذا كقع اإلخطار في الميعاد المذككر في ال قرة السابقة كتبيف أف زيادة األخطار
)7
لـ تكف ناشةة عف فعؿ المؤمف لو بقي التأميف ساريان مقابؿ زيادة في قسط التأميف.

)3

أما إذا كانت زيادة األخطار ناشةة عف فعؿ المؤمف لو جاز لممؤمف إما فسخ العقد
خبلؿ ثبلثة أياـ عمؿ مف تاريخ عممو بزيادة األخطار مع االحت اظ بالحؽ في قسط
التأميف.

)4

كأما إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأميف مقابؿ زيادة الخطر ،كفي الحالة
األكلى بناء عمى طمب المؤمف يجكز لممحكمة أف تحكـ لو بمبمغ مساكم لقسط
التأميف.

مادة( )339بطالف عقد التاميف.
 .1يقع باطبلن عقد التأميف الذم يبرـ بعد ىبلؾ األشياء المؤمف عمييا أك بعد

كصكليا إذا ثبت أف نبأ اليبلؾ أك الكصكؿ بمغ قبؿ إبراـ العقد إلى مكاف تكقيع
العقد أك إلى المكاف الذم يكجد بو المؤمف لو أك المؤمف.

 .7إذا عقد التأميف عمى شرط األخبار السارة أك السيةة فبل يبطؿ إالَّ إذا ثبت أف
المؤمف لو كاف يعمـ شخصيان قبؿ إبراـ عقد التأميف بيبلؾ الشيء المؤمف عميو أك

أف المؤمف كاف يعمـ شخصيان قبؿ إبراـ العقد بكصكؿ ىذا الشيء.

 .3يبطؿ التأميف إذا عمـ المؤمف لو بيبلؾ الشيء المؤمف عميو بعد إصدار أمره
بإجراء التأميف كلـ يبادر بأسرع الكساةؿ الممكنة إلى إلغاء ىذا اآلمر قبؿ التكقيع
عمى العقد.
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 .4في جميع األحكاؿ لممحكمة أف تحكـ عمى الطرؼ الذم ثبت سكء نيتو أف يدفع
لمطرؼ اآلخر تعكي ان يعادؿ القسط المت ؽ عميو.
مادة( )341طمب إبطاؿ العقد.
 .1يجكز لممؤمف طمب إبطاؿ العقد إذا كاف مبمغ التأميف يزيد عمى قيمة األشياء
المؤمف عمييا كثبت التدليس مف جانب المؤمف لو أك ناةبو كفي ىذه الحالة يككف
لممحكمة أف تحكـ لممؤمف عمى المؤمف لو بمبمغ ال يجاكز القسط الكامؿ لمتأميف
بمراعاة ما لحقو مف أ رار فإذا انت ى التدليس اعتبر العقد صحيحان بمقدار قيمة
األشياء المؤمف عمييا.

 .7إذا كاف مبمغ التأميف أقؿ مف القيمة الحقيقية لؤلشياء المؤمف عمييا فبل يمتزـ
المؤمف إال في حدكد مبمغ التاميف.
مادة( )341قيمة التعويض عند تعدد المؤمنيف

 )1فيما عدا حالة الغش إذا كاف الخطر مؤمنان عميو بعدة عقكد سكاء كانت مبرمة

في تاريخ كاحد أـ في تكاريخ مختم ة ككاف مجمكع مبمغ التأميف المذككر في
ىذه العقكد يزيد عمى قيمة الشيء المؤمف عميو اعتبرت عقكد التأميف
صحيحة كجاز لممؤمف لو الرجكع في حدكد ال رر كبما ال يزيد عمى قيمة
الشيء المؤمف عميو عمى المؤمنيف المتعدديف بغير ت امف بينيـ بنسبة مبمغ
التأميف الذم يمتزـ بو كؿ منيـ إلى القيمة الحقيقية لمشيء المؤمف عميو.

 )7يجب عمى المؤمف لو الذم يطمب تسكية ال رر الذم لحؽ بو أف يصرح
لممؤمف بكجكد التأمينات األخرل التي يعمـ بيا تكاال كاف طمبو ير مقبكؿ.
 )3في حالة ثبكت الغش مف المؤمف لو يككف كؿ عقد مف عقكد التأميف المتعددة
قاببلن لئلبطاؿ بناء عمى طمب المؤمف كلممحكمة عند الحكـ بإبطاؿ العقد أف
تق ي بالتعكي ات المناسبة لمف يستحقيا بما ال يجاكز القسط الكمي

لمتأميف.
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 )4يجكز لكؿ مؤمف الرجكع عمى المؤمنيف اآلخريف لمطالبة كؿ منيـ بحصتو
مف ال رر بنسبة المبمغ الذم التزـ بو ،تكاذا كاف احدىـ معس ار كزعت حصتو
بالنسبة ذاتيا عمى المؤمنيف المكسريف.

مادة( )342حموؿ المؤمف محؿ المؤمف لو.

 )1يجب عمى المؤمف لو أف يقكـ بكافة التدابير التح ظية كأف يبذؿ العناية المعقكلة
لممحافظة عمى األشياء المؤمف عمييا تكانقاذىا كأف يقكـ بجميع اإلجراءات البلزمة
لممحافظة عمى حؽ المؤمف في الرجكع عمى الغير المسةكؿ كيجكز لممؤمف القياـ
بيذه التدابير كاإلجراءات كال يترتب عمى قياـ المؤمف أك المؤمف لو بيا أم أثر
في الحقكؽ كااللتزامات الناشةة عف عقد التاميف.
 )7كيسأؿ المؤمف لو بقدر ال رر الذم يصيب المؤمف عف إىمالو تكاىماؿ تابعيو
كخم اةو في القياـ بااللتزامات المذككرة في ال قرة السابقة كعف كؿ عمؿ يككف مف
شأنو إعاقة المؤمف عف استعماؿ حقو في دعكل الرجكع عمى الغير المسةكؿ.

مادة( )343تسوية اإلضرار
تسكل األ رار بطريؽ التعكيض بما ال يجاكز قيمة التأميف إال إذا اختار المؤمف
لو ترؾ الشيء المؤمف عميو لممؤمف .
مادة( )344ترؾ األشياء المؤمف عمييا

ال يجكز أف يككف ترؾ األشياء المؤمف عمييا جزةيان أك معمقان عمى شرط ،كما ال

يجكز الرجكع فيو إال بر اء المؤمف كالتزامو بدفع مبمغ التأميف بكاممو كيحدث
انتقاؿ الممكية أثره بيف الطرفيف مف يكـ إعبلف المؤمف لو ر بتو في الترؾ إلى
المؤمف ،كيجكز لممؤمف أف يرفض انتقاؿ ممكية األشياء المؤمف عمييا إليو كذلؾ
دكف اإلخبلؿ بالتزامو بدفع مبمغ التأميف بكاممو.

مادة ( )345التصريح بعقود التاميف عند الترؾ.
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يجب عمى المؤمف لو عند تبميغ ر بتو في الترؾ أف يصرح بجميع عقكد التأميف
التي أجراىا أك التي يعمـ بكجكدىا ،تكاذا قدـ المؤمف لو بسكء نية تصريحان ير
مطابؽ لمحقيقية فيما يتعمؽ بالحادث كترتب عميو رر لممؤمف جاز الحكـ
بسقكط حقو في التأميف كمو أك بع و.
مادة( )346تبميغ الترؾ.
يبمغ الترؾ إلى المؤمف بإعبلف عمى يد مح ر أك بكتاب مسجؿ مصحكب بعمـ
الكصكؿ كيجب أف يحصؿ اإلعبلف خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ عمـ المؤمف لو
بالحادث الذم يجيز الترؾ أك مف تاريخ انق اء المكاعيد المنصكص عمييا في
المادتيف (  )368ك( . ) 379
مادة() 347حؽ المؤمف لو في الترؾ.

1ػ عمى المؤمف لو إثبات بدء سرياف الخطر ،كي ترض كقكع ال رر في الزماف

كالمكاف المذككريف في عقد التأميف إال إذا أثبت المؤمف خبلؼ ذلؾ.
7ػ تكاذا أراد المؤمف إبراء ذمتو كجب عميو أف يثبت أف ال رر ال يدخؿ في
األخطار التي يشمميا التأميف كلـ تحدث في الزماف كالمكاف المحدديف في العقد
مع ذلؾ إذا كاف التأميف ال يشمؿ إالَّ بعض األخطار كجب عمى المؤمف لو أف
يثبت أف الحادث ناشئ عف أحد ىذه األخطار تكاذا استعمؿ المؤمف لو حقو في
الترؾ كجب عميو أف يثبت أي ان أف ال رر كظركؼ الحادث مما يعطيو الحؽ
في إتباع طريقة الترؾ.

مادة( )348حصة المؤمف في الخسائر المشتركة.
عمى المؤمف أف يدفع حصة األشياء المؤمف عمييا في الخساةر المشتركة
كمصاريؼ المساعدة كاإلنقاذ كذلؾ بنسبة قيمة األشياء المؤمف عمييا بعد خصـ
الخساةر الخاصة التي يتحمميا المؤمف إف كجدت.
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مادة( )349ميعاد إقامة الدعوى.

ال يجكز إقامة الدعكل عمى المؤمف لممطالبة بالتعكيض قبؿ انق اء ثبلثيف يكمان
عمى تقديـ طمب الكفاء مرفقاُ بالمستندات كبكثيقة الترؾ عند االقت اء ،كيعتبر
المؤمف في حالة إنذار بانق اء الميعاد المذككر تكاذا لـ تتـ التسكية خبلؿ ىذا

الميعاد كجب عمى المؤمف رد المستندات التي تسمميا.
مادة( )351التقادـ

 تنق ي بم ي سنتيف كؿ دعكل ناشةة عف عقد التأميف كيبدأ احتسػاب ىذه المدة
كما يمي:
أ) مف تاريخ استحقاؽ قسط التأميف فيما يتعمؽ بدعكل المطالبة بو.
ب) مف تاريخ كقكع الحادث الذم تنشأ عنو الدعكل فيما يتعمؽ بدعكل المطالبة
بتعكيض األ رار التي تمحؽ بالس ينة.
ج) مف تاريخ كصكؿ الس ينة أك التاريخ الذم كاف يجب أف تصؿ فيو فيما يتعمؽ
بدعكل المطالبة بتعكيض األ رار التي تمحؽ بالب اةع ،أما إذا كاف الحادث
الحقا ليذيف التاريخيف سرت المدة مف تاريخ كقكع الحادث.
د) مف تاريخ كقكع الحادث فيما يتعمؽ بدعكل المطالبة بتسكية األ رار بطريؽ
الترؾ كفي حالة تحديد ميمة في العقد إلقامة دعكل الترؾ تسرم المدة مف تاريخ
انق اء ىذه المدة.
ىػ) مف تاريخ قياـ المؤمف لو بالكفاء فيما يتعمؽ بدعكل اإلسياـ في الخساةر
المشتركة اك بدعكل المطالبة بمصركفات االنقاد.
ك) مف التاريخ الذم يقيـ فيو الغير الدعكل عمى المؤمف لو أك مف تاريخ قياـ
المؤمف لو بالكفاء فيما يتعمؽ بدعكاه قبؿ المؤمف بسبب رجكع الغير.
 -7تنق ي بم ي سنتيف دعكل استرداد المبالغ المدفكعة بمقت ى عقد
التأميف ،كتبداء ىذه المدة مف تاريخ الكفاء بديف المستحؽ.
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 -3في جميع األحكاؿ تنقطع المدة بكتاب مسجؿ مصحكب بعمـ الكصكؿ أك
بتسميـ المستندات المتعمقة بالمطالبة أك بندب خبير لتقدير األ رار كذلؾ
باإل افة إلى األسباب المقررة في القانكف المدني.
الفصؿ الثاني
التأميف عمى السفينة
مادة( )351وجوب عقد التاميف
يجب التاميف عمى الس ف ك الجرافات كمراكب الصيد كالنزىة كزكارؽ الخدمات
كالكحدات البحرية العاممة بالمكاني كالمياه الميبية إذا كانت حمكلتيا الكمية خمسة
أطناف أك اكتر .
مادة( )352محؿ التأميف
يجكز لمالؾ الس ينة أك لمجيزىا إف يعقد تأمينا لمس ينة كممحقاتيا كالس ينة التي
تككف قيد اإلنشاء ك القطع المعدة ليا كن قات التجييز كالمؤف كأجكر البحارة
كأجرة الس ينة كالمبالغ المعقكد عمييا قرض بحرم كالب اةع كاألمكاؿ كالسندات
المالية المشحكنة في الس ينة كالربح المرجك  ،كباإلجماؿ كؿ األشياء القابمة
لمتقدير بثمف ك المعر ة إلخطار البحر.
مادة( )353المخوؿ بإنشاء وثيقة التأميف

ال يحؽ لغير صاحب الس ينة أك ككيمو الم كض إف يعقد تأمينا ات اقيا عمى

الس ينة .تكاذا كاف لمس ينة عدة مبلؾ فالمجيز ىا حؽ أجراء التأميف عمييا لحاجة
التجييز أك المبلحة.

مادة( )354تسجيؿ التأميف
122

يجب تسجيؿ التأميف في الص حة المخصصة لتسجيؿ الس ينة ،كي مف تسجيؿ
التأميف ف بل عف رأس الماؿ فاةدة عف سنتيف باإل افة إلى فكاةد السنة الجارية
في كقت األمر بالبيع في األحكاؿ الجاةزة قانكنا.
مادة ( )355مدى التأميف
 -1يككف عقد التػأميف عمػى السػ ينة لرحمػة كاحػدة أك لعػدة رحػبلت متعاقبػة أك
لمدة محددة.
 -7كيجػػكز أف يقتصػػر التػػأميف عمػػى مػػدة كجػػكد الس ػ ينة فػػي احػػد الم ػكاني أك
الم ارسػػي أك األح ػكاض أك أم مكػػاف أخػػر .كعمكمػػا تكػػكف الس ػ ينة مشػػمكلة
بالتأميف دكف انقطاع في أم مكاف

مف نطاؽ المبلحػة النصػكص عمييػا

في الكثيقة.
 -3يعتبر التأميف بحريا بمجرد عقده عمى أم كحدة بحريػة تكاف كانػت ال تنعػت
( بالس ينة) ك ال يستعمؿ في المبلحة البحرية.
مادة( )356عقد التأميف عمى سفينة قيد اإلنشاء

يجكز إبراـ عقد التأميف عمى س ينة قيد االنشاء كفي ىذه الحالػة عمػى المػؤمف لػو

تػ ػػكفير المسػ ػػتندات الدالػ ػػة عمػ ػػى تػ ػػاريخ مػ ػػد قرينتيػ ػػا كالتػ ػػاريخ المحتمػ ػػؿ لتدشػ ػػينيا
كنكعيتيػػا كسػػاةر قياسػػاتيا عمػػى كجػػو التقريػػب كحمكلتيػػا التقديريػػة الكميػػة كالصػػافية
ككذلؾ مكاف إنشاةيا ك الجية المشرفة عمى بناةيا.
مادة( )357مشتمالت التأميف
يشمؿ التأميف المعقكد عمى الس ينة تعكيض كامؿ األ رار البلحقة بجسـ
الس ينة كمحركاتيا كآالتيا كأدكاتيا كت رعاتيا كحطاميا كالممحقات التابعة ليا بما
فييا المؤف ك مصركفات التجييز ما لـ يحصؿ ات اقا مخال ا لذلؾ .كيمكف أف
يخصص ىذا التعكيض لصيانة ما لحؽ الس ينة مف أ رار .إال انو ال تعكيض
عف أجرة الس ينة كال العبلكات ك إعانات الدكلة كال عف سند التأميف كلكف يجكز
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أف يككف سند التاميف حاكيا ت كي ا صريحا مف الداةنيف المرتينيف بيذا التعكيض
 ،كال يسرم ىذا الت كيض عمػى المؤمنيف إال إذا قبمكا بو أك أبمغ إلييـ.
مادة ( )358سرياف ضماف المؤمف.
 -1يسػػرل

ػػماف المػػؤمف فػػي التػػأميف بالرحمػػة منػػذ البػػدء فػػي شػػحف الب ػػاةع

إلػػى االنتيػػاء مػػف ت ريغيػػا دكف ،أف تجػػاكز مػػدة س ػرياف التػػأميف عمػػى أيػػة
حػػاؿ خمسػػة عشػػر يكم ػان مػػف تػػاريخ كصػػكؿ الس ػ ينة إلػػى المكػػاف المقصػػكد
تكاعػػبلف الربػػاف باسػػتعداد الس ػ ينة لت ريػػغ الشػػحنة.ما لػػـ يػػتـ االت ػػاؽ عمػػى
خبلؼ ذلؾ.
ػػماف الم ػػؤمف م ػػف كق ػػت

 -7تكاذا كان ػػت السػ ػ ينة فار ػػة م ػػف الب ػػاةع س ػػرل
تحركيا لمس ر حتى رسكىا في المكاف المقصكد المعيف في الكثيقة.

 -3تكاذا شػػمؿ التػػأميف عػػدة رحػػبلت متعاقبػػة اعتبػػر المكػػاف المعػػيف فػػي كثيقػػة
التأميف النتياء الرحمة األخيرة مكاف انتياء سرياف ماف المؤمف.
مادة ( )359بدء سرياف التاميف المحدد.

 -1إذا كػػاف التػػأميف لمػػدة محػػددة شػػمؿ

ػػماف المػػؤمف األخطػػار التػػي تقػػع فػػي

اليػكـ األكؿ مػػف المػدة كاألخطػػار التػي تقػػع فػي اليػػكـ األخيػر منيػػا كيحسػػب
اليػػكـ عمػػى أسػػاس أربػػع كعش ػريف سػػاعة تبػػدأ مػػف سػػاعة إب ػراـ العقػػد كفق ػان
لمتكقيت الزمني في المكاف الذم ابرـ فيو عقد التأميف.

 -7كمػػع ذلػػؾ إذا كانػػت السػ ينة فػػي الكقػػت المحػػدد لبػػدء سػرياف التػػأميف محػبلن
لت ػػرميـ

ػػرر يش ػػممو الت ػػأميف ،أك كان ػػت تق ػػكـ برحم ػػة كى ػػي مص ػػابة بتم ػػؼ

ي ػػمنو المػػؤمف فػػبل يسػػرم التػػأميف إال مػػف كقػػت انتيػػاء التػػرميـ أك الرحمػػة
كفي ىذه الحالة يرد قسط التأميف بنسبة المدة التي لـ يسر خبلليا العقد.
 -3أمػػا إذا انتيػػى التػػأميف ككانػػت الس ػ ينة مح ػبلن لتػػرميـ أك كانػػت تقػػكـ برحمػػة
كىي مصابو بتمؼ ككاف التػرميـ أك التمػؼ ممػا يشػممو التػأميف امتػد سػرياف

124

العق ػػد إل ػػى انتي ػػاء الت ػػرميـ أك الرحم ػػة كف ػػي ى ػػذه الحال ػػة يػ ػزاد قس ػػط الت ػػأميف
بنسبة المدة اإل افية.
مادة ( )361مسئولية المؤمف
 -1يسأؿ المؤمف عف األ رار الناشةة عف العيب الخ ي في الس ينة.
 -7كال يسأؿ المؤمف عف األ رار الناشةة عمػا يصػدر مػف الربػاف مػف أخطػاء
متعمدة.
مادة ( )361التأمينات التكميمية.

 -1فيمػػا عػػدا ال ػػرر الػػذم يمحػػؽ األشػػخاص يمتػػزـ المػػؤمف بػػدفع التعكي ػػات أيػػا كػػاف
نكعيػػا التػػي تترتػػب عمػػى المػػؤمف لػػو قبػػؿ الغيػػر فػػي حالػػة تصػػادـ الس ػ ينة
المػػؤمف عمييػػا بسػ ينة أخػػرل أك ارتطاميػػا بشػػيء ثابػػت أك متحػػرؾ أك عػػاةـ
ما لـ يت ؽ عمى تغطية نسبة معينة مف ىذه التعكي ات.
 -7كيجػػكز لممػػؤمف لػػو بغيػػر مكافقػػة المػػؤمف أج ػراء تأمينػػات تكميميػػة ب ػػماف
مسػػةكليتو الناشػػةة عػػف األ ػرار التػػي تحػػدثيا الس ػ ينة كالتػػي شػػممتيا ال ق ػرة
السػػابقة أك التػػي تجػػاكز المبمػػغ المنصػػكص عميػػو فػػي كثيقػػة التػػأميف عمػػى
الس ينة.
 -3كال تنػػتج التأمينػػات التكميميػػة أثرىػػا بالنسػػبة إلػػى األ ػرار المػػؤمف عمييػػا إال
فػػي حالػػة عػػدـ ك ايػػة المبمػػغ المنصػػكص عميػػو فػػي الكثيقػػة األصػػمية عمػػى
الس ينة.

مادة ( )362الرباف صاحب السفينة اليالكة
إذا ىمكت السػ ينة ككػاف الربػاف صػاحبيا أك احػد أصػحابيا ارجػي دفػع حصػتو مػف
المؤمف إلى أف تثبت نتيجة ما يجب إجراءه مف تحقيؽ إدارم بشأف سمككو.
فػػإذا ثبػػت مػػف ىػػذا التحقيػػؽ أف اليػػبلؾ يرجػػع ألخطػػاء الربػػاف تكاف لػػـ يثبػػت عميػػو
ػػش أك احتيػػاؿ جػػاز إع ػػاء المػػؤمنيف مػػف حصػػة الربػػاف المؤمنػػة مػػع إلػزاميـ بػػأف
يسددكا لو عمى سبيؿ التسكية خمسكف في الماةة مف التعكيض.
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مادة ( )363استحقاؽ القسط.
 -1إذا كاف التأميف عمى الس ينة لرحمة كاحدة أك لعدة رحبلت متعاقبػة اسػتحؽ
المؤمف قسط التأميف كامبلن بمجرد بدء سرياف اإلخطار المؤمف منيا ما لػـ

يتـ االت اؽ عمى خبلؼ ذلؾ.

 -7تكاذا كاف التأميف لمدة معينة استحؽ المؤمف القسط عػف كامػؿ مػدة التػأميف
إذا ىمكػت السػ ينة كميػان أك قػػرر المػػؤمف لػػو تركيػػا لممػػؤمف ككػػاف اليػػبلؾ اك
التػػرؾ ممػػا يقػػع عمػػى عػػاتؽ المػػؤمف أمػػا إذا كػػاف اليػػبلؾ اك التػػرؾ ممػػا ال

يقػػع عمػػى عػػاتؽ المػػؤمف فػػبل يسػػتحؽ مػػف القسػػط إال المقػػدار الػػذم يقابػػؿ
المدة بيف تاريخ بدء سػرياف اإلخطػار كتػاريخ كقػكع الحػادث الػذم أدل إلػى
ىبلؾ الس ينة أك إعبلف تركيا.
مادة ( )364ضماف المؤمف لألضرار.

 -1ي ػػمف المػػؤمف فػػي حػػدكد مبمػػغ التػػأميف األ ػرار الناشػػةة عػػف كػػؿ حػػادث
يقػع إثنػاء سػرياف كثيقػة التػػأميف كاف تعػددت الحػكادث ،كيجػكز االت ػاؽ عنػػد
التعاقد عمى حؽ المؤمف في طمب قسط تكميمي إثر كؿ حادث.
 -7كتسػػكل الح ػكادث الكاقعػػة خ ػػبلؿ كػػؿ رحمػػة عمػػى ح ػػده س ػكاء كػػاف الت ػػأميف
معقكد لرحمة كاحدة أك لعدة رحبلت متعاقبة أك لمدة معينة.
 -3كتعتب ػػر الرحم ػػة كم ػػا ى ػػي مح ػػددة ف ػػي ال قػ ػرتيف األكل ػػى كالثاني ػػة م ػػف الم ػػادة
( )358كح ػػدة كاح ػػدة ف ػػي تس ػػكية الحػ ػكادث الت ػػي تق ػػع خبللي ػػا سػ ػكاء ك ػػاف
التأميف لرحمة كاحدة أك لعدة رحبلت متعاقبة أك لمدة معينة.
 -4أما الحكادث التي تقع خارج حدكد الرحمة فتسكل كؿ منيا عمى حده.

مادة ( )365االلتزاـ بمصاريؼ إصالح السفينة .

ف ػػي حال ػػة تس ػػكية الت ػػأميف بطريق ػػة التع ػػكيض يمت ػػزـ الم ػػؤمف بمص ػػاريؼ

اسػػتبداؿ القطػػع كاإلصػػبلحات ال ػػركرية لجعػػؿ الس ػ ينة صػػالحة لممبلحػػة
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دكف التعكي ػ ػػات األخػ ػػرل الناشػ ػػةة عػ ػػف انخ ػ ػػاض قيمػ ػػة الس ػ ػ ينة أك عػ ػػف
بطالتيا أك عف أم سبب آخر.
كتخ ػػض ن قػػات اسػػتبداؿ القطػػع بمػػا يعػػادؿ ال ػػرؽ فػػي القيمػػة بػػيف القػػديـ
كالجديد ما لـ يت ؽ عمى ير ذلؾ.
مادة ( )366تحديد قيمة السفينة في عقد التاميف.
 -1مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ المادة() 342إذا ات ؽ في عقد التأميف عمػى قيمػة
السػ ػ ينة ف ػػبل تج ػػكز المنازع ػػة فيي ػػا إال ف ػػي حال ػػة اإلس ػػياـ ف ػػي الخس ػػارات
المشتركة أك مصركفات المساعدة كاإلنقاذ كفقان لممادة( )348

 -7كتشػ ػ ػػمؿ القيمػ ػ ػػة المت ػ ػ ػػؽ عمييػ ػ ػػا ،جسػ ػ ػػـ الس ػ ػ ػ ينة كاالآلت المحركػ ػ ػػة ليػ ػ ػػا
كالممحقات المممككة لممؤمف لو بما فييا المؤف كمصركفات التجييز.
 -3كك ػػؿ ت ػػأميف أيػ ػان ك ػػاف تاريخ ػػو يعق ػػد عم ػػى الممحق ػػات المممكك ػػة لمم ػػؤمف ل ػػو
كح ػػدىا ،يترت ػػب عمي ػػو ف ػػي حال ػػة الي ػػبلؾ الكم ػػي أك الت ػػرؾ تخ ػػيض القيم ػػة
المت ؽ عمييا بما يعادؿ قيمة ىذه الممحقات.
مادة( )367تصادـ سفف مؤمف لو واحد
إذا تصادمت س ف لمػؤمف لػو كاحػد أك تبادلػت المسػاعدات جػرت التسػكية كمػا لػك
كان ػػت لمجيػ ػزيف مختم ػػيف .كين ػػاط تق ػػدير المس ػػةكلية ك التع ػػكيض بمحك ػػـ كاح ػػد أك
بمحكمػ ػػيف يعينػ ػػكف بات ػ ػػاؽ المػ ػػؤمنيف تكاال فبق ػ ػرار مػ ػػف رةػ ػػيس المحكمػ ػػة االبتداةيػ ػػة
يكص ػػؼ قا ػػيا لؤلم ػػكر المس ػػتعجمة .كيطب ػػؽ الحك ػػـ ذات ػػو إذا اص ػػطدمت السػ ػ ينة
بشي تابت أك متحرؾ أك عاةـ خاص لممؤمف.
مادة ( )368األحواؿ التي يجوز فييا ترؾ السفينة.

 -1يجكز لممؤمف لو ترؾ الس ينة لممؤمف في األحكاؿ اآلتية:
أ-
ب-

إذا ىمكت الس ينة كميان.

إذا انقطعػػت أخبػػار الس ػ ينة مػػدة ثبلثػػة أشػػير بعػػد كصػػكؿ آخػػر أنبػػاء

عنيا كي ترض ىبلؾ الس ينة في تاريخ كصكؿ ىذه اإلنباء.
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ج-

إذا أص ػػيبت السػ ػ ينة بتم ػػؼ ال يمك ػػف إص ػػبلحو أك تع ػػذر إص ػػبلحو
بسبب عدـ تكفر الكساةؿ المادية البلزمة لذلؾ فػي المكػاف الػذم تكجػد
فيػػو الس ػ ينة إال إذا كػػاف مػػف المسػػتطاع قطرىػػا إلػػى مكػػاف آخػػر يكػػكف
إجراء اإلصبلح فيو ممكنان.

د -إذا كانػػت ن قػػات إصػػبلح السػ ينة أك إنقاذىػػا تعػػادؿ عمػػى األقػػؿ ثبلثػػة
أرباع قيمتيا المبينة في كثيقة التأميف.
 -7إذا كػاف التػأميف يشػمؿ مخػػاطر الحػرب جػاز لممػؤمف لػػو اسػتعماؿ حقػو فػػي
تػػرؾ الس ػ ينة فػػي حالػػة أسػػرىا أك احتجازىػػا أك إيقافيػػا بنػػاء عمػػى أم ػر مػػف
السمطات العامة كذلؾ إذا لـ يتمكف المػؤمف لػو مػف اسػترداد السػ ينة خػبلؿ
أربعة أشير مف تاريخ قيامو بإخطار المؤمف بكقكع الحادث.
مادة ( )369طبيعة انتقاؿ الممكية بالترؾ

يككف انتقاؿ الممكية الناتج عف الترؾ نياةيا ير قابػؿ لمرجػكع .كال يػكثر فػي ذلػؾ

ال حادث أخر مثؿ عكدة الس ينة صالحة لممبلحة.

مادة( )371السفف التابعة لمجيز واحد
 -1تسرل التأمينات المعقكدة عمى عدة س ف تابعة لمجيز كاحػد كمػا لػك كانػت
كؿ س ينة منيا تابعة لمجيز مختمؼ.
 -7كتعتبػ ػػر الب ػ ػػاةع ك يرىػ ػػا مػ ػػف األم ػ ػكاؿ المممككػ ػػة لممجيػ ػػز بالنسػ ػػبة إلػ ػػى
المؤمف عمى الس ينة كما لك كانت مممككة لمغير.
مادة ( )371انتقاؿ الممكية و تأجير السفينة
 -1ال يترتب عمى إيجار السػ ينة المجيػزة فسػخ لعقػد التػأميف مػا لػـ يت ػؽ عمػى
خ ػػبلؼ ذل ػػؾ .تكاذا انتقم ػػت ممكي ػػة السػ ػ ينة أك أج ػػرت ي ػػر مجيػ ػزة اس ػػتمر
التأميف بحكـ القانكف لصالح المالؾ الجديػد أك المسػتأجر بشػرط أف يخطػر
كيكافؽ المؤمف بذلؾ خبلؿ خمسػة عشػر يكمػان مػف تػاريخ انتقػاؿ الممكيػة أك
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مف تاريخ اإليجار كال يحسػب فػي ىػذا الميعػاد أيػاـ العطػؿ الرسػمية ،كعمػى
المالػػؾ الجديػػد أك المسػػتأجر أف يقػػكـ بجميػػع االلت ازمػػات التػػي كانػػت عمػػى
عاتؽ المؤمف لو قبؿ المؤمف بمقت ى عقد التأميف.
 -7كيبقػ ػػى المػ ػػؤمف لػ ػػو االصػ ػػمى ممزم ػ ػان قبػ ػػؿ المػ ػػؤمف بػ ػػدفع أقسػ ػػاط التػ ػػأميف
المسػػتحقة حتػػى تػػاريخ انتقػػاؿ الممكيػػة أك تػػاريخ اإليجػػار كيجػػكز لممػػؤمف أف
يطمب فسخ العقد خبلؿ شير مف تاريخ إخطاره بانتقاؿ الممكية أك اإليجػار
كفي ىذه الحالة يستمر العقد قاةمان مدة خمسة عشػر يكمػان مػف تػاريخ طمػب
ال سخ.

 -3تكاذا لػػـ يقػػع األخطػػار كالمكافقػػة بانتقػػاؿ الممكيػػة أك باإليجػػار فػػي الميعػػاد
المذككر في ال قرة ( )1اعتبر التأميف مكقكفان مف تػاريخ انتيػاء ىػذا الميعػاد
كيعػػكد عقػػد التػػأميف إلػػى إنتػػاج أثػػاره بعػػد انق ػػاء أربػػع كعشػريف سػػاعة مػػف
حصكؿ األخطار كيمتزـ المؤمف برد قسط التأميف عف مدة تكقؼ العقد.
 -4كال تسػػرم أحكػػاـ ىػػذه المػػادة فػػي حالػػة ممكيػػة الس ػ ينة عمػػى الشػػيكع إال إذا
شمؿ انتقاؿ الممكية أ مبية الحصص.
مادة( )372بيع السفينة وعقد التأميف.

يكقؼ بيع السػ ينة العمنػي عقػد التػأميف حكمػا فػي يػكـ البيػع كي ػؿ التػأميف

قاةم ػػا حكم ػػا ف ػػي حال ػػة إجػ ػراء بي ػػع خ ػػاص يتن ػػاكؿ اق ػػؿ م ػػف نص ػػؼ القيم ػػة
المؤمنة ،كفي ىذه الحالة ال يستمر التأميف إال بر اء المؤمف.
الفصؿ الثالث
التاميف عمى البضائع
مادة ( )373وثيقة التاميف.
يكػ ػػكف التػ ػػأميف عمػ ػػى الب ػ ػػاةع بمقت ػ ػػى كثيقػ ػػة لرحمػ ػػة كاحػ ػػده أك بكثيقػ ػػة
اشتراؾ.
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مادة ( )374التغطية التأمينية.

 .1التػػأميف إذا بقيػػت الب ػػاةع فػػي مينػػاء أك اسػػتغرؽ مركرىػػا أك إعػػادة شػػحنيا عمػػى
س ػ ػ ينة أخػ ػػرل مػ ػػدة يػ ػػر اعتياديػ ػػة أك إذا ا ػ ػػطرت الس ػ ػ ينة التػ ػػي تحمميػ ػػا إلػ ػػى
االلتجػػاء إلػػى أحػػد الم ػكاني أك تغييػػر طريقيػػا المعتػػاد كذلػػؾ مػػع م ارعػػاة األحكػػاـ
المذككرة في المادة (.) 338
 .7تكاذا كانػػت الب ػػاةع إثنػػاء الرحمػػة مح ػبلن لنقػػؿ بػػرم أك نيػػرم أك جػػكم مكممػػة ليػػذه
الرحمة سرت عمييػا قكاعػد التػأميف البحػرم خػبلؿ مػدة النقػؿ المػذككرة إال إذا ات ػؽ
عمى ير ذلؾ.

مادة ( )375قيمة البضائع والسفينة واألجرة والربح المتوقع

ال يجكز أف يزيد مبمغ التاميف عمى الب اةع أعمى مف المبالغ اآلتية:
أ-

ثمػػف شػراء الب ػػاعة فػػي زمػػاف كمكػػاف الشػػحف أك سػػعرىا الجػػارم فػػي
ىػذا الزمػػاف كالمكػاف إذا كانػػت يػر مشػػت ارة ،كت ػاؼ مصػػركفات نقػػؿ
الب اعة إلى ميناء الكصكؿ كالربح المتكقع.

ب -قيمػػة الب ػػاعة فػػي زمػػاف كمكػػاف الكصػػكؿ أك فػػي التػػاريخ الػػذم كػػاف
يجب أف تصؿ فيو في حالة ىبلكيا.
ج -ثمف بيػع الب ػاعة إذا باعيػا المػؤمف لػو ي ػاؼ إليػو المبػالغ األخػرل
التي قد يت ؽ عمييا في عقد البيع.
د -يح ػػدد الػ ػربح المتكق ػػع بعش ػػر القيم ػػة ف ػػي مك ػػاف الش ػػحف م ػػا ل ػػـ يقب ػػؿ
المؤمنكف صراحة نسبة أعمى تحدد في كثيقة التأميف.
مادة( )376تأميف أجرة السفينة
إذا كاف محؿ التأميف أجرة الس ينة الصافية قدر مبمغ ىذه األجرة بستيف في
الماةة مف األجرة القاةمة إذ لـ ينص العقد عمى مبمغ معيف.
مادة ( )377تقدير خسائر البضائع
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تق ػػدر الخس ػػاةر الت ػػي أص ػػابت الب ػػاةع ب ػػال رؽ ب ػػيف قيمتي ػػا تال ػػة كقيمتي ػػا
سػ ػػميمة فػ ػػي زمػ ػػاف كمكػ ػػاف كاحػ ػػد كتطبػ ػػؽ نسػ ػػبة نقػ ػػص القيمػ ػػة عمػ ػػى مبمػ ػػغ
التأميف.
مادة( )378إثبات الشحف
إذا لـ تكجد كثيقة شػحف أك إذا اشػتممت كثيقػة الشػحف عمػى شػركط
تحػػد مػػف القيمػػة الثبكتيػػة لمكثيقػػة الصػػادرة مػػف الربػػاف فعمػػى المػػؤمف لػػو أف
يق ػػدـ س ػػندات أخ ػػرل مثبت ػػة لمش ػػحف ك ػػال كاتير كبيان ػػات الب ػػاةع المش ػػحكنة
كالنسػػخ التػػي سػػممتيا الجمػػارؾ كبيانػػات النقػػؿ كالرسػػاةؿ .ك يجػػكز اإلثبػػات
بالشيكد إذا لـ تتكافر البيانات األخرل.
مادة ( )379األحواؿ التي يجوز فييا ترؾ البضائع

 -1يجكز لممؤمف لو ترؾ الب اةع لممؤمف في الحاالت اآلتية:
أ -إذا انقطعت أخبار الس ينة مػدة ثبلثػة أشػير بعػد كصػكؿ أخػر أنبػاء
عنيا كي ترض ىبلؾ الس ينة مف تاريخ كصكؿ ىذه األنباء.
ب -إذا أصػػبحت السػ ػ ينة ي ػػر ص ػػالحة لممبلحػػة كتع ػػذر نق ػػؿ الب ػػاةع
بػػأم طريقػػة أخػػرل إلػػى مكػػاف الكصػػكؿ المت ػػؽ عميػػو خػػبلؿ ثبلثػػة
أشػػير مػػف تػػاريخ قيػػاـ المػػؤمف لػػو بإخطػػار المػػؤمف بعػػدـ صػػبلحية
الس ينة لممبلحة.
ج -إذا ىمكػػت الب ػػاةع أك تم ػػت بمػػا يعػػادؿ ثبلثػػة أربػػاع قيمتيػػا المبينػػة
في كثيقة التأميف عمى األقؿ.
د -إذا بيعػػت الب ػػاةع أثنػػاء الرحمػػة بسػػبب إصػػابتيا بتمػػؼ مػػادم متػػى
نشأ ال رر عف خطر يشممو التأميف.

 -7تكاذا كػػاف التػػأميف يشػػمؿ مخػػاطر الحػػرب جػػاز لممػػؤمف لػػو اسػػتعماؿ حقػػو فػػي تػػرؾ
الب اةع في حالة اسر الس ينة أك احتجازىا أك إيقافيػا بػأمر مػف السػمطات العامػة
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إذا لػػـ تك ػػع الب ػػاةع تحػػت تصػػرؼ المػػؤمف لػػو خػػبلؿ أربعػػة أشػػير مػػف تػػاريخ
قيامو بإخطار المؤمف بكقكع الحادث.
مادة( )381أثر اإلعالف بعدـ صالحية السفينة لممالحة

إذا أعم ػػف ع ػػدـ ص ػػبلحية السػ ػ ينة لممبلح ػػة بقي ػػت أخط ػػار الب ػػاةع عم ػػى ع ػػاتؽ

مؤمنيػػا لغايػػة كصػػكليا إلػػى المكػػاف المقصػػكد كيتحمػػؿ المػػؤمف عػػبلكة عمػػى ذلػػؾ
ن قػات ت ريػغ ىػذه الب ػاةع كخزنيػا كشػحنيا كمػا يتحمػؿ الزيػادة فػي األجػرة الناتجػػة
عف إعادة نقميا كجميع ن قات اإلنقاذ المتعمقة بيا.
مادة( )381أحواؿ ترؾ األجرة

ال يجكز ترؾ أجرة الس ينة إال في األحكاؿ التالية:

 -1إذا ىمكت ىذه األجرة ىبلكا كميا بطارئ بحرم.
 -7إذا انقطعت اإلخبار بعد انق اء الميؿ المحددة في المادة ( 379
 -3إذا

)

بطت الس ينة في حاؿ شمكؿ التأميف إلخطار الحرب .

مادة ( )382شروط التأميف وما في حكميا في الوثيقة العائمة.

 -1إذا ابػػرـ التػػأميف بكثيقػػة اشػػتراؾ كجػػب أف تشػػتمؿ عمػػى الشػػركط التػػي يمتػػزـ
بمقت ػػاىا كػػؿ مػػف المػػؤمف كالمػػؤمف لػػو كالحػػد األعمػػى لممبمػػغ الػػذم يتعيػػد
المؤمف بدفعو عف كؿ شحنة كأقساط التأميف التي يقكـ المػؤمف لػو بػدفعيا،
أم ػػا الب ػػاةع الم ػػؤمف عميي ػػا كال ػػرحبلت كالسػ ػ ف ك ي ػػر ذل ػػؾ م ػػف البيان ػػات
فتعيف بمبلحؽ تصدر بمناسبة كؿ شحنة عمى حده.
 -7كيمتػػزـ المػػؤمف لػػو فػػي كثيقػػة التػػأميف اشػػتراؾ بأخطػػار المػػؤمف بالشػػحنات
اآلتي ذكرىا كيمتزـ المؤمف بقبكؿ التأميف عمييا كىي:
أ -جميع الشحنات التي تتـ لحساب المؤمف لو اك تن يذا لعقػكد شػراء أك بيػع
تمزم ػػو ب ػػإجراء الت ػػأميف كيش ػػمؿ الت ػػأميف ى ػػذه الش ػػحنات تمقاةيػ ػان م ػػف كق ػػت
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تعر ػيا لؤلخطػػار المػؤمف منيػػا بشػػرط أف يقػدـ المػػؤمف لػو إخطػػار عنيػػا
في الميعاد المنصكص عميو في العقد.
ب -جمي ػػع الش ػػحنات الت ػػي ت ػػتـ لحس ػػاب الغي ػػر كال ػػذم عي ػػد إل ػػى الم ػػؤمف ل ػػو
بػػإجراء التػػأميف عمييػػا بشػػرط أف تكػػكف لممػػؤمف لػػو مصػػمحة ف ػي الشػػحنة
بكص ػ و ككػػيبلن بالعمكلػػة أك أمين ػان عمػػى الب ػػاةع أك يػػر ذلػػؾ كال يشػػمؿ
التأميف ىذه الشحنات إال مف كقت إخطار المؤمف بيا ،كال تطبؽ الكثيقػة

العاةمػػة إذا كػػاف دكر المػػؤمف لػػو قاصػػر عمػػى تن يػػذ األمػػر الصػػادر إليػػو
مف الغير بإجراء التأميف.
مادة ( )383مخالفة المؤمف ال لتزاماتو.
-1إذا خػالؼ المػؤمف لػو االلت ازمػات المنصػكص عمييػا فػي المػادة السػابقة جػػاز
لممحكمة بناء عمى طمب المؤمف فسخ العقد دكف ميمة مع استي اء المػؤمف
– عم ػػى س ػػبيؿ التع ػػكيض -أقس ػػاط الت ػػأميف الخاص ػػة بالش ػػحنات الت ػػي ل ػػـ
يخطر بيا.
 -7تكاذا ثبت سكء نية المؤمف لو جاز لممؤمف إف يسترد ما دفعو عف الحػكادث
الخاص ػػة بالش ػػحنات البلحق ػػة عم ػػى كق ػػكع أكؿ مخال ػػة عمديػ ػة م ػػف جان ػػب

المؤمف لو.
مادة ( )384إخطار المؤمف باستالـ البضائع
عمػػى المػػؤمف لػػو فػػي جميػػع حػػاالت التػػأميف عمػػى الب ػػاةع إخطػػار المػػؤمف خػػبلؿ
خمس ػػة عش ػػر يكمػ ػان م ػػف ت ػػاريخ تس ػػميـ الب ػػاةع الم ػػؤمف عميي ػػا بكج ػػكد التم ػػؼ تكاال
افترض أنو تسمميا سميمة ما لـ يثبت المؤمف لو خبلؼ ذلؾ.
الفصؿ الرابع
التأميف عمى المسئولية
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مادة ( )385ضماف مسئولية المؤمف لو

في حالػة التػأميف ل ػماف المسػةكلية ال يجػكز الرجػكع عمػى المػؤمف عنػد

كقػػكع الحػػادث المػػذككر فػػي كثيقػػة التػأميف ،اال إذا كجػػو الغيػػر الػػذم أصػػابو
ال ػرر مطالبػة كديػة أك ق ػاةية إلػى المػػؤمف لػو كيكػكف التػزاـ المػؤمف فػػي
حدكد ما يمتزـ المؤمف لو بأداةو مف تعكيض.
مادة ( )386تعدد عقود التأميف.

إذا عقػػدت عػػدة تأمينػػات ل ػػماف المسػػةكلية التػػزـ ك ػػؿ مػػؤمف عػػف ك ػػؿ

حػادث عمػػى حػػده فػػي حػدكد المبمػػغ المػػذككر فػػي كثيقػة التػػأميف الخاصػػة بػػو
كاف تعػػددت الحػكادث عمػػى أال يجػػاكز مجمػػكع مػػا يحصػػؿ عميػػو المػػؤمف لػػو
قيمة ال رر الناشئ عف المسةكلية.
مادة ( )387التأميف عمى السفينة قيد اإلنشاء أو اإلصالح
يجػػكز لمػػف يتػػكلى بنػػاء الس ػ ينة أك إص ػبلحيا أف يعقػػد تأمين ػان ل ػػماف

مسةكليتو عف األ رار التي تصيب الس ينة أك الغير إثناء عممية البناء أك
إجػراء اإلصػػبلحات كال تسػػرم عمػػى ىػػذا التػػأميف أحكػػاـ التػػأميف البحػػرم إال
إذا ات ؽ عمى ير ذلؾ.
مادة ( )388أثر التأميف عمى المسئولية
إذا ك ػػاف مح ػػؿ الت ػػأميف م ػػف المس ػػةكلية تع ػػكيض ال ػػرر ال ػػذم يص ػػيب
الغير ب عؿ الس ينة ككفقان لمػا نصػت عميػو المػادة(  )361مػف ىػذا القػانكف،
ف ػػبل ين ػػتج الت ػػأميف أثػ ػره إال إذا ك ػػاف مبم ػػغ الت ػػأميف عم ػػى السػ ػ ينة ال يك ػػي
لتعكيض ال رر.
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أحكاـ ختامية
مادة ( )389الرقابة البحرية
 )1لمندكبي السمطة البحرية المختصة الذيف تمنح ليـ ص ة ال بط الق اةي حؽ
الصعكد عمى الس ف الميبية كالت تيش عمييا أينما كجدت  ،ككذلؾ الت تيش عمى
الس ف األجنبية متى تكاجدت في المياه الميبية تن يذان لئلجراءات الدكلية في شأف

تطبيقات دكلة العمـ كرقابة الس ف مف طرؼ دكلة الميناء.

 )7لمجية التي تحددىا السمطات المختصة حؽ الرقابة ك الت تيش عمى الس ف
األجنبية المتكاجدة بالمياه الميبية كفقا لمقانكف كالعرؼ الدكلييف ك سيادة الدكلة
عمى المياه كالمناطؽ البحرية الخا عة لسيادتيا ككاليتيا الق اةية.
 )3تتكلى السمطة البحرية المختصة المتابعة كاإلشراؼ البحرم البلزـ بما ي مف
التقيد كالتطبيؽ ال عاؿ ألحكاـ االت اقيات كالقكاعد البحرية الدكلية كالتشريعات
المحمية مف أجؿ تعزيز السبلمة كاألمف البحرييف كتسييؿ حركة المركر البحرم
الدكلي كحماية البيةة البحرية كتبادؿ المعمكمات بشأنيا مع المنظمة البحرية
الدكلية .
 )4تتكلى السمطة البحرية المختصة ك ع الشركط كال كابط كاإلشراؼ عمى
تن يذىا كتطبيقيا فيما يخص الس ف كالقاطرات كالكحدات البحرية الغير خا عة
لبلت اقيات الدكلية.
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مادة ( )391منع السفف التي ال تمتثؿ لإلجراءات الدولية.

لمسمطة البحرية المختصة منع أم س ينة مف اإلبحار إذا تبيف ليا عدـ امتثاؿ الس ينة
لئلجراءات الدكلية بشأف السبلمة البحرية كفي جميع األحكاؿ يراعى عدـ تعطيؿ

الس ينة عف اإلبحار إال بالقدر الذم تقت يو الحالة كيتـ إببلغ دكلة عمـ الس ينة
بالمخال ات حسب األعراؼ الدكلية المتبعة.
مادة ( )391تطبيؽ مبادئ المالحة البحرية
في المبلحة البحرية تطبؽ أحكاـ ىذا القانكف كالعرؼ الخاص بالمبلحة تكاذا لـ
يتكفر نص أك انعدـ مايطبؽ قياسا طبقت إحكاـ القانكف المدني أك القانكف
الدكلي .
مادة ( )392الموائح والق اررات.
 )1يتكلى القطاع المختص إصدار المكاةح كالق اررات البلزمة لتن يذ أحكاـ ىذا القانكف
باستثناء المكاةح كالق اررات المتعمقة باآلتي-:
أ .تنظيـ الحركة المبلحية أماـ الساحؿ الميبي.
ب .نظػاـ التكفيؽ ك التحكيـ ف ػي المنازعػات البح ػرية كالمػكاةح اإلجراةيػة الخاصػة
بو.
ج .تنظيـ عمميات البحث كاإلنقاذ البحرم.
كالتي تتكلى إصدارىا المجنة الشعبية العامة.
مادة ( )393سرياف المعاىدات واالتفاقيات البحرية الدولية
تسرل إحكاـ ىدا القانكف دكف إخبلؿ باإلحكاـ الكاردة في المعاىدات ك االت اقيات
الدكلية التي تككف الدكلة الميبية طرفا فييا.
مادة ( )394سرياف القانوف
يعمؿ بيذا القانكف بعد ثبلثكف يكما مف تاريخ نشره في مدكنة التشريعات كيمغى
القانكف البحرم الميبي الصادر سنة  1953مسيحي.
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