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 الفصـــــل التمهٌــــــــدي                          

     تعرٌؾ القانون البحري ، أهمٌة دراسته ، نشؤته ، مصادره ، و ذاتٌته

                                 

 مـن مجمـــــــــوع ./.73    تشكل مساحات البحار و المحٌطات مجتمعــــة ما ال ٌقـــل عن 

 و هً تعـد ، مند العصـور القدٌمـة ، طرٌقـا هاما لالتصال . .(.(1)مساحـة الكـرة األرضٌة 

 .و تداول السلع بٌن شعوب قارات المعمورة 

     كما  تمثل الثروات الحٌة  كاألسماك بؤنواعها المختلفة، و النباتـات  كالمرجان و اإلسفنج

 و هـــذا .  و ؼٌرهما، و كذا الثـروات المعدنٌـة التً تزخر بها موارد اقتصادٌــة هامـة جــدا

 االستعمال متعدد األوجه للبحر، ٌثٌر، بدون شك ، مشاكل ، لهــــــذا ظهرت الحاجـــة ، مند 

 العصور األولى ، إلى وضع قواعد تحكم العالقـــــات التً تنشـــؤ بشؤنها ، و أصبحت هــذه 

 القانون البحـــــري" القواعد تطلق علٌها فً بعض مإلفـات شراح القانــون البحري تسمٌـة 

 لهذا من الضروري أن نحدد بدقة المعنى الواسـع للقانـون البحــري، .(2)"  بمعنـاه الواسـع 

 ثم أقسامه المختلفة تبعا للمعٌار التقلٌدي الذي تم إتباعه  فً تقسٌم القواعـد القانونٌـة و  ذلك

 فً مبحـــث أول ، ثم  نوضـح أهمٌــة دراسة القانـــون البحـــري فً الجزابــر و نشؤتـه و

 المصادر المختلفة التً تستقى منه قواعده ،و أخٌرا ذاتٌة القانون البحري،و ذلك فً مبحث

 .آخر هو المبحث الثانً 

     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 القانون الدولــــً العــــام الطبعة الرابعــة ، دار النهضة العربٌة ،   :  ـ حامد سلطان ، عابشة راتب و صالح الدٌن عامر 1

 488 ، ص 1987   القاهرة ، 

  .3 ، ص 2011القانـــــون البحـــري، دار النهضة العربٌة ، القاهـرة ،   :  ـ أنظر مثال سمٌـــر محمــود الشـرقاوي 2
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                            المبحــــــــث األول

 و تقسٌماته وفقا للتقسٌم التقلٌدي للقانون    المعنى الواسع للقانون البحري

 

     سوؾ نحاول هنا ، فً بداٌة األمر ،  تحـدٌد المقصــود بالقانون البحري بمعناه الواسع ، 

 ثم ننتقل إلى تبٌان األقسام المختلفة التً ٌنقسم إلٌها إعماال للمعٌار التقلٌـــــدي ، و كل ذلـك

 .ألجل تحدٌد نطاق مقٌاس القانون البحري موضوع الدراسة 

    

Iـ المعنى الواسع للقانون البحـــــــري  

    القانون البحري بمعناه الواسع هو القانون الذي ٌنظم كافة العالقات القانونٌة الناشبـة عــن

 االستعماالت المختلفة للبحر، سواء كانت عالقات عامة تكون الدولة أو السلطة العامـــــــــة

 . طرفا  فٌهـا أم عالقات خاصة، تقتصر على األفراد وأشخاص القانون الخاص 

  ،(مدونة جوستنٌان  )   و وفقا للتقسٌــم التقلٌدي للقانـون الـذي ٌعود أصله  للفكر الرومانً 

 و قد ذهب جانب من الفقه إلى القــــــول بؤن . قانون عام و قانون خاص   إلى ٌقسم القانــون

 : القانون البحري بمعنــاه  الواســع  المذكــور أعـــاله ٌقسم  بدوره  إلى قسمٌن ربٌسٌٌــــن 

 الخاص، القسم األول وهو القانون البحـري العام  و القسـم  الثانــً  هو  القانــون البحــري 

 .و ســوؾ نتنـاول مجال كل قســم منهمـا  أدنـاه .و معٌار التفرقة هو أشخاص كل منهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التشرٌعـــــــات و 1990 لسنة 8شرح قانون التجارة البحرٌة الجدٌد الصادر بالقانون رقم :ـ  مدحت حافظ إبراهٌم(1)

 ؛ أٌضـا علً 70 ،ص1990    المعاهدات المكملة له ـ دراسة فقهٌـة قضابٌة ، الطبعة األولـى ، مكتبــــــة ؼرٌــب ،

 .5،ص 1975مبادئ القانون البحري،منشؤة المعارؾ،االسكندرٌـة، :    البارودي

 .البارودي ، نفس المرجع  (2)
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IIـ القانون البحري العام و القانون  البحري الخاص  

     فالقانون  البحــري العام ، حسـب أنصــــار الرأي الفقهــً المنــادي بالتقسٌــــم ، ٌنظــم 

 العـالقـات   التـً تكـون  الـدولة أو السلطـة العامــة أحـد أطــرافهـــــا، بٌنمـا ٌنظـم القانـون  

 و ٌضٌفون بؤن كــل .(1) البحري الخاص العالقات  بٌن األشخاص القانونٌــــة الخاصـــــة 

 :فالقانون البحري العام  ٌتشعب إلى الفروع التالٌة. منهما ٌتشعب إلى فروع 

  ـ القانون الدولً العام البحري1

     و هو ٌختص بحكم العالقات البحرٌة ما بٌن الدول ، و ٌضم القواعد القانونٌة التً  تنظم

 عرض المٌاه اإلقلٌمٌة و حق سٌادة الدولة الساحلٌة علٌها و حقوق بقٌة الدول،و المالحة فً 

 كما ٌحكم  حقـــــــوق . البحر من حٌث الحرٌة و التقٌد و تنظٌم المواصالت البحرٌــــــــــة 

 االستٌالء و الحصــــر البحري ،و ٌرسم  صالحٌات الدولة الساحلٌة  فً المنطقة  المتاخمة  

 و فضال عن ذلك ، فهو ٌنظم  مدى  ما للدولة  الساحلٌة من حقـــــوق سٌادٌة  . (المجاورة )

 على الثروات  الحٌة و ؼٌر الحٌة التً توجد داخل نطاق المنطقــة االقتصادٌة التً قد ٌصل 

  من اتفاقٌـة األمم المتحــدة  لقانون البحار، إلى مابتً مٌل بحري،و 57مداها، حسب المادة 

 كذا حقوقها السٌادٌة على استؽالل تلك الثروات داخل امتداد قد ٌصل ، حســب الفقــــــــرة 

 (. 2) من نفس االتفاقٌة ،إلى ؼاٌــة ثالث مابة و خمسون مٌل بحري76الخامسة من المادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7مدحت ، المرجع السابق ، ص (1)

 الوجٌز فً مبادئ القانون البحري دراسة تحلٌلٌة موازنة لقوانٌن التجارة البحرٌة فً  :صالح الدٌن عبد اللطٌؾ الناهً (2)

 ؛ أنظر 14 ـ 13 ، ص 1982    االردن  و   سورٌة و لبنان و الجزابر ، الطبعة األولى ، دار الهدى للنشر ، عمان ، 

 Basic Document in International Law ,Third Edition,1983 ,ed. ,Ian Brownlie,pp)أٌضــا    

165,178   
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 كما ٌضم أٌضا القواعد المحددة لحقوق و واجبـات  الدول فٌما ٌخص الثروات الطبٌعٌة      

 الموجودة فً قاع البحر و  فـً  باطـن  األرض المشكلة لقاع البحر خـارج   المناطـــــــــق 

 .البحـرٌة التابعـة لـوالٌة الــــــدولة الساحلٌــــــــــــــــــــة 

 ـ القانون اإلداري البحري2

 و ٌشمل القواعد القانونٌة التً تنظم العالقات بٌن المشتؽلٌن بالمالحة البحرٌـة من جهــــة و 

 و بتعبٌـر آخر، ٌتضمن  القـــواعد  التً تحكم العالقات . اإلدارة العامــة من جهـة أخــرى 

 فقواعده هً التً تتولى شبون  الموانـا   من    . بٌن الدولة و المشتؽلٌن فً المالحة البحرٌة 

 و ٌضـم . ناحٌة تنظٌمها و من ناحٌــة استثمارها و إدارتها ، و إجــراءات حفظ األمن  فٌها 

 هذا  الفرع  أٌضا  القواعد المتصلة بتجهٌز السفن و سالمتها و جنسٌتها و إمســــــاك بعض 

 السجــالت ، و كذا القــواعد  المتعلقـة بشــروط و مإهــالت استخــــدام ربابنــة السفـــن و

 (.1)الخ ...البحارة

  ـ القانون المالً البحـــــري3

     و ٌضم كافة القواعد القانونٌة التً تحدد الرســـوم و العوابد المختلفة على السفـن  فـــــً 

  فقواعد هذا الفرع من القانون البحري .الموانا ، و تبٌن أٌضا  طرق تحصٌل تلك الرســوم 

 العام هً التً تحدد مثال مبلػ الرسم الواجب دفعه مقابــل خــدمة اإلرشـــاد و كـــــذا الجهة 

 (.2)المسبولة عن دفعه

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7علــــً البـــارودي ، المرجع السابـــــق ،ص  (1)

 الدولة فً القانون الدولً العام ، إٌتراك للطباعة و النشر و التوزٌع، القاهرة ،  :السٌد مصطفـــى أحمـــد أبو الخٌر ))(2)

 ر  . المتضمن القانــــــــون البحري  الجزاري ، ج76/80 من األمر 180 ؛أٌضا  المادة 248 ـ 247 ، ص 2009     

 (.28العــــــــــــــــــــــــــــدد  / 1977     لسنة 
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  (العقابً  ) ـ القانون البحري الجزابً 4

 فهو ٌشمــــل. (1)   تتكفل قواعده بحماٌة األمن و النظام فً الموانا و على ظهر السفــــن

  كافة القواعد القانونٌة المجرمة لألفعال المتعلقة بالمالحة البحــــرٌة وسٌلة القٌام بهـــــا ، و

 كما أن قواعده ؼٌـــــــر.ٌرسم العقوبات التً توقع على كل مقترؾ لها وفقا لمبدأ الشرعٌة 

 إذ ٌوجد بعضها فً قانــون. مجموعة فً مدونة واحدة ، بل نجدها موزعة فً قوانٌن عدة 

  ،و ٌوجد البعض منها فً القانــون البـحري المتضمـــن ف396ًالعقوبات العام مثـل المادة 

 ، بٌنمــــــا ٌوجد البعض اآلخر (2 )1976 أكتوبر 23 المــإرخ فــً  76/80 األمــر 

 .منها فً قوانٌن أخرى 

      أما القسم الثانً للقانون البحري بمعناه الواسع فهو ، حسب االتجاه الفقهً المإٌـد لفكرة

 و هــو. تقسٌم قواعد القانون البحري إلى عام و خاص ، ٌتمثل فً القانون الخاص البحري 

 :  بدوره ٌتشعب إلى عدة فروع هً 

  ـ القانون البحري التجاري   1

 و تعد السفٌنة  محور  .   و ٌهتم بتنظٌـم  التجارة البحرٌة و النشاط التجاري المتصل بالبحار

 أبوابه ، و المالحة البحرٌة التجارٌة المشكلة أساسا من نقل الركاب و البضابع مجال  عمل 

 كما أن قواعد هذا الفرع  تسـري  على االستؽالل البحــري سواء قام  به أشخاص . قواعده 

 .  طبٌعٌون أم معنوٌون ، و بصرؾ النظر أٌضا عن طبٌعة الشخص المعنوي

  ـ قانــــون العمـــل البحــــري2

    و هو  ٌضم القواعد القانونٌة التً تنظم عالقات العمل على ظهر السفن أثـــــناء و بسبب 

 العمل البري أو ما جرى العــرؾ  على   رحالتها البحرٌة ، و هو بهذا المعنى ٌقابل قانون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الناهً ، المرجع السابق ، ص (1)

 . المتضمن القانون البحري76/80 من األمر 555 إلى 477 و كذا  المواد من 188 و 170أنظــر مثال المادتان  (2)
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 ؼٌر أنــه مثلمـا ذكـــــر                                           . بقانون العمل، و هو الذي ٌنظم عالقـــات العمــل على البر تسمٌنه

 ( .1)"حتى اآلن لم ٌستقل كفرع مستقل عن فروع  القانون البحري " بحق  أحد الشراح  

  ـ القانون الدولً الخاص البحري3

     و هو ٌهتم ٌحكم العالقات التً تنطـوي على عنصـر أجنبـً نظـرا لتعـدد  الجنسٌــات أو                                          

 (.2))تنـــازع القوانٌن بٌن دول متعددة 

     و بالمقابل لالتجاه الفقهً المإٌد لتقسٌم قواعد القانون البحري بمعناه الواسع إلى عـام  و 

 و ٌــــــرى  . .(3)و خاص ، ٌرجح جانب من الفقه الحدٌث عدم األخذ بالتقسٌم المذكور آنفا

 هإالء أنه ال داعً إلجراء التقسٌم بناء على معٌـار أشخاص كل منهما ؛ ألن الوقت الحالً 

 ٌشهد ظهــور المشــروع العــام  فً مٌـدان االستؽـالل البحــــري أٌن أضحت الدولة تباشر 

 االستؽالل البحري بصفتها شخص عادي ، و بذلك فمعٌـــار التفرقــة هو موضوع كل قسم 

 و تبعا لذلك،   ٌعد االستؽالل البحري وما ٌنشؤ عنه من عالقات .من أقسام القانون البحـري 

 مختلفـة موضوع القانون البحري الخاص ، بٌنمـا موضـوع القانون العام البحــــــري هو ما 

 تفرضه الدولة، بوصفها سلطة  عامة ذات سٌادة من  قواعد قانونٌة ٌخضع لها العاملـــــون 

 (.    4)فً مجال االستؽالل البحري  أو ترتبط  به من قواعد مع الدول األخرى ذات  السٌــادة

          و دراستنــا للقانون البحري فً إطار مقرر القانون البحري المدرس لطلبة السداسً

 بكلٌة الحقوق جامعة قسنطٌنة   ســوؾ تقتصر  (السنـة الرابعة ـ النظام الكالسٌكً  )الثامن 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7مدحت ، المرجع السابق ،ص (1)

  ؛أٌضــــــا البــــارودي  ، 5 ؛أٌضــــا فرعـــــون ، المــــرجع السابـــــق ، ص 14الناهــً، المرجع السابـــق ،ص  (2)

     (.7    المرجـــع السابــــــق، ص

  8مدحت ، المرجع السابق ، ص  (3)

 ..نفس المرجع (4)
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 أما القانـــــــون  العام  .(القانون البحري الخاص  )على القانون البحري بالمعنى األخٌـــر 

 البحري بفروعه المختلفة فهو ٌخرج عن إطار دراستنا ، و إنما قد نثٌـر بإٌجـــــاز قواعده 

 .       المتصلة مباشرة بمحاور القانون البحري الخاص محل الدراسة كلما استدعى ذلك 

                                          

 

                               المبحـــــــث   الثانــــــً

              أهمٌة دراسة القانون البحري و نشؤته و مصادره و ذاتٌته

 

     ٌخصص هذا المبحث لتبٌان عدة جوانب ممهد للدخول فً دراسـة المواضٌــع األساسٌـة 

 أهمٌة دراســــــة : و هً تتشكل من.التً تشكل لب مقٌاس القانون البحري الخاص المدرس 

 القانون البحري فً الجزابر ، نشؤة القانون البحري ، مصادر القانون البحري ، و ذاتٌـــــــة

 . القانون البحري ، و سوؾ ندرسها على التوالً 

 

I ـ أهمٌة سن و دراسة القانون البحري  

       ٌمارس اإلنسان المالحة البحرٌة فً بٌبة أو وسط هو البحر المتمٌـــــز بمخاطـــــره و 

 ظروؾ العمل فٌه عن مخاطر و ظروؾ العمل فً البر ، لهذا ٌبدو ضرورٌا أن  تضـــــــع

 الدول التً لها مطل على البحر قواعد قانونٌة تنظم نشــاط المــالحة البحـــرٌة بؤوجههــــــا 

و تبــــــرز هذه  .  و  لسن قانون بحري فً الجزابر و دراسته أهمٌة بالؽة.المختلفة 

 األهمٌة 

 عدة أســباب ، ٌؤتً فً مقدمتها السبب الجؽرافً ، ثم السبب التجاري و االقتصــــــادي ، و 

 .   أخٌرا الســـــــبب الؽذابـــــــــــــــــــــً 

     فالسبب الجؽرافً، ٌتمثل فً تمتع الجمهورٌــــــــة الجزابرٌة بساحل ٌمتد على مسافة ال
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 تقل عن ألؾ و مابتً كلمتر، و هذا الساحل الطوٌــــل الممتـد على الجهـــــة الجنوبٌة للبحر 

 األبٌض المتوسط و الذي توجد فٌـه عدة موانا هامــــــة ، ٌجعل منها ،  رفقة  شبكة طرقها 

 البرٌة الهامة  التً هً فً تطور مستمر،همـزة وصل حقٌقٌة  بٌـن دول القارة األوروبٌة و

 .                                                العدٌد  من دول القـارة اإلفرٌقٌة و خاصة الدول اإلفرٌقٌـة المؽلقـة كدولتً النٌجر و مالً

 أما األسباب التجارٌة و االقتصادٌة ، فتتمثل فً زٌادة حـركة الصادرات و الــــواردات مـن

 فالجزابر دولة نامٌة  تعتمد فً حٌاتها االقتصادٌة على عملٌات التصدٌر و . الجزابر و إلٌها 

 االستٌراد ،و تجارتها الخارجٌة قابمة أساسا على  تصدٌر ثرواتهـــــا الطبٌعٌـة التً تزخــر 

 و هـذا  قصــد  تحسٌــــن   (المحروقات)بها البـالد ، و بصفة خاصة ،   البتــرول و الؽـاز 

   مٌزان مدفوعاتها ، و تستورد المواد األولٌــة والسلع  النصؾ مصنعــة  التً  تحتاجهـــــا

 صناعتها،و كذا السلع المصنعة و المواد الؽذابٌة  المختلفة التً ٌحتاج إلٌها السوق الوطنً،

  من مبادالتها التجارٌة مع الخــارج تتـــم عن طـــرٌق النقــل  البحري98بحٌث أن حوالً 

  و فضال عن ذلك ، ٌعتبـر البحر مصـــدر ؼـــذاء  هام  ، إذ ٌمكـــن أن ٌساهم فً تقلٌص   

 فاتورة الؽذاء إن أحسن استؽالل موارده الحٌة المتوفرة فً الساحل الجزابري ، بل  و حتـى

 تلك المتوفرة فً المٌاه الدولٌة و المٌاه التابعة لوالٌة الدول الساحلٌة  فً إطار التعـــــاون و

 . و المعاملــــــة بالمثـــــــــــــــــــل 

      فالعوامل المذكورة أعاله تإدي ال محالة  إلــى زٌـادة حــركة السفـن ذهابـا و أٌابا  إلى 

 و  ٌنجم عن ذلك تزاٌد  أهمٌـة  القـواعد  القانونٌة  .الموانا الجزابرٌة المنتشرة على الساحل 

 التً تنظم معامالت السفن و إدارتها و استؽاللها  و تشؽٌلهـا و كـل ما ٌخـص السفـــــن فً 

 . سكونهـــــــا و فً حركتهـــــــــــــا 

IIـ  نشؤة القانون البحري  

   القانـون البـحري  بالػ القدم ، فظهوره ٌعود إلى ذلك الوقت الذي  جرإ فٌه اإلنسان على                                                      



                                              9 

 و قـــد درج شراح القانون البحري على تقسٌــم. ركوب البحر  مند قرون عدٌدة قبل المٌالد

 مرحلـة العصــر القدٌم ، مرحلة العصور : تارٌخ نشؤة القانون البحري إلى ثالثة مراحل هً

 (.1)الوسطى ، و أخٌرا مرحلة العصر الحدٌث 

II مرحلة العصور القدٌمة           1 ـ  

 فقد مـارس الســــومرٌون .      ظهرت عادات و أعراؾ القانون البحري مند أقدم العصور 

 ، كما كانت جزٌرة فٌلكـــه  (خلٌج البصرة  )نشاطا تجارٌا بحرٌا عن طرٌق الخلٌج العربً 

 الكوٌتٌة من قواعدهم التجارٌة البحرٌة التً  ٌنطلقون منها إلى سواحل الهند و شرق القــارة 

 و حسب  . (2)اإلفرٌقٌة  و كان لقدماء المصرٌٌن نشاطا تجارٌا بحرٌا فً البحر األحمــــــر

 األستاذ صالح الدٌن عبد اللطٌؾ الناهً ،أن العادات و األعـراؾ التً كانت مرعٌة من قبل 

 المصرٌٌن  القدامى  قد امتد العمل بها إلى سواحل البحر األبٌض المتوسط ، و كانت بمثابة 

 ( . 3)خمٌــــــــرة  بالنسبــة ألعراؾ الفنٌقٌٌن البحرٌة

 .                                                  و كان للعرب ، قبل اإلسالم ، نشاط تجاري فً البحر األحمر و البحر العربً و الخلٌج

 و قد اعتنوا ببناء األساطٌل التجارٌة و الحربٌة ، و مكنهم ذلك من بسط سٌادتهم على  البحر 

 األبٌض المتوسـط قرونا،و كذا السٌطرة على التجارة البحرٌــة فً الشـــــرق والؽـرب و قد 

 كانــت عادات و أعـــراؾ التجـــارة البحـــرٌة من صنـــع التجـــار و لٌــس مــن صنــــــع 

 (.4)سلطــةرسمٌـــة 

    و لما ظهر اإلسالم ، أعلن مبدأ حرٌة التجارة و المالحة و السعً فً مناكــــب األرض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8البارودي، المرجع السابق ، ص  (1)

  .3الناهً  المرجع السابق، ص  (2)

 . نفس المرجـــع  ( 3)

   .4نفس المرجع ، ص  ) (4)
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 برا و بحرا طلبا للــرزق دون بؽــً و فساد فــً األرض ، ففــً هــذا السٌــــاق  قال جل 

 ؼٌر أنه ، و حســـــب أؼلبٌة الشراح ،...". و أسعوا فً مناكبها و كلوا من رزقه " شؤنه 

 فالفنٌقٌــــــــون                                 . إن أبرز آثار للقانون البحري ترجع إلى القرن الحادي عشر قبل المٌالد  

 عرفوا مند القرن المذكور نظام الرمً فً البحر الذي ٌعرؾ فً وقتنا المعاصر بنظــــــام  

 الخسابر البحرٌة المشتركة أو العوار المشترك ، و هو نظام تم تطوٌره و استمر العمــل به 

 و عرؾ اإلؼرٌــق.فً التشرٌعات البحرٌة المختلفة

 نظام عقد قرض المخاطر الجسٌمة مند ستة قرون قبل المٌالد ، و هو نظام أضحى معتبـرا

 من قبل الشراح أصل التؤمٌن البحري ، ثم عرؾ الرومان نظام الخسابر البحرٌة المشتركة

 و عقد  قرض  المخاطر الجسٌمة و أضافوا لذلك أنظمة أخرى أبرزها فكرة النٌابة  التــــً

 بموجبها أمكن  لمن تعاقد مع ربان السفٌنـــــة أن ٌطالب مجهز السفٌنة مباشرة لكــون ربان 

 .السفٌنة ناببا عن المجهز

II العصـــور الوسطى2 ـ  

     ٌحصر الشراح العصور الوسطى فً الفترة الممتدة من القرن السابع و القرن الخامس 

 و قد ازدهرت التجارة البحرٌة فً هذه الفترة بفضل عامل أساسـً ٌتمثل. عشر المٌالدي 

 فً قٌام الحـروب الصلٌبٌة فً القرن الحادي عشر المٌالدي و ما ترتب عنها من  انتعاش                                  

 الخ ، و قد أدى ذلك إلى...نقل الجنود ، المإن ، العتاد الحربً  )فً نشاط النقل البحري  

 إتباع عادات و أعراؾ بحرٌة فً موانا ؼرب أوروبا ، تم تدوٌنها فً مجموعات عـــدة

 ربما أهمها تلك المذكورة أدناه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5البارودي، المرجع السابق ، ص  (1)

 .11نفس المرجع ، ص  .(2)
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 أ ـ مجموعة قواعد أولٌرون 

 عباس حلمــً،)   حسب الرأي الراجح ، ٌرجع تارٌخها إلى القرن الثانً عشرة المٌالدي 

 و قد دونت فٌها أحكام القضاء البحري التً استقر علٌها فـــــً . (2المرجع السابق ، ص 

 و أطلقت علٌها تسمٌة مجموعة قواعـــــد                 . الموانا الفرنسٌة المطلة على المحٌط األطلسً 

 و قد انتشـــــرت األحكام. أولٌرون نسبة إلى جزٌرة أولٌرون التً كانت فٌها محكمة بحرٌة 

 . المتضمنــة  فً هذه المجموعة خارج حدود فرنسا ، و بلؽت بحر البلطٌق و بحر الشمال 

 بـ ـ مجوعة قنصلٌــــــة البحــــــر

     الراجح أنها دونت فً القرن الرابع عشر المٌالدي باللؽة المحلٌة ألهالً برشلونــــة ، و 

 تحمل إسم  (اسبانٌا )سمٌت بهذه التسمٌــــــة نسبة إلى محكمة كانت قابمـــة بمدٌنة برسلونة 

 .قنصلٌة البحر  كما انتشر احتـرام قواعدها على سواحل البحر األبٌض المتوسط 

 ج ـ مجموعة مرشد البحر 

 و قـــد.     وضعت هذه المجموعة فً القرن السادس عشر المٌالدي بمدٌنة روان الفرنسٌة 

 .تضمنت أساسا قواعد تفصٌلٌة للتؤمٌن البحري بحٌث كان لهذه المجموعة السبـــق فً ذلك

 د ـ مجموعــــــة وسبــــً 

 و تضمنـت .     حسب الشراح ، قد تم إعداد هذه المدونة فً القرن الثالث عشر المٌـــالدي 

 .                                                              العادات و األعراؾ البحرٌة التً كانت مطبقة و مرعٌة فً منطقة بحر البلطٌق 

II مرحـلة العصـــر الحدٌث3 ـ  

     تمٌز العصـــر الحدٌث ، مند ظهور أول تقنٌن بحري فرنسً فً عهد الملك الرابع عشر 

  الذي عرؾ باسم أمر البحرٌة ، و حظً بشرح و تعلٌق كبار فقهاء القرن الثامن1681فً 

 و قد استمد أمر البحرٌة الفرنسً المذكور معظــــــــم.عشر ، بظهور تقنٌنات بحرٌة عدٌدة 
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 أحكامه من العادات و األعراؾ البحرٌة القدٌمة ، كما أنه كان مصدرا لقواعد الكتاب الثانً  

  . 1808 و الــذي شرع فً العمل به فً سنة 1807للتقنٌن التجاري الفرنسً الصادر فً 

 و قد تؤثرت به فٌما بعد دول عدة من مختلؾ أنحــــــاء العالم ، نذكر منها بلجٌكـــا ، مصر، 

 (.1)لبنان ، الجزابر ، و بعض دول أمرٌكا الالتٌنٌة 

    و فً برٌطانٌا التً كانت و ال تزال من الدول التً تعتمد على البحر بكثرة ، ظهر فــــً

  .1894 قانون المالحة البحرٌة ، و تم تعدٌله فً سنة 1857 سنة 

 ، 31/12/1963 المإرخ فــً 63/403    أما فً الجزابر فقد تم ، بموجب المرسوم رقم 

 تمدٌد العمل  بعد االستقـالل، بؤحكام التشرٌع الفرنسً الساري المفعـــــــــول أنداك  المتعلق 

 بهـذا المجال ما عدا ما كان ٌتعارض منه مع السٌادة الوطنٌة ، ثم وضع أول تشرٌع بحــري

 ،و تم تعدٌله  ألول مرة بموجب القانـون (2 )80/ 76 بموجب األمر 1976 أكتوبر23فً 

  أوت من 15،ثم خضع لتعدٌل و تتمٌم جزبً ف1998ً جوان 25 المإرخ فً 98/05رقم 

 و إلى جانب ذلك ، تم وضع نصوص خاصة تتعلــــــق بمواضٌـــــع من . (3 )2010سنـة 

  الذي ٌحدد عرض المٌاه اإلقلٌمٌـــــــة 1963مواضٌع القانون البحري ، نذكر منها مرسوم 

 الجزابرٌة باثنى عشرة مٌل بحري ،و ٌخصص الصٌـــد فً هذه المٌـاه للسفــــــــن الوطنٌـة 

 .أمـا األجنبٌة فؤخضعها للحصول على الترخٌص المسبق من السلطة العامة المختصة 

IIIـ مصادر القانون البحـــــري  

          ٌقصد بمصادر القانون البحري المصادر المختلفة التً تستمد منها القواعـد القانونٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12البارودي ، المرجع السابق ، ص  ) (1)

  .29العدد  / 1977الجرٌدة  الرسمٌة  لسنة   (2)

  .46العدد  / 2010 ؛ أٌضا الجرٌدة الرسمٌة لسنة 47العدد /1998الجرٌدة الرسمٌة لسنة  (3)
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 و مصـــادر . التً تضبط العالقات التً تدخل فً دابرة العالقات التً ٌحكمها هـذا  القانون 

 مصادر رسمٌة   و                                          : القانــون البحـري هً ، كسابر  فروع القانـــــــون ، تنقسم إلى قسمٌن 

 .مصادر تفسٌرٌة ، و نعرض لدراسة كل قسم على حدة و ذلك على التوالً 

III ـ  المصادر الرسمٌة للقانون البحري1ـ  

 القانـــونٌة      ٌقصد بالمصادر الرسمٌة للقانون البحري المصادر التً تستقى منها القواعد 

 .التشرٌعو العرؾ: و هذه المصادر هً. التً ٌجب على القاضً أن ٌرجع إلٌها قبل ؼٌرها

 أ ـ التشـــــرٌع

      لقد أضحـى التشـرٌع فً العصـر الحدٌث هـو المصــدر األول من مصادر أي فرع من 

 فروع القانـــــــون  ، و هو الذي ٌرجع إلٌه قبل أي شًء آخر للبحث عن الحكم القانونً فً 

  76/80و ٌؤتً فً مقدمة المصادر التشرٌعٌة للقانون البحري  األمــــر . النزاع  المطروح 

  المتضمن القانون البحري  المعــدل و المتمـم بالقانــون 1976 أكتــــــوبر 23 الصادر فً 

  10/04، و المعدل و المتمم أٌضا بالقانـون رقم 1998 جوان 25 الصادر فً 98/05رقم

 كما تعد أحكام قوانٌن خاصة تنظم موضوعات معٌنـــــة من  .2010 أوت  16المإرخ فً 

 مواضٌع القانـــــون البحــــري  ، مثل قانون الصٌد البحري مصدرا  للقانون البحــــري ، و 

 نــفس  الشـــًء ٌقـــال  بالنسبــة  للمراسٌــم و القــــرارات التنظٌمٌـــــة و التنفٌذٌـــــة ذات 

 . الصلـــة

     إلى جانب ذلك ، فاإلحالة إلى بعض القوانٌن األخرى لتنظٌم موضوعات معٌنــــة تعنــً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .25مدحت ، المرجع السابق ، ص  .(1)
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 أن القانون المحٌل لم ٌعن بتضمٌن أحكامه أمرا محددا فً خصوص ما أحال بـــه ،و إنمــــا

 قانـــون التؤمٌنات االجتماعٌـــة أو قانـــون العمل أو قانون  )ترك ذلك للقانون المحٌل إلٌـــه 

 . ،بما فً ذلك ما قد ٌطرأ علٌه من تعدٌل أو تؽٌٌر (التسجٌل

        و فضال عن ذلك ، تعد المبادئ العامة فً القانون المدنً و التجاري مصدرا رسمٌا

 فحٌنما ال ٌوجد حكم فً القانون البحري أو القوانٌن و األحكام التً ٌحٌل. للقانون البحري 

 إلٌها القانون البحري ، فإنه ٌتعٌن الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة فً القانون  المدنــً

 ومن ناحٌة أخرى ، تعد المعاهدات و االتفاقٌات الدولٌــة جزءا من . (1)و القانون التجاري

 و نذكر من.التشرٌع  ٌلتزم القاضً بتطبٌقها متى صدر تشرٌع داخلً  بالتصدٌــــــق علٌها 

 هذه االتفاقٌــــات  على سبٌــل المثال ،االتفاقٌـــة الخاصــــة بتوحٌـــــد بعــض القـــــــواعد                      

 المطبقة فً  مٌدان  المساعدة  و اإلنقاذ البحرٌٌن التً انضمت إلٌها الجزابر بالمرســـــــوم

 27/4/79 ؛ االتفاقٌـــة الدولٌة حول  اإلنقاذ  فً البحر  المبرمــــــة بهامبورغ فً 64/70

  ، و االتفاقٌة الدولٌــة المتعلقـــــــة81/340و  التً  انضمت إلٌها الجزابر بالمرسوم رقم 

  و التً صادقت علٌها الجزابر1974بإنقاذ الحٌاة البشرٌة فً البحر المبرمة فً لندن سنة 

  .83/510: بموجب المرســــوم رقم

 ب ـ العــــــــــــــــــــــــــــرؾ

     ٌقصد بالعرؾ أو األعراؾ البحرٌة قواعد السلوك  البحرٌة التً درج المشتؽلون فــــً 

 (.  2المالحة البحرٌة على  إتباعهـا فترة طوٌلة من الزمن فؤكسبها فً نفوسهم صفة اإللزام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .34مدحت ، المرجع السابق  ، ص  (1)

 37نفس المرجع ، ص  (2)
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    و ٌعد العرؾ مصدرا رسمٌا من مصادر القانون ٌلً التشرٌع مباشرة،ٌلجؤ  إلٌه  القاضً                                             

 و العرؾ البحري لٌس فقط المصدر الرسمً الثانً. حٌن ٌعوزه نص تشرٌعً ٌحكم النزاع

 ، بل ذو أهمٌة خاصة فً القانون البحري، و ذلك (مدنً . المادة الثانٌة ق)للقانون البحري 

 لمواجهة التطور السرٌع و المستمر فً هذا الفرع  من فروع القانون لمواجهة  الفـــــروض                                                  

 .العملٌة المتجددة و مالحقة حاجٌات المالحة البحرٌة 

     و إذا كان األصل أن العرؾ البحري ٌلً التشرٌع فً المرتبة فال ٌمكنه من ثمة أن ٌلؽً

 نصا تشرٌعٌا قابما ، ؼٌر أن القضاء كثٌرا ما ٌقر أعرافا بحرٌة مخالفة لنصـوص تشرٌعٌـة

 (. 1)إذا ثبت توافر أركــــــــان القاعــــدة القانونٌــــة فً شؤنهــــا

       و تقدٌر قٌام العرؾ هو من سلطة قاضً الموضوع الذي هو بمنؤى عــــن رقابـــــــــة                                           

 كما أنه و إن كان عمل التثبـت من قـٌام العـــرؾ متروكا   .(المحكمة العلٌا )محكمة النقض 

 لقاضً الموضـوع ، فإنه ال ٌعفــى الخصم من بٌــــان دلٌلـــــه على قٌامه و  المصدر الذي 

 و إثبــــات  العــرؾ  ال ٌتقٌد بوسٌلة . (2)استقى منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم فً وجوده 

 بعٌنها من وسابل اإلثبات ، إذ أن هذه األمور من قبل الواقع  المادي الذي ٌجوز إثباته بكافة 

 .طرق اإلثبات القانونٌة 

 و العادة .     و قد تلعب العـادات البحرٌة أٌضا دورا مهمـا فً فـض النـــــزاعات البحرٌة 

 البحرٌـــة هً عادة استقـــــر األمر على إتباعها دون أن ترقى مع ذلك إلى مصاؾ القاعدة 

 فهً تستمد  قوتها اإللزامٌة من افتراض انصراؾ إرادة الطرفٌن إلى األخذ بها ، . القانونٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .37مدحت ،المرجع السابق  ،ص  (1)

  .36نفس المرجع ، ص  (2)
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 و  العادة أو العادات البحرٌة .و لذلك  فمن الجابز لهما االتفاق صراحة على استبعاد تطبٌقها

 قد تكون محلٌة ٌقتصر تطبٌقها على مٌناء معٌن فقط دون  ؼٌـره مـن موانا الدولة أو عامة  

 ٌعمل  بهــا  فـً كـل مـوانا  الدولة ، كما قد تكون دولٌة ٌسري  العمل  بهــا  فً مــــوانا 

 (.1)جمٌع البلدان البحرٌة 

III المصادر التفسٌرٌــــــــة2 ـ  

    تؤخذ هذه المصادر تسمٌــة المصادر التفسٌرٌة ألنها ، على عكس المصادر الرسمٌـــــة ، 

 .  و تشمل القضاء و الفقه .هً ؼٌر ملزمة للقاضً 

   أ ـ القضــــــاء                                        

       ٌقصد بالقضاء مجموعة األحكام التً تصدرها المحاكم للفصل فٌما ٌعرض علٌها مــن                                           

 قضاٌا ، و من هذه القضاٌا ما ٌكون محل النزاع فٌه واقعة معٌنة ال خالؾ فً حكم القانـون

 فً شؤنها ، فاألحكام التً تصدر فٌه ال أهمٌة لها من ناحٌة القانون ، و منها  ما ٌكون حكم 

 فاألحكام التً تصدر فٌه تفصل فً هذا الخالؾ القانونً  و توحد. القانون فٌه محل خالؾ 

 و ال ٌقتصر  مدلول . (2)مبدأ  قانونٌا هو المقصود بؤحكام القضاء كمصدر تفسٌري للقانون

 اصطالح القضاء فً مٌدان القانون البحري على أحكام و قـــرارات القضاء الوطنً وحده ، 

 بل ٌمتد لٌشمل أٌضا أحكام القضاء الدولً الصادر فً المنازعـــات  البحرٌة  الدولٌة بصفة 

 و ٌرجع ذلك إلى الصفة الدولٌة اللصٌقة بطبٌعة المالحــة البحرٌة ذاتها ، ذلك أنهـــا. عامة 

  تتم بٌن موانا دول مختلفة بٌن أفراد مختلفً الجنسٌات مما ٌسبـػ الصفة الدولٌة ؼالبا على

 و من بٌن أهم األحكام القضابٌة الصادرة فً المـواد البحرٌة. المنازعات القضابٌة البحرٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .37مدحت ، المرجع السابق ، ص   (1)

  .501الوافً فً شرح القانون المدنً ، الجزء الثانً ، ص  : سلٌمان مرقس  (2)
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 ( .                                                  1)أحكام القضاء الفرنسً و القضاء األنجلٌزي 

 ب ـ الفقــــــــــــــــــــــه

    و هو ٌقصد به مجموعة أراء كبار شراح القانون أو علماء القانون الذٌن ٌعرضون بهـــا

 لشرح القانون البحري و تفسٌره و نقذه سواء أكان ذلك فً مإلفاتهم أو تعالٌمهم أو تعلٌقاتهم

 نفس المرجـــع ،  )و ملحوظاتهــم على ما ٌصـدره القضـــاء من أحكــام فً المـواد البحرٌة 

 علما أن المقصــود بالفقــه ، فـً هذا المقـــام ، ال ٌعنً مإلفات الفقهاء أو علماء . (39ص 

 القانون الجزابرٌٌن وحدهم ، و إنما هو مدلول ٌشمل ما ٌقوم به الفقه األجنبــً عامـــــــــــة  

 الخ ، و ذلك لوحدة و تماثل المخاطر البحرٌة من جهــة، و إلى...الفرنســـً أو األنجلٌزي  

و قد لعــب العرؾ دورا هامــا و . (2)الصفة الدولٌة للمالحة البحرٌة من جهة أخرى 

 بارزا                                         

 العــرؾ دورا هاما و بارزا فً مٌدان القانون البحري، ألن صلته ال تقؾ عند تؤثٌره علـــى

 و تطور. القضاء فحسب ، بل ؼالبا ما كان و ال ٌزال هادٌا و مرشدا للمشرع البحري نفسه

 القانون البحري قد تم بتؤثٌر جهود نفر محــدود من أفذاذ الفقهاء على المستوى الدولً نذكر،

 على سبٌل المثال ،  مـــــن  بٌن فقهاء القرن الثامـــن عشر فالٌن و أمٌرٌجون،و من  فقهـاء 

 .القرن العشرٌن البارزٌن  رونٌه رودٌٌر 

IVـ ذاتٌـة القانون البحـــري  

   (.3)      ثــار جـــدل فقهً ، مند مطلع القــرن التاسع عشر ، حول ذاتٌة القانون البحري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .39مدحت ، المرجع السابق ، ص  (1)

 .نفــــس المرجــــع  (2)

  .35الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص  (3)
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  فقد نادى الفقٌه باردٌسً فً بداٌة القرن التاسع عشـــر بؤن القانون البحري ٌتسم بالعمومٌة 

 و الوحدة و الثبات و النشــؤة العرفٌة ، و هً السمات التً تجعل طبٌعة قواعده تتعارض مع 

 و سار الفقٌه دانجون على نفس الرأي واصفا القانون البحري . تطبٌق قواعد القانون المدنً 

 (.1)بؤنه القانون الذي ٌعبر القرون دون أن تصٌبـــــه الشٌخوخة

    أما الفقٌه  رٌبٌــر فهو أٌضا اعتنق فكرة ذاتٌة القانون البحري ، لكن نادى بؤن ذاتٌتـــه ال

 تكمن فً اتسام قواعـــده بالثبـــات و إنما فً استقــــــالل قواعده عن القواعد العامة للقانون 

  .( ،نفس المرجع36الشرقاوي ، ص  .) (2)الخاص 

 فقد ذهب الفقٌه بونكـاز إلى .     لكن الرأي المنادي بذاتٌة القانون البحري قوبل بالمعارضة 

 تسمٌة القانون البحري بالقانون التجاري البحري معتبرا أٌـــاه جزءا من القانــون التجـــاري 

 و حسبه أنه طالما  أن . القانون التجاري  (أي ٌكــون رفقة القانون التجاري البري  )العـــام 

 القانون التجاري العام ٌشكل مع القانون المدنً كـال  واحــدا ، فإن القانون التجاري البحري 

 (.3)ٌعتبر هو اآلخر كذلك 

    ؼٌر أن الفقه المعاصر ٌمٌل إلى أن القانون البحري ٌتمتع فعال بذاتٌة خاصة فرضتهــا

 طبٌعة البٌبة الخاصة التً ٌحكمها ، و مع ذلك فهو ال ٌستقل استقالال  مطلقا عن فـــــروع 

 القانون األخرى ، و ٌنتج عن ذلك أنه عند  نقـص قواعده ٌجب اللجوء إلى قواعد القانـــون

 المدنً باعتبار قواعــــده عامـــة ، أو لكـون القانـــون المدنً هـــو  القانــــون الربٌســــً

 (.4) للمعامالت دون أن تطبق قواعده التً تتعــــارض مع نظم القانون البحري  الخاصــة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .36الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص (1)

 .نفس المرجع  (2)

  37نفس المرجع ، ص  (3)

  .40 ـ 39نفس المرجــع ، ص  (4)
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  جــــــوان 19و قد سارت محكمة النقض الفرنسٌة فً هذا االتجاه  فً حكمهـا الصادر فـً 

  من  القانون1384بتطبٌقها للفقرة األولى من المادة  (المـورٌسٌٌر "  بشؤن السفٌنة 1951

  المدنً الفرنسً ، ألنها تعد من القواعد العامة التً  تطبق على المالحة البحرٌة  مـــادامت

 (.  1) أحكام القانون البحري لم تقض صراحة أو ضمنٌا باستبعـاد تطبٌق هذه القواعد 

  

 

                           الفصــــــل األول

               المالحــــــــة البحرٌــــة و أداة ممارستـــــــــــها 

     

    مادام موضوع القانون الخاص البحري الذي نحن بصدد دراسته هو المالحة البحرٌـــــــة 

 و السفٌنة هً وسٌلة ممارسة هذا النشاط ، سوؾ نحاول فً هذا الفصل تحــدٌد مفهـــــــــوم

 المالحة البحرٌة و أوجهها المختلفة فً مبحث أول ، ثم ننتقل لتحدٌد مفهـوم السفٌنة و شرح

 .                                            نظامها القانونــً فً مبحث ثانً 

                                المبحـــــث األول

     مفهوم المالحة البحرٌة و أوجهها المختلفة             

 .  نشرع بادئ ذي بدء فً تحدٌد مفهوم المالحة البحرٌة  ، ثم نعرض أوجههــا المختلفة 

Iـ مفهوم  المالحــة البحرٌـــــة  

I تعرٌؾ الفقـــــــه1 ـ  

     انقسم الفقه عند محاولة تعرٌؾ المالحة البحرٌة ، إذ عرفها البعض بؤنها المالحة التـــً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .40الشـــرقاوي ، المرجع السابق ، ص (1)
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 ، بٌنما عرفها البعض اآلخر بؤنها المالحة التً  تقـــوم (تعرٌؾ المكان  )تمارس فً البحر 

 ؼٌـر أنه أخــذ على التعرٌؾ األخٌر بؤنه  ؼامض و ؼرٌب ، ألن .(1)بها العابمات البحرٌة

 السفٌنة ذاتها و هً أداة المالحة تعرؾ ، مثلما سنرى الحقا ، بؤنها كل عابمة تقوم بالمالحة 

 .البحرٌة أو مخصصة لمثل هذه المالحة ،و حٌنبد  ٌتعٌن تحدٌد المقصـود بالمالحة البحرٌة

I تعرٌؾ المشرع الجزابري2 ـ  

  76/80 من األمـــــر  161   لقد عرؾ المشرع الجزابري  المالحة البـحرٌــة فً المـادة 

 المالحة التً تمارس فً البحر و فً المٌاه الداخلٌة" المتضمن القانون البحري بالقول بؤنها 

 و ٌبدو واضحا من تعرٌؾ المشرع".  من هذا القانون 13بواسطة السفن المحددة فً المادة 

 أنه جمع بٌن معٌاري المكان و األداة،و بذلك لم ٌترك الفرصة إلحٌاء الجدل الفقهً السالـؾ

 ؼٌر أن تعرٌؾ المشرع الجزابري  ٌثٌر أكثر من سإال ، فؤقل ما ٌمكن .الذكر فً الجزابر 

 قوله فً هذا الخصوص ، هو أنه  تعرٌؾ ٌســـتدعً التســــاإل عن معنى البحر و البحــث

 .عن المقصود بالمٌاه الداخلٌة ، و أخٌرا تحدٌد  مفهوم السفٌنة 

 و ٌبدو منطقٌا.      فلكً تكون المالحة بحرٌة ، ٌجب إذن توفر شرط ممارستها فً البحر 

 و . أنه ال ٌصح أن ٌتؽٌر  المفهوم  القانونً للبحر الذي قصده المشرع عن مفهومه العلمـــً

 البٌان المقصود من البحر ،  إلـى" بتعبٌر آخر أنه مثلما قال األستاذ  الشرقاوي ، ٌرجع فً 

 (.2)األوصاؾ الجؽرافٌة و الجٌولوجٌة والطبٌعٌة التً استقرعلٌها العلم فً بٌانه و تعرٌفـه

      أما مصطلح المٌاه الداخلٌة ، فنرى أنه ٌنصرؾ إلى فكرة المٌاه البحرٌة  الداخلٌــــــــــة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص  (1)

    .17نفس المرجــــع ، ص  (2)
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  للبحار ،  أي  المٌاه البحرٌـة  المحصـورة  ما  بمفهومها المتعارؾ علٌه فً القانون الدولً

 و ٌإسس. بٌـــن الخطوط المستقٌمة التً ٌقاس منها البحر اإلقلٌمً للدولة الساحلٌة و الٌابس

 لهذا الرأي واقع انعدام القنوات و األنهار الصالحة للمالحة فً الجزابر،و لهذا ٌبــــدو  ؼٌر 

 المنطقً أن تكون نٌة المشرع قد اتجهت لتنظٌم شؤن ؼٌر موجود أصال هذا من جهة ،ثم أن 

 المشرع الجزابري قد استعمل مصطلح المٌاه الداخلٌة فً  مواضع أخرى ،  نذكر منها مثال 

  من 7 المتضمن األمــالك الوطنٌـــة و فـــً المـــادة 90/30: من القانـــون رقم15المــادة 

  المتضمن القانون البحري الجزابري ،  للداللة على المٌاه الواقعة من جانب 76/80األمر 

 .الخط الذي  ٌتم ابتداء منه قٌاس المٌاه اإلقلٌمٌة

     و إلى جانب وجوب توفر شرط ممارسة المالحة فً البحرأو فً المٌاه البحرٌة الداخلٌة،

 ٌجب أن ٌمارس هذا النشاط بمنشؤة عابمة ٌنطبق علٌها الوصؾ القانونً للسفٌنة الذي  حدده

 ، (شرط األداة) المتضمن القانون البحري76/80 من األمر13المشرع الجزابري فً المادة 

 و ســـوؾ نعود لتحلٌل مفهوم السفٌنة فً حٌنه عند  بلوغ مرحلة بحث محور  أداة المالحة  

 .لكونه جزء مرتبــط ارتباطا وثٌقا  بؤجزاء ذلك المحور 

II (أوجهها) ـ أقسام المالحة البحرٌة المختلفة   

 فقـد  تكــون .      تتعدد تقسٌمات المالحـــــة البحرٌة على ضوء ضابط التقسٌــم أو معٌاره 

 المسافــة هً الضــابط ، كما قد ٌكون موضوع النشاط المالحً البحري هو المعٌار المتبع،

 لهــذا .  و كل دولة ساحلٌة تتبنى ، بما لها من سٌادة، المعٌار الذي ٌناسبها و ٌخدم مصالحها

 . بات ضرورٌا أن نعرؾ موقؾ المشرع الجزابري من هذا األمر 

  من القانون البحري بنــاء162 قسم المشرع الجزابري المالحة البحرٌة فً المادة        لقد

 كما قسمهــــا أٌضا بناء علـــى . على مقٌاس األهمٌة إلى مالحة ربٌسٌة،  و مالحة مساعدة 

 معٌار موضوعً إلى  مالحـة  تجارٌة ، مـالحة خـاصة بصٌـد األسماك و تربٌة الحٌوانات 
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 البـحرٌة، مـــــــالحة  النــــزهة،المالحة المساعدة الخاصة باإلرشاد و القطر و اإلسعاؾ و 

 اإلنقاذ و الصندل البحري و الجـــــرؾ و السبر و كذلك البحث العلمً فً البحر ، و أخٌرا 

 رحاـــــو سوؾ نقدم ش. (1)مالحة االرتفاق الممارسة فً البحـــــــر و الموانا و الفرض 

 . موجزا لكل تقسٌم  من التقسٌمٌن المذكورٌن سلفا و ذلك على التوالً 

II تقسٌم المالحة البحرٌة بناء على مقٌاس األهمٌة1ـ  

  بحري على أن المالحــــــــــة162   فً تحدٌدها ألوجه المالحة البحرٌة ، نصت المادة 

 البحرٌة تشمل المالحة التجارٌة ، المالحة الخاصة بصٌد األسماك و تربٌة الحٌـــــــــوانات 

 البحرٌة ، مالحة النزهة بقصد الترفٌه ، مالحة االرتفاق التً تمارس فً البحر و الموانا

 المخصصة فقط لمصلحة عمومٌة باستثناء السفن الحربٌة و سفن البحرٌة الوطنٌة و سفـن

 ٌبدو من هذا النص أن المشرع قد أخذ هنــــــــا. حراسة الشواطا ، و المالحة المساعدة 

 بمقٌاس أهمٌة المالحة مقسما هذه األخٌرة بناء على ذلك إلى أوجه مالحة ربٌسٌة تقــــــوم

 مالحة صٌــــــــد )أو للصٌد  (مالحة تجارٌة )بها السفن بقصد نقل البضابع و األشخاص 

 ، أو للنزهة ، أو مالحة االرتفاق الممارسة فً البحر و الموانا ، أي ٌنــــــدرج (األسماك

 و مالحة. (2)تحت هذا النوع جمٌع أنواع أو صور المالحــــة البحرٌــة بحـسب ؼرضها 

  مساعدة و هً التً تقـــــــــوم بها سفـــن معٌنـــــة ال بقصد تحقٌق أحد األؼراض السالفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  المرجع السابق 76/80 من األمر 162أنظر المادة   (1)

  19الشرقوي ، المرجع السابق ، ص  (2)
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 الذكر ، و إنما لمساعدة السفٌنــــة الممارسة لنشاط مالحً ربٌسً  على تحقٌق الؽـــــــرض

  المخصصة له ، و مثال ذلك سفن اإلرشاد و القطر و اإلسعاؾ و اإلنقــــــــاذ ،و الصنـــدل 

 .البحري  و الجرؾ، و السبر، و كذلك البحث العلمً فً البحر 

      و الشك أن هذٌن النوعٌن من المالحة تنطبق علٌهما أحكام القانون البحري لكونهمـــــا

 .وجهان للمالحة البحرٌة التً تشكل موضوع القانون البحري 

II (المعٌار الموضوعً) تقسٌم المالحة البحرٌة بناء على مقٌاس النشاط أو الؽرض 2 ـ 

  من القانون البحـــــــري بناء على 162      قسم  أٌضا المشرع المالحة البحرٌة فً المادة 

 :    مقٌاس الؽــرض إلى األقسام اآلتٌــــــــــــــــة

II ـ المالحــــــة التجارٌــــــــــة1 ـ2 ـ  

     و هً المالحة البحرٌة التً تستهدؾ الربح ، و تقوم  بها عادة السفــن المخصصــة لنقل 

 و هذا النـــوع من المالحــة البحرٌـــة هو األكثـــر انتشارا على  . البضـــابع و المسافرٌـــن 

 اإلطالق ، و ذلك بسـبب االستعمـال المكثــؾ للسفـن البحرٌـة فً نقل األشخاص و البضابع

 و تصدر هذا النــوع . بحرا نظرا لقلة تكلفة هذا النقل مقارنة  بتكلفـــة وسابل النقل األخرى 

 من المالحة المرتبة األولى من ناحٌة األهمٌــــة ، قد ٌكون هو السبـب الذي جعـــل المشرع  

 و القانون البحري قد وضع أصال لضبـط التجـــارة . 162ٌعطٌها مكانة الصدارة فً المادة 

 البحرٌة ، و من ثمة فال توجد شبهة ، كما  ال ٌوجد  خالؾ فقهً بشــؤن خضوع هذا النوع 

 (.                                        1)ألحكام القانون البحري 

II المالحة الخاصة بالصٌد2ـ 2 ـ  

 و بتعبٌر آخر، هً كل عمل ٌهدؾ إلى قنص .      و هً المالحة التً تقوم بها سفن الصٌد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .13،ص 1995القانون البحري الجدٌد ، الدار الجامعٌة الجدٌدة للنشر،: مصطفى كمال طه (1)
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 أو تربٌة أو استخراج الحٌوانات أو النباتات التً ٌشكل فٌها البحر البٌبة العادٌة للحٌــــاة أو

  المإرخ 94/13ٌشكلها فً أؼلب األحٌان ، و هذا حسب المادة  من المرسوم التشرٌعً رقم

 كما أنه و لو أن الصٌد ال ٌعد بذاته عمال .  المحدد للقواعــد العامة للصٌد 28/5/1995فً 

 تجارٌا بوصفه من األعمـال  االستخراجٌة ، فقد أضحى اإلجماع منعقدا الٌوم على أنه نشاط 

 . ٌخضع للقانون البحــري

II مالحـــــــة النزهــــــة                                            3 ـ 2 ـ  

   و مالحة النزهة هً تلك التً  ٌقصد بها الترفٌه و التروٌح عن النفس  و التمتــــــــع دون

 كما أن  العابمة  التــــً ٌتم استخدامها فً هذه المالحة ٌطلق علٌها .السعً للربح و التداول 

 (.1)" الٌخــــــت " عــــادة  تسمٌة 

II المالحـــة المســـــاعدة4 ـ 2ـ  

     و هً تلك المالحة التً تمارسها السفن لٌس قصد استؽالل البٌبة البحرٌة فً وجه  مــن

 األوجه المتعددة، بل تقوم بها قصد مساعدة و مد العون للسفن البحرٌة األخرى التً تمارس     

 و تؤخذ هذه  المالحـة عدة صـــــور.(2)إحدى أنواع المالحة البحرٌة الربٌسٌة السالفة الذكر

  حددها المشرع فً مالحة اإلرشاد  ،مالحة القطر ،مالحة اإلسعاؾ ،  اإلنقــاذ  ، الصندل 

 (.3)البحري ، الجرؾ ، السبر ، و كذلك البحث العلمً فً البحر

IIالمرسى أو المراسـً) مالحة االرتفاق الممارسة فً البحر و الموانا و الفرض 5 ـ2 ـ 

       ٌقصد بمالحة االرتفاق، المالحة  التً تمارس فً البحر و الموانا و الفرض بواسطـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .29الناهً ، المرجع السابق ، ص  (1)

  ،2004الوجٌز فً القانون البحري ، دار الجامعة الجدٌدة االسكندرٌة ، : هانً دوٌدار (2)

 .  المتضمن القانون البحري ، المرجع السابق 76/80 من األمر 162أنظر المادة  (3)
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 سفن تخصصها الدولة أو األشخاص االعتبارٌة العامة لخدمة عامة و ؼٌر تجارٌة  مثـــــــل                                             

و .(1)و التعلٌم و المنابــر و التموٌن الٌوخت الحكومٌة ، سفن اإلطفـاء والمستشفٌات

 تخضع

 سفن مالحة االرتفاق ، كقاعدة عامة ،ألحكام القانون البحري بالرؼم من أنها مالحة تمارس 

 و ال تشد عن القاعدة المذكورة سوى سفن المالحــة  العامة الحربٌة . قصد أداء خدمة عامة 

  . 162و سفن البحرٌة الوطنٌة و سفن حراسة الشواطا  تؤسٌسا على  المادة 

 و .  تقسٌم المالحة البحرٌة بحسب موضوعها إلى األقسام السالفة الذكر له ما ٌبـرره إن    .

 إن كانت تشترك فً خضوعها لبعض من أحكام القانون البحري ، فإن كل صنؾ منها ٌنفرد

  من القانون البحري مثال 166فالمادة . فً الخضوع لبعض آخر من أحكام القانون المذكور 

 تخصص المالحــة التجـــــارٌة بٌن المــــوانا الجـــــــزابرٌة للراٌة الجزابرٌة  إال فً حالة 

 االستثناءات المقررة من قبــل الوزٌر المكلؾ بالبحرٌة التجارٌة تطبٌقا لالتفاقٌات  الحكومٌة 

 .  تخضع جمٌع سفن المالحة التجارٌة لإلرشاد البحري 173كما أن المـــــادة  . المشتركة 

  من نفس القانون بتخصٌص مـــالحة الصٌـد فً 169و زٌادة على ذلك ، تقضــــــً المادة 

 حــدود المٌــاه اإلقلٌمٌـــة لرجال البحر و السفن الجزابرٌة مـــاعدا فً حالة الحصول على 

  من 167ترخٌص من الوزٌر المكلؾ بالبحرٌة التجارٌة أي وزٌر النقل، كما تذهب المادة 

 القانون المذكور إلى تخصٌص مالحة المساعدة بجمٌع صورها و مالحة االرتفاق المتممة 

 .   داخــــل حدود المٌاه اإلقلٌمٌة الجزابرٌة للراٌة الجزابرٌة 

IIIـ أقسام المالحة التجارٌة و مالحة الصٌد  بناء على معٌار المدى  

      قسم المشرع البحري الجزابري كل من المالحة التجارٌة و مالحة الصٌـــــد بناء علــى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .98دوٌدار،المرجع السابق ، ص (1)
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 :                                                  و ذلك على النحو اآلتً" المدى أو المسافة " ضابط أو معٌار آخر هو ضابط 

IIIأقسام المالحــــة التجارٌــــــــــــــــــــــــــة1ـ ـ  

     لقد قسم المشرع الجزابري المالحة التجارٌة باالستناد لضابط أو معٌار المـــدى  الــــذي

 المالحة البحرٌــــة قرب السواحل على نطاق : تمارس فٌه هذه المالحة إلى ثالثة أقسام هً 

 .ضٌق ، المالحة المحدودة ، و أخٌرا المالحة ؼٌر المحدودة 

III المالحة البحرٌـة  التجارٌة قرب السواحل على نطاق ضٌق1 ـ 1 ـ  

     لم ٌحدد المشرع النطاق الجؽرافً الذي تمارس فٌه صور المالحـة البحرٌة التجارٌـــــة 

 موضوع"  بؤن تكون حدود تلك المناطق 165المختلفة   السالفة الذكر، بل قضى فً المادة 

 ، و هو  بذلك ترك أمر تحدٌد النطـاق " قرار ٌصدر عن الوزٌر المكلؾ بالبحرٌة التجارٌة  

 أو  المجال البحري الذي تمارس فٌه كل صورة من صور المالحة البحرٌة التجارٌة  لوزٌر 

 و قد  جرى العمل على حصر ممارسة نشاط المالحة التجارٌة  قرب السواحل على . النقل 

 .     نطاق محدود فً نشاط النقل بٌن مٌنابٌن وطنٌٌن 

III المالحة البحرٌة التجارٌة الساحلٌة المحدودة2 ـ1 ـ  

 ،(نقل األشخاص و البضـــابع )     و هً صورة ثانٌة من صور المالحة البحرٌة التجارٌة 

 . تختلؾ عن سابقتها من ناحٌة النطاق البحري الذي تمارس فٌه بحٌث أنه نطــــاق أوســــع 

 و تمارس عادة بٌن الموانا الجزابرٌة و الموانا األجنبٌة الواقعة فً  البحـــــــــر األبٌض 

 المتوسط و البحار التابعة له إلى ؼاٌة قناة السوٌس شرقا و المحٌط األطلسً ؼربا و بحـــر 

  ؼربا و جنوبـــــا20 ـ 50المانش دون أن تتجاوز خطوط طول و عرض معٌنة حددت بـ 

 .الخط الموازي لمدٌنة نواقشــــــــــــــــــــــــــــــــــوط 

IIIالمالحة البحرٌة التجارٌة ؼٌر المحدودة3ـ1ـ  

      و هً التً تمارس خارج منطقتً الصورتٌن السابقتٌن ، و بدلك فنطاقها أو مجـــــــال
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 .                                               ممارستها أوسع بكثٌر عن نطاقً الصورتٌن السابقتٌن 

      و لهدا التقسٌم أهمٌة،تتمثل فً خضوع كل صورة لبعض من القواعد تنفرد بها عن بقٌة

 فالمالحة البحرٌة التجارٌة قرب السواحل على نطــاق ضٌــق مثـال تتمٌــــز عـــن. الصور 

 ؼٌرها من حٌث تخصٌص ممارستها من قبل السفن الحاملة للراٌة الجزابرٌة كؤصل عام ،و

 ال ٌمكن ألٌة سفٌنة أجنبٌة القٌام بها إال بعد الحصول المسبق على ترخٌص من  السلطـــــــة

 الذي قد ٌمنح فً إطار االتفاقٌات  المشتركــــة ، و هذا (وزٌر البحرٌة التجارٌة )المختصة 

 كما أنه بحكم  المجال. المتضمن القانون البحري 76/80 من األمر 165حسب نص المادة 

 البحري الواسع الذي تمارس فٌه المالحة البحرٌة التجارٌة ؼٌر المحدودة و الذي  ٌجعلهــــا

 عرضة لمخاطر و مشاكل مالحٌة أصعب ، فإنه منطقً جدا أن ممارسة هذا النشاط ٌخضع

 لقواعد أشد صرامة بخصوص التجهٌز المادي و التؤطٌر البشري للسفن المسخـــــــــرة  أو

 .     المستخدمة فً هذا النشـــــــــــاط  

IIIأقســـام المالحـــــة البحرٌة الخاصة  بالصٌــــــد2ـ  

  من األمر 164    على ؼرار المالحة البحرٌة التجارٌة، قسم المشرع الجزابري فً المادة 

  المتضمن القانون البحري ، المالحة البحرٌة الخاصة  بالصٌد، بناء على مقٌاس أو 76/80

 مالحة الصٌد الساحلً ، مالحـــــة:معٌار المدى أو المسافة أو الطول ، إلى ثالثة أقسام هً

  من نفس األمر165كما نص فً .الصٌد عرض البحر ، و مالحة الصٌد على نطاق واسع 

 على أن تحدٌد المجال البحري الذي تمارس فٌه كـــل صـورة من صـور الصٌـد المذكــورة

 . هو أمر ٌتكفل به وزٌر البحرٌة التجارٌة عن طرٌق إصدار أمر فً هذا االتجاه 

IIIمالحــــة الصٌد الساحلً 1ـ2ـ   

     و هً المالحة التً تمارس قرب السواحل الجزابرٌة ، و تتم داخل المٌاه البحرٌــــــــــة                                         

   المتضمــــــن76/80 من األمر 169و قد قضت المادة . الداخلٌة أو داخل المٌاه اإلقلٌمٌة 
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 القانون البحري بؤن ممارسة الصٌد فً هذه المنطقة البحرٌة ٌخصص لرجال البحر و السفن

 الجزابرٌة ما عدا فً حالة الحصول على رخصة من قبل وزٌر البحرٌة التجارٌة  تطبٌقـــــا

 إن حكم المشرع  البحــــري .لالتفاقٌات المتبادلة بهذا الخصوص و الخاصة بالسفن األجنبٌة 

 بتخصٌص ممارسة هذا الصٌد لرجال البحر و السفن الجزابرٌة ما هو ، فً الحقٌقة ، سوى

 تؤكٌد لحق مقرر لكل دولة ساحلٌة بموجب نظام البحر األقلٌمً ، و من  ثمة فحق رجــــــال

 البحر و السفن الجزابرٌة فً االستبثار ، كؤصل عام ، بهذا النشاط ثابت حتى فً ظل عـدم

 .إدراج المشرع للحكم المذكور فً األمر المتضمن القانون البحري 

 IIIمالحـــــة الصٌد عرض البحـــــر2ـ2ـ  

     وهً مالحة الصٌد البحري التً تمارس خارج المٌاه اإلقلٌمٌة لكن داخل المٌاه البحرٌــة

 التً تتبع  لوالٌة القضاء الجزابري ، أي داخل حدود منطقة الصٌد الخالصة أو المحفوظـــة 

 و هً منطقة بحرٌة تقع وراء المٌاه اإلقلٌمٌة تمتد على مدى إثنـــان  و. للدولــة الجزابرٌة  

 ثالثون مٌال بحرٌا من خط األساس ؼربا من الحدود البحرٌة الؽربٌة إلى رأس تنــــس  ، و

 تمتد على مدى إثنان و خمسون مٌال بحرٌا من خط األساس من  رأس تـــنس إلــــــى ؼاٌة

 .  الحدود البحرٌة الشرقٌة 

IIIمالحــــة الصٌد البحري على نطاق واسع3ـ2ـ  

     و هً تشمل كل نشاط خاص بالصٌد البحري ، تتم ممارسته خارج المجالٌن البحرٌٌــــن

 .المخصصٌن لصورتً الصٌد البحري السالؾ ذكرهما 

     مما تقدم نخلص إلى أن القانون البحري  محل الدراسة ، ٌتـولى تنظٌــــــم  أداة المالحة 

 ، فٌتناول  تعرٌفهــا و تحدٌد طبٌعتها القانونٌــــة و عناصر شخصٌتها  (السفـــــٌنة )البحرٌة

 و تنظٌم جنسٌتها و الحقــــوق الواردة علٌها ، فضال عن تنظٌم ضمانات  االبتمـان  (ذاتٌتها)
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 .                                            و هو  ٌحكم المالحة البحرٌة سواء كانــــت مالحة ربٌسٌة أو مساعـــــــــــــة. البحـري

 كما  ٌنظم االستؽالل التجاري للبٌبـة البحرٌة بتنظٌمـــه إٌجــار السفٌنة و النقل البحــــــــري                                         

 للبضابع و النقل البحري  لألشخاص ، فضال عن تنظٌمه أوجـــه المالحة المساعدة المختلفة 

 . الخ ...(1)كاإلرشاد و القطـــــــر 

     و فضال عن ذلك، ٌحــدد القـــانون البحري المركز القانونً ألشخاص المالحة البحرٌة، 

  أي األشخاص الذٌن  ٌساهمون فً إنجاز الرحالت البحرٌة مثل مجهز السفٌنة و الطاقــــــم 

 . ، و السمسار البحري و مقاول  الشحن و التفرٌػ وؼٌرهم   (الربان و البحارة )البحري 

       كما  ٌنظم أٌضا  عوارض المالحة البحرٌة ، أي ٌرسم القواعد المالبمة للحـــــــــد من 

 اآلثـار الوخٌمة التً قد تنجم  عن الكـوارث البحـــــرٌة و ؼٌرها من الحوادث التً تعترض 

 فٌضع القانون فً هذا الشؤن أحكام التصادم البحـــــري ، و المساعدة و . مــالحة السفٌنــــة 

 اإلنقاذ ، و الخسابر البحرٌة المشتركة  ، فضال عن لجــوء بعض التشرٌعات البحــرٌة  إلى 

 (.                  2)إدراج التؤمٌن البحري أٌضا ضمن القانون البحري 

                  

                            المبحـــــــث الثانــــــــً                      

 و نظامها القانونً (السفٌنـة  )             أداة المالحــة البحرٌة 

    نتناول هنا تحدٌد معنى السفٌنة ، طبٌعتها القانونٌة ، عناصر حالتها المدنٌة ، و أسباب 

 .    ملكٌتهــــا ، و الحقوق العٌنٌة التبعٌة علٌها 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10دوٌدار ، المرجع السابق ، ص  (1)

  .11نفس المرجع ، ص  (2)
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 I (تعرٌفها القانونً  ) ـ المعنى القانون للسفٌنــــة 

 كل عمارة بحرٌة أو آلٌــــــــة" ... بالقول بؤنها 13    عرفها المشرع الجزابري فً المادة 

 عابمة تقوم بالمالحة البحرٌة ، إما بوسٌلتها الخاصة و إما عن طرٌق قطرها بسفٌنة  أخرى

 " . أو مخصصة لمثل هذه المالحة 

     إن هذا المفهوم الموضوع من المشرع لما ٌعد سفٌنة هو الذي ٌتحدد به نطاق تطبٌـــــــق

 القواعد القانونٌة الواردة فً الفصلٌن الثانً و الثالث من الباب األول من القانون البحــــري

 المتعلقٌن ، بصفة خاصة ، 23/10/1976 المإرخ فً 76/80المتضمن فً األمر 

 بالسفٌنـة

 .البحرٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

      و عند تحلٌل تعرٌؾ المشرع المذكور أعاله ، ٌمكن أن نالحظ بؤنه لكً نكون بصــــدد

 .سفٌنة بحرٌة ، البد من توفر شروط معٌنة 

I عابمة (منشؤة ) السفٌنة عمارة بحرٌة أو آلٌة 1 ـ 

    ٌعنً دلك أن السفٌنة  بوصفها أداة المالحة البحرٌة هً من صنع اإلنسان ، فهً منشـــؤة                                           

 فقد تكون . و ال  أهمٌة بعد ذلك للحمولة .(1)ٌتم بناإها بؽٌة استخدامها فً المالحة البحرٌة 

 آلٌة ذات حمولة )أو صؽٌــــرة الحجم  (عمارة ذات حمولة كبٌـــــــرة )المنشؤة كبٌرة الحجم 

 كـذلك ال أهمٌـــــــة بعد ذلك لطرٌقة البناء ، أو أوصاؾ السفٌنة من حٌث الشكل  . (صؽٌرة 

 كما أنه ال أهمٌة لطرٌقة تسٌٌرها، .و مادة صنعها و قدرتهـا على مواجهة المخاطر البحرٌة 

  أو أي سواء كانت تسٌر بالشراع أو بالبخار أو أي  نوع آخــر من أنـــواع الطاقة المعروفة

 . عن طرٌق قطرها  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17دوٌدار ، المرجع السابق ، ص  (1)
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     و ٌالحـــظ على تعرٌؾ المشرع الجزابري للسفٌنة أنه ، على عكس موقؾ المشـــــــرع 

  المتضمن قانون التجــــرة1990/8المصري المعبر عنه فً المادة األولى من القانون رقم 

 البحرٌة الجدٌد ، اشترط أن تكون المنشؤة عابمة ، أي أن تتحقق المالحة بواسطة مٌاه البحر

 (.1)مما ٌجعل من القدرة على التعوٌـــم مفترضــا أساسٌــا للقدرة على المالحـة 

     و ٌنجر عن القول المتقدم استبعاد الطابرات المابٌة من السفن لكونها ال تستخدم  سطـــح

 كما .  البحـــــــر إال فً عملٌات اإلقالع و الهبوط ، أما الرحلة ذاتهـــــا فهً تتم فً الجـــو 

 تستبعد من مفهوم السفٌنة الزحافات الهوابٌة لكونها مركبات تسٌر منزلقة على وسادة هوابٌة

  و ال تالمس ببدنها مٌاه البحر ، و من ثمة فهً لٌست بمنشـــــآت عابمة ، رؼم أنها تخترق

 . البٌبة البحرٌة و تتعرض بالتالً لمخاطرها المختلفة 

I القٌام بالمالحة البحرٌة فعلٌا أوتوفر نٌة التخصٌص للمالحة البحرٌة لدى مالك السفٌنة2 ـ  

      و ٌعنً ذلك أن تكون المنشؤة العابمة  تمارس المالحة البحرٌة فً أحد أوجههـــــا  التً 

 فبدون أي شك أن  المنشؤة . سبق شرحا فعلٌا ، أو أن تكون معدة للعمل فً المالحة البحرٌة 

 مكتملة الصنع تعتبر سفٌنة ما دامت مخصصة فعلٌا للمالحة البحرٌة ،أو تخصص   للمالحة 

 ففً الواقع أن تطبٌـق بعض أحكــام القانــــــــون                                .البحرٌة و لو لم تبدأ رحالتها البحرٌة بعد 

 البحري قد ٌكون ضرورٌا أو واجبا قبل بدء المنشؤة فً ممارسـة نشاطها المالحً البحري، 

 و فً مثل هذه الحاالت ٌكفً أن تكون المنشؤة معدة للعمـــل فً المالحة البحرٌة  لتطبٌــــق 

 أما بعد أن تبدأ المنشؤة فً ممارسة نشاطهــا ،  فإنه ٌجب أن تكون مخصصة . تلك األحكام 

 فــإذا تبدل وجه التخصٌـــــــص  بؤن . بالفعل للمالحة البحرٌة حتى تحتفظ بوصفها كسفٌنة 

 خصصت المنشؤة للمــــالحة النهرٌة أو  تحولت إلى حطام بؤن فقدت بصفـــة نهابٌة قدرتها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دوٌدار ، نفس المرجع ، ص  (1)

 .نفس المرجـــــــــــــــــــع  (2)



                                           32 

 .                                                    على المالحة ، فقدت المنشؤة وصفها كسفٌنة  

      و ٌسمح عنصر القٌام الفعلً أو التخصٌص الفعلً  للمالحة البحرٌة باستبعاد العدٌد من

 إذ تستبعد  المنشآت المخصصة للمالحة فً  المٌـــــــاه.المنشآت العابمة من مفهوم السفٌنة 

 ، كما تستبعد األرصفة العابمة و الجسور العابمــــــــــــــة        (األنهار و البحٌرات  )الداخلٌة 

 و تستبعــــد أٌضا العوامات المخصصة لإلقامة و لو   أمكن  لها  القٌام .  و الفنادق العابمة 

 بالمالحة البحرٌة طالما أن هذه األخٌــــرة تتم بصفة عرضٌة و ال تمثــــــل  النشاط المعتاد

 و تستبعد أٌضــــــا بعض المنشآت التً تسٌر فً البحر دون .  المخصصة له تلك العوامات 

 أن تكون مخصصة للمالحة البحرٌة بل تقدم بعـض الخدمات داخل مرافق المالحة البحرٌـة 

 .الخ ...أو فً حــدود الموانا مثل الرافعـات المابٌـة و الكراكــات و قـــــوارب الؽطس

  كما تستبعد أٌضا من مفهوم السفٌنــة  تلــك المنشآت المخصصــة الستخــــــراج المعادن و 

 البترول،و لو لم تكن ثابتة بقاع البحر أو المحٌط، و ذلك بالرؼم مما تتعرض له من مخاطر 

 (.1)بحرٌــــــــة 

     و ال ٌقتصر وصؾ السفٌنة على جسمها أو هٌكلها، و إنما ٌشمل أٌضا مجموع الملحقات

 الالزمة لمالحتها و استؽاللها فً  الؽرض المخصصة له سواء كانت متصلة بجسم السفٌنــة

 كاآلالت و الصواري و القوارب و السالسل و الرادٌو و جهاز الرادار  و                                            , أو منفصلة عنه 

 و لما كان الوصؾ القانونً للسفٌنة ٌمتد  . (2 )شباك و آالت الصٌد فٌما ٌخص سفن الصٌد 

 ،فإن جمٌـــع التصرفات التً ترد على السفٌنة كالبٌع و الرهن و ,إلى مجموع هذه الملحقات 

 اإلٌجار و التؤمٌن تشملهـــا دون حاجــة إلى نـــص خاص ، ما لم ٌوجد اتفاق صرٌح ٌقضً 

 58 و 52بفصل هذه الملحقات من األصـل، و هذا ما ٌبدو مإكـــــــــد بنصــً المادتٌــــن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22 ـ 21دوٌدار ، المرج السابق ،ص  (1)

 . المتضمن القانون البحري الجزابري 76/80 من األمر 52 ؛ أٌضا المادة 39طه ، المرجع السابق ، ص  (2)
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 بؤن تصبح توابع السفٌنة بما فً ذلك الزوارق " إذ تقضً المادة األولى . من القانون البحري

 و كل األشٌاء المخصصة لخدمة السفٌنة  الدابمة ملك  للمشتري ، بٌنما تنص الثانٌة على ...

 ٌشمل الرهـــن البحــــــــري  المرتب على كل السفٌنة أو جزء منها ، هٌكل السفٌنة  و " أن 

 و السفٌنة مع". جمٌع توابعها باستثنــــاء حمــولتها ما لم ٌتفق  األطراؾ على خالؾ ذلك 

 .    وحـــــــدة  قانونٌة تشبه المتجر إلى حد بعٌد , من هذه الزاوٌة ,  ملحقاتهــــــا تعد 

IIـ الطبٌعة القانونٌة للسفٌــــــة  

      ال شك أن السفٌنة مال ، إذ ٌجوز أن تكون محال للحقوق المالٌة لكونها ؼٌر خارجة عن 

 التعامل بطبٌعتها أو بحكم القانون تصلح أن تكون محال للحقوق المالٌة  مثلما ٌقضً به نص 

 األشٌاء التً تخرج عن التعامل بطبٌعتهـــــــــا هً التً ال  ) من القانون المدنً 682المادة 

 ٌستطٌع أحد أن ٌستؤثر بحٌازتها ، أما الخارجة بحكم القانون فهً التً ال ٌجٌز القانـــون أن 

 و .   من القانون المدن682ًتكون محال للحقوق المالٌة و هذا حسب الفقرة الثانٌة من المادة 

 بحري على أن السفٌنة مال منقول ، و هذا ٌتفق مع التعرٌؾ العام . ق56تنص المــــــــــادة 

 فهً ؼٌر مستقرة بحٌزها و ؼٌر ثابتة .  من  القانون المدنً 683للمنقول المحدد فً المادة 

 فً حٌزها ، و إنما معدة بطبٌعتها لالنتقال من مكان إلى مكان آخـــــــر دون أن ٌحصل لها

 . تلـــــؾ 

 أن العقود المنشبة أو الناقلة أو المسقطـة                                            "  من القانون البحري على 48     و تنص المادة 

 لحق الملكٌة أو الحقوق العٌنٌة األخرى المترتبة على السفــن أو حصصها ، ٌجب أن تثبت

  بؤن تخضـع54و تضـــٌؾ المادة " . تحت طابلة البطالن بسند رسمً صادر عن الموثق 

  مـــــن3 مكــرر 457 مكرر 355تلك العقود لقواعد  القانون العام و ذلك تطبٌقا للمادتٌن 

 .قانون التسجٌـــــــل 
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  ، تعد من ناحٌة تقسٌم األموال ماال منقوال لكونها54 و 49     فالسفٌنة فً مفهوم المادتٌن 

 ؼٌر مستقرة فً حٌز ثابت ، و ٌترتب على ذلك خضوعها ألحكام القانون المدنً  الخاصـة

  تعد قاعدة الحٌازة  فً المنقول سند الملكٌـــــــة 49ؼٌر أنه طبقا للمادة . باألموال المنقولة 

 و إذا كان انتقال ملكٌة األموال المنقولة تحصل بالتراضً فإن .مستبعدة بالنسبة للسفٌنــــــــة 

 .السفٌنة ال تنتقل ملكٌتها إال بمحرر رسمً من طرؾ الموثق ٌسجل لالحتجاج به على الؽٌر

 بحري جزابري بؤن العناصر المتعلقة بشخصٌة السفن  تتكـون . من ق14   و تقضً المادة 

 و السفٌنة منظور إلٌها من هــذه الناحٌة ،. من اإلسم و الحمولة و مٌناء التسجٌل و الجنسٌة 

  تشبه األشخاص القانونٌة ، لهذا ذهب فرٌق فقهً إلى القول بؤنها شخصـا ٌتمتع  بالشخصٌة

 (. 1) القانونٌــــــــة 

        ؼٌر  أن هذا الرأي ؼٌر سدٌـد، ألن  الشخصٌة القانونٌة تثبت للشـخص الطبٌعً و ال 

 و  قد حـــــددت . تثبت   للشخص االعتباري إال على سبٌل المجاز و بمقتضى نص القانون 

  من القانون المدنً األشخاص االعتبارٌة و لم ترد السفٌنة بٌنها ، و إن   كان قــد 49المادة 

 ورد فً الفقرة األخٌرة  من المادة المذكورة أنه ٌعتبر شخصـا قانونٌا أٌضا  كل   مجموعـة  

 من األموال تثبت لهم الشخصٌة االعتبارٌة ، فإن السفٌنة تعتبر ماال حتى و إن  كانت تتمتع 

 ببعض الصفات و العناصر التً ٌتمتع بها األشخاص كما سنرى ، ألنه  لم ٌرد  فً القانون 

 البحري بؤنها تتمتع بذمة مالٌة أو حق التقاضً التً هً خصـابص هامة للشخص القانونً

  من القانون المدنً هذا من جهة ، كما لم ٌنص القانـون البحري صراحـــة 50حسب المادة 

 . على منحها الشخصٌة القانونٌة من جهة أخرى 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .36الناهً ، المرجع السابق ، ص  (1)
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    و نخلص إلى القول بؤن الرأي السلٌم هو أن السفٌنة لٌست شخصا قانونٌا ، كما ال ٌمكــن 

 القول بؤنها مال عقاري مثلما نادى بعض الفقهاء ، بل هً مال منقول بحكم طبٌعة رسالتهـا

  من القانون البحري التً تستبعد أي اجتهاد ٌخص  56من جهة ،و وفقا لصراحة نص المادة 

 ؼٌر أن كون السفن ، و خاصة تلك المخصصة للمالحة . موقعها بٌن تقسٌـــــــــــم األموال 

 التجارٌة ، ذات قٌمة مالٌة معتبرة تقوم بدور أساسً فً التجارة و االقتصاد الوطنً جعـــل

 بعض الفقهاء ٌطلقون علٌها تسمٌة العقار البحري و خصها المشرع بؤحكام خاصة تمٌزهــا 

 :و ٌمكن إجمال هذه األحكام البحرٌة الخاصة فٌما ٌلً.عـــن ؼٌرها من األموال المنقولة 

 ا ـ أن تكون جمٌع التصرفات التً ٌكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكٌة أو

 .   ؼٌره من الحقوق العٌنٌة على السفٌنة بمحرر رسمً و إال كانت باطلة، مع التسجٌل 

 ب ـ ال تكون التصرفات السابقة نافذة تجاه الؽٌر ما لم ٌتم شهرها فً سجل السفٌنة الخـاص

 .    بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ج ـ تخضع الملكٌة الشابعة للسفٌنة لألحكام الخاصة الواردة فً القانون البحري قبل الرجوع

 .    إلى أحكام القانون المدنً المتعلقة بالملكٌة الشابعة 

 د ـ تخضع حقوق األمتٌاز الواردة على السفٌنة ألحكام االمتٌازات البحرٌة المنصوص علٌها

 . من القانون البحـــــــري 91 إلى 92   فً المواد من 

 هـ ـ ٌتم رهن السفن البحرٌة وفقا ألحكام الرهن البحري المنصوص علٌها فً المــــــواد من

 و هذه األحكام تجعل من الرهن البحري رهنا ؼٌر          .  من القانون البحري 71 إلــــــى 55   

 .                          حٌازي ، أشبه بنظام الرهن الرسمً 

 و ـ ٌتـــم الحجز التحفظً على السفٌنة وفقا ألحكام الحجز التحفظً الواردة فً المـــواد من
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  المعدل و2010 أوت 15 المإرخ فً 10/04: من القانون رقم7 مكرر 160  إلى 150

 .  المتضمن القانون البحري 23/10/1976 المإرخ فً 76/80 المتمم لألمر 

  ي ـ أن ٌتم الحجز التنفٌذي على السفن طبقا ألحكام الحجز التنفٌذي الواردة فً المواد مـن

  المشار إلٌه أعاله المعدل و المتمم بالقانون الصادر ف76/80ًمن األمر 160 إلى 150 

  .2010 أوت 

III ـ الحالــــــة المدنٌــــــة للسفٌنــــــــــــــــــــــــــــــة  

 و فً هــــذا.      درجت القوانٌن البحرٌة على النص على عناصر لحالة السفٌنة المدنٌة 

 تتكون العناصر المتعلقـة "  من القانون البحري الجزابري بؤن 14السٌاق ، قضت المـــادة 

 و سوؾ نتناول كــل". بشخصٌة السفن من اإلسم و الحمولة و مٌناء التسجٌل و الجنسٌـــة 

 :هذه العناصر بالشرح أدناه على التوالً 

 : ـ إســـــم السفٌنـــــــــــــــــــــــــــــة1

 ٌجــب أن تحمـــل كـــل " القاعدة العامة هً أنه ,  من القانون البحري 16     حسب المادة 

 ؼٌرأن السفن التً ال تزٌد   حمولتهـــا".سفٌنة إسما ٌمٌزها عن العمارات البحرٌة األخرى 

  من  نفـــس19 اإلجمالٌة عن عشرة وحدات من الحمولة اإلجمالٌة ، ٌمكنها ، حسب المادة 

 القانون أن تتمٌز برقم ، كما ٌمكن فضال عن ذلك أن ٌكون لها اسم ٌتم منحه لها،و هو  ٌؽٌر

 . من نفس القانون 16أٌضا ، وفقا لما هو مقرر فً نص المادة 

      فتتمٌز السفٌنة إذن باسم عن ؼٌرها من السفن ، و هذا كما ٌرمز لكل إنسان حً باســـم 

 و ٌكتب اإلسم و ما ٌقترن به من عناصـــر، مثـــــل مٌناء .خاص ٌمٌزه عن ؼٌره من الناس

 ، كما ٌجب أن ٌكتب مٌناء  ( بحري17م )التسجٌل، علـــى  مقدمة السفٌنة و كل طرؾ منه 

  .( بحري19م  )التسجٌل تحـــت إسم السفٌنة الوارد على مقدمتها 
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  الجهة التً لها حق اختٌار اإلسم للسفٌنة و تؽٌٌره1 ـ 1

 على أال( بحري 2المقطع /16م)   مالك السفٌنة هو الجهة التً لها حق اختٌار إسم السفٌنة 

 ٌختار إسما تحمله إحدى السفن ، ألن تشابه األسماء ٌإدي إلى وقوع مشاكل فً العمـل ،  و

 و للتؤكد من عدم منح االسم المختار لسفٌنة  أخـرى .خاصة  إذا ما وقع حادث بحري للسفٌنة

 و منـــع تكرار األسماء التً تحملها السفن و من ثمة حماٌة الؽٌر الذي تتعلق حقوقه بسفٌنة 

 .   منح االسم و تؽٌٌره لموافقة السلطة اإلدارٌة البحرٌة المختصة16معٌنة،أخضعـــت المادة 

 أما إذا اختلفت جنسٌات السفن فال ضرر ٌتوقع من تشابه األسماء ، ألنه ٌمكن ، فً مثل هذه

 و ٌجب أن ٌكتب اإلسم، باعتباره أحد العــــــالمات . الحالة ، األخذ بضابط الجنسٌة للتمٌٌز 

 الخارجٌة التً لها أهمٌة كبرى فً تعٌٌن السفٌنة و تحدٌد ذاتٌتها ، بؤحرؾ عربٌة و التنٌــة

 و مادام الؽرض من اشتراط اإلسم هو تمٌٌزها  عن  ؼٌرها  . ( بحري 15م  )على السفٌنة 

 من سابـر العابمات البحرٌة األخرى ، فإننا نرى أنه من األنسب أن ٌكتب بؤحرؾ بارزة  و

 بلون مخالؾ للون السفٌنة لكً تسهل عملٌة التعرؾ علٌها  ، و  بذلك ٌتحقق الؽرض الــذي

 .قصده المشرع 

  شـــــــروط منح اإلسم و تؽٌٌره2 ـ 1

  من القانون البحري على أن شروط منح االسم للسفٌنة و تؽٌٌره تحدد 13/6   تنص المادة 

 / 4 /5و تنفٌذا لذلك صدر فــــً .(وزٌر النقل  )بقرار من الوزٌر المكلؾ بالتجارة البحرٌة 

 :                                              و هً كما ٌلً.  قرار ٌحدد الشروط التً ٌجب توفرها لكً ٌمنح االسم أو ٌؽٌر 1989

 أ ـ تقدٌم التصرٌح

    ٌتولى مالك السفٌنة تقدٌـــم تصــــرٌح للجهـــة اإلدارٌة المختصة ٌرمً إلى تسمٌة سفٌنته 

 و مادام حق. و كذلك إسم المٌناء الذي ٌرؼب فً إلحاق السفٌنة به , ٌضمنه اإلسم المقترح  
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 اقتراح اإلسم ثابت للمالك ، فٌنبؽً أن ٌرفق الطلب بعقد الملكٌة و كل الوثابق المتعلقـــــــــة

 .بالسفٌنة و المتعلقة أٌضا بهوٌة المالك 

 ب ـ الجهة التً ٌقدم إلٌها الطلب

  4م) طنا ، ٌقدم التصرٌح للوزٌــــر 100    السفن التً تساوي أو تفوق حمولتها اإلجمالٌة 

 و أما السفن ذات الحمولة األقل ، فٌقدم التصرٌح بشؤنها إلى اإلدارة البحرٌـــــة (من القرار 

 .المحلٌة 

 .ج ـ تقدٌم المستندات المثبتة للملكٌة و الموضحة لممٌزات السفٌنة 

 د ـ إذا كان التصرٌح ٌخص طلب منح أو تؽٌٌر إسم سفٌنة مخصصة للمالحة التجارٌـــــــة، 

  من القرار المذكورأعاله،10ٌجب أن ال ٌتعارض االسم المقترح مع مقتضٌات نص المادة 

 أي أن ٌكون االسم المقترح ٌخص شهداء الثورة أو الشخصٌات الكبٌرة للثورة الجزابرٌة أو 

 و إذا لم ٌتمكـــــن. الجبال الجزابرٌة أو المناجم الجزابرٌة أو الودٌان الجزابرٌة ، األسماك 

 المالك أو المجهز من تقدٌم سند ملكٌته أو ؼٌر قادر على إثبات ملكٌته أو ٌكون االســــــــــم 

 المقترح قد سبق منحه لسفٌنة أخرى ، أو كان االسم المقترح ال ٌستجٌب لمقتضٌات المـــادة

  ، تحتفظ اإلدارة بحق رفض طلب منح االســـم5/4/1989العاشرة من القرار الصادر فً 

 و ما دام موقؾ اإلدارة بالرفض هو قرار إداري ، ٌجـــــــوز . ( من القرار 5م  )أو تؽٌٌره 

 أو  (التظلم اإلداري  )للمصرح فً حالــــــة  تعسؾ اإلدارة اللجوء إلى الضمانات اإلدارٌة 

 .                                               الضمانات القضابٌــــــــــــــــــة 

  ـ حمــــــــــولة السفٌنـــــــــــــــــــــــــــة2 

 و ٌقصد بها سعة السفٌنة  . ( بحري 14م  )     لكل سفٌنــــة حمولة تساهم فً تحدٌد ذاتٌتها

 و مادامت السفن تختلؾ عــــن  .(41الناهـً ، ص  )الحجمٌـــة أي مقدار ما تستطٌع حمله 

 .بعضها من ناحٌة االبعاد ، فإنه ؼالبا ما تكون السعة الداخلٌة مختلفة 
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       و تقدر حمولة السفن وفق لطرٌقة تعرؾ باسم صاحبها ، و هً طرٌقة مورتسوم التً

  أو مابة قدم مكعـب3 م2 ,83الذي ٌساوي  (Tonneauبرمٌل  )تتخذ من الطن الحجمً 

 ٌختلؾ الطن الحجمً عن الطن الوزنً مـــــن )أساسا أو وحدة قٌاس لقٌاس حمولة السفٌنة 

 أن الطن الحجمً وحدة قٌاس طول بٌنما الطن الوزنً هــً وحـــــدة:ناحٌتٌن أساسٌتٌن هما

  1000 بٌنما الطن الــــوزنً ٌساوي 3 م2 , 83قٌاس الوزن ،و أن الطن الحجمً ٌساوي 

 (.1)( فً النظام االنجلٌزي 1016 ,050كلػ فً النظام الفرنسً و 

 الحمولة اإلجمالٌة و الحمولة الصافٌـة، فً :     و تقسم حمولة السفن عادة  إلى قسمٌن هما 

 .،و المشرع أخد بالتقسٌم األول(2)حٌن ذهب بعض الفقهـاء إلى تقسٌمها  إلى ثالثة أنواع

 :أ ـ الحمولة اإلجمالٌة

 بحري جزابري للداللة على مجموع فراغ السفٌنــــة. ق20     هو مصطلح ورد فً المادة 

 ، أي جمٌع فراغ السفٌنة بما فً ذلك األماكن  المخصصة  إلقامة  (3)بالنظر إلبعادهـــــــــا

 و الفراؼات المشؽولة بآالت تسٌٌر السفٌنــة و تلك المشؽولة للمالحة   (الطاقم )أفراد البحارة 

 .                                                و إلدارة منارات السفٌنة كحجرة القٌادة و حجرة الخرابط  

 ب ـ الحمولة الصافٌة

       مصطلح ورد أٌضا فً القانون البحري للداللة على السعة أو مجمل الفراغ المعــــــــد                                            

 الحمولة اإلجمالٌة ـ : فالحمولة الصافٌــة  هً نتاج العملٌـــة الحسابٌـــة التالٌــة . لالستعمال 

 الحمولــة= الفراؼــات المشؽولــة بؤماكــن البحــارة و الوقـــود و مخـزن المإن و اآلالت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1026 ، ص 1983المنهـل ـ قاموس فرنسً عربً ، دار اآلداب ، بٌروت ، : جبور عبد النور  (1)

  .54الشرقــــــاوي ، المرجع السابق ، ص   (2)

  .41الناهً ، المرجع السابق ، ص  (3)

  



                                          43 

 .الصافٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

   لذلك  ٌنبؽً أن ننبه إلى وجوب التفرٌق بٌن حمولة السفٌنة بمعنى سعتهـــــا ، و هً التً

 تقاس بالطن الحجمً على النحو الذي تم شرحه أعاله،و بٌن وزن السفٌنة أو ثقـل السفٌنة،و 

 و ٌقاس.هو مقدار ما تستطٌع هذه األخٌرة حمله من البضابع أو الركاب أو وقود و مـــــإن

  وزنها بوحدة تختلؾ عن وحدة قٌاس الحمولة أال و هً وحدة الطـن الــــوزنً التً تساوي 

 (.1) فً النظـام االنجلٌزي 1016 ، 05كلػ بٌنما تساوي 1000فً النظام الفرنسً 

 فجمٌع الرسوم التً تخضع لها السفٌنـة و .       و لتقدٌر حمولة السفٌنة أهمٌة عملٌة بارزة 

 التً ٌتعٌن دفعها لسلطات الموانا ، مثل رسوم دخول الموانا ، رسوم اإلرشاد ،تقدر علـى

 و هً تتخذ أٌضا أساسا لتقدٌر التعوٌض المستحق نظٌر التؤخٌر فً الشحن أو  .(2)أساسها 

 انظر  )التفرٌػ ، و كذلك لتحدٌد أجرة السفٌنة ، و فً تحدٌد مسإولٌة مالك السفٌنـة المدنٌــة 

  مثـال على أنه لتـــطبٌق 104فقد نصت المادة  . ( من القانون البحري 104 و 96المادتان 

 فٌمـــا ٌخص السفن البخارٌــــة أو السفــن ذات :  ، تحسب حمولة السفٌنة كما ٌل96ًالمادة 

 الدفع اآللً ، الحمولة الصافٌة مضافا إلٌها الحجم الذي خفض من الحمولـــــة اإلجالٌــــــــة

  لتحدٌد الحمولة الصافٌة ، نظرا للمساحة التً تشؽلها أجهزة القوة المحركــــــة،  و لجمٌع 

 و فضال عن ذلك ، قد ٌلجؤ المشرع أحٌانا إلى عنصــــــــر.السفن األخرى،الحمولة الصافٌة

 فالمشرع البحري الجزابــــــــــري مثال  أخـــذ. الحمولة فً تقرٌر بعض األحكام القانونٌة 

 بعنصرحمولة السفن فً إعفاء بعض منها من االسم،وهً تلك التً تقل حمولتها  عن عشر

 ، و إعفاء  السفن الشراعٌــة(  القانون البحري 19المادة  )وحدات  من الحمولة اإلجمالٌة 

  طن ، و السفن ذات الدفع اآللً و المخصصة  فقـــــط100التً تقل حمولتها الصافٌة عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .52الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص  (1)

 .52ص , نفس المرجع  ) (2)
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 لتحسٌن و صٌانة و مراقبة الموانا و مداخلها مــثل القاطرات و الناقالت و الجرافــــات و

 الصنادل البحرٌة ، و كذا سفن المنارات و العالمات  من  إلزامٌة اإلرشاد لكل السفـــــــــن 

 اإلرشاد هو المساعدة ) من القانون   البحري 172الجزابرٌة و اإلجنبٌة المقررة فً المادة 

 التً تقدم إلى الربابنة من قبل مستخدمً السلطة المٌنابٌة المــــرخص لها من طرؾ الدولـة

  مــن171لقٌادة السفن عند الدخول إلى الموانا و المٌاه الداخلٌة و الخــــروج منها ـ المادة 

  .(القانون البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

   و ٌعود إلى السلطة اإلدارٌة الجزابرٌة المختصــــة بعملٌة المعاٌرة المعدة لتحدٌد حمولتً 

 السفٌنة اإلجمالٌة و الصافٌة ، و هً مصلحة مٌناء تسجٌل السفٌنة ، تقدٌر محمول السفــــن

 البحرٌة الجزابرٌة و ذلك بناء على القواعد القانونٌة المحددة لنـظام معاٌرة السفن و كٌفٌات

 المعاٌرة ، و التً ٌتم وضعها بقرار وزاري مشترك بٌن وزٌــري البحرٌة التجارٌــــــــة و 

 و فضال عن ذلك ، فإن معاٌرات السفن . ( من القانون البحري 21 و 20المادتان  )المالٌة 

 تتم طبقا للقواعد الخاصة و ذلك باالستناد ألحكام االتفاقٌات الدولٌة التً تعد الجزابر طرفــا

  .                                           ( من القانون البحري22المادة  )فٌها 

     و بعد إتمام عملٌة المعاٌرة ، تقوم الجهة التً قامت بها بإعداد شهادة حمولة من نمـــادج

 شهادات الحمولة المحددة بقرار وزاري مشترك بٌن وزٌر التجارة البحرٌة و وزٌر المالٌـــة                                          

 ، و ذلك على نفقة مالك السفٌنة ثم تسلمه نسخة منها  ( من القانون البحـــــــــري21المادة  )

 و ٌقوم هذا األخٌر بإٌداع نسخة منها بمكتب تسجٌــــــل . ( من القانون البحري 23المادة  )

  .( من القانون البحري 23/2المادة  )السفٌنة الذي تسجل فٌه 

       و مما تجدر اإلشارة إلٌه فً هذا المقام ، هو أن السفن تقسم عادة  إلى درجــــــــات أو

 .الخ...سفٌنة من الدرجة األولى ، الدرجة الثانٌة  ،أو الدرجة الثالثة )درجات 
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     و تقدر درجة السفٌنة على ضوء كٌفٌة بنابهــــا و المـــواد التً استعملــت  فً بنابهــا و 

 تقوم شركات عالمٌة شهٌرة . (1)تجهٌزاتها و عمرهـــا و  مــدى استٌفابها لشروط السالمة 

 بتقٌٌم و تقدٌر درجة السفٌنة قبل منحها الدرجة التً تستحقهـــا، و تسمى هذه الشـــــــركات 

 و أكثرهذه الشركات  أهمٌة من الناحٌة الدولٌـة  ، توجد شركة . شركات اإلشراؾ البحري 

 انجلٌزٌة اسمها لوٌدز رٌجٌستر و مقرها بلندن  ، و شركة فرنسٌة تسمى بٌرو دو فٌـرٌتاس 

 و مقرها فً بارٌس ، و شركة أمٌرٌكٌة اسمها أمٌرٌكان بٌرو أوؾ شٌبٌنـج و مقرها بمدٌنة 

 و ٌبدأ اختبار تقٌٌم  السفٌنة مند بداٌة بنابها حتى إعدادها للمالحـة البحرٌة و . (2)نٌوٌورك 

 وٌستمـــر . ذلك حتى تضمن أن تقدٌــرها  سٌكون فً محله ألنها مسبولة عن هذا التقدٌــر 

 ( . 3)التقٌٌم إثناء حٌاة السفٌنـة  للتؤكد من استمرار جدارتها بالمرتبة التً منحت لها 

 .     و الدرجات التً تصدرهــا هٌبات اإلشراؾ ذات قٌمة دولٌة معترؾ بها فً كافة الدول

  و تقدٌر درجة السفٌنة هو الذي ٌعطً السفٌنة قٌمتها الفنٌة التً عادة مـــا تـــــــــإخد بعٌن 

 ففً مجال التؤمٌن مثال،نجد أن قسط  التؤمٌن على . االعتبار فً مختلؾ المعامالت البحرٌة 

 سفٌنة من الدرجة األولى  أقـل منه فً التؤمٌن على سفٌنــــــة من الدرجة الثانٌة ألن احتمال 

 تعرض السفٌنة األولى للخطر أثناء الرحلة أقل من احتمال تعرض السفٌنة الثانٌــــة له ، لما 

 . تتمتع به األولى من متانة تجعلها قادرة على مواجهة األخطار البحرٌة 

 ،(تحدٌد ثمن إٌجارهــــا  )     كما تعد الدرجة أٌضا عامل مهم لدى المستؤجر عند تؤجٌرها 

 (.4 )و عنصر أساسً فً تقرٌر ثمن بٌع السفٌنة عند بٌعها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .40البارودي ، المرجع السابق ، ص  (1)

  .53 ـ 52طه ، المرجع السابق ، ص  (2)

  .40البارودي ، المرجع السابق ، ص  (3)

 .نفس المرجـــــع  (4)
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     و بالرؼم من أهمٌة درجة السفٌنة فً مجال المعامالت البحرٌة ، و كذا الدور الذي تلعبه

 فً تحدٌد و توضٌح ذاتٌة السفٌنة، فإن التشرٌع البحري الجزابري ،عكس معظم التشرٌعات

 إن سبب ذلك. البحرٌة األجنبٌة ، لم ٌذكر الدرجة ضمن العناصر المكونة لشخصٌة السفٌنة 

 ؼٌر واضح ، و تصعب مسؤلة أو عملٌة تفسٌر موقفه فً ظل صعوبة الوصول إلى األعمال

 . المتضمن القانون البحري 76/80التحضٌرٌة التً سبقت صدور األمر 

    و للدرجات التً تصدرها هٌبات اإلشراؾ البحري قٌمة دولٌة معترؾ بها مثلما سبــــــق

 فحصول السفٌنة على درجة معٌنة من إحدى هٌبات اإلشراؾ البحري ، ٌعد قرٌنـــة. ذكره 

 .قانونٌة على صالحٌتها للمالحة ، ؼٌر أنها قرٌنة قابلة إلثبات العكس 

       و مما الشك فٌه أن هٌبات اإلشراؾ البحــري مسإولة مسإولٌة تعاقدٌة تجاه من تعاقد 

 معها على معاٌنة السفٌنة و تقدٌرها ، كالمالك و المجهز  و المإمن والمستؤجر عن كل خطؤ                                                                                       

 ٌقع من تابعٌها و خبرابها فً المعاٌنة و التقدٌر ، و ذلك بناء على أحكام مسإولٌة المتبـــوع

 ؼٌر أن هٌبات اإلشراؾ تشتــــرط. من القانون المدنً 136عن فعل التابع المنظمة بالمادة 

 أما فٌما ٌخص الؽٌر الذي ال تجمعه بالهٌبة أٌة رابطة تعاقدٌة ،.عادة إعفاءها من المسإولٌة

 بل تعاقد مع مالك السفٌنة اعتمادا على البٌانات الواردة  فً سجل الهٌبة فال تسؤل الهٌبة فـً

 مواجهته إال على أســــاس المسإولٌة التقصٌرٌة بإثبات  خطؤ وقع منها كان هو السبب فٌما 

 لحق الؽٌر من ضرر ، دون أن ٌكون للهٌبة أن تحتج  علٌه بما تدرجه فً سجالتهـــــــــا و 

 (. 1)نشراتها من شروط إعفاء من المسإولٌة لتعلق أحكام المسإولٌة التقصٌرٌة بالنظامالعام

 :(موطنها ) ـ مٌنـــــــاء تسجـــــٌل السفٌــــــــنة3

 و ٌشترط فــــــــً كل.     موطنها هو المٌناء المسجلة فٌه ،و هـو بذلك  موطن ارتباطها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .44 ـ 43طه ، المالرجع السابق ، ص (1)
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 و هو  ٌنفرد .سفٌنة جزابرٌة أن تسجل فً فً أحد الموانا الجزابرٌة ،ٌنفرد مالكها باختٌاره

 و ال ٌجوز ألٌة سفٌنة أن ٌكون لها أكثر من موطن، كما . أٌضا بتؽٌٌره متى رؼب فً ذلك 

 ٌجب أن ٌكتب مٌناء التسجٌل بؤحرؾ عربٌـة و التٌنٌة بشكل بارز تحـت إسم السفٌنة الوارد 

 و ٌختلـــؾ موطنها أو مربطها  .( من القانون البحــــــري17 و 15المادتان  )على مقدمتها 

 .فاألول هو مكان تسجٌلها، بٌنما الثانـً هــو مكان استؽاللهــــا , عن مٌناء تجهٌزها 

 .                                                                                         لتحدٌد موطن السفٌنـــة أهمٌــــــة عملٌة بالؽة سواء بالنسبة للدولة أو بالنسبة لألفــراد 

 . فبالنسبة للدولة ، ٌلعب نظام تسجٌل السفن دورا بارزا فً حٌاة الدولة البحرٌـــة المعاصرة 

 إذ بواسطتـه تتمكن الدول من التعرؾ  على  وجه  الٌقٌن على إمكانٌات أسطولها البحري و 

 المدى الذي ٌمكنها االعتماد علٌه لتلبٌة حاجٌات البالد فً مجال االستٌراد و التصدٌر و فً 

 . كمـا تتمكن بفضله من إحكام الرقابة على شروط منح جنسٌة الدولة للسفـــن. مجال الصٌد 

 أما بالنسبة لألفراد ، فإنه بفضله ٌستطٌع األفراد ، و هم ٌتعاملون مع أصحاب السفن   ، أن 

 ٌعرفوا بشكل مإكد  أعباء السفٌنة المالٌة ، فٌحددوا على ضوء ذلك القروض التً ٌمنحونها 

 .دون أن ٌعرضــــوا أنفسهم  للخطر 

     و نظرا لألهمٌة العملٌة البالؽة للتسجٌل و كذا كونه من القواعد اآلمرة  و النظام العــام ،

 516راجع  مثال المادة  )أحاطه المشرع البحري  بنصوص عقابٌة لردع أي إهمال ٌخصه 

  إلـــــى500بحري التً تعاقب المالك أو المجهز ؼٌر المالك المخالؾ للتسجٌل بؽرامة من 

  التً تعاقب كل شخص ٌرفع الراٌة الجزابرٌة فـــوق سفٌنــــة510المادة +   دٌنار 3000

 500 إلى سنتٌن و بؽرامـــة من 3ؼٌر مقٌدة فً دفتر تسجٌل السفن الجزابري بالحبس من 

  .( ألؾ دٌنار أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن20إلى 
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   و ٌتم تسجٌل السفن الجزابرٌة فً دفتر تسجٌل السفن الجزابري الممسوك  من طــــــرؾ 

 .( من القانون البحري43المادة  )السلطة اإلدارٌة المختصة ، و ٌوضع فً متناول الجمهور

 و ٌستطٌع األشخاص المعنٌون بالسفٌنة أن ٌطلبوا من أمٌن السجل شهادات قٌد أو خالصات

 .عن سجل السفٌنـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

     و ٌتم تسجٌـــل السفٌنــــــــــــة بناء على تصرٌح خطً من المالك أو المالكٌن مجتمعٌن 

 و الجهـــــة. ( 5/4/89 من القرار المإرخ فً 4المادة +  من القانون البحري 35المادة  )

 اإلدارٌة البحرٌة المختصة بالبث فً الطلب هً الوزٌر المكلؾ بالبحرٌة التجارٌة بالنسبــة                                             

  طنا أو تفوقها ، و اإلدارٌة البحرٌة المحلٌــــــــة100للسفن التً تساوي حمولتها اإلجمالٌة 

  .  ( من القانون البحري35المادة  )بالنسبة للسفن التً تقل حمولتها اإلجمالٌة عن ذلك 

     و كما ٌجب على المالك أن ٌسجل سفٌنته ، علٌه أٌضا واجب تقدٌم طلب شطـــب سفٌنته

  من القانون البحري ،و إلؽــــــــاء516 من السجل ، تحت طابلة العقوبة المقررة فً المادة 

 و هذه.  صحٌفة سفٌنته من السجل فً جمٌع األحوال المحددة فً التشرٌع الساري المفعول 

 :ما ٌلً,  و ما بعدها من القانون البحري 37األحوال هً ، طبقا للمادة 

 ،( أ من القانون البحري37المادة  )ـ إذ ؼرقت أو تحطمت أو أتلفت 

 و المقصود بالفقدان، . (ب من القانـــون البحري /37المادة  )ـ إذا فقدت أو اعتبرت مفقودة 

 فً رأٌنا، هو وصول أخبار أكٌدة تفٌد أنه ال أثر للسفٌنة أو أن السفٌنة ضبطت من طــــرؾ

  من39أما حالة اعتبار السفٌنة مفقودة ،فقد وضع لها المشرع قرٌنة قانونٌة فً المادة .العدو

 القانون البحري ،و ذلك بالنص على أنها تعتبر السفٌنة  مفقودة بانقضاء مدة ثالثة أشهــــــر

 علـــــى تارٌخ وصول األخبار األخٌرة عن السفٌنة ، فتعتبر مفقودة اعتبارا من تارٌخ انتهاء 

 .مدة  الثالثة أشهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 ج من القــــــــانون /37المادة  )ـ إذا كانت السفٌنة ؼٌر قابلة للتصلٌح أو ال تستؤهل التصلٌح 
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 و تعتبر السفٌنة ؼٌر قابلة للتصلٌح عندما ٌكون تصلٌحها مستحٌال أو عندمــــا ال. (البحري 

 ٌمكن تصلٌح السفٌنة فً المكان الموجودة فٌه و ال ٌمكن سوقها لمكان ٌتم فٌه تصلٌحهـــــــا

 و تعد السفٌنة ال تستؤهل التصلٌح حٌنما تكون كلفة                                                 . ( من القانون البحــــــــري 40المادة  )

 إصالحها أكثر بكثٌر من قٌمة السفٌنة عند البدء فً رحلتها و عندما ال تقوم السفٌنة برحلـــة

 .                                      ( من القانون البحري 41المادة  )تساوي القٌمة التً كانت علٌها قبل الحادث 

     ؼٌر أنه ٌنبؽً أن نشٌر إلى أنه ، فً حالة ما إذا كانت السفٌنة فً وضعٌة تجعلها ؼٌـــر

 قابلة للتصلٌح أو ال تستؤهل التصلٌح ، ال ٌجوز لمالكها أن ٌطلب شطبها من دفتر تسجـــــٌل

 السفن الجزابري إال بعد حصوله على موافقة دابنه أو دابنٌه الذٌن قٌدت باسمهم ضمانات أو

  .  ( من القانون البحــــــــــــــــــــــري 38المادة  )أعباء أخرى على السفٌنة 

 د من القانون البحري/37المادة )ـ إذا لم تعد تتوفر فٌها شروط الجنسٌـة الجزابرٌة المطلوبة

  .(هـ من القانون البحري /37المادة  )ـ إذا فقدت خاصٌة سفٌنة 

  . (و من القانون البحـــــري/37المادة  )ـ إذا بٌعت إلى الخارج 

  ـ جنسٌـــــــــة السفٌنة4

 و هً فً األصـــــل تمنح  . (1)    الجنسٌة هً رابطة سٌاسٌة و قانونٌة بٌن الفرد و الدولة 

 ؼٌر  أن المتفق علٌه فً التشرٌعات البحرٌة الحدٌثة .  (2)لألشخاص القانونٌة دون األموال

 و علة ذلك ، هً أهمٌة السفٌـنة. هو تمتع السفٌنة بجنسٌة دولة ما علــــى ؼرار األشخاص 

 فهـــً مال متنقل ، و خاصة السفن التجارٌة ، من دولـــة. من حٌث التجارة و االقتصــــاد 

 إلى دولة أخرى ، و قد تتواجـــد بؤعالــً البحار حٌث ال سٌادة لدولة ، و من ثمة فضروري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القانـــــون الدولــــً الخــــاص ـ الجزء الثانً ـ القواعد المادٌة ، دٌوان المطبــــوعات الجامعٌة، : محنـــد إسعـــــاد ( (1)

  .100، ص1989,       الجـزابر

  .56الشرقاوي، المرجع السابق ، ص  ) (2)



                                            50 

 أن  تحمل السفٌنـة جنسٌة دولة معٌنـة تحدد حقوقها و واجباتها فً زمن السلم و فً زمـــــن 

 الحـــرب ، و تعطٌها الحق فً رفع علم دولتها و تمتعها بحماٌتها ، و تحدد الدولة المسإولة 

 و فضال عن ذلك ، أن عنصر الجنسٌة   ٌحدد القانون الواجب . (1)عنها فً أعالً البحـــار

 و قــد سرت قاعدة الجنسٌة على  . (2)التطبٌــق على الوقابع التً تحدث على ظهر السفٌنة 

 منح  (مقاٌٌس )الطابرات العتبارات  شبٌهة بتلك التً بنٌت علٌها ضرورة منــح معاٌٌـــــر 

 :الجنسٌة للسفن فً التشرٌعات المختلفة

      توجد فً الحٌاة العملٌة معاٌٌر عدة تؤخذ منها كل دولة ما ٌناسبها عند وضع معاٌٌــــر

 فالقاعدة المتفق علٌها ما بٌن الدول هً أن لكل الحرٌة فً تحدٌـــــــد. منح جنسٌتها للسفن 

 شروط اكتساب السفٌنة لجنسٌتها ، و هً الشروط التً ترى فٌها الدولة  ضمانة  تكفل والء 

 لذا . ؼٌر أن هذا الوالء هو بطبٌعته والء ٌرتبط بالظــــروؾ اإلقتصادٌة للدولة .السفٌنة لها 

 فالشروط التً تفرض الدولة توفرها لمنح جنسٌتها تتؽٌرو تختلؾ باختالؾ إمكانٌات الدولة 

 و المعاٌٌر أو الشـــروط المعروفة فً المٌدان و التً تقدر كل . و حاجٌاتها المادٌة و الفنٌة 

 :دولة ظروفها الخاصة ثم تنتقً منهــا  معٌارا أو أكثر هً 

  الشروط أو المعاٌٌر العامة المعمول بها فً المٌدان 1 ـ 4

     الشروط أو المعاٌٌر المعروفة فً المٌدان  التً تقدر كل دولة ظروفها الخاصة ثم تنتقً 

 : منها معٌارا أو أكثر هً 

 أ ـ شـــــرط البناء الوطنً    

    تشترط بعض التشرٌعات األجنبٌة ، و هً تشرٌعات الدول التً لها صناعة سفن نشطـــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .48الناهـً ، المرجع السابق ، ص  (1)

 . من القانون البحري الجزابري 25 ؛ أٌضا المادة 56الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص   (2)
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 تلعب دورا بارزا فً اقتصادها ، أن تكون السفٌنة مبنٌة داخل المصانع الوطنٌة لكـــً تمنـح                                              

 و الدافع هو حماٌة الصناعة الوطنٌة من المنافسة األجنبٌــة و تشجٌعها و مـــن.لها جنسٌتها 

 و قد أخذت فرنسا بهذا الشرط فً قانونها الصادر فــــً. خالل ذلك حماٌة  مناصب العمل 

  إلى جانب شرطٌن آخرٌن ، ثم تخلت عن الشـــرط المذكور فً القانون 1793 سبتمبر 21

 و سبب تخلٌها راجع الرتفاع تكلفة بناء السفــن  فً المصانع . 1866 ماي 19الصادر فً 

 ثم أعٌد العمل بشرط البناء مع إجازة منح الجنسٌة أٌضا للسفــن التً بنٌــــت فً . الفرنسٌة 

 ، و ذلك لحماٌة صناعة السفن الفرنسٌة ، و هذا (1)الخارج شرٌطة تسدٌد رسوم استٌرادها

 .      إلى جانب  توفر الشروط األخرى المطلوبة للحصول على الجنسٌة الفرنسٌة 

     أما التشرٌــع البرٌطــانً فقد كان ٌشتـــرط البنــاء الوطنً أو كانت السفٌنة تشكل ؼنٌمة 

 أمـا . (2 )1894حربٌة ، ثم تم العدول عن شرط البناء فً قانـــون المالحـة التجارٌـة لعام 

 و قد ٌعود سبب ذلك إلى أن صناعة.التشرٌعات العربٌة فقد ؼضت الطرؾ عن هذا الشرط 

  السفن ، و خاصة السفن التجارٌة ذات الحجم الكبٌر ، إما أنها صناعة ناشبة أو منعدمة ، و

 . من ثمة فؽٌر منطقً األخذ بهذا الشرط 

 :ب ـ  شــــــرط الملكٌة الوطنٌـــــــــة

 (.3)    هناك تشرٌعات أجنبٌـــة أخذت أٌضـا بشـرط الملكٌة الوطنٌة الكاملة أو بنسبة معٌنة

   بشــرط البناء  الوطنــــً إلى جانب 1793 /21/9  فقد أخذ القانون الفرنسً الصادر فً 

 ؼٌر أن شرط  الملكٌـة الكاملة تم تخفٌفــــــه  . شرط الملكٌة الكاملة للسفٌنة من قبل فرنسٌٌن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .50الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص  (1)

 .نفـس المرجـــــع  (2)

  .                                          44الناهً ، المرجع السابق ، ص  (3)
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 كما  أخـذ قانــــون المالحة التجارٌة البرٌطانً  . (1 )1948بموجب قانون صادر فً سنة 

  فً مادته األولى بشرط الملكٌــــــــة الوطنٌة الكاملة للبرٌطانٌٌن 25/8/1894الصادر فً 

 بالمٌالد أو التجنس ، و إذا كانت السفٌنة مملوكة لشركة  فإنـــــه ٌتعٌـــن أن ٌكون مركزها 

 (.2)الربٌسً واقعا فً نطاق الممتلكات البرٌطانٌة

 ج ـ شرط الطاقم الوطنــــــً

    من الشروط األخرى التً ٌتم اللجوء إلٌها و اشتراطها لحصول السفٌنة على الجنسٌــــة ،

 و.  ، و أؼلب التشرٌعـــات تؤخذ به  (البحارة + الربان  )ٌوجد أٌضا شرط الطاقم الوطنً 

 هو ٌعنً أن  ٌشترط التشرٌع أن ٌكون ربان السفٌنة و العاملون فً السفٌنة ، أي  أفـــــــراد                                            

 و تلجؤ التشرٌعــات إلــى هذا الشرط لكون  .(3)طاقم السفٌنة كلهم أو بعضهم من الوطنٌٌن 

 هإالء هم الدٌن ٌدٌرون السفٌنة ، و ٌتولون المحافظة على جمٌـع المصالح التً تمثلهــــــا 

 السفٌنة  بما فً ذلك مصالح الدولة المانحة للجنسٌة ، و بالتالً فــإن  والء السفٌنــة للدولة 

 المانحة للجنسٌة ٌتحقق أكثر بواسطتهم ، و خاصة حٌنما تكون السفٌـــنة فً أعالـــً البحار 

  1948و قد أخذ قانون الجمارك الفرنسـً  لسنـــة .أو فً مٌاه خاضعة لوالٌة دولة أجنبٌة 

 إلى جانب شرط البناء الوطنً المخفؾ ، لكن ./. 50بشرط الملكٌة الفرنسٌة للسفٌنة بنسبة 

 ترك لوزٌر البحرٌــة التجارٌة الفرنسً حق تقرٌر نسبة البحارة الوطنٌٌن  الذٌن ٌعملـون 

 و أخـــــذت مصر بشرط الملكٌــة الوطنٌـة  الكلٌة للسفٌنــــة و شـرط . على ظهر السفٌنة

 (.       4)الطاقم ، أما األردن فؤخذت بشرط الملكٌة الوطنٌة فقط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .59الشرقــاوي ، المرجع السابق ، ص  (1)

 .نفـــــس المرجــــــــــع  (2)

  .60نفس المرجع ، ص  (3)

  .48 ؛ أٌضا الناهً ، المرجع السابق ، ص 59نفس المرجع ، ص  ( 4)



                                              53 

   شـــــروط منح الجنسٌة للسفٌنة البحرٌة فً التشرٌع الجزابري2 ـ 4

 من القانون 28      نظم المشـــرع الجزابــــري  شروط منح الجنسٌة للسفٌنة فً المادة 

 البحري 

 و التً تـــم تعدٌلها بموجب 1976 أكتوبر23 المإرخ فً 76/80المتضمن فـً األمر

 المادة 

 و المعدل و المتمم لألمر 1998 جوان 25 الصادر فً 98/05: من القانـون  رقم7

76/80  

فقد قضت هـذه المادة بؤنه لكً  . ( 47العــــــــدد / 1998ر لسنة .ج )المذكور آنفا  

 تحصل 

 ٌجـب أن تكون ملكا كامــال لشخص طبٌعً من جنسٌة " السفٌنة  على  الجنسٌة الجزابرٌة ،

 و ٌجب فً هذه الحالة األخٌرة . جزابرٌـــــة أو لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزابري 

 بالنسبة لشركات األشخاص ، الشركاء المتضامنون:أن ٌكــون من ذوي الجنسٌة الجزابرٌة 

 أو الشركاء بالتوصٌة ؛و بالنسبة للشركات ذات المسإولٌة المحدودة ، المالكون ألؼلبٌــــــة

 الحصص ، و بالنسبة لشركات المساهمة ، الربٌس المدٌر العام و أؼلبٌىة أعضاء مجلــــس

 اإلدارة أو الهٌبة المدٌرة و أؼلبٌة مجلس المراقبة عند االقتضاء ، و المالكون ألؼلبٌة رأس

 و فً حالة ما إذا تعلق األمر بسفٌنة ملك لجمعٌـة ، ٌجـب أن ٌكـــــــون المسٌرون . المال 

 و تفقد السفٌنة جنسٌة الدولة الجزابرٌة إذا .للجمعٌة و مجمل أعضابها من جنسٌة جزابرٌة 

 .لم تعد تتوفر فً الشخص الجزابري الطبٌعً أو المعنوي الشروط السالفة الذكر 

    و تمنح شهادة الجنسٌة للسفٌنة فً التراب الوطنً من طرؾ السلطة اإلدارٌة البحرٌــــة

 المختصة لمكان تسجٌل السفٌنة ، ٌدرج فٌها نوع و مواصفات السفٌنة الربٌسٌة و اســــــــم

 مالكها و مجهزها و مكان  تسجٌلها ، و كافة المعلومات و البٌانات المدونة فً سجل قٌــــد

 رقم تسلســـــل: و هً 80/76 من األمر 35السفٌنة و التً حددها المشرع فً نص المادة 

 السجل و تارٌخ قٌد السفٌنة ، عناصر شخصٌة السفٌنة ، تارٌخ و مكان إنشاء السفٌنة وإسم
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 المنشا ، إسم مالك السفٌنة أو أسماء مالكها إن كانت مملوكة على الشٌوع مع بٌان حصص 

 كل واحد منهم  ، موطنه و كذلك أو مواطنهم  و كذلك مجهزها ، و سند الملكٌة أو السنــــد

 المسند لحق االستعمال إن كانت مستؽلة من قبل شخص ؼٌر المالك ، و التؤمٌنات العٌنٌـــة

 التً تثقلها و حدود الحق فً التصرؾ الكلً أو الجزبً بالسفٌنة ، نوع التخلً عن الحقوق

 و كل. فً كل السفٌنة أو فً جزء منها ، و سبب و تارٌخ شطب السفٌنة من دفتر التسجٌل 

 أما إذا تلعق األمر بسفٌنة مملوكة .تعدٌل ٌطرأ على أحد البٌانات السالفة الذكر ٌتم قٌده أٌضا

 لشخص طبٌعً جزابري أو لشخص معنوي خاضع للقانون الجزابري خــــارج التـــــراب 

 الوطنً ، فتمنح لها شهادة جنسٌة مإقتة من قبل السلطة القنصلٌة الجزابرٌة ، و ذلك  حتى 

  ،30 ،29المواد  )تصل إلى مٌناء جزابري على أن ال تتعدى مــدة صالحٌتها سنة واحدة 

 .    (  المتضمن القانون البحري 80/76 من األمر 35 و 32

      و إلى جانب توفر شرط الجنسٌة الجزابرٌة ، ٌنبؽً أن تشمل السفٌنة على طاقم ٌتكون

 مجموع أفراده من بحارة جزابرٌٌن أو أن ال ٌزٌد عدد البحارة األجانب عن النسبة المحددة

 ، و هذا ما عبر عنه المشرع صراحة فـــــً(وزٌر النقل )من قبل وزٌر البحرٌة التجارٌة 

 .        منه 413 التً تحٌل على المادة 80/76 من األمر 28المادة 

     ٌتضح من النصوص المذكورة أعاله أن المشرع الجزابري قد أخذ بشرطً الملكٌــــة و

 الطاقم لحصول السفٌنة على الجنسٌة الجزابرٌة ، أما شرط البناء الوطنً فقد استبعده، و قد

 ٌكون ذلك لكون صناعة السفن فــــً الجزابـــر حتــــى إن وجدت فهً قاصرة على السفن

  الصؽٌرة الموجهة للصٌد أو النزهة أو المالحة االرتفاقٌة داخل الموانا من جهة ، ثم حتى

 .بالنسبة لهذه الصناعة فهً صناعة الزالت ناشبة لم تبلػ أشدها بعد 
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  إثبات جنسٌة السفٌنة الجزابرٌة3 ـ 4

      السفٌنة التً تمنح لها جنسٌة الدولة الجزابرٌة ، تإهل من جهة ،و تلزم بحمـل  العلــــم

  ( . 505 ، و 504 ، 503 ، 27المــــواد  ) الجزابري  أثناء المالحة من جهة أخـــــــرى

 فمما ال شـك فٌه أن السفٌنـــة التً تنتقــــل.فالعلم ٌشكل إذن دلٌل مادي ظاهر علـى الجنسٌة

 بٌن دول مختلفة مارة بؤعالً البحار تحتاج إلى رفع علم دولة ، ألن السفٌنــــة العابرة لهـذه

 المنطقة البحرٌة دون علم  تعد قرصانا بحرٌا تحق مطاردتها و القبض علٌهـــا و محاكمــة

 .أشخاصها ، و هذا أمر مستقر علٌه فً القانون الدولً للبحار

 إذ قد ٌحدث أن ترفع .    ؼٌر أن العلم ٌبقى مجرد دلٌل مادي ظاهر، ال ٌعكس دوما الحقٌقة 

 السفٌنة علمــا زابفــــا لسبب أو آلخر ، فتقوم الحاجة إلى االستظهار بدلٌل قاطع ، فتلعـــــب 

 حٌنبد شهادة الجنسٌـة المحتفظ  بها من طرؾ الربان على ظهر السفٌنة ،رفقة وثابق السفٌنة 

 (.1)األخرى ،دور الدلٌل القاطع 

  آثار منح الجنسٌة الجزابرٌة للسفٌنة4 ـ 4

         تنتج عن منح الجنسٌة أثار عدة و متنوعة، منها ما هً ذات طبٌعـــــــــــة سٌاسٌة ، 

 .و منها  االقتصادٌة ، و أخٌرا آثار ذات طبٌعة قانونٌة 

  ـ اآلثار السٌاسٌـــــــــة1 ـ 4 ـ 4 

     ٌترتب عن منح الجنسٌة للسفٌنة تمتع  األخٌرة بحماٌة السلطــــــــــــات الدٌبلوماسٌــــــة  

 كما أن العلم أو الجنسٌة ٌحدد حقوق و واجبات السفٌنة فً حالة السلـــــــــــــم و. الجزابرٌة

 فٌختلؾ . فً حالة الحرب ، إذ تستفٌد السفٌنة من حماٌة دولة العلم فً زمن الحرب خاصة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من القانـــون البحري تعاقب كل شخص ٌحمل العلم الجزابري فوق سفٌنة ؼٌر مسجلة فً دفتر تسجٌل 510المادة  (1)

 .     السفن الجزابري 
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 فالسفٌنة التابعة لهـــــــذه. وضع السفٌنة التابعة لدولة محاربة عن تلك التابعة لدولة محاٌدة 

 األخٌرة ٌسمح لها بالتجارة ما لم تكن مشحوناتها من المهربات الحربٌة و ذلك تطبٌقا لمبــدأ

 (. 1)قانونً شهٌر ٌقضً بؤن العلم ٌحمً البضابع التجارٌة

  ـ اآلثار االقتصادٌة2 ـ 4 ـ 4

     تهتم الدولة ، بصفة خاصة ، بحماٌة أسطولها البحري  و السٌمــا أسطولها التجاري ، و                                        

 فتمنحها مزاٌا ال تستفٌــد بها السفن األجنبٌة ، كؤن . ذلك لما له من أهمٌة بالنسبة القتصادها 

 تخصص  المالحة التجارٌة قرب سواحلها أو ما بٌن موانبهــا لسفنها فقـــــط ، أو تخصص 

 مالحة الصٌد فً المٌاه التابعة لوالٌتها لسفنها فقط،و منح سفنها إعانات عٌنٌة مالٌة و عٌنٌة 

 ففً الجزابر مثال تخصـص المالحة التجارٌة بٌن الموانا الجزابرٌة .(2)و إعفاءات مختلفة 

 للراٌة الوطنٌة كقاعدة عامة ، و استثناء ٌمكـــن أن تمارس أٌضا من سفٌنة أجنبٌة بناء على 

 كما  تخصــص  . ( بحري 166المادة  )ترخٌص مسبق من طرؾ وزٌر البحرٌة التجارٌة 

 المالحة المساعدة الخاصة باإلرشاد و القطر ومالحة االرتفــــاق المتممة فً المٌاه اإلقلٌمٌة 

 و تخصـــص مالحــــة الصٌد فً المٌاه اإلقلٌمٌة  . ( بحري 167المادة  )للسفن الجزابرٌة 

 للسفن الجزابرٌة مع إمكانٌة ممارسة سفن أجنبٌة الصٌد فً نفس المنطقــــة البحرٌة استنادا 

 لرخصة مسبقة تمنـح من وزٌر البحرٌة التجارٌـــة تطبٌقـــا  لالتفاقٌـــات المبـــرمة فً هذا 

 .( بحري 169المادة   )الخصوص 

  ـ اآلثار القانونٌـــــــــة3 ـ 4 ـ 4

     تخضع السفن الحاصلة على الجنسٌة الجزابرٌة إلشراؾ و رقابة الدولة من حٌـــــــــث

 صالحٌتها للمالحة و توفر شروط الجنسٌة فً بحارتها و تنظٌم العمل على ظهرها ، بـــــل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .58 ـ 57الشرقـاوي ، المرجع السابق ، ص  (1)

  .62البارودي ، المرجع السابق ، ص  (2)



                                             57 

 تراقب  أٌضا السفـــــــــن األجنبٌة من حٌث الصحة و األمن حٌنما تكون فً مناطق السٌادة 

 الوطنٌة  ، و إن كان هذا الحق ال ٌستند لعنصر الجنسٌة و إنما لعنصر السٌادة على المنطقة

 .البحرٌة التً تتواجد فٌها السفٌنة األجنبٌة 

 إذ ٌعــد العلـــم.    و فضال عن ذلك ، للجنسٌة دور و أهمٌة بارزٌن فً حل تنازع القوانٌن 

 و  ٌتعٌــن التمٌٌز . (1)أو قانون العلم قاعدة إسناد فً حل تنازع القوانٌن فً المواد البحرٌة 

 .فً هذا الشؤن بٌن المواد الجزابٌة و المواد المدنٌة

      ففٌما ٌخص المواد الجنابٌة ، ٌنبؽً أٌضا التمٌٌز بٌن السفن الحربٌة و العامة   األجنبٌة

 فما ٌقع على ظهر السفن األولى من جرابم ٌخضع لقانون دولة   العلم  و. و السفن الخاصة 

 الختصاصها القضابً سواء كانت السفٌنة فً أعالً البحار أو فً المٌاه اإلقلٌمٌة لدولـــــــة

 أما عند تعلق  األمر   بسفٌنة .أجنبٌــــــة ، و ذلك لكون هذه السفن تمثـل سٌـــــادة دولة العلم

 خاصة ، فٌنبؽً التمٌٌز بٌن حالة وقوع الجرٌمة قً الموانا أو  المٌاه اإلقلٌمٌة لدولة أجنبٌة 

 فمتى وقعت الجرٌمة على ظهر سفٌنـــــــة  أجنبٌة و هً   راسٌة فً . أو فً أعالً البحار 

 مٌناء دولة أخرى أو حٌن عبورها للمٌاه اإلقلٌمٌة لدولــــــــة أجنبٌـــة ، فإنــه حســب قانون 

 االختصاص القضابً فً البحر اإلقلٌمـــــً االنجلٌــــزي ، ٌختص  القضــــــــاء و القانون 

 أمـا فً فرنســـــا فقد. االنجلٌزي بجمٌع الجرابم التً ترتكب فً المٌاه اإلقلٌمٌة االنجلٌزٌة 

  بؤن االختصاص ٌثبـــت أصال لقانون 1806 نوفمبر 20 قضى مجلس الدولة الفرنسً فً 

 علم السفٌنة ، و ال ٌجوز للسلطات المحلٌة أن تتدخل إال حٌنما ٌطلب الربــان أو قنصل دولة 

 علم السفٌنة المســـــاعدة من تلك السلطات ، أو عندما ٌكون المجنً علٌه أو الجانً من ؼٌر 

  من19و قد أخذ نــص  المـــــادة . أفراد  الطاقم ،أو تضمنت الجرٌمة إخالال بؤمن المٌناء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .58طـه ، المرجع السابق ، ص  (1)
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  ،التً تعد الجزابر طرفا فٌها منـــــد سنة1982اتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

 . ،  بهذا الحكم 1996

        أما عند ارتكاب الجرٌمة فوق ظهــــــر السفٌنة و هً فً منطقة عرض البحر ، فال 

 ٌوجد قانون إقلٌمً ٌطبق علٌها  ، ومن ثمة فال مفر من تطبٌق قانون علم السفٌنــــــــــة و

 .      اختصاص قضاء علم السفٌنة لكً ال ٌفلت الفاعل من العقاب 

      و بخصوص المسابل المدنٌة ، إن وجدت السفٌنة فً عرض البحر ، فال شك فً تطبٌق

 و إن. (1)قانون علم السفٌنة على الوقابع و التصرفات القانونٌة التً تحصل على ظهرهــــا

  كانت متواجدة بمٌناء أجنبً أو فً مٌاه إقلٌمٌة أجنبٌة فٌثور التنازع بٌــن قانون علم السفٌنة 

 و ٌتوقؾ حل النزاع فً الواقع على فحـص كل حالة على حدة وتحدٌد .و قانون دولة اإلقلٌم 

 ٌمكن القول ،بصفة عامة ، بوجـــــــوب . (2)صفة القانون الواجب التطبٌق و الؽرض منه 

 تطبٌق قانون علم السفٌنة على عقود العمل البحرٌة التً تبــرم فً مٌناء أجنبً بؽض النظر 

 عن جنسٌة أو مكــــان إبرام العقد ، و كذا على الرهـــن البحري المرتب عـلى السفٌنة ، و 

 (.3) على المنازعات التً تتعلق بمباشرة حقوق االمتٌاز البحرٌة و  انقضابـهــا

IVـ أسباب كسب ملكٌة السفٌنة  

 لكن أهمٌتها و ضخامتهــا  و.      السفٌنة مال منقول ترد علٌه ، كسابر األموال ، الملكٌة 

 .ضرورة اإلشراؾ و الرقابة علٌها من طرؾ الدولة ، أحدث انعكاسات على أسباب ملكٌتها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .59طه ، المرجع السابق ، ص  (1)

 .نفس المرجـــــــــــــع  (2)

  .60نفس المرجــــع ، ص  (3)
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 فكسب ملكٌتها  ٌختلؾ فً بعض أسبابه عن كسب ملكٌة المنقول و ٌقترب كثٌرا من ملكٌة

 و سوؾ نكتفً بالتطرق إلى كسب السفٌنة بالشراء و البنـــاء فقط ، ألن المشرع .العقارات 

  من القانون البحري ، و ربما لكونهما السببـــــان50ذكرهما على وجه التحدٌد فً المادة 

 .البارزان فً الحٌاة العملٌة 

IVـ الشـــــــــــراء    1 ـ  

 و هو  ٌحصل بناء على عقد ٌسمى عقد شــــــراء.     إن الشراء أهم أسباب ملكٌة السفن 

 بالنسبة للمشتري و عقد بٌع بالنسبة للجهة البابعة ، و من ثمة فهو ، كقاعدة عامة ،  كؽٌره

 من عقود البٌع المنصبة على سابر األموال ، لكن خصه المشرع البحري بؤحكام تجعلـــــه

 .متمٌزا ، و سوؾ نبٌن شروط بٌع السفٌنة و آثارها لكونها توضح تمٌز هذا العقد 

 فالشروط الموضوعٌة تتعلق بمحل                                                          .      لعقد بٌع السفٌنة شروط موضوعٌة و شروط شكلٌة

 فحسب أحكام القانون البحري ،  ال ٌكون محال لبٌـــــــــع إال إذا كانت العابمة المبٌعة .العقد 

 كما أن البٌع ٌشمـــل. ٌنطبق علٌها الوصؾ القانونً للسفٌنة المحدد فً المادة الثالثة عشرة 

 كما تخضع جمٌع عقــود. السفٌنة و ملحقاتها متى لم  ٌنص صراحة على استبعاد الملحقات 

 ،(تجارٌة ، صٌد ، نزهــــــة   )بٌع السفن ، و  بصرؾ النظر عن الؽرض المخصصة له 

 .لنصوص القانون البحري 

       و ٌجب أن ٌكون البابع مالكا للسفٌنة أو موكال من المالك أو المالكٌن لبٌعها ، و ترتٌبا

 583فالمــادة .على ذلك أنه ال ٌجوز للربان أن ٌبٌع السفٌنة دون توكٌل خاص من مالكها 

 من القانون البحري الجزابري تعطً للربان حق تمثٌل مجهز السفٌنة بحكم القانون خارج

 األماكن التً تقع فٌها مإسسة المجهز الربٌسٌة أو أحد فروعها لؽرض االحتٌاجات العادٌة

  من نفس القانون نطاق ذلك الحق بحصرها584للسفٌنة و الرحلة ، و قد أوضحت المادة 

 فً االستدانة باسم المجهز و عقد القرض باســم هذا األخٌر فً الحالة التً تكون فٌها هذه
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 العملٌات ضرورٌة لتؽطٌـة مصـارٌؾ تصلٌـح السفٌنـة و إتمـام أفــــراد طاقـم  السفٌنة أو 

 التموٌن و حماٌة حمولة السفٌنة و بصفة عامة الستمرار الرحلة ،و فٌما إذا أعلم المجهــز

 و ال. و لم ٌقدم الوسابل الالزمة أو عندما ٌتضح بؤن االتصاالت مع المجهز ؼٌر ممكنة 

 . ، القٌام بالتزامـــات أخرى إال بموجب توكٌل صرٌح من المجهز585ٌمكنه، وفقا للمادة 

  بؤنه إذا حصـل نــزاع ٌتعلق بالسفٌنة و الرحلة خارج األمكنة الت586ًو تضٌؾ المادة 

 تقع فٌها المإسسة الربٌسٌة أو أحد فروعهـــــا ، فهو ٌمثل المجهز أمام القضاء سواء كـان

 .هذا األخٌر مدعٌا أو مدعى علٌه ، شرٌطة أن ال ٌتم تعٌٌن ممثل آخر له 

 لكن ٌترتب، بمفهوم                                      .    و ال ٌوجد نص ٌمنع أن ٌكون مشتري السـفٌنة جزابرٌا أو أجنبٌا 

  من القانون البحري ، على انتقال ملكٌــــة سفٌنة جزابرٌة إلــى شخص 27المخالفة للمادة 

 أجنبـً فقدان الجنسٌة الجزابرٌة، و بالنتٌجة الحرمان من حمل راٌة الدولة الجزابرٌة على

 .السفٌنة المبٌعة إلى أجنبً 

       و ألن نقل سفٌنة جزابرٌة ألجنبً ٌضر بحجم األسطول التجاري الوطنً ، فقــــــد                                                     

  على منع نقل ملكٌة أٌة سفٌنة جزابرٌة أو جزء51حرص المشرع على النص فً المادة 

 كما تضٌؾ المـــــادة.منها ألجنبً إال برخصة مسبقة تصدرها السلطة اإلدارٌة المختصة 

  بؤن تعتبر باطلة و عدٌمة األثر كل عملٌة ٌمكن أن تإدي بالسفٌنة المرهونة إلى فقدان71

و ٌعد  هذا النص سدا منٌعا فً وجــــه  التحاٌل على الملكٌة الوطنٌة . جنسٌتها الجزابرٌة 

 .للسفٌنــــــــــــــــــــــــــــــة

    و إذا حدث أن بٌعت سفٌنة جزابرٌة بٌعا صحٌحا بعد الحصول على ترخٌص قانونً،

  من37ترتب على ذلك التصرؾ فقدان الجنسٌة الجزابرٌة ،  وتعٌـن  طبقا لنص المادة 

 . القانون البحري ، شطبها من دفتر تسجٌل السفن الجزابري 

       و تترتب آثار على عقد بٌع السفٌنة ، أهم أثر بجانب البابع  هو نقـــــل ملكٌتهـــا إلى 

 و ٌترتب هذا األثر عند صـــب عقد البٌع فً شكله الرسمً و تسجٌله فً دفتر. المشتري 
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 و لم . بٌنمــا  ٌقع على  المشتري التزام دفع الثمن المتفق علٌه فً العقد . تسجٌل السفٌنة 

 ٌضع المشرع البحري نصا   ٌخص  وقت استحقاق الثمن ، و من ثمة ٌتم الرجوع بشؤنه 

  من القانون المدنً الجزابري علـى أن ثمن 338و فً هذا تنص المادة  . للقواعد العامة 

 .    المبٌع ٌستحق وقت تسلٌم المبٌع ما لـــم ٌوجد اتفاق أو عرؾ  ٌقرر خالؾ ذلك 

IV البنــــــــــــــــــاء2 ـ  

        ٌعد بناء السفٌنة إحدى الطرق الخاصة الكتساب ملكٌة السفٌنــــة ، و هذا مـا ٌفهـم من                                            

 و عند تنــاول بناء .  المتضمن القانون البحري الجزابري 80/76 من األمر 50نص المادة 

 السفٌنة كسبب من أسباب ملكٌة السفٌنة ، ٌمٌز  عادة  شراح  القانون البحري  بٌن ثالثــــــة

 صورة البناء المباشر أو البناء االقتصادي  ، صورة عقد االستصناع ، و : صور لبنابها هً 

 (. 1)أخٌرا صورة البنــاء بثمن جزافً 

 فهو الـــــــذي.    ففً الصورة األولى ، ٌقوم طالب السفٌنة ببناء هذه األخٌرة لحساب نفسه 

 ٌبرم عقود شراء المواد الالزمة و عقود استخدام الٌد العاملة و المهندسٌن ، و بصفة عامـــة

 و لهذا فهذه الصورة ال تثٌر أي صعوبة فٌمــا. ٌقوم بكل العملٌات التً ٌتطلبها بناء السفٌنة 

 ٌخص الجهة المالكة للسفٌنة خالل البناء ، ألنة الشك أن طالب البناء هو المالك ألي جـــزء 

 كما ٌمكن طالب البنـــــــاء أو .(2)متمم ، و من ثمة فهذا األخٌر ٌدخل ضمن أموال تفلٌسته 

  مـــــن 59 و 58 ، 57طالبٌه إن تعلق األمــر  بسفٌنــــة على الشٌـــوع ، وفقا   للمـــواد  

 القانون البحري ، أن ٌرهن الجزء الذي تم بناإه رفقـــة المــواد واآلالت و المـــــعدات التً  

 و إذا .ٌحتوي علٌها قسم الورش و التً سوؾ تركب على السفٌنة التـً هً فً دور اإلنشاء 

 .بٌعت بعد ذلك ، تنتقل إلى المشتري محملة بالرهن أو الرهـون المرتبة علٌها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .51البارودي ، المرجع السابق ، ص  (1)

 .نفس المرجـــــــــع  (2)
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        ؼٌر أنه إذا كان ، فً السابق ، لهذه الصورة وجود فً الحٌاة العملٌة، فإنها أضحت ، 

 فـً الوقت المعاصر ، نادرة إن لم تكن ؼاببة كلٌة ، ألن بناء السفن فً عالمنا المعاصـــــر

 ٌتطلب تجهٌز ضخم و تخصص فنً و خبرة عالٌة ، و بذلك ال ٌستطٌع طالب السفٌنة   أن

 .ٌقوم ببناء السفٌنة لنفسه بنفسه 

 و فٌها ٌقـوم  .       و إلى جانب صورة البناء المباشر ، توجد أٌضا صورة بناء االستصناع 

 طالب بناء السفٌنة بتقدٌم األدوات أو المواد الالزمة للبناء ، بٌنما ٌقوم البانً الذي هو مقاول

 أو  شركة متخصصة بتقدٌم العمل و الخبرة الفنٌة اللذان ٌحوالن تلك المواد إلى سفٌنة  دون

 و. أن ٌكون لطالب البناء أي إشراؾ فنً على البانً ، و ذلك  مقابل ثمن ٌتم االتفاق علٌــه

 تكون الملكٌة مند بداٌة  البناء و خالل فترة البناء لطالب البناء ، ألن ملكٌته للمعدات و مواد

 و ٌنجر  عـــن. البناء هً األصل ، و ال ٌؽٌر العمل المؤجور الذي ٌضٌفه البانً من صفته 

 ذلك  دخول جزء السفٌنة المتمم و اآلالت و المعــدات التً لم تـركب بعـد فً تفلٌسـة طالب 

 البناء إذا أفلس قبل اكتمال بنابها ، فً حٌن ٌظل  البانً  أجنبٌــــا  هذا  من جهة ، كما ٌحق 

 ( .1)لطالب البناء وحده  أن ٌرتب علٌها ما ٌراه  من رهون 

 و ٌعهد فٌهــا.     أما صورة البنــاء بثمن جزافً فهً الصورة الؽالبة فً الوقت المعاصر 

 طالب  البناء إلى شركة متخصصــــة فً بناء السفن مهمة بناء سفٌنة له بمواصفات محـددة

 فٌقوم البانً .و فً مدة معٌنة متفق علٌهما ، و ذلك مقابل ثمن ٌتم االتفاق علٌه أٌضا سلفـــا 

 لهذا فإن عقد بنـــــاء. بشراء المواد و التجهٌزات الالزمة ، و ٌبرم عقود استخـــدام العمال 

 السفٌنة وفقا لهذه الصورة ال ٌعد عقــــد مقاولة ألن هذا األخٌر  ٌفتـرض اقتصار المقــــاول

 على تقدٌم عنصر العمل تحت إشراؾ رب العمل ، بٌنما ٌتولى رب العمل تقدٌم مواد البناء،

 بل التكٌٌؾ المرجح من طرؾ الفقه هو أن عقد بناء السفٌنـــة ما هو إال عقــد بٌع شـــــــًء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .51البارودي ، المرجع السابق ـ ص  (1)
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 و ٌبدو أنه تكٌٌؾ سلٌم من وجهة نظر القانون الجزابري لكونـــــه ٌنسجــم مـــــع. مستقبل 

  من القانون المدنً الجزابري الذي ٌجٌــــز أن ٌكون محل االلتزام 92مضمون نص المادة 

 . شٌبا مستقبال و محققا 

 إذ ٌلتزم.     و ٌخضع هذا العقد فٌما ٌخص التزامات البانً و المشتري ألحكام عقد البٌـــع

 البانً ببناء السفٌنة وفقا للمواصفات المحددة فً العقد ، و تسلٌمها أٌضا  لطالبها فً الوقـت

 كما ٌلتزم بضمان العٌوب الخفٌة فً السفٌنة المبٌعة طبقا لألحكام .  و المكان المتفق علٌهما 

 .العامـــة لعقد البٌع المقررة فً القانون المدنً 

       و تترتب على القول بؤن تكٌٌؾ هذا العقد هو عقد بٌع لشًء مستقبل ، أو كما  ٌسمٌـــه 

 البعض البٌع  تحت التسلٌم ، أن تظل ملكٌة السفٌنة للبانً خالل فترة البناء إلى ؼاٌة تسلٌمها

 لصاحبها ، و هذا ما لم ٌتم االتفاق صراحة فً العقد على  انتقال ملكٌة  كل جزء متمم إلــى

 ( .1)طالب البناء وقت دفع ثمن ذلك الجزء 

      و تتفرع عن بقاء ملكٌة السفٌنة للبانً إلى ؼاٌة التسلٌم عدة آثار قانونٌة ، أهمها تحمــل

 البانً لتبعة الهالك قبل تسلٌم السفٌنة ، إذ ٌفسـخ البٌع و ٌسترد طالـب البناء الثمن أو أجزاء

 و  إذا.الثمن المدفوعة ، ما عدا إذا كان الهالك قد حصل بعد إعذار  البانً لتسلم السفٌنـــة  

 أفلس البانً أثناء عملٌة البناء ، فلٌس لطالب البناء أن ٌستردها ألنهـــا ملك للبانً ، و هــــو

 كما تعــــد الـــــرهون .ٌدخل فً التفلٌسة بمقدار ما دفعه من ثمن ، و ٌخضع لقسمة الؽرماء 

 المرتبة علٌها  من طرؾ البانً خالل فترة بنابها صحٌحة لكونها مرتبــــة من المـــالك ، و

 .محملة بتلك األعباء  (المشتري )بذلك فهً تنتقل لطالب البناء 

       أما طالب البناء ، فلعل أهم التزام ٌقع على عاتقه هو دفع الثمـــن أو أجزاإه حســــــب 

 و أن ٌتم الدفع أٌضا بالشكل و فً المكـــان و الزمان المذكورٌـــــن. المتفق علٌه فـً العقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .53البارودي ، المرجع السابق ، ص  (1)
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 و إذا تخلــؾ عن استالمهــا. كما ٌلتزم بالتقدم الستالم السفٌنة بعد إعذاره  بـذلك . فً العقد 

 .            و حصل هالك كلً أو جزبً لها تحمل تبعة ذلك 

V (الحقوق العٌنٌة التبعٌة على السفٌنة) ـ التؤمٌنات البحرٌة 

       نعنً بالتؤمٌنات البحرٌة الضمانات التً ٌمكن تقدٌمها بؽٌة الحصول على االبتمــــــان     

 و تٌسٌرا لهـذا لهذا االبتمان ،اعتنت التشرٌعات البحرٌة و منها .الالزم لالستثمارات البحرٌة

 التشرٌع البحري الجزابري بتنظٌم التؤمٌنات العٌنٌــــــة التً تضمن للدابنٌن البحرٌٌن الوفاء 

 و قد قرر المشرع البحري الجزابري ضمانات قانونٌة لهإالء الستٌفاء دٌونهم قبل . بدٌونهم 

  ، 91 إلى 72ؼٌرهم من الدابنٌن عن طرٌــق تنظٌمه لالمتٌازات على السفن فً المواد من 

  55كما وضع أحكاما للضمـانات االتفاقٌة عن طرٌق تنظٌمه للرهون البحرٌة فً المواد من 

 .من القانون البحري  سوؾ نتناول النظامٌن أدناه بنوع من اإلٌجاز و ذلك تباعا71إلى

IV االمتٌازات البحرٌة  1 ـ  

 تؤمٌـــن"  من القانـون البحري الجزابري ، هو 72        االمتٌاز البحري ، حسـب المـادة 

 ".                                                عٌنً و قانونً ٌخول الدابن حق األفضلٌة على الدابنٌـن اآلخـــرٌن نظرا لطبٌعة دٌنـــــه 

 و ٌتضح من ذلك ،أن االمتٌاز البحري، شؤنه شؤن االمتٌاز المدنً ، ٌستند إلى نص و ٌعطً

 لصاحبه حق األفضلٌة عن الدٌون ؼٌر الممتازة التً سبقتها وفقا للقانون ، و أنه امتٌاز منح

  المتضمـــــــن القانون75/58 من األمر 982راجع المادة  )بسبب الطبٌعة الخاصة للدٌن 

 .المدنً الجزابري 

  من القانـون البحري الجزابري، تبقـــى االمتٌازات  البحرٌة التً 82        و حسب المادة 

 ذكرها المشرع فً القانـون البحري  تابعة للسفٌنة رؼم كــل تؽٌٌر  للملكٌـــة أو التسجٌــل ،
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 هذا مــا لم تنقض بمصادرة السفٌنة أو  بالبٌع الجبري للسفٌنة على إثر دعـــــوى   قضابٌة

 أو بعد مضً ثالثة أشهر فً حالة بٌع  السفٌنـــة ، أو بسـبب من أسبـاب  انقضـاء االلتـــزام 

 .  المعروفة فً القانون العام 

 76/80 المعدل و المتمم لألمر 98/05 المعدلة بالقانون رقم 73        و قد بٌنـــت المادة 

 : الدٌون البحرٌة الممتازة و ه1976ً أكتوبر 23 المتضمن القانون البحري المإرخ فً 

 أ ـ األجور و المبالػ األخرى الواجبة األداء لربان السفٌنة و رجال السفٌنة بناء على عقـــــد 

    استخدامهم على متنها ،

 ب ـ رسوم المٌناء و القناة و جمٌع طرق المالحة باإلضافة إلى مصارٌؾ اإلرشاد ،

 ج ـ الدٌون المستحقة على مالك السفٌنة من جراء الموت أو اإلصابة الجسمانٌة و الحاصلة

    برا أو بحرا و لها عالقة مباشرة باستؽالل السفٌنة ،

 د ـ الدٌون الجنحٌة أو شبه الجنحٌة المترتبة على المالك و ؼٌر مثبتة بعقد و الناشبـــــة عن

    فقدان مال أو ضرر الحق به برا أو بحرا و له عالقة مباشرة باستؽالل السفٌنة ،                                             

 هـ ـ الدٌون الناشبة عن اإلسعاؾ و اإلنقاذ و سحب حطام السفن أو المساهمـة  بالخســــــابر

     البحرٌة المشتركة و كذلك المصارٌؾ القضابٌة و كل المصارٌؾ المتعلقـــة بحراســــــة 

   السفٌنة و المحافظــة علٌها ابتداء من تارٌخ الحجز التنفٌذي علٌها إلى ؼاٌة بٌعها و توزٌع

   ثمنها ،

 و ـ دٌون منشا أو مصلح السفن و الناتجة عن إنشاء أو تصلٌح السفٌنة ،

 ز ـ الدٌــون الناتجــة عن العقــود المبرمــة أو العملٌــات المنفذة من قبل الربان خارج مٌناء

     التسجٌـل و ضمن صالحٌاتــه الشــرعٌة ألجــل االحتٌــاجات الحقٌقٌــة لحفظ السفٌنة أو 

      لالستمرار فً الرحلة ،

 .ي ـ الدٌون التعاقدٌة الناشبة عن الفقدان ألو الخسابر التً تلحق بالحمولة و الحقابب 
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       إن ما ٌمكن مالحظته على هذا المستوى هو أن  كل االمتٌــــازات البحرٌة التً قررها                                                

 المشرع الجزابري لها ما ٌقابلها من االمتٌازات الدولٌة الخمسة المقررة فً معاهدة بروكسل 

 ( .1 )1967 ماي 27المبرمة فً 

  ، للدابنٌـــــن 76     و إلى جانب الدٌون البحرٌة الممتازة المذكورة ، ٌجوز ، حسب المادة 

 أٌضا التمسك باالمتٌازات العادٌة المنصوص علٌها فً القانون المدنً ، ؼٌر أنها ال تؤخــــذ                                        

 و هذا أمر طبٌعً ألن االمتٌازات البـــحرٌة . مرتبتها إال بعد االمتٌازات و الرهون البحرٌة 

  من القانون المدنــً تنص على أن983وردت فً قانون خاص هذا من جهة ، و أن المادة 

 مرتبة االمتٌاز ٌحددها القانون ، فإذا لم ٌوجد نص خاص ٌعٌن مرتبـــة االمتٌاز ٌؤتً هــــذا 

 .     االمتٌاز بعد االمتٌازات المقررة فً الباب الرابع من القانون المدنً 

     و لالمتٌازات البحرٌة الواردة فً الفقرات من أ إلى و األفضلٌة على الرهون البحرٌـــة، 

 لكن هـــذه األخٌرة تسبق االمتٌازات المذكورة فً الفقرتٌن ز و ح ، و كذا امتٌازات القانون

 .      العام أو القانون المدنـــــــً 

  من القانون البحري ، الدٌون الممتــــازة المتعلقة بكل رحلــــة80     و تعد ، حسب المادة 

 ؼٌر أن الدٌون الناتجة عن عقد استخـــدام وحٌد لعــدة. مستقلة عن دٌون الرحلة السابقة لها 

 و كقاعدة عامـــــة ،  تؤخـــذ . رحالت تؤتً كلهــا فً نفس الترتٌب مع دٌون آخر الرحالت 

  ،و استثنـاء تكــــون،73االمتٌازات البحرٌة  مرتباتها حسب الترتٌب الذي تحتله فً المادة 

  ، األفضلٌــة على جمٌــع االمتٌازات البحــرٌة 98/05: المعدلة بالقانون رقم77وفقا للمادة 

 االمتٌازات البحرٌة الضامنة لتعوٌضات اإلسعاؾ و اإلنقاذ و مصارٌؾ رفع حطام السفن و

  المساهمة بالخسابـــر البحرٌــة المـشتركة و كـذا  المصارٌؾ القضابٌة و تكالٌؾ  الحراسة 

 .       و مصارٌؾ الحفاظ على السفٌنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .85الناهً ، المرجـع السابق ، ص  (1)
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 تحتل الدٌون الواردة"  ه" من القانون البحري ،فباستثناء دٌون الفقرة 79و وفقا للمادة 

 و ٌعنً  ذلك . فً فقرة واحدة نفـس المرتبة ، و هً تشترك فً التوزٌع بنسبة كل دٌن منها 

 أمــــا . أنه إذا لم ٌكؾ  ثمن السفٌنة المبٌعة للوفاء بها جمٌعا فإنها تتساوى فً قسمة الؽرماء

 .                                     فترتب فٌما بٌن بعضها ترتٌبا عكسٌا ، و ذلك وفقا لتارٌخ نشؤة كل دٌن" هـ" دٌون الفقرة 

        و المحل الربٌسً لالمتٌاز البحري هو السفٌنة البحرٌة بمفهومها المحدد فً المــــادة

 كما أنه ال ٌقع على هٌكــــــــل . المتضمن القانون البحري 76/80الثالثة عشرة  من األمر 

 السفٌنة فقط ، بل ٌمتد أٌضا إلى توابعها أو ملحقاتها الزوارق و األدوات و عدة  السفٌنــة و 

 كل األشٌاء المخصصة لخدمة السفٌنة أو التً تساعد على ممارسة نشاطهــا ، لكــون توابع 

 كما أنه، طبقا  لنص .   من القانون البحـري جزءا من السفٌنة 52السفٌنة تعد طبقا للمــادة 

  من القانون البحري ، تقوم االمتٌـازات البحرٌة  على جمٌع السفن المستؽلــة إما 91المادة 

 .من قبل المالك و إما من قبل المجهز ؼٌر المالك و إما من قبل المستؤجر 

   من القانون82و فً ذلك تقـضً المادة .     و االمتٌاز البحري ٌخول الدابن مٌزة  التتبع 

 و ذلك... الواردة  بعده ، تبقى االمتٌازات  البحــرٌة 87مع مراعاة أحكام المادة " البحري 

 ".   رؼما عن كل تؽٌٌر للملكٌة أو التسجٌل 

  بسبب مصادرة السفٌنة  من  طــــرؾ 87     و تنقضً االمتٌازات البحرٌة ، حسب المادة 

 السلطة المختصـة ، البٌع الجبــري للسفٌنــة على إثر دعوى قضابٌــــة ، و فً حــالة النقــل 

 .االختٌاري لملكٌتها بعد مضً مدة ثالثة أشهر عن تارٌخ تسجٌل عقد نقل ملكٌتها 

          كما تنقضً االمتٌازات البحرٌة عن طرٌق التقادم بمرور سنة واحدة اعتبارا مـــن

 نشؤة الدٌن المضمون إال إذا حجزت السفٌنة قبل انقضاء قبل مهلة السنة و بٌعت جبرٌــا ، و 

 مع ذلك ٌنقضً االمتٌاز البحري المقرر لدٌون منشا أو مصلح السفن الناتجـــة عن إنشـــاء

 و تصلٌح  السفٌنة عندما تنتهـً حٌازة السفٌنة من طرؾ المنشا أو المصلح تبعا للحالــة ،و
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 . من القانون البحري 84هذا ما قرره المشرع فً المادة 

         و  القاعدة العامة أن  احتساب مهلة سنة تقادم الدٌون البحرٌة الممتـــــازة  ٌبــــــدأ،                                         

  من القانون البحري81ؼٌر أن المادة .مثلما سبق بٌانه،من وقت نشؤة الدٌن البحري الممتاز

 حددت بدقة التارٌخ الذي تنشؤ فٌه بعض الدٌون البحرٌة الممتازة حٌنما نصت على أنه ٌعـــد

 :كتارٌخ لنشوء الدٌون المضمونة بامتٌاز بحري ما ٌلً

 أ ـ اإلصابة الجسمانٌة لشخص أو فقدان مال أو ضرره ٌوم حصوله ،

 ب ـ المساهمة بالخسابر البحرٌة المشتركة ٌوم حصول الفعل المولد لهذه الخسابر ،

 ج ـ اإلسعاؾ أو اإلنقاذ أو رفع حطام السفن ٌوم انتهاء هذه العملٌات ، 

 د ـ فقدان البضابع أو الحقابب أو ضررها ٌوم التسلٌم أو الٌوم الواجب للتسلٌم ،

 .    هـ ـ الحاالت األخرى ٌوم استحقاق الدٌن 

V الـــرهن البحــــري                2ـ  

  من القانون البحري الجزابري  بؤن الرهن البحري ٌنشـــــؤ 57 و 55         تفٌد المادتان 

 و الدابن المرتهن ، ٌخول حقا  (مالك السفٌنة )بموجب اتفاق أو عقد ٌبرم بٌن المدٌن الراهن 

 و ٌشـترط أن تتوفر فً عقــد الـرهن البحـــري الشـروط  المــوضوعٌة .عٌنٌا على السفٌنة 

 ، و ملكٌة المدٌن الراهن  للسفٌنــــة ، و  (1)العامة لتكوٌن العقود من رضا و محل و سبب 

   من القانون 57و بالنسبة لركن الرضا ، ٌشترط المشرع فً  المادة . أهلٌته للتصرؾ فٌها 

 البحري ، حٌنما تكون السفٌنة مملوكة على الشٌوع ، أن توافق على الرهـن أؼلبٌة المالكٌن 

 .و ٌحق لكل شرٌك أن ٌرهن حصته الشابعة . الشركاء 

 و نظرا لكـون محـل  الـــــــرهن البحري هو السفٌنة ، فإن ذلك جعـــل لعقد الرهن البحري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .163دوٌدار ، المرجع السابق ، ص  (1)
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 (.        1)أركانا موضوعٌة  خاصة ، و أركانا شكلٌة  

  من القانون  55      ففٌما ٌخص األركان الموضوعٌة الخاصــة ، ال ٌجــوز ، طبقا  للمادة 

 و بالتالً تستبعد المنشـــآت العابمة األخرى التـــً .البحري ، أن ٌرد الرهن إال على سفٌنة 

 و ٌجوز رهـن السفٌنـــة .ال ٌنطبق علٌها الوصـؾ القانونً للسفٌنة من نطاق الرهن البحري

 أٌا كان موضــوع  المالحــة المخصصـة له ،أي  سواء كانـت مخصصة للمالحــة التجارٌة 

 كما ٌرد الـرهن على السفٌنـــة أٌا  كانت  حمولتها،  فـــال تمٌٌز .الخ ...أو للصٌد أو للنزهة 

 . فً ذلك بٌن السفن الضخمة و السفن الصؽٌــرة ، بل ٌمكـن رهنها حتى  و هً قٌد اإلنشاء 

 على كل "   على أن الرهن المرتب علـى  السفٌنة ٌشمــل 58ففً هذا السٌاق، تنص المادة 

 و فٌمـــا ٌخص ... السفٌنة أو جزء منها ، هٌكل السفٌنة و جمٌع توابعها باستثنـاء  حمولتها 

 السفٌنة التً هً قٌد اإلنشاء ، ٌشمل الرهن البحري المواد و اآلالت و المعدات التً ٌحتوي 

 " . علٌها قسم الورش  و التً سوؾ تركب على السفٌنة التً هً قٌــد اإلنشاء 

 ؼٌر .     و الرهن ٌشمل هٌكل السفٌنة و توابعها دون حاجة إلى النص على ذلك فــً  العقد

 و هذا ما قرره المشـرع . أنه  ٌجوز استبعاد توابع السفٌنة بإدراج بند خاص فً عقد الرهن 

  .58البحري صراحة  فً المادة 

     و وعاء الرهن البحري واسع ، فإن هلك محل الرهن أو أتلؾ مثال ألي سبب كان، انتقل

  الرهن بمرتبته إلى الحق المنجر عن ذلك كمبلػ التؤمٌن أو التعوٌض ، و كل المبالػ التــــً

 و تحــــل.  من القانون البحري 62تحل محل السفٌنة و توابعها ، و هذا ما قضت به المادة 

 :محل السفٌنة و توابعها 

 أ ـ التعوٌضات المستحقة لمالك السفٌنة عن األضرار المادٌة الالحقة بالسفٌنة المرهونة،

 ب ـ المبالػ المستحقة للمالك عن إشراكه فً الخسابر المشتركة الالحقة بالسفٌنة المرهونة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .138الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص  (1)
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 ج ـ التعوٌضات المستحقة إلى مالك السفٌنة المرهونة عن اإلسعاؾ المقدم أو اإلنقاذ المتمم

     مند تسجٌل الرهن و ذلك فً حدود ما لحق السفٌنة المرهونة من فقدان أو خسارة ،

 .د ـ تعوٌضات التؤمٌن على هٌكل السفٌنة 

    و عقد الرهن البحري عقد رسمً، و هذا على عكس القاعدة العامة التً تقضً بؤنــــه ال 

 و فً . فٌتعٌن أن ٌصب فً قالب شكلً محدد .ٌجوز أن ٌرد الرهن الرسمً إال على عقار 

 ٌجب أن ٌكون الرهن البحري"  من القانون البحري علـى أنه 57هذا االتجاه ، تنص المادة 

 منشؤ بموجب سند رسمً صادر فقط عن مالك السفٌنة الذي ٌجب أن ٌتمتع بؤهلٌــة الرهـــن

 و تتطلب رسمٌة عقد الرهن البحري وجوب تخصٌص السفٌنـــــــــة عن " . و إال عد باطال 

 و هذا التخصٌص قد تضمنه المقطع الثانً من المــادة. طرٌق تعٌٌن عناصر حالتها المدنٌة 

  الذي ورد فٌه بؤنه ٌجب أن ٌحتوي عقد إنشاء الرهن على البٌانات الضرورٌة لتمٌٌــز57 

 .األطراؾ المعنٌٌن و شخصٌة السفٌنة 

         فكتابة العقد أمام الموثق  أو الموظؾ المختص ركن من أركان العقـــد  ال ٌصــح إال 

 و إلى جانب ذلك ، أوجب المشرع  قٌد الرهن البحـري  ، أي شهره فً  دفتر تسجٌــل. به 

 و ٌحفظ القٌد الرهن البحري لمدة عشر سنوات من تارٌخ تسجٌله ، و عند انتهـــاء.  السفن 

 .هذه المدة دون تجدٌده ٌعد الرهن الؼٌا 

 لعل أهم أثر .        و ٌنتج عقد الرهن البحري آثارا بالنسبة لطرفٌه و تجـــــاه الؽٌــر أٌضا 

 فً حٌازة السفٌنة و استؽاللها  (مالك  السفٌنة )بالنسبة لطرفٌه هـــو استمرار المدٌن الراهن 

 أما الدابن المرتهن .العـادي دون أن ٌقصر فً حفظها و صٌانتها حماٌة لحق الدابن المرتهن 

 إذ له أن ٌتخذ  جمٌـــع .  فلــــه حماٌة حقه المستمد من عقد الرهـن وفقــــا للقـواعـد العامـة 

 (. 1)الوسابل التحفظٌة وأن ٌعترض على كل عمـل أو أي تقصٌر من جانب المدٌنالراهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .313البارودي ، المرجع السابق ، ص (1)
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     و لكً ٌكون للرهن آثره تجاه الؽٌــــر ، فالبد من قٌده ، و ٌصبح نافذا فً حق الؽٌـــــر 

 بدءا من تارٌخ القٌد ، و بذلك ٌكون للدابن المرتهن مباشرة سلطتً األفضلٌة و التتبع فـــــً

 فسلطة األفضلٌة أو التقدم تمنحه حق التقدم على الدابنٌن العادٌٌن و على. فً مواجهة الؽٌر 

 ,و ٌكون ترتٌب الدٌون المضمونة برهن السفٌـــنة. الدابنٌن المرتهنٌن التالٌن له فً المرتبة 

  من القانون البحري ، بحسب تارٌخ قٌدها ، أي أن األسبق فً القٌد ٌتقـــــــدم 65وفقا للمادة 

 . على المتؤخر فً القٌد 

  من القانون البحري ،للدابن البحري المرتهن حق 67     و سلطة التتبع تعطً، وفقا للمادة 

 تتبــــع السفٌنة المرهونة أو حصتها المرهونة على الرؼم من أي تؽٌٌر فً ملكٌة أو تسجٌل 

 فالدابن البحري المرتهن ٌباشر حقه فً التقدم و لو انتقلــت السفٌنــــة إلى . السفٌنة المرهونة

 حابز جدٌد، و من ثمــة فمهمـا تعاقبت البٌوع على السفٌنة فإنها تظل مثقلة بحـــق الدابـــــن 

 .البحري المرتهن  

 ؼٌر أنه ٌحق للحابز ، وفقا للقواعد العامة ، أن ٌختار بٌن دفع دٌن الدابن المرتهن و الحلول 

 .الخ ...محله ، و بٌن تطهٌر السفٌنة 

 فالـــــرهن البحري حق عٌنً لذا فهو ٌنقضً بانقضاء  .    و ٌنقضً الرهن فً حاالت عدة 

 كما ٌنقضً .الدٌن المضمون بالرهن ، و بالوفاء ، أو بما ٌقــــوم مقـــام الوفــــاء أو بالتقادم 

 المادة  )بتطهٌـــر المشتري للسفٌنة من الرهن أو بقوة القانون فً حالة البٌع الجبري للسفٌنة 

 و أخٌـــرا ٌنقضً الرهــن البحـــري بالتنــازل عنه من قبل  .( من القانــون البحـــــري 68

 .الدابن المرتهـــــــن
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                             الفصـــــــل الثانـــــــــً 

  (أشخاص المالحة البحرٌون )      أشخاص الطاقم البحري 

       

       لقٌام السفٌنة بالمالحة البحرٌة ، ٌنبؽً تضافر جهود عدة أطراؾ و ذلك لتجهٌزهــــــا 

 و قد كانت هذه األطراؾ فً القدٌم محصورة فً مالك السفٌنـــــة  أو. و إدارتها و  قٌادتها 

 و قد جرت العادة على  تسمٌتهم . مجهزها و الربان و البحارة العاملون على ظهر السفٌنة 

 ؼٌر. أو وصفهم  برجــال الطاقم البحـــــري للسفٌنــة أو أشخــــاص المالحة  البحرٌــون  

 أن التطور الحاصل فً وسابل المالحة البحرٌة  فً عالمنا  المعاصر ، و كــــــذا  ظروؾ 

 االستثمار البحـري الجدٌدة فرضت تدخل  أطراؾ أخرى فً مٌدان المالحة البحرٌة ، مثـل

 أمٌن السفٌنة ، أمٌن الحمولة ، مقاول الشحن و التفرٌػ  ، و السمسار البحري ، و  أضحـوا

 و لكون رجال.ٌعرفون  برجال الطاقم البري للسفٌنة لكونهم  ال ٌعملون علـى  ظهر السفٌنـة

 الطاقم البري ٌدخلون أٌضا ضمن مقرر القانون التجاري الخاص بطلبة  السنة  الثالثـــة ، و

 بذلك أتٌحت لطلبة السنة الرابعة فرصة دراستهم ، سوؾ نتناول فً هذا الفصــل رجــــــال

 .و سنبدأ بالمجهز ثم الربان ، و أخٌرا البحارة . الطاقم البحري فقط 

                           

                            المبحــــــــــــث األول

 

                       مجهـــــــــز السفٌنــــــــــــــة 

 

Iـ تعرٌؾ مجهز السفٌـــــــنة  

  من القانون البحري بالقول572   لقد عرؾ المشرع البحري الجزابري المجهز فً المادة 
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 ٌعتبر مجهزا كل شخص طبٌعً أو معنوي ٌقوم باستؽالل السفٌنة على إسمه إما بصفتـــه" 

 و ٌبدو واضحا".مالكا للسفٌنة و إما بناء على صفـات أخرى تخوله الحق باستعمال السفٌنة 

 من هذا النص أن صفة مجهـز تنطبق على مستؽل السفٌنة شرٌطة أن ٌستؽلها على إسمه  و

 فهو من ٌزودها بما تحتاجــه .لحسابه ، و بتعبٌر آخـــر  هو الذي ٌعدها  لالستثمار البحري 

 من أدوات و وقود و مإن و ما ٌلزمها من بحارة ٌتولون العمل علـى ظهـــر السفٌنة لحساب 

 و إذا كان ؼالبا ما ٌكون مالك السفٌنة هو المجهز فٌسمى فً هــــــذه الحالة المالك . المجهز 

 إذ قـــد . المجهز ، فإنه ال ٌوجد فً الحقٌقة ارتباط حتمً  بٌن صفة  المالك وصفة  المجهز 

 ٌستؽل شخص آخر السفٌنة المملوكة لؽٌرة باسمه و لحسابه بناء على عقـد إٌجار ٌخوله حق 

 . استؽاللها مقابل دفع مبلػ معٌن محدد فً العقد ، و ٌسمى فً هذه الحالـة المستؤجر المجهز

      و ٌتعٌن على المجهز، سواء كان مالكا أو مستؤجرا، قبل الشروع فً استؽـالل السفٌنة

 أن ٌصرح بها كتابٌا مع اإلمضاء المصدق علٌه فً دفتر تسجٌل السفن ، و ذلك بعد تقدٌــم

 و حٌنما ٌكون المجهـــز.جمٌع الوثابق التً ٌفرضها القانون البحري و نصوصه التطبٌقٌة 

 هو شخص ؼٌر مالك السفٌنة ، ٌجب أن ٌذكر فً التصرٌح اسم و عنوان مالك السفٌنة  و

 ٌبٌن الصفة التً بموجبها له حق استعمال السفٌنة و ٌرفق نسخة من السند المثبت لتلــــك

 .    من القانون البحري 573الصفة ، م هذه واجبات مقررة علٌه بموجب المادة 

  من 574   و مهما كانت الصفة التً تستؽل السفٌنة بها ، ٌجب على مجهزها ، طبقا للمادة 

 القانون البحري ، أن ٌجعلها تستجٌـب لقواعد الصالحٌة للمالحة البحرٌة و األمن و التجهٌز

 و التموٌن و ذلك وفقا لما ٌحدده التنظٌم ، و بصفة عامة أنه ملزم بؤن تكون السفٌنة صالحة

 .لالستخدام المخصصة له 

 ؼٌر أنه و إن كان له حق تعٌٌــــن.      و المجهز له الحق فً تعٌٌن ربان السفٌنة و عزله 

  الربان و ؼٌره من بقٌة األشخاص الذٌن ٌشؽلهم على ظهر سفٌنته ، فإنه ال ٌجوز له تعٌٌـن
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  ربان و ضابط مالحـة أو بحــارة ال تتوفــر فٌهم المــــإهالت الفنٌة التً تشترطها القواعد 

 . و كذلك ٌجب مراعاة القواعد الخاصة بسالمة السفن .(44دوٌدار،ص)المنظمة لهذا المجال

 كما ٌحق له تعٌٌـــــن وكالء .    و ٌمكنه  إنشاء فروع تابعة له فً الداخل  أو فً الخارج 

 لسفٌنته لتمثٌله لدى السلطات المحلٌة و للقٌـام بالمسابل المرتبطة بالرحالت البحرٌة التً لم 

 ؼٌر أن حقه فً تعٌٌن الوكالء ٌخضع لرقابة اإلدارة ، أي لوزٌــــر . ٌقم بها ربان السفٌنة 

 .(وزٌر النقل )البحرٌة التجارٌة 

 

IIـ مسإولٌـــــة المجهـــز المدنٌـــــة  

        مجهز السفٌنة ٌستؽل سفٌنته لحسابه الخاص،و ٌحتمل  أن تتولد خالل استؽاللها دٌون 

 فً الجانـب السلبً لذمته المالٌة ، كدٌــــون الموت أو اإلصابة الجسمانٌة لكل شخص ٌوجد 

 على متن السفٌنة ألجل  نقله ، الفقــدان أو األضرار التً تحدث لألمــــوال الموجــودة على 

 متـن السفٌنة،دٌون استخدام البحارة بناء على عقـــود استخدامهم ، المساهمة  فً الخســــابر  

 و ما دام ٌستؽل السفٌنة لفابدته الخاصة ،فبدٌهً جدا أن ٌتحمل التبعات.البحرٌة  المشتركة 

  من 577و فـــً   ذلك ، تنص المادة . التً قد تنجر عن ذلك  (المسإولٌة المدنٌة )المالٌة 

 ٌكون المجهز  مسإوال عن أعماله و أعمال وكالبه فً " القانون البحري صراحة على أن 

 البر و البحر الذٌن ٌساعدونه فً استؽالل السفٌنة أو السفن وفقا ألحكام القانون العام ما عدا 

 " . من هذا األمر 115 إلــــى 93حالة تحدٌد المسإولٌة المذكورة فً المواد من 

      و ٌستفاد من هذا النص أنه و كقاعدة عامة ٌسؤل المجهز عــن أخطابه  الشخصٌــــــــة 

 كما ٌسؤل  . المرتبة لمسإلٌته المدنٌة بشقٌها،أي  المسإولٌة التقصٌرٌة و المسإولٌة   العقدٌة 

 أٌضــا عن أخطاء ربـــان السفٌنة و بقٌة رجال البحر بناء على مسإولٌة المتبـــوع عن فعل

 فالمعٌار المحدد.  و ما بعدها من القانون المدنـ136ً التابع بشكلها المعروؾ فً الماــــدة 
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 للجهة المسإولــة مدنٌا عـن التبعات المالٌة المنجرة عن استؽالل السفٌنة إذن هـو معٌـــــار

 كما أنه مادام المجهز ٌسؤل عن أخطاء تابعٌه مسإولٌة شخصٌة،فإن مسإولٌته ". المجهز "

 تكون ؼٌر محدودة ، بل تمتد لتشمل جمٌع أمواله إعماال للقاعدة العامة الشهٌــرة  القاضٌـة  

 ( .1)بؤن  جمٌع أموال المدٌن ضامنة لدٌونه 

       لكن و إن كانت مسإولٌة مجهز السفٌنة المدنٌة تطبق بشؤنها األحكام العامة من حٌـــث

  المبدأ فإنها تخضع أٌضا لمبدأ أساسً ال نظٌر له فً القانون العام وهو مبدأ تحدٌد مسإولٌة

 و سوؾ ندرس بإٌجاز.المجهز المدنٌة الذي ٌإدي إعماله إلى تحدٌد آثار  مسإولٌته المدنٌة 

 .     نظام مسإولٌة المجهز المحدودة بإٌجاز فً المحور الالحق 

III ـ نظــام المسإولٌــــة المدنٌة  المحــدودة  

 و قد ظهــر فً . (2)      نظام المسإولٌة المدنٌة المحدودة ٌزٌد عمره عن ثالثة  قــــرون 

 البداٌـــة  فً قوانٌــــن بعض الدول الؽربٌة الكبرى مثل  فرنسا و برٌطانٌا و ألمانٌا ، و إن 

 ثـم  انتقـل إلى . (3)اختلفت  قوانٌنها فٌمـا بٌنها فً النظــرة للوسٌلـة التً ٌتحقق بها التحدٌد 

 و تم تبنٌه على المستوى الدولً ، و بذلـت جهود مضنٌـــــة  . ؼٌرهـــم من الـدول  األخرى 

 لتوحٌد قواعـده للتقلٌـل من  التنازع بٌن القوانٌن، و كذا لتفادي الصعوبات العملٌة التً تنجر 

 و سوؾ  نعرض كٌؾ تطور مبدأ المسإولٌة المدنٌة .عن االختـالؾ فً تطبٌق تحدٌد مختلفة

 .       المحدودة ، ثم  ندرس أحكامه فً القانون البحري الجزابري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .340مدحـت ، المرجع السابق ، ص  (1)

  .1 ، الهامش رقم57؛ أٌضا دوٌــدار ، المرجع السابق ، ص 133طـه ، المرجع السابــــق ، ص  (2)

  188الشرقاوي ، المرجــــع السابـــــق ، ص  (3)
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III تطور نظام المسإولٌة المدنٌة المحدودة لمجهز السفٌنـــــة  1 ـ  

      وفقا للقواعد العامة ، أنه حٌنما تقوم المسإولٌة المدنٌة فجزاإها التعوٌض عن كامـــــل 

  75/58 من األمـــــر 188المادة  )األضرار ، و تكون أموال المدٌن ضامنة للوفاء بدٌونه 

 لكن  .( المعدل و المتمم 1975 سبتمبر 26المتضمن القانون المدنً الجزابري المإرخ فً 

 هذه القاعدة العامة فً التعوٌض ٌحد منها نظام تحدٌد المسإولٌة فً القانون البحــري الذي  

 .ٌعد أحد األوجه الممٌزة للقانون البحـري 

      و ٌبرر وجود هذا النظام بضرورة تخفٌؾ المسإولٌة المدنٌة عن المجهــز ألن مخاطـر 

 الرحالت البحرٌة كبٌرة و قد تؤتً عواقبها على كل أموال المجهــز و من ثمــــــة ٌتعطــل 

 االستثمــار فً مجال المالحة البحرٌة و بصفة خاصة المالحة التجارٌة  ، و تتضرر  معه 

 و لذلك لم تتردد الدول، مند القـــرن . (1)اقتصادٌات الدول و التجارة البحرٌة الدولٌة عامة 

 ؼٌــر . السابـع عشر، فً التسلٌم بمبدأ المسإولٌـة المحدودة للمجهز و وضع قواعد تحكمهــا

 أن  نظمها القانونٌة اختلفت فٌما بٌنهـــــا حول األســـاس أو الوسٌـلـــة التً  ٌتحقـــــق بهــا 

  1807فالتقنٌن التجاري الفرنسً لعام  .(2)تحدٌـد المسإولٌــة و هذا مثلما سبق ذكره أعاله

  تضمن مبدأ تحدٌد المسإولٌة، و أخذ  فــــ1681ًالذي جــاء نقال عن أمرٌة البحرٌة لعام 

 ذات الوقت  بنظام التــرك العٌنــً كؤساس لتحدٌد المسإولٌة  ، و استمر على نفس الموقؾ 

 و مإداه نظام الترك هو أن مالك السفٌنـــة ٌكــون مسـإوال  عن . (3)1967إلى ؼاٌة  سنة 

 أعمال طاقمه البحري ، ؼٌر أنه ٌستطٌع أن ٌتنصل من المسإولٌــة  إذا ترك سفٌنته و أجرة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .340مدحت ، المرجع السابق ، ص  (1)

  .57دوٌــدار ، المرجع السابق ، ص  (2)

 .نفـــــس المرجـــــع  (3)
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 .كما أخذت به أٌضا الدول التً تؤثرت أنظمتها القانونٌة بالقانون الفرنسً.(1)النقل للدابنٌن 

  أما القوانٌن االنجلوسكسونٌة مثل القانون االنجلٌزي و القانون األمرٌكً، فؤخذت هً أٌضا 

 بنظــام تحدٌد المسإولٌة المدنٌة البحرٌة،و تبنت أساسا آخر لتحدٌدها و هو التقدٌـر الجزافً  

 الذي مإداه  وضـع حد أقصــى لمبالــػ التعوٌــض التً ٌلتـــزم مالك السفٌنــــة  بدفعهــــــا 

 (.3)فً حٌن أخذت  القوانٌن الجرمانٌـة  بنظام الثـروة البحرٌة. (2)للمضرورٌن 

     إن اختالؾ أنظمة الدول القانونٌة حول أساس تحدٌد مسإولٌة مجهــــز السفٌنــة قاد فــً

 العقد الثالث من القرن الماضً إلى بروز محاولة جماعٌة إلبرام اتفاقٌة  تتعلـــــق بتوحٌــــد

  وقعت بعــــض1924 أوت 25و فً . القواعد الخاصة بتحدٌد مسإولٌـــة مـالكً السفــن 

 و قد  . 1924الدول على اتفاقٌة  بهذا الشؤن ، أضحت  تعرؾ باتفاقٌـــة  بروكسل لسنـــة  

 أخــذت  بحكم  مقتضاه أن لمالك السفٌنة الخٌار بٌن دفع قٌمة السفٌنــــة  حسب قٌمتهــا فــً

 من قٌمة السفٌنــة فــً ./. 10نهاٌة السفر ، إلى جانب قٌمة أجرة النقـــل مقــدرة جزافــا بـ 

 ؼٌر أن برٌطانٌا . (4)بداٌة السفر ، و بٌن دفع مبلػ جزافً ٌقدر على أساس حمولة السفٌنة 

 و الوالٌات رفضتا التصدٌق علٌها ،و لهذا فكرت الـدول فً إعادة النظــر فً تلك االتفاقٌة، 

  و 1957  تعرؾ  باتفاقٌة بروكسل لسنة 1957 أكتوبـــر 10و تم عقد اتفاقٌة أخرى  فً 

 .التً تعد الجزابر طرفا فٌها 

  و قد نالـت نجاحـا معتبرا ، لكن التطـور االقتصــادي و الفنً الذي شهده عالم صناعــــــــة  

  و حتى مطلع السبعٌنــات من القـــــرن الماضً ، جعلت من  تلك1957السفــــن مند سنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .186الشـــرقاوي ، ص  (1)

  .190نفــس المرجـــع ، ص  (2)

 .نفــس المرجــع  (3)

 نفـــس المرجـــع (4)
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 ،و من ثمــــــة تم  فً سنة  (1) االتفاقٌة ال تفً بالضرورات التً فرضتها  تلك التطورات 

 وضع اتفاقٌة لندن  بشــؤن المسإولٌة المحدودة لمالك السفن، حلت محــــــل االتفاقٌة 1976

 و بذلك أصبح مبدأ المسإولٌة المدنٌة المحدودة مبدأ عاما  راسخــا  تؤخــــــذ به   .(2)السابقة 

 و التشـرٌع  البحري  الجزابري  المتضمن فً . جل  التشرٌعات البحرٌة إن لم نقل جمٌعها 

 فقد تضمن أحكاما  عدٌدة   تخص تحدٌد هذه المسإولٌة و .  لم ٌشد عن ذلك 76/08األمر 

  و ما بعدهـا ،  و هـً األحكام التً تشكل  موضوع الدراسة فً المحور 92ذلك فً المادة 

 .الموالً 

 

III تحدٌد المسإولٌة المدنٌة للمالك و المجهز فً ظل القانون البحري الجزابري2 ـ  

  من القانون البحري الجزابري مبدأ مسإولٌة مالك أو مجهـــــــزها 577     وضعت المادة 

 مدنٌا عن أعماله و أعمال وكالبه فً البر و البحر الذٌن ٌساعدونه فً استؽالل السفٌنة وفقـا 

 و بذلك ٌكون المشرع قد أكد أن نطاق المسإولٌة المدنٌة للمجهــــــــز. إلحكام القانون العام 

  من القانون المدنً الجزابــــري ،أي188فً هذا المجال هو نفس النطاق المحدد فً المادة 

 .   أن مسإولٌته المدنٌة ، هً كقاعدة عامة ، مسإولٌــة مطلقـة عن تعوٌـض كامـل الضــــرر

  قد قررت استثناء ٌتمثل فً إعمال مبدأ تحدٌـد المسإولٌــــــــة 577   ؼٌر أن نفس المادة 

 لذا سوؾ نبحث . من القانون البحري 115 إلى 93المدنٌة وفقا لما هو مقرر فً المواد من 

 نطاق تحدٌد مسإولٌة المجهز من ناحٌة الدٌون  التً ٌجوز تحدٌد المسإولٌة المدنٌة عنها،و 

 كذا من ناحٌة األشخاص الذٌن ٌجوز لهم التمسك بؤحكام تحدٌد المسإولٌة، ثم نعرض مسؤلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .190الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص  (1)

  .342مدحت ، المرجع السابـــق ، ص  (2)
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 .   تحدٌد مبلػ التحدٌد األقصى للمسإولٌة المدنٌة البحرٌة للمالك و المجهز 

III نطاق تحدٌد مسإولٌة مالك أو مجهز السفٌنة 1 ـ 2 ـ  

  االلتزامات أو الدٌون الت1957ً أكتوبر 10   لقد حصرت اتفاقٌة بروكسل المبرمة فً 

  ٌجوز التمسك بمبدأ التحدٌد بشؤنها فً المادة األولى منها ، و هً فً الحقٌقة نفس الدٌون

 و الدٌون المعنٌة.  من القانون البحري 93أو االلتزامات التً أوردها المشرع فً المادة 

 :هً 

 أ ـ الموت أو اإلصابة الجسمانٌة لكل شخص ٌوجد على متن السفٌنة ألجل نقله و الفقدان و 

  األضرار التً تتناول جمٌع األموال الموجودة على متنها ، 

 ب ـ الموت أو اإلصابة الجسمانٌة ألي شخص آخر فً البحر أو البر و الفقدان و األضرار

 باألموال األخرى أو الحقوق المسببة بفعل أو إهمال أو خطؤ كل شخص ٌوجد على متن 

 السفٌنة و ٌكون المالك مسإوال عنه ، أو كل شخص آخر ال ٌوجد على متنها و ٌكون المالك

 مسإوال عنه ، على أن ٌكـون فً هذه الحالـة األخٌــرة الفعـــــل أو اإلهمال أو الخطؤ ٌتعلق 

 بالمالحة  أو بإدارة السفٌنة أو الشحن أو النقل أو تفرٌػ الحمولة و صعود و نزول و نقــــل                                    

 المسافرٌن ،

 د ـ كل التزام أو مسإولٌة تنتج عن األضرار المسببة من السفٌنة و الالحقة بمنشآت الموانا

 .  و أحواض السفن و الخطوط المالحٌة 

  من93 من القانون البحري و المقطع األول من المادة 92      إن التمعن فً نص المادة 

 نفس القانون ٌكشؾ أن خطاب المشرع ٌتوجه إلى مالك السفٌنة و هو الوضع الذي قد ٌفهم 

 منه ألول وهلة أن مالك السفٌنة هو الشخص الوحٌد الذي ٌحق له التمسك بتحدٌد المسإولٌة 

  من القانون البحــــري ٌبدد هذا111لكن الحقٌقة هً خالفـا لذلك  ، فنص المادة .  المدنٌة 
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 .اللبس على النحو الذي سنراه الحقا عند تناول نطاق مبدأ التحدٌد من ناحٌة األشخاص 

      و ما ٌالحظ أٌضا على  النصٌن  المذكورٌن ، هو أن صٌاؼتهما  تفٌــد بوضــــوح  أن 

 تحدٌد المسإولٌة ال ٌتقـــرر بقــوة القانـــون ، بل ٌجب على مــالك السفٌنــة أن ٌتمسك بـــه 

  تجٌز لمالك السفٌنة أو مجهزها أن 92،  و أن المــــادة ( 144مصطفى كمال طه ، ص  )

 فا ألمـر ؼٌر مقتصر على حاالت رفع علٌه . ٌتمسك بتحدٌـــد المسإولٌــــة أٌا كان نوعها 

 دعاوى المسإولٌة التعاقدٌة ، بل ٌشمل أٌضـــا دعاوى المسإولٌة التقصٌرٌة التً ترفع من 

 الؽٌر علٌه ، و  بذلك ٌمكنه التمسك بتحدٌـد مسإولٌته إذا أثٌرت على أساس صفته كحارس 

 . للسفٌنة

      و المالحظ أٌضا ، هو أن أحكــام  تحدٌد المسإولٌــة الــواردة فً القانـــون البحري  لم 

 تحدد  شكال معٌنا أو  إجراءات خاصـة مفصلة تخص كٌفٌة إثارة  المجهز لحقه فً التمسك 

 و فً ظل ؼٌاب  نص خاص ،نرى أنه  تتم العودة إلى . بتحدٌـد مسإولٌته المدنٌـــة البحرٌة

 أحكام القــــــــــــواعد العامة المنصوص علٌها فً القانون فً القانون المدنٌة أو فً القانون                                               

  المتضمن قانون اإلجراءات  المدنٌــة و اإلدارٌـــة باعتبــار قواعدهمـــــا  08/09:رقم رقم

 و بذلك  ٌجوز للمالك أو المجهز أن  ٌتمسك بتحدٌد مسإولٌته تجاه دابنٌـــــه. قواعد  عامة 

 باتفاق مع الدابنٌن أو بإعالن عن طرٌق محضر قضابً أو عن طرٌق رفع دعوى قضابٌة 

 أمام الجهة القضابٌة المختصة أو فً صورة دفع فً دعوى قضابٌة ٌكون قد تم رفعها ضده

  من  108 و 107 ، 99 ؛ أٌضا المواد 144مصطفى كمال طه ، ص  )من قبل أحد دابنٌه 

 . (القانون البحري

       و تجدر اإلشارة أٌضا إلى إن المالحة البحرٌـــــــة ، و بصفة خاصة المالحة البحرٌة 

 التجارٌة ، تعرض السفٌنــــة لمخاطر بحرٌة قد تكبد مالك أو مجهز السفٌنة مصارٌؾ كبٌرة 

 جدا  نتٌجة مطالبات أطراؾ حصلــــــــت لهم فً البحر أضرار جسدٌة أو مادٌة ، أو نتٌجة 
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 الخ ، و بذلك فتحدٌد مسإولٌــة مالك ...دٌون  مترتبة عن تدخل جهات إلعادة تعوٌم السفٌنة 

 و مع ذلك فلمبدأ تحدٌد المسإولٌة بعد أخالقً أال و .أو مجهز السفٌنة ٌعتبر مٌــزة لهـــإالء 

 هو أنه ٌفترض أن ٌكون مالــك السفٌنة حسن النٌة و سًء الحظ ، أي أنه ٌستؽــــــل سفٌنته 

 أما إذا كانت األضرار قد . حسب أصول العمل البحري و مـع ذلك أحدثت سفٌنته األضرار 

 حصلت نتٌجة أخطاء مالكها  الشخصٌـــة، كؤن ٌسمــــح لسفٌنته باإلبحار و هً ؼٌر مجهزة 

 بشرٌا أو مادٌا و حصلت أضرار ألموال  على ظهر السفٌنة أو فً البحر ، فإنـــــه ال ٌعتبر 

  من 92و فً ذلك ،    تنص المادة . جدٌرا باالستفادة  بحق التمسك بمبدأ تحدٌد المسإولٌة 

 القانون البحري على أنه ٌجوز لمـالك السفٌنة التمسـك بالتحدٌد ألجل الدٌون الجـابز التحدٌد 

 " .     إال إذا ثبت بؤن الخطؤ  المرتكب كان متعلقا به " بشؤنهــــــا 

 ففً هذا االتجــــاه  .     و قد استثنى المشرع دٌونا بحرٌة من مبدأ التحدٌد العتبارات معٌنة 

  من القانون البحري الجزابري على انه ال ٌحتج بتحدٌد مسإولٌة مالـــــــك94تنص  المادة 

 :السفٌنة بخصوص الدعاوى المتعلقة بالدٌون اآلتٌة

 أ ـ الدٌون الناشبة عن اإلسعاؾ و اإلنقاذ أو المساهمة بالخسابر المشتركة و كذا بالنسبة                                       

    لدٌون الدولة أو أٌة مإسسة عمومٌة أخرى قامت فً مكان المالك بتعوٌم ، أو رفع أو 

    تحطٌم سفٌنة ؼارقة أو أصٌبت بجنوح أو تم التخلً عنها بما فً ذلك ما ٌوجد إن كان 

    ٌوجد على متنها ،

 ب ـ الدٌون الخاصة بطاقم السفٌنة و المتولدة عن عقد االستخدام ،

 .ج ـ دٌون كل شخص آخر عامل فً خدمة السفٌنة بموجب عقد عمل 

 فاستبعاد دٌــــــون.مثلما سبق قوله ، لكل استثناء من االستثناءات المذكورة اعتباره أو علته 

 المساهمة فً الخسابر البحرٌة المشتركة مبرر بؤن نظام الخسابر البحرٌة المشتركة مبنــــً

 على أساس من تحقٌق التوازن فً تحمل الخسابر التً تلحق بعناصر الرحلة البحرٌة مـــن



                                            82 

 جراء التعرض لألخطار البحرٌة ، و كل تحدٌد لمساهمة مالك السفٌنة فً الخسارة البحرٌة 

 و بتعبٌر آخر ، دٌن المساهمة فً الخسارة المشتركـــــة. المشتركة ٌخل بالتوازن المنشود 

 و استبعاد دعاوى  . (1)ٌمثل حصة فً مشاركة تظل ناقصة ، ؼذا لم تقدم الحصة بكاملها 

 دٌون اإلسعاؾ و اإلنقاذ، ٌعود سببه إلى أنه ال ٌجوز االمتناع عن تقدٌــــــم مكافـؤة خدمـة 

 اإلسعـاؾ و اإلنقــــاذ على النحو الذي رسمه المشرع ، و ذلك لتشجٌع السفن على اإلسراع 

 و استثناء دعاوى دٌون .إلى تقدٌم ٌد العون و المساعدة للسفن المعرضة للخطر أو المنكوبة 

 الدولة أو أٌة مإسسة عمومٌة ناتجة عن تعوٌم السفٌنة الؽارقة أو الجانحة  أو المهجورة أو 

 المتخلى عنها رفقة ما ٌوجد علٌها أو فارؼة أو رفع حطامها ٌجــــد مبـــرره فــً  أنه من

  الضروري المبادرة إلى تطهٌر الممرات المابٌة ضمانا لسالمة و سٌولـــة المالحــــــة و

 و فً ذلك تفضٌل لمصلحة اإلدارة عن مصلحة مالك السفٌنة ،إذ ؼالبا ما تتدخل . انتظامها 

 الدولة لتعوٌم السفن و رفع حطامها عند حصول الحادث بالقرب من سواحلها ألجل أمـــــن                                           

 أما استثناء دعاوى دٌون الربان و البحارة و أي شخص آخـر  . (2)و سالمة مرور السفن 

 فً خدمــة السفٌنــــة فٌملٌه اعتبــار  ضرورة حماٌة هإالء األشخاص و تمكٌنهم مــــــن                              

 .   حقوقهم لكونهم فبة ضعٌفة تعٌش أصال على عابدات عملهم

      و ٌتمٌز عالم المالحة البحرٌة المعاصر بؤن مالك السفٌنة لٌس هو الشخص الوحٌــــــد

 الذي ٌكون عرضة لتحمل الدٌون البحرٌة ، و بذلك لٌس هو الشخص الوحٌد الذي ٌمكــــن

  من القانون البحـــــري 111لذلك تنص المادة .للمضرور مطالبته بجبر الضرر الذي لحقه 

 أن أحكام الفصل الخاص بتحدٌد  مسإولٌة مالك السفٌنة تطبق على مستؤجــــــر السفٌنـــة و 

 المجهز و المجهز المسٌر و الربان و أعضاء طاقم السفٌنة و من ٌنـــــوب عن المــــــالك و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .346مدحت ، المرجع السابق ، ص  (1)

  .62دوٌـدار ، المرجع السابق ، ص  (2)
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 .المستؤجر و المجهز أو المجهز المسٌر بصفتهم قابمٌن بمهامهم على ؼرار المالك نفسه

      ٌبدو جلٌا من هذا النص أن نطاق التمسك بتحدٌد المسإولٌة ال ٌشمل مــــــالك السفٌنــة

 .فقط ،و إنما ٌمتد إلى أشخاص عدٌدٌن ٌرتبطون بصورة أو بؤخرى باستؽـــالل السفٌنـــــــة

 إن هذا الوضع ٌجعل من إمكانٌة لجوء المضرور للتحدٌد برفع دعــــــوى التعــــوٌض على

 ؼٌر مالك السفٌنة ، بما فٌهم تابعً المجهز كالربان ، بدعوى أن الضرر حاصــل    بفعلهم

 و بتعبٌر آخر ، أنه حتى إذا لجؤ المضرور إلى إقامـــة الدعــــوى على  . (1) ؼٌر متوفرة 

 و زٌادة على .الربان أو البحارة أو على ؼٌرهم من التابعٌن ، ٌجوز لهم تحدٌد مسإولٌتهـــم

 ذلك ، أنه إذا كان مالك السفٌنة أو مجهزها ٌفقد حقه فً التمسك بالتحدٌد   فً  حالة ما إذا 

 كانــت  األضرار ناتجة عن خطبه الشخصً ،فإن األمر لٌس كذلك حٌنما ٌكون الضرر قد

  من 113ففً ذلك تقضً المادة .  نشؤ  بخطؤ شخصً صادر من الربـــان أو من البحــارة

 القانون البحري بؤنه ٌجوز لربان  السفٌنة و أفراد طاقمهـا التمسك بؤحكام هذا الفصل حتى 

 و فً حالة رجوع المضرورعلى كل من مـالك أو مجهز السفٌنة.و ارتكبوا خطؤ شخصٌا 

  و التابع و كان لكل منهما حق التمسك بتحدٌد مسإولٌته فال ٌجوز أن ٌزٌد مجمـوع مبلـػ 

 التعـــوٌض الذي ٌحصله المدعً بالضرر من اإلثنٌن معا عن الحد األقصى المقرر  قانونا

 عن الحادث الواحد ، و ذلك لكً ال ٌصبح الرجوع علٌهما أداة للتحاٌل على مبدأ تحـــــدٌد

 .  المسإولٌة  فتزول حكمة  تقرٌره 

      ؼٌر أنه متى كان ربان السفٌنة أو أحد أفراد طاقمها مالكا بمفرده للسفٌنة أو شرٌكا فٌهـا

 أو مستؤجرا أو مجهزا أو مجهزا مسٌرا لها ، فالقواعد العامة ال تجٌز للشخص أن ٌستفٌـــــد 

 و قد سار المشرع البحـري على نهـــــج المشرع  . (2)من خطبه أو تحدٌد مسإولٌته بفعله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .68دوٌــدار ، المرجع السابق ، ص  (1)

  .346مدحـــت ، المرجع السابق ، ص  (2)
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 أنــــــه إذا "   من القانون البحري على 113المدنً حٌنما نص فً المقطع الثانً من المادة 

 كان الربان أو أحد أفراد الطاقم اآلخرٌن مالكا وحٌدا بنفس الوقت للسفٌنــــة أو مالكا شرٌكا

 ، فال تطبق أحكام الفصل السابق إال على األخطاء التً ٌرتكبها أثناء ممارسة مهامه ... لها 

 " .كربان أو أحد أفراد الطاقم 

 IIIـ حدود المسإولٌة القصوى فً القانون البحري الجزابري  

  1976 أكتوبـــر 23 المإرخ فً 76/80    لم ٌضع المشرع البحري الجزابري فً األمر 

 المتضمن القانون البحري المعدل و المتمم قواعد مفصلة تحدد كٌفٌة حساب الحدود األقصى

  للمسإولٌة المدنٌة البحرٌة لمالك السفٌنة و ؼٌره من األشخاص المستفٌدٌن من مبدأ التحدٌد  

  96و قد  اكتفى بالنص فــً المادة  . عند نشوء دٌن من الدٌون التً ٌجوز بشؤنها التحدٌد 

 بؤن ذلك ٌحدد حسب قواعد االتفاقٌة  الدولٌة الخاصة بتحدٌد مسإولٌة مالكً السفن و التً 

 و طالما أن الجزابر طرفا فً اتفاقٌة بروكســــل المبرمــة فً                                           . تكون الجـزابر طرفا فٌها 

  بشؤن توحٌد بعض القواعد الخاصة بتحدٌد مسإولٌة مالك1957ًالعاشــر مـن شهر أوت 

 السفن ، فــإن اإلحالة التً تضمنتها المادة السالفة الذكر تعنً تطبٌق أحكام تلك االتفاقٌــــة

 .بشؤن كٌفٌة تحدٌد الحدود القصوى لمبلػ التحدٌد 

  من القانون البحـري بؤن الحـدود القصـــــــوى للمسإولٌة المدنٌة 97     و تضٌؾ المادة 

 البحرٌة الناتجة عن الدٌون التً ٌجوز التحدٌد بشؤنها و التـً  تحدد حسب االتفاقٌة السالفة 

 الذكر ، تطبق على جمٌع الدٌـون الناتجـة عن األضــــــرار الجسمانٌة  أو األضرار المادٌة 

 من نفس القانون فتقضً بؤنه لتحدٌد مبلػ الحـدود104أما المادة .المتولدة عن نفس الحادث 

 القصوى للمسإولٌة ، ٌإخذ بالحمولة اإلجمالٌة  بالنسبة للسفن البخارٌة أو ذات الدفع اآللً،

 و إذا تعلق األمر بسفٌنـــة. أما جمٌع السفن األخرى ، فٌإخذ بخصوصها بالحمولة الصافٌة 
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 و تعتبـــر حمولة . (1)حمولتها تقل عن ثالثمابة وحدة حمولة و المتمثلة فً الطن الحجمً 

 .         السفٌنة مساوٌة لسفٌنة من هذه الحمولة 

  ، نجدها تمٌز بٌن األضرار البدنٌـــــة و 1957       و بالرجوع إلى اتفاقٌة بروكسل لسنة 

 ففـــً حالة األضــــــرار.(2)األضرار الجسدٌة و ذلك حسبما إذا كانت منفردة أو مجتمعـة

 فقط ،  ٌلتزم مالك السفٌنة أو مجهزهــا بؤن ٌدفع  (األضرار المادٌة )التً تلحق بالممتلكات 

 و المقصـود  بالفــــــرنك. ما ٌعادل ألؾ فرنك عن كل طن من حمولة السفٌنة كحد أقصى 

  مٌلٌؽرامـــا65 ، 5 الفرنك الفرنسً الذهب المعروؾ باسم  فرنك بوانكارٌه الذي ٌساوي 

 أما فً حالة األضرار الجسدٌة فقط الناتجة عن  الحادث فٌحــدد لها عن كل .(3)من الذهب 

 لكن إذا  اجتمعــــــــــت                                      .طن من حمولة السفٌنة مبلػ إجمالً ٌعادل ثالثة آالؾ و مابة فرنك

 األضرار المادٌة و الجسدٌة عن حادث واحد ، فإن التعوٌض  ٌصل  حده األقصى  المعادل

 و فً مثل هذه .مدحت . (4) ثالثة آالؾ و مابة فرنك عــن كل طن من حمولة السفٌنـــــــة 

 الحالة ، ٌحدد  التعوٌض الخاص باإلصابــات الجسدٌة و الوفاة بمبلػ ألفٌن و مابة فرنك عن 

 كل وحدة حمولة بٌنما ٌحدد التعوٌض الخاص  باألضرار  المادٌة بؤلؾ فرنك عن كل وحدة 

 و ٌعنى ذلك أنــه إذا فاقــت األضرار عن هذا الحد األقصى ، فإن مسإولٌة المالك . حمولة 

 أو المجهز  عن الدٌــون  البحرٌـة الخاضعــة للتحدٌــد تبقــى دومـا  محصــــورة فً نطاق 

 .     الحد األقصى المذكور 

     و قد تركت اتفاقٌة بروكسل للدول األطراؾ فٌها مهمـــة إضفــــاء الطابــع العملـً على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .31دوٌــدار ، المرجع السابق ، ص  (1)

  .173الناهً ، المرجع السابق ، ص  (2)

 .نفـــــس المرجـــع (3)

  .352مدحت ، المرجع السابق ، ص  (4)
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 أحكامها فً تشرٌعها الداخلً ببٌان كٌفٌة إبراء ذمة مالك السفٌنـة أو مجهزهـا و رفع الحجز 

 و قد عمدت. عن سفٌنته بتحدٌد مسإولٌته ، و كذا كٌفٌة إجراء التوزٌع بٌن أصحاب الدٌون 

 ففً ذلك السٌاق، . بعض القوانٌن ، و من بٌنها القانون البحري الجزابري ، إلى ترجمة ذلك 

  من القانون البحري الجزابري بؤن ٌوزع كل جزء من مال التحدٌد بٌن101قضــت المادة 

  من نفس القانون فقد نصت على أنـه106أما المادة . الدابنٌن بنسبة مبلػ دٌونهم المعترؾ 

 دون اإلخالل بحكم المادة السابقة ، تحدد قواعد تكوٌن و توزٌع مال التحدٌد و كذلك كٌفٌات

 .         تطبٌقها بموجب مرسوم 

  من القانون البحري الجزابري ،تتقادم الدعاوى الخاصة بالدٌــــــون115     و طبقا للمادة 

 فعمومٌة نص .التً ٌجوز التحدٌد بشؤنها بانقضاء مدة سنتٌن اعتبارا من ٌوم استحقاق الدٌن 

 المادة السالفة الذكر ،تفٌد أن قاعدة التقـادم بمضـــً السنتٌـــن تنطبق على جمٌــــــع دعاوى 

 ؼٌر أن هذه القاعــدة. المسإولٌة المدنٌة البحرٌة الناشبة عن سبب ٌسمح بالتمسك بالتحدٌد 

 ال تسري على دعاوى التعوٌض الناتجة عن عقد نقل البضابع أو المسافرٌن بحــرا ، إذ أن

 (. 1)مدة تقادم هذه الدعاوى تقررها األحكام المنظمة لعقد النقل البحري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 223طــه ، المرجع السـابق ، ص  (1)
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                         المبحـــــــث الثانــــــــً

 (الطاقم البحــري )               الربان و بحارة السفٌنـة 

       

      وجود السفٌنة  بما علٌها من أشخاص أو أموال أو العنصرٌن معا فً عرض البحــــر 

 بعٌدا عن مالكها أو مجهزها و عن سلطات الدولة أن ٌكون على متنها  أشخاص ٌتعاونون

 و هإالء. جمٌعهم على تحقٌق الؽرض الذي خصصت له السفٌنة الموجودٌن على ظهرها 

 رجال الطاقم " هم الربان و البحارة ، و تطلق علٌهم عادة تسمٌات عدة ، نذكر منها تسمٌة 

 و  و ٌرأس الطاقم البحري الربان ألن له . (1)"أشخاص المالحة البحرٌون " و " البحري 

 و هذه السلطة تعطٌه مركزا . السلطة العلٌا على السفٌنة و على جمٌع من ٌعمــل على متنها 

 لهذا سـوؾ  نعرض فً البداٌة مركز الربان و . قانونٌا تمٌزه عن بقٌة أفراد الطاقم البحري 

 .التزاماته و مسإولٌته ، ثم ننتقل لعـرض أهم األحكام المتعلقة بحقوق و التزامات البحارة 

I ـ ربـــــــــــان السفٌنـــــــــــة البحرٌة  

I تعرٌؾ الربان و تعٌٌنه و عزله  1 ـ  

 قابـــــد السفٌنــــة و " ربان السفٌنة "  من القانون البحري ، تعنً كلمة 384   حسب المادة 

 و قد خصه المشرع بؤحكام عدة تتعلق بكٌفٌة استخدامه و صالحٌاتــــــــه و.ربٌس  طاقمها 

 .     المسإولٌات التً ٌمكن أن تقع على عاتقه 

       و ٌتولى المجهز نفسه أو من هو مفوض له بذلك تعٌٌن ربان سفٌنتـــه فً حالة ما إذا 

 كانت  ملكٌتها له مفــرزة  ، أما إذا كانت السفٌنة مملوكة لشخصٌن أو لعدة أشخاص ملكٌة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أشخاص  المالحة  البحرٌة ، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونٌة ، االسكندرٌـــــة، : إٌمان فتحً حسن الجمٌل (1)

 .213 ، ص 2010      
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 شابعــة فإن حق تعٌٌـــن الربان ٌكون لمدٌر الشٌوع البحري ، و إال وجب مراعاة األؼلبٌة 

 .الالزمـــة لكل قرار ٌخص استؽالل السفٌنة المملوكة ملكٌة شابعة  

    و ربان السفٌنة  مستخـدم من مالك السفٌنة أو مجهزها بناء على عقد عمل ، و بذلك فهو 

 إال أنه من البدٌهً جدا أن مالك السفٌنة أو . تابع له ، ٌقوم بعمل معٌن فً مقابل أجر معلوم 

 مجهزها ال ٌتمتع بحرٌة مطلقة فً تعٌٌن ربان سفٌنته ، بل ال بد من أن ٌتقٌد بتوفر شروط 

 التؤهٌــل و الكفــاءة الالزمة التً تتطلبهــــــا القواعد القانونٌة و التنظٌمٌة فٌمن ٌعٌن ربان 

 و مــــرد ذلك طبعا هو أن الربان  ٌقوم .و ٌتم عزلــه  بنفس طرٌقة تعٌٌنه . (1)للسفٌنــة 

 بؤعمال عدٌدة بعٌدة عن مالك أو مجهز  السفٌنة ، و قد  ٌخطا فتقــــوم مسإولٌة صاحب 

 السفٌنة ،مما ٌجب معه تمكٌن هذا األخٌـر، بصفة دابمة ، من التخلص منه عند فقدان الثقة 

 ؼٌر أن للربان الحق فـــً المطالبــــة بالتعوٌض  إن كان له مقتضى فً حالة العزل . فٌه

 . طبقا للقواعد العامة 

 إذ له وحده قٌادة السفٌنة و إدارة الرحلة البحرٌة،.    و عمل الربان ٌتمثل فً قٌادة السفٌنة 

 و ٌحل  الضابط الذي ٌلٌه مباشرة فً الدرجة محله إذا حصلت له الوفاة أو عند ؼٌابــــه أو 

 و للربان  اختصاصات  و  . (2)حٌنما ٌحصل له مانع ٌحول بٌنه و بٌن قٌامه بؤداء مهامه 

 . سلطات عدٌدة و متنوعة سوؾ نعرضها أدناه بنوع من اإلٌجاز

I اختصاصات ربان السفٌنة فً التشرٌع البحري الجزابري2 ـ  

     لربان السفٌنة اختصاصات كثٌـــــــرة و متعــــددة األوجه ، إذ له اختصاصات فنٌة ، و                                     

 اختصاصـات كنابــب عن مـالك أو مجهــز السفٌنــة ، و أخٌرا اختصاصـــات أو مهـــــــام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .135 المتضمن القانون البحري ؛ أٌضا إٌمان ، المرجع السابق ، 76/80 من األمر رقم 580المادة  (1)

 .إٌمــان ، نفس المرجع  (2)

 



                                             89  

 (. 1)عامـــة 

 I (الوظٌفة الفنٌة للربان ) االختصاصات الفنٌة أو1 ـ 1 ـ 

       ٌترأس ربان السفٌنة طاقمهـا البحري العامل على ظهرها ، و لهذا ٌجب علٌه أن ٌتولى 

 و هو بذلــــك ملزم بإدارة السفٌنة على . تدبٌر السفٌنة فً البحر ، و كذا شإون أفراد الطاقم 

 .الوجه الذي ٌضمن سالمة السفٌنة و إتمام الرحلة البحرٌة 

 (. 2)      و تلقً اختصاصات ربان السفٌنة الفنٌة أعباء و تكالٌؾ هامـــة علــى عاتقــــــــه

  فٌجب علٌه أن ٌتواجد على متن السفٌنة مند بداٌـة  الرحلة و إلى ؼاٌة وصول  السفٌنة إلى

 و هو ملزم فً هذا الصدد بؤن  ٌقود السفٌنة بنفسه باستثنــــاء  الحــــاالت .  مٌناء الوصول 

 و أن ٌقــوم باتباع . (3(التً ٌنزل فٌها من السفٌنة فً الموانا و ألؼراض مقبولة اعتٌادٌـــا

 خط السٌر الذي رسمه له المجهز، فلٌس له أن ٌنحرؾ عنه ، و ٌمتنع عن الرســو فً مٌناء 

 ؼٌر مقرر ما لم ترؼمه على ذلك ظــروؾ  كرٌاح شدٌدة أو عواصـــؾ أو عطب فً آالت 

 (.4)السفٌنــــــة 

      و إذا حصل له مانع ٌمنعه من قٌادة السفٌنة ، كالمرض مثــال، أو عنـد وفاته،  ٌقـــــوم 

 مقامه أعلى ضابط السطح رتبة إلى أن ٌعٌن ربانا آخر من المجهــز، و ٌجب أعــــــــــــالم 

 . من القانون البحري581المجهز بما حدث فً أقرب وقت ، و هذا ما ٌقرره نص المادة 

      كما ٌتعٌن علٌه أن ٌقود سفٌنته حسب مبادئ فن المالحة و حســب األعراؾ البحرٌــــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .164 ـ 160الناهً ، المرجع السابق ، ص  (1)

  .188دوٌــدار ، المرجع السابق ، ص  (2)

  المتضمن القانون البحري76/80 من األمر 580 و 575المادتان  (3) 

  .218مدحـت ، المرجع السابق ، ص (4)
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 الدولٌة الجاري بها العمل ، و كذا حسب األحكام الوطنٌة المتعلقة بالمٌاه اإلقلٌمٌة و المطبقـة 

  من 200فً الـدول األجنبٌة، و أن ٌسهر على أن تكون الوثابـــق  المحـــــــددة ة فً المادة 

 القانون البحري و المتعلقة بالسفٌنـة و  طاقمهـــــا و مسافرٌها و حمولتها موجودة على متن 

 كما ٌجب علٌه أن ٌستعٌن بالمرشد عند وصـــــول.السفٌنة  قبل الشروع فً الرحلة البحرٌة

 السفٌنة إلى المٌناء المقصود أو عند الخروج منه ، و كذا االستعانة بخدمات القاطــــــرة إن

 و أن ٌتؤكد من سالمة السفٌنة و صالحٌتها للمالحة البحرٌة ، و أنهـــا. استدعى األمر ذلك 

 .فً حالة جٌدة للؽرض المخصصة له ، و أنها مجهزة بشرٌا تجهٌزا بشرٌا و مادٌا كافٌــٌن

  من القانون البحري  فً 272 إلى 222و ٌتم تنفٌذ هذا االلتزام حسب ما تقرره المواد من 

 شؤن السفن ، و ذلك  عن طرٌق الحصول من  اإلدارة البحرٌة المختصة على ترخٌــــص 

 كما ٌجب علٌه أن ٌكون لدٌه علــــى  . المالحة و شهادة السالمة و شهادة معدات السالمة 

 (.  1)متن سفٌنته دفترا للمحاضر الخاصة بتفتٌش سالمة السفٌنة البحرٌة

     و هو ٌتمتع فً أداء وظٌفته الفنٌـــة  باستقالل تام ، فال ٌجوز للمجهز أن ٌصدر إلٌــه 

 تعلٌمات أو أوامر فً هذا الشؤن ، بل ٌحق له رفض أي أمر منه مخالؾ لألصول الفنٌة ،

 و مرد االعتـــــراؾ . و ٌبطل أي شرط ٌضعه مجهز السفٌنة لٌقٌد به سلطة الربان الفنٌة 

 لربان السفٌنة بهذا االستقالل هو أن سالمة السفٌنة و ما علٌها ٌتوقفان على حزم الربــان

 ؼٌر أن ذلك ال ٌعنً أن للربان سلطة تحكمٌة و أنه.(2)و احترامه للقواعد الفنٌة للمالحة 

 و هو ٌتحمــــــل وحده .ال سبٌل لمساءلته ، بل أن مناقشة سلوكه أمر واجب بعدد عودتــه 

 فهذا . (3)مسإولٌة أدابه لوظٌفته الفنٌة فً قٌادة السفٌنة و لو ٌكــــون قد استعــــان بمرشد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . المتضمن القانون البحري 76/80 من األمر 200المادة  (1)

  .219مدحــــت ، المرجع السابق ، ص  (2)

 . المتضمن القانون البحري 76/80 من األمر 592 و 186 ، 183المواد  (3)
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 األخٌر ٌقتصـر دوره على إبداء خبراته و آرابه و معلوماته و لٌس هناك إلزام  على  الربان 

 و ال تسؤل السلطة المٌنابٌة التً ٌعمل لها المرشد  إال فً . باألخذ بما انتهى إلٌه إلٌه المرشد 

 حــالة عدم توفر شــروط  الخبــرة المهنٌــة لدى المرشـد و المطلوبــة ، و هذا ٌبدو أمـــــر 

 .   مــن القانون البحري الجزابري 186واضح ٌكشفه مضمون  المادة 

I (الوظٌفة التجارٌة للربان  ) اختصاصات الربان المتعلقة باستؽالل السفٌنة 2ـ 1 ـ 

     قلنا سابقا أن مجهز السفٌنة هو الذي ٌعٌن الربان و ٌعزله ، و ٌعد تابعا له لكونه  ٌرتبط 

 لكنه ٌعد تابعا من نوع خاص ، ألنه له وظٌفة فنٌة تعطٌه.به بموجب عقد استخدام أو عمل 

 استقاللٌة تامة من هذه الناحٌة ، و وظٌفة تجارٌة تخص استؽالل السفٌنة كاستالم البضابـع

 و رصها بقصد نقلها و اإلشراؾ على رصها فً المكان المالبم لها على متن السفٌنــة ، و

 االلتزام بتسلٌمها إلى المرسل إلٌه ، و هنا ٌخضع لتعلٌمات و أوامر المجهز و ال ٌجوز له

 (. 1)مخالفتها 

      و فً مبـاشرة اختصاصاته التجارٌة ، ٌقوم ببعض األعمال القانونٌة نٌابــة عن المجهز 

  من 583فـفً هذا االتجاه تنص المادة . و هو ٌعد فً هذه الحـالة ناببا قانونٌا لهذا األخٌر 

 ٌمثل الربان المجهز بحكم القانون خارج األماكن التً تقع فٌها مإسستـه :" القانون البحري

 و تضٌؾ " . الربٌسٌة أو الفرع و ذلك فً إطار االحتٌاجـــات العادٌة للسفٌنـــة أو الرحلة 

  بؤنه وفقــا لنٌابته القانونٌة المذكورة ، ٌحق له أن ٌستدٌن باسم المجهز و أن 584المــادة 

 ٌعقد باسمــــه عملٌات القرض ، و لكن فً الحالة التً تكون فٌها العملٌات حتمٌة  لتؽطٌة 

 مصارٌـــؾ تصلٌح السفٌنة و إتمـام عـدد أفـراد الطاقــم أو التمـــــوٌن و حماٌة الحمولة و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .246الشــــــرقاوي ، المرجع السابق ، ص  (1)
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 بصفة عامة الستمرار الرحلة ، و فٌما إذا أعلم المجهز و لم ٌقدم الوسابل الالزمة أو عندما 

  من القانون البحري ، فتقضً 585أما المادة . ٌتضح بؤن االتصال مع المجهز ؼٌر ممكن 

  ، ال ٌمكن للربـــان 584 و 583بــؤن  أي تصرؾ آخر من الربان خارج  إطار المادتٌن 

 (. 1)أن ٌقوم به إال بموجب توكٌل خاص 

     و ٌتولى الربـان تمثٌل المجهز أمام القضاء خارج األمكنة التً ٌقع فٌها المركز الربٌسً 

 هذا األخٌر أو أحد فروع المإسسة ، و ذلك حٌنما ٌقوم نزاع ٌخص السفٌنة أو الرحلـــــــــة

 و ٌتعٌـــــن على الربان عند حدوث أضرار .(2)البحرٌة ، ما لم ٌعٌن المجهز ممثال آخر له 

 هامة للسفٌنة أو لألشخاص الموجودٌن على متنهــا أو لحمولتها أن ٌقوم فً ظرؾ أربعة و 

 عشرون ساعة من الوصول إلى أول مٌناء أو إلــى المٌناء المقصود بتحـرٌر تقرٌر مفصـل 

 . ٌبٌن فٌه ظــروؾ الحـــــادث و ٌقدمه إلى السلطة اإلدارٌة المختصة للمٌناء مقابل إٌصال 

 و فً هذه الحالة ، ٌجب علٌه أن ٌتقٌد بطلـبات  التحقٌق التً تؤمر بها السلطة التً وصلها 

 و باستثناء فً حالة الضرورة بالنسبة للسفٌنة أو الحمولة ،  ال ٌجوز له البدء فً . التقرٌر 

 تفرٌػ السفٌنة قبل أن تدقق السلطة المختصة فً تقرٌره، و هذه األخٌرة فً التراب الوطنً 

 هً اإلدارة البحرٌة ألول مٌناء أو مٌنــــاء الوصول ، و السلطة القنصلٌة الجزابرٌــــة فً 

 (. 3)الخـــــــارج 

       و ٌتضح مما سبق ،أن المشرع البحري الجزابري قد أخد بقاعدة مستقرة فً األعـراؾ

 البحرٌة تبنتهــا جمٌع التشرٌعات البحرٌة الحدٌثة ألهمٌتها العملٌة ، تتمثل فً أن الربان ٌعد

 ناببا قانونٌا عن المجهز ، لكنها تقٌـد نٌابته باألعمال الالزمة للسفٌنة و الرحلة البحرٌة ،  و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المتضمن القانون البحري 76/80 من األمر 585المادة  (1)

 . من نفس األمر 588المادة  (2)

  من نفس األمر606 و 604المادتان  (3)
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 ال تتقرر للربان إال حٌنما ال ٌوجد المجهز أو من ٌمثله فً المكان الذي ٌجري فٌــه الربـان

 مثال إبرام عقود عمل البحارة ، إصالح السفٌنة ،شراء المـــإن و األؼذٌة )العمل القانونً 

 إذ حٌنما ٌحضر األصٌل ؼابـــت  أو احتجبت نٌابــة                                           . (الالزمة للرحلة ، إبرام عقود النقل 

 .            الربان عن المجهز 

I (المهمة العامة ) اختصاصات الربان كممثل للسلطة العامة 3ـ 1 ـ 

      السفن البحرٌة ،و بصفـة خاصة ، تلك المخصصــة للمالحة التجارٌة حٌنما  تتواجد فً 

 عرض البحر تكون بعٌــدة عن سلطات الدولة ، لذا ٌسلم الفقه بؤن ربان السفٌنة ـ باعتبــــاره  

 ربٌس من فً السفٌنة ـ ٌتمتــع حٌث ال سلطــان  للدولة بتفوٌض من طرؾ السلطة السٌاسٌة 

 لدولة علم السفٌنة ، و بذلك  ٌمكنه القٌام باختصاصات سلطـــات الدولة العامة التً تقتضٌها 

 فهو ٌمارس سلطة التحقٌق فً الجرابم التً تقع على ظهر السفٌنـة بعٌدا عن . (1)الظروؾ 

 عندما ترتكـب "  من القانون البحري بؤنـه 456و فً هذا نصت المادة . سلطات دولة العلم 

 جرٌمة أو جنحة على متن السفٌنة أثناء الرحـلة ، ٌستطٌــــع الربان بعد إجراء تحقٌـــق ٌتـم 

 تسجٌله بمحضر ، حبس المتهم بصفة احتٌاطٌة و تسلٌمه على متن باخرة حربٌة  جزابرٌــة 

  457وتضٌـؾ المــادة " . أو وضعه تحت تصرؾ السلطة المختصة فً أول مٌناء جزابري

 بؤنه إذا تم االشتباه فً أحد أفراد الطاقم لحمله على متن السفٌنة بضابع ممنوعة جاز للـربان 

 القٌام بالتفتٌش ، و تبعا لنتابج التفتٌش و نوع األشٌاء المكتشفة ،ٌجـوز له وضع تلك األشٌاء 

 .تحت الحراسة أو حفظها 

 .    كما ٌعد الربان ضابط للحالة المدنٌة حٌنما تكون سفٌنته بعٌدة عن سلطات دولة العلــــم 

  من القانون البحري ، الحــــق فً تسجٌل بٌانات األحوال المدنٌـة596فهو له ، وفقا للمادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .161الناهــً ، المرجع السابق ، ص  (1)
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 و له سلطــــة التوثٌق أٌضـا،. من والدة و وفاة و زواج على ظهر السفٌنة و خالل رحلتها 

 .إذ ٌخلؾ الموظؾ العام أو الضابط العام الذي ٌمارس سلطة التوثٌق علــــى تراب الدولـــة

  من القانون البحري ٌحق للربان، كما ٌجـــب علٌه تسجٌـــــل596و فً ذلك تقضً المادة 

 بٌانات األحوال المدنٌة من والدة و وفاة على متن السفٌنة و خالل رحلتها و سندات الوكالة

 .و الموافقة و اإلذن و أٌضا قبول الوصاٌا 

I ـ مسإولٌة ربان السفٌنة 2ـ  

  من القانـون البحري الجزابري على أن المجهز مسإول عن أعماله و 573    تنص المادة 

 لكن ٌنبؽً أن ال ٌفسر هذا الحكـــــــم . أعمال وكالبه الذٌن ٌساعدونـــه فً استؽالل سفٌنته 

 ففـــً الحقٌقة أن مسإولٌته تتنوع ، إذ قد ٌسؤل مدنٌا ، و قد ٌســؤل. بانتفاء مسإولٌة الربان 

 "  من القانون  البحــري ،ٌسؤل مدنٌـــا 608فهو، طبقا للمادة .تؤدٌبٌا ، و قد ٌسؤل جزابٌــــا 

 و بذلك قد تكــون  مسإولٌته المدنٌة  عقـــدٌة و " . عن كل خطؤ من خالل ممارسته لمهامه 

 فهو مستخدم مـن طرؾ مجهز السفٌنـــة مرتبط معه بعقــــــد عمل  .(1)قد تكون تقصٌرٌة 

 بحري ، زٌادة على أنه نابب قانونً عنه فــً كـــل ما ٌخص األعمــــال الالزمة للسفٌنة و 

 الرحلة البحرٌة ، و بذلك فهو ملزم ببذل العناٌـة الواجبة لحسن تنفٌذ التـــزاماته ، و أن ٌنفذ 

 تعلٌمات و أوامر متبوعه الخارجة عن مهمـتـــه الفنٌة بكل عناٌة ، و أي إخالل بهذه العناٌة 

 ؼٌر أن فعل ربان  السفٌنة قد ٌرتب أضرارا للؽٌر .(2)تثٌر مسإولٌته التعاقدٌة تجاه المجهز

 فتقوم مسإولٌته فــً مواجهة الؽٌر المتضرر ، و ٌكون أساسها فً هذه الحالة الفعل ؼٌــــر 

 .المشروع ، أي تقـــوم مسإولٌته التقصٌرٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .102دوٌــدار ، المرجع السابق ، ص  (1)

  .261 ـ 260الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص  (2)
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 لكنه ٌبقى دوما بعٌدا عن المسإولٌة المدنٌة الناتجة األخطـــاء التــً ٌرتكبهـا بسبـب أوامــر 

 .المجهز متى تعلق األمر بؤفعال تخــــرج عن مهامه الفنٌة 

      و نظرا للتوسع فً تطبٌق نظام تحدٌد المسإولٌة المدنٌة البحرٌة و جعله ٌمتد للربــــان

 و البحارة ، فإنه عندما تقوم مسإولٌة الربان المدنٌة بسبب من أسباب تحدٌد هذه  األخٌرة  ،

 و حقه فً التحدٌد ٌثبت لـــه  حتى. ٌستطٌع التمسك بحدودها القصوى التً ٌحددها القانون 

 إذا كانت األضرار حاصلة بخطؤ شخصً منه كربان فقط للسفٌنة ، أما إذا كان ربانا و مالكا

 (.1)لها ملكٌة كاملة أو جزبٌة ، فال ٌحق له التمسك بالتحدٌد 

       و باعتباره جزءا من أفراد طاقم السفٌنة و ربٌس الطاقم ، ٌسؤل الربان تؤدٌبٌا حٌنمـــــا

 ٌرتكب مخالفــات ألحكـــام القانـــون البحري و نصوصه التطبٌقٌة و خاصة فٌما ٌخص قٌد 

 البحارة و  إلزامٌــــة وجود دفتر البحارة على متن السفٌنة و إكمال الطاقم عند الضرورة و 

 و حٌن قٌام هذه المسإولٌة . من القانون البحري 470ؼٌرها من المسابل المحددة فً المادة 

 . من القانون البحري 471 توقع علٌه إحدى العقوبات المقررة فً المادة 

        و هو ٌسؤل أٌضا جزابٌا ، لكن مسإولٌته هذه ال تقوم إال إذا اقترؾ فعال له صلــــــــة 

 بالمالحة البحرٌة و أذاتها ، و كان  مجرما بموجب قانون العقوبات العام أو بموحــــب نص 

 خاص تضمنه  قانون خاص آخر ، و ذلك عمال بمبدأ الشـرعٌة  الذي  ٌقضً بؤن ال جرٌمة 

  من القانـــون البحري على أن ٌعاقــب 479و فً هذا تنص المـــادة . و ال عقوبة إال بنص 

 بؽرامة مالٌة من خمسٌن ألؾ إلى ثالثمابة ألؾ دٌنار كل ربان ٌبحر بإرادته أو بتهــاون منه 

 (. 2)الخ ...بسفٌنة فً حالة سٌبة للمالحة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .178الناهــً ، المرجع السابق ، ص  (1)

    المتضمن القانون البحري76/80 من األمر 556 إلى 477أنظر أٌضا المواد من  (2)
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II (البحارة ) ـ البحــــــار  

     نعرض هنا لتعرٌؾ البحار و شروط استخدامه ، ثم لقواعد عقد العمل البحري 

II ـ التعرٌؾ  القانونً للبحار 1 ـ  

 و قــــد .(1)        الطاقم البحري ٌتكون من الربان و البحارة أو رجال البحرأو المالحـــون

 كل شخص ٌعمل فً خدمة السفٌنـة و مقٌد فً " عرؾ المشرع رجل البحر أو  البحار بؤنه  

 ، و علٌــه فـإن كل من ٌإدي عمال على   ظهر السفٌنة أٌا كانت طبٌعة " سجل رجال البحر 

 و ٌرتبط  البحار بمجهز السفٌنـــة بعقــد توظٌؾ أو عمل بحري سواء كان .عمله ٌعد بحــارا

 ( .2)المجهز مالكا لها أو ؼٌر مالك 

       و ٌعمـل كل بحار على ظهـر السفٌنة تحت رباسة الربان باعتباره قابد السفٌنة و ربٌس 

 كما أنه بمجرد انعقاد عقد استخدام البحار ٌلتزم البحار بؤتباع أوامـــــر الربــــان و. طاقمها 

  417و لتنفٌــذ هذا  االلتزام ، نصـــت المادة . (3)سابر أعوانه و الدخول تحت سلطتهــــــم

 من القانون  البحـري على أن ٌكون خالل األربع و العشرٌن ساعة من التبلٌػ تحت تصرؾ 

 السفٌنــة  المجهزة استعدادا لكل إبحار، و أن ٌخبر التجهٌز  فً اإلثنٌـن و سبعٌن ساعة عن 

 و أن ٌقوم  بعمله ضمــن نطــــــاق العناٌة . أي مرض أو جــرح أصابه عندما كان فً البر 

 المطلوبة، و أن ٌحفظ السر المهنً ، و أن ال ٌقوم بؤنشطة أخرى مربحـــة و ٌحافــــظ على 

 تجهٌزات السفٌــــنة التً ٌخدمهــــا ، و أن ٌقوم بعمله طبقا للشروط  المحددة فً القوانٌن و 

 .      األنظمة و األعراؾ ، و أن ٌحافظ على سمعة الراٌة الجزابرٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . المتضمن القانون البحري76/80 من األمر 384 و 411 ؛ أٌضا المادتان 109دوٌــدار ، المرجع السابق ، ص  (1)

  .124 المتضمن القانون البحري ؛ أٌضا الناهـً ، المرجع السابق ، 76/80 من األمر 428المادة  (2)

 . المتضمن القانون البحري 76/80 من األمر 416المادة  (3)
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 أن:  و ه386ً      و تخضع ممارسة  المهنة لتوفر شروط عدة حددها المشرع فً المادة 

 ٌكون من ٌرؼب فً ممارستها ذو جنسٌة جزابرٌة،و أن ٌكون بالؽا سن الثمانٌة عشرة سنة،

  و أن ٌكون ذو لٌاقة بدنٌة،و أخٌرا مإهال، طبقا لشروط التؤهٌل المهنً المحددة فً التنظٌم

  للقٌام بمهمة بحار ، و مقٌد فً سجل رجال البحر الموجود لدى السلطة اإلدارٌة البحرٌــــة

 على  المستوى  (النقل) ، فً وزارة البحرٌة التجارٌة 384المختصة المتمثلة ، حسب المادة 

 المركزي و و الدابرة البحرٌة و المحطة البحرٌة الربٌسٌة و المحطة البحرٌة على المستوى

 و مادام البحار ٌعمل على ظهـــر.المحلـً  و السلطات القنصلٌة و الدبلوماسٌة فً الخارج 

  من القانـــون428السفٌنة بناء على عقد استخدام أو توظٌؾ مثلما سماه المشرع فً المادة 

 .      البحري ، فسوؾ نتطرق لهذا العقد بإٌجاز أدناه 

IIـ عقد استخدام البحار أو توظٌفه على ظهر السفٌنة  

 كل شخــــص" على أن البحار هو " أ" من القانون البحري فً الفقرة 384    نصت المادة 

 و ٌفهم من هذا النص أن العمل كبحار على ظهر السفٌنة ٌستنـــد" . ٌعمل فً خدمة السفٌنة 

 و هو.(1)على عقد ، ٌشكل البحار أحد طرفٌه بٌنما ٌشكل مجهز السفٌنة طرفه الثانــــــــً 

  بذلك ٌتعٌن أن تتوفر فٌه األركان التً ٌجب أن تتوافر فً أي عقد و هً الرضا و المحل و 

 كما أنه مادام هو عقد عمل ، فإنه ٌتفق مع عقد العمل البري فً  عنصرٌن التبعٌة و .السبب 

 (. 2) (األجر )العمل بمقابل 

  من القانون البحري ، نجدها تنص صراحة على أنــــه428    و بالرجوع إلى نص المادة 

 ،و هذا ٌعنً أن أي عقد عل شفوي"إعداد عقود توظٌؾ كتابٌة للبحارة " ٌجب على المجهز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .124الناهــً ، المرجع السابق ، ص  (1)

   .94مدحــت ، المرجع السابق ، ص  (2)
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 مستبعد ، و من ثمة ٌبدو أن عقد عمل البحار هو عقد شكلً تعد الكتابة أحد أركانــــــــه  و  

  من 389و مبرر  ذلك هو أن صفـــة البحار تثبــــــت ، طبقا للمادة . لٌست  وسٌلة إلثباته 

 القانون البحري ، بالقٌـــد فً سجل رجال البحر ؛ و كل بحار عامل لصالح مجهــــــز  له 

 تدرج  فٌه وجوبا بٌانات بٌنها المشرع فً " كراس المالحة البحري " كراس مالحة ٌدعى 

  من القانون البحري ، من بٌنها اسم السفٌنة و تارٌخ اإلبحار و اسم المجهز ؛ و   396المادة 

 هذه أداة فعالة إلثبات عقد العمل البحري ، تستبعد أي تفكٌر فً  انصراؾ نٌة المشرع إلى 

 و مما ال شك فٌه ، أن عقد العمل البحري ٌتمٌز . اعتبــار الكتابة شرط إلثبات عقد العمل 

 .من هذه الناحٌة عن عقــد العمل البــــري 

 و هـــــذا. (1)و زٌادة على ذلك ، أن البحــار ٌعمـــل على ظهــر السفٌنة و فً خدمتهـــا

 .  العنصر ٌمٌز أٌضا عقد العمل البحــــري  عن عقد العمل البـري 

  من القانون البحري  التزامات متبادلـــــة   على 451 إلى 415        و تضع المواد من  

 عاتق كل من المجهــز و البحار و ؼٌره من أفراد الطاقم البحري للسفٌنـــــــة، ٌتعٌن  عدم 

 و بذلك ٌبــــدو أنه حتى إذا كانت العالقة بٌن الطرفٌن ٌنظمها  عقـــــد  ، فإن . اإلخالل بها

 إذ أن الطرفٌن ال ٌملكان الخروج عـن .(2)الحرٌة التعاقدٌــة محــــدودة األثر فً هذا العقد

 األحكام التً رسمها لهما المشرع فً المواد السالفة الذكر ،فبمجرد اتفاق البحار مع المجهز

 ففً هــذا. على إبرام عقـد بحري ٌخضعان لنظام قانونً كامل ال دخل إلرادتهما فً رسمه

  من القانون البحري الجزابري على أنه  بمجرد تسجٌل الشخص389االتجاه ، تنص المادة 

 و .  المتضمن القانون البحــــري76/80فً سجل رجال البحر ٌخضع البحار ألحكام األمر 

 .       لهــذا فهو عقد متمٌز أو ٌتسم بطبٌعة أو ذاتٌة خاصة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . المتضمن القانون البحري 76/80 من األمر 411 و 384المادتان  (1)

  .104مدحـت ، المرجع السابق ، ص  (2)
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 فهــو ٌنشـــــا التزامات .     و كؤي عقد آخر ، تترتب عن عقد العمل البحري آثارا قانونٌة 

 إذ ٌلتزم البحار بؤداء العمل الذي تم تشؽٌله من أجلــــــه و .معٌنة على عاتق كل من طرفٌه 

 بالطاعة و حسن السلوك و كذا كافة االلتزامات التً ٌفرضها القانون البحري و القواعــــــد 

 التنظٌمٌة علٌه ، بٌنما ٌلتزم المجهز بدفع األجر ، و التكفل بؽداء و إٌواء البحار ، و عالجه

 عند مرضه ، و التؤمٌن علٌه ، وترحٌله عند انتهاء العقد ، و بصفة عامة بكل االلتزامـــات

  المتضمن القانون البحري و النصـــــــــوص 76/80المفروضة علٌه بموجب أحكام األمر 

 .التطبٌقٌة لها و األعراؾ البحرٌة 

       و ٌنقضً عقد عمل البحار بؤسباب عدة ، نذكر من بٌنها انقضاإه بانتهاء مدته إذا كان

 محدد المدة ، و بانتهاء الرحلة البحرٌة إذا تم إبرام العقد  على أساس الرحلة ،و بالــــوفاة ، 

  من 472و بالعزل بنــاء على عقوبة تؤدٌبٌة ٌنطق بها المجهز وفقا لما هو مقرر فً المادة 

 .  القانون البحـــــــــــــــــــــري

                                                    2013 مارس 31                                        جزء أول تم بفضل هللا و عونه فً 

 بحجــــــــــٌله. ع /                                                      د

  

 

 

       

  



 

 19  محتوى المقٌاس حسب القرار الوزاري الصادر فً 

  المحدد للبرنامج البٌداؼوجً إلجل1997    سبتمبر 

      الحصول على شهادة لٌسانس فً العلوم

             القانونٌـــة و اإلدارٌـــــة

 

 الفصل التمهٌدي

  ـ أهمٌة سن و دراسة القانون البحري فً الجزابـــــــــــــــــــــــــــــــــــر1

  ـ المعنى الواسع للقانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون البحـــــــــــــــــــــــــري2

  ـ تقسٌم قواعد القانون البحري وفقا للتقسٌم التقلٌدي للقانون و تقدٌر التقسٌم3

  ـ تعرٌــؾ القانــون البحــــــــــــــــــــري محـــــــل الدراســــــــــــــــــــة 4

  مفهوم المالحة البحرٌة و تقسٌماتها على ضوء ضابط التقسٌـــــــــــم1 ـ4  

 المفهــــــــوم القانونــــــــــــــــــً للسفٌنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة2 ـ 4  

  ـ نشــــــــــــــــــــــــــــــؤة القانــــــــــــــــــــــــون البحـــــــــــــــــــــــري5

         ـ مصــــــــــــــــــــــــــــــــــادر القانـــــــــــــــون البحـــــــــــــــــــــــري  6
                                                

 النظام القانونً للسفٌنة : الفصـل األول 

  ـ الطبٌعـــــــــــــــــة القانونٌـــــــــــــــــــــــــــــــة للسفٌنـــــــــــــــــــــة1

  الطبٌعـــــــــــــة المالٌــــــــــــــــــــــــــــــــــة للسفٌنــــــــــــــــــــــة1ـ1 

   الطبٌعــــــــــــــــــــــــــــــــة المنقولـــــــــــة للسفٌنـــــــــــــــــــة1ـ1 ـ1 

  مـــــدى اكتســــــــــاب ملكٌـــــــة السفٌنــــــــة بالحٌـــــــــــازة 2ـ1ـ1   

  عناصــــــــر شخصٌـــــــــة السفٌنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2ـ 1

  إسم السفٌنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1ـ2ـ1   

  موطـــــن السفٌنـــــــــــــــــــــــــة 2ـ2 ـ1   

  حمولـــــــــــــة السفٌنــــــــــــــــــة3ـ2ـ1   

  جنسٌــــــــــــة السفٌنــــــــــــــــة4ـ2 ـ 1   

  ـ ملكٌـــــــــــــــــــة السفٌنــــــــــــــــــــة2



  شــراء السفٌنـــــــــــــــــــــــــــــــــة1ـ2  

  بنــــــــــــــــاء السفــــــــــــــــــــــــن2ـ2  

  ـ الحقـوق العٌنٌة التبعٌة على السفٌنــــة3

  حقوق االمتٌــاز البحرٌــــــــــــــــة1ـ3  

  الرهــــــــــــــــــن البحـــــــــــري2ـ3   

  ـ الحجــز على السفٌنــــــــــــــــــــــــة4

  الحجز التحفظً على السفٌنــــــة1 ـ4  

  الحجز التنفٌذي على السفٌــــــــة2 ـ4  

 

 أشخاص السفٌنــــة:الفصل الثانً

  ـ األشخـــــــــــــــــــــــاص البحرٌــــــــــــــــــون1

  مجهـــــــــــــــز السفٌنـــــــــــــــــــــــــــــــة1ـ1  

  الطاقــــــــــــــــــــم البحـــــــــــــــــــــــري2 ـ1  

  ربـــــــــــــــــــان السفٌنـــــــــــــــــــــــــة1ـ2ـ1  

  البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة2ـ2ـ1  

  أشخاص المالحة المساعــــــــــــــــــــدة3ـ2ـ1  

  المرشــــــــــــد البحـــــــــري1ـ3ـ2ـ1   

  مجهـــــز القطـــــــــــــــــــــر2ـ3ـ2ـ1   

  ـ األشخـــــــاص البرٌــــــــــــــــــــــــــــــــون2

  وكـــــــٌل السفٌنـــــــــــــــــــــــــة1ـ2   

 (البضاعــــــــة ) وكــــــٌل الشحنة 2ـ2   

 (مقاول الشحن و التفرٌػ ) المقاول البحري 3ـ2ـ2   

 

 االستؽالل التجاري للسفٌنة: الفصل الثالث 

  ـ إٌجــــــــار السفٌنـــــــــــــــــــــــــة1

     ـ تعرٌؾ إٌجار السفٌتنـــــــــــــــــــة ـ إٌجارها ؼٌر مجهزة ـ إٌجـــــارها مجهزة 

     ـ األحكام العامة إلٌجار السفٌنة ـ إثبات إٌجار السفٌنة ـ ضمانات استٌفاء األجــرة 



  ـ النقـــــل البحـــــــــــــــري للبضابــــــــــــــع2

  إثبات عقد النقل البحــري للبضابــع1ـ2  

   آثار عقد النقل البحري للبضابــــع2ـ2   

  التزامات الناقل البحري فً مٌناء الوصول3ـ2   

  التزامات الشاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن4ـ2   

  ـ مسإولٌة الناقل البحري للبضابــــــــــــــــــــــع3

 البٌــــوع البحرٌــــة: الفصل الرابع

  ـ البٌـــــوع البحرٌــــــة عنــــــــــد القٌـــــــــــــام1

 ـ البٌــــــــــع سٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؾ1ـ 1  

  ـ البٌـــــــــــع فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب2ـ 1  

 ـ البٌـــــــــــــوع البحرٌــــة عنــــــــــد الوصـــــــــول2

 ـ البٌـــــــــــــــع بسفٌنـــــــــــــــــــــة معٌنــــــــــة1ـ 2  

  البٌــــــع بسفٌنـــــــــــــــة ؼــــــــــــٌر معٌنـــــــة2ـ2   

 

 الحـــوادث البحرٌـــــة: الفصـــل الخامس

 ـ الخسابــــر العمومٌـــــــــــــــــــــــــة المشتركـــــــــــــــــة1

 ـ اإلنقــــــــــــــــــــاذ البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري2

  ـ التصــــــــــــــــــادم البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري     3

 

                      المراجــــــــــــــــع

 

 النصــــــــــوص

 ـ القوانٌــــــــــــــــــــــــن1

  ٌتضمن إحداث المكتب الوطنً للموانا1971 ماي 13 مإرخ فً 71/29 ـ األمر رقم 

  635ص  /1971ر لسنـــــــــــــــــــــــة .  ج

  ٌتضمن إحداث المصلحة الوطنٌة لحراسة1973 افرٌل 3 مإرخ فً 73/12 ـ األمر رقم 

     1995/33ر لسنة . ج95/164الشواطا المعدل و المتمم بالمرسوم الرباسً رقم 



 1977/29ر . ٌتضمن القانون البحري ج1976 اكتوبر 23 مإرخ فً 76/80ـ األمر 

  المإرخ 76/80 المعدل و المتمم لألمر 1998 جوان 25 مإرخ فً 98/05  ـ القانون رقم 

  47/ 1998ر لسنة . المتضمن القانون البحري ج23/10/1976    

  المإرخ76/80 المعدل و المتمم لألمر2010 أوت15 مإرخ فً 2010/04  ـ القانون رقم 

  46/ 2010ر لسنة . و المتضمن القانون البحري ج23/10/1976   فً 

  ٌحدد القواعد العامة المتعلقــــة1994 ماي 28 مإرخ فً 94/13ـ المرسوم التشرٌعً رقم 

  1994/40ر لسنة .  بالصٌد البحري ج

  ٌعدل و ٌتمم بعض أحكام      1995 جوان 14 مإرخ فً 95/164ـ المـــــرسوم الرباسً رقم 

  المتضمن إحداث المصلحة الوطنٌة لحراســـــة1973 افرٌل 3 المإرخ فً 73/12  األمر 

  33 /1995ر لسنـــــة .  الشواطا ، ج

   ٌتضمـن إحداث مجلس أعلى للبحر و ٌحدد مهامه و تنظٌمه  98/232ـ مرسوم رباسً رقم 

  52 /1998ر لسنــــــة  .  و عملــــه ج

            ٌتعلق بالصٌد البحري و تربٌة المابٌات2001 جوٌلٌة 3مإرخ فً 2001/11ـ القانون رقم 

 36/ 2001ر لسنـــــــــــــــــــــــة .  ج

  ـ المراسٌــــــم التنفٌذٌـــــــــــــــــــة2

  ٌحدد امتداد المٌاه اإلقلٌمٌة ، مجمــــــع12/10/1963 مإرخ فً 63/402 ـ مرسوم رقم 

 .  النصوص لكتابة الدولة للصٌد البحري 

  ـ 

 و. إلى زٌادة حركة السفن ذهابا و إٌابـا  إلى  الموانـً الجـزابرٌـة المنتشـرة على السـاحل 

 ٌترتب على  ذلك تزاٌد أهمٌة القواعد القانونٌة التــً تنظــم معامـالت السفـــن و إدارتها و

    .      استؽاللها و تشؽٌلها و كل ما ٌخص السفن فً سكونها أو فً حركتها 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          


