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املقدمة
ال يستغني االنسان عن االنتقال من مكان الى اخر وبصورة مستمرة لقضاء حوائجه
المختلفة فقد يسافر الجل العالج او الجل السياحة او الجل قضاء عمل او البرام صفقة
تجارية او الجل الدراسة وقد يتم ذلك االنتقال لالفراد بالطائرات او بالسفن او بالسيارات.
ومن هنا نالحظ اهمية النقل فبدون انتقال االفراد الجل قضاء حوائجهم ال تتحقق حوائج
االفراد او مصالح الدول فيما اذا تعلق االنتقال لموظفي دولة الجل قضاء مصالح الدولة .
ويتم ذلك االنتقال استناداً لعقد نقل يتم بين طرفين االول هو الناقل واالخر هو المسافر

او الراكب وفي اغلب االحيان يحصل بموجب تذكرة معدة مقدماً تحدد مقدما التزامات وحقوق

كل من الناقل والمسافر او الراكب .

وقد ينشأ من جراء تنفيذ ذلك العقد العديد من المشاكل التي تثار نتيجته لعدم تنفيذ احد
طرفي العقد اللتزامه او اخالله بالتزامه وياخذ اخالل الناقل بالتزامه بنقل المسافر حي اًز كبي اًر
على صعيد عقد نقل االشخاص وذلك النه التزامات الناقل فهو ملزم بتهيئة مكان مالئم

للمسافر بالحفاظ على امتعة المسافر عالوة على المحافظة على سالمة المسافر ابتداءاً من

نقطة االنطالق الى نقطة الوصول فاخالل الناقل باي من هذه االلتزامت تنشأ مسؤولية الناقل
ازاء المسافر او الراكب بتعويض عن الضرر الذي اصابه جراء اخالله بالت ازمه .
وال يستطيع الناقل ان يتحلل من تلك المسؤولية اال بفروض معينة واردة في القواعد
العامة للقانون المدني وهو توافر السبب االجنبي والذي يلغي العالقة السببية بين الخطأ

والضرر والسبب االجنبي قد يكون خطأ المسافر والراكب او خطأ الغير او القوة القاهرة .
لذلك ارتاينا ان نتناول البحث بثالث مباحث االول نتناول فيه ماهية مسؤولية الناقل في
عقد نقل االشخاص من خالل تحديد ما المقصود بعقد النقل و مالمقصود بمسؤولية الناقل
واهمية تناول ذلك الموضوع والمبحث الثاني نتطرق فيه الى االلتزامات التي تقع على عاتق
الناقل والتي تكون مثار لمسؤولية الناقل عند اخالله بأدائها والمبحث الثالث نبين فيه حاالت
دفع المسؤولية عن الناقل والتي بتوافرها يستطيع الناقل ان يدفع المسؤولية عنه .
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متيهيد

ماهية مسؤولية الناقل يف عقد نقل االشخاص
املطلب االول

تعريف عقد النقل واهميته
فقد عرفته المادة رقم ( )5من قانون النقل رقم ( )08لسنة  1803بقولها " اتفااق يلتازم
الناقاال بمقتضاااه بنقاال شااخص او ي شاايء ماان مكااان الااى "خاار لقاااء معااين "  .وقااد ورد هااذا
التعريااض ضاامن احكااام النقاال العااام فهااو اذن تعريااض شااامل لجميااع اناواع النقاال ال تمييااز بينهااا
اللهاام اال ماان حيااث خصوصااية الوساايلة المسااتعملة فااي النقاال وطبيعااة طاارق تنفيااذه ويختلااض
المفهوم المتقدم لعقد النقل عان التعرياض الاوارد فاي قاانون التجاارة والملغاى مان حياث الصاياغة
القانونية والتحديد الدقيق للمعنى الشاامل  .اذ عرفات الماادة ( )242مان قاانون التجاارة الملغاى
عقااد النقاال بأنااه " يتفاااق يلتاازم بمقتضاااه الناقاال مقاباال ج اره بااأن يقااوم بوسااائطه الخاصااة بنقاال
ش اايء او ش ااخص ال ااى مكا ااان مع ااين " فم اان حي ااث الصا ااياغة القانوني ااة ح اادد المش اارع بدقا ااة
المصطلح القاانوني المطلاوب وعلاى وجاه الخصاوص فيماا يتعلاق بعادم ذكار الوساائط الخاصاة
للناق اال اذ ان ه ااذا االخي اار ق ااد يلج ااأ (وغالبا ااً م ااا يق ااع ذل ااك نتيج ااة ظا اروض معين ااة) لغيا اره م اان
الناااقلين لتنفيااذ عنصاار النقاال س اواء باجااارة وسااائطهم باالتفاااق معهاام مباش ارة للقيااام بالنقاال ممااا
يقتضي بالضرورة استعمال الناقل (المتعاقد) في هذه الحاالت بوسائطه الخاصة فاي النقال

()1

.
للنقاال فااي الواقااع المعاصاار هميااة كباارا فهااو ش اريان التبااادل التجاااري واالقتصااادي
و ساس التجارة الدولية  .فلواله لما قامت هاذه التجاارة ولماا ازدهارت ولام يكان بالمساتطاع تلبياة
حاجة الدول واالشخاص لمختلض صور المادة االولية وغيرهاا  .كثار مان ذلاك فاأن للنقال ثار
مباشاار فااي تبااادل الخب ارات واالفكااار وهااو كمااا ياارا بحااق عميااد حياااة االف اراد وحياااة الش اعوب
ونظا اًر لهااذه االهميااة تاادخلت الدولااة وحمايااة منهااا للمصااالح المختلفااة فااي تاانظيممم النقممل ووضااع
القواعد القانونية المالئماة لاه  .فأنشاأت المؤسساات العاماة لشاؤون النقال ومارسات بنفساها دور

( )1د .باسم محمد صالح – القانون التجاري – دار الحكمة – (بغداد -) 1891,ص 111
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الناقاال وال يخلااو الواقااع القااانوني لاادول المجتمااع الاادولي عمومااً ماان مظاااهر تاادخل الدولااة فااي

وضااع القواعااد الالزمااة لضاابط هااذا الاانمط ماان النشاااط وسااار المجتمااع الاادولي نتيجااة شااعوره
بأهمي ااة النق اال المت ازي اادة وعل ااى وج ااه الخص ااوص ت ازي ااد اثا اره المباش اار ف ااي الجان ااب االقتص ااادي
باعتباااره ذو طااابع انتاااجي يتجسااد بتااوفير الخاادمات وتص اريض االنتاااج فااي وضااع االتفاقيااات
الخاصااة بالنقاال منااذ نهايااة القاارن التاسااع عشاار وبدايااة القاارن الحااالي  .فااتم وضااع اتفاقيااة باارن
س اانة  1088لنق اال البض ااائع ف ااي الس ااكك الحديدي ااة ث اام اتفاقي ااة نق اال االش ااخاص واالمتع ااة ع ااام
 1833التي كان "خر تعديالتها عام 1898الذي اصبح نافذ المفعول عام  1894وفي اطاار
النقاال الجااوي تاام اق ارار اتفاقيااة وارشااو ساانة  1828فااي مسااؤولية الناقاال الجااوي  .وعاادلت هااذه
االتفاقي ااة ما ارات عدي اادة لع اال م اان همه ااا اتفاقي ااة م ااونت

ع ااام  . 1899م ااا بخص ااوص النق اال

البحااري فقااد وضااعت اتفاقيااة بروكساال ساانة  1834الخاصااة بنقاال البضااائع ثاام اتفاقيااة هااامبور

عام  1890وثم قرار اتفاقية بروكسل لنقل االشخاص عن طريق البحر عام . 1 1891

وسائل النقل ال تخرج عموماً في الواقع المعاصر عان وساائط النقال البحاري بالسافينة

والنقاال الجااوي بالطااائرة وكااذلك الساايارات والسااكك الحديديااة كوسااائل اساسااية فااي عمليااة النقاال

البااري  .مااا النقاال النهااري قيااتم عاان طريااق (م اركااب) ذات ساامات فنيااة خاصااة تجعلهااا تختلااض
ع اان وس ااائل النق اال البح ااري م اان جوانا اب كثيا ارة وتختل ااض القواع ااد الثانوي ااة للنق اال تبعا ااً للوس ااائل
المستعملة فيه فأحكام النقل البحري تختلض عان احكاام النقال الجاوي و حكاام هاذا الناوع االخيار

تختلااض عاان كاال ماان النقاال البااري والنهااري وهكااذا صااحيح ان هناااك قواعااد عامااة يؤخااذ بهااا فااي
موضوع النقل دون تمييز اال انه توجد الى جانب هذه االحكاام قواعاد اخارا خاصاة اساتلزمتها
الطبيعااة الخاصااة لوسااائل النقاال المختلفااة بهااذا االتجاااه جاااء قااانون النقاال العااام رقاام  08لساانة
 1803اذ يتضاامن هااذا القااانون احكامااً عامااة للنقاال يؤخااذ بهااا يااً كاناات الوسااائل المسااتعملة
فيه و يا كانت صور النقل بيد ن بجانب هذه القواعاد العاماة جااء القاانون بقواعاد خاصاة لكال

من النقل الجوي والبحري والنهري والبري بنوعية السكك الحديدية والسيارات

املطلب الثاني

مسؤولية الناقل يف عقد نقل االشخاص

1
2
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من االمور المهمة فاي حيااة االنساان هاو انتقاال االشاخاص او نقال االشاياء  .وماا مان
نشاط او صفقة اال ويتدخل فيهاا النقال  .فالشاخص فاي حياتاه اليومياة متوجهااً الاى عملاه او

مشااترياً لحاجياتااه يحتاااج دائمااا لالنتقااال ماان مكااان الااى "خاار  .والتاااجر فااي ممارسااته لنشاااطه
التجاااري قااد يسااافر الااى اماااكن بعيااده لعقااد الصاافقات  .والبضااائع والم اواد االوليااة والمنتجااات

المص اانوعة تك ااون محا االً لعملي ااات نق اال متعاقب ااة م اان م اااكن انتاجه ااا او ص اانعها ال ااى ام اااكن
االسااتهالك او االسااتعمال مماا يجعلهااا اكثاار نفعااً ون مميازات الوقاات الحاضاار بوجااه خاااص

اازدياااد اهميااة النقاال وذيوعااه وانتشاااره تبعااً لنمااو العالقااات بااين مختلااض الاابالد والشااعوب ساواءاً

ماان الناحيااة االقتصااادية او الناحيااة الفكريااة  .وقااد اقتاارن ذلااك بتطااور هائاال فااي وسااائط النقاال
واساااليبه فيااتم النقاال بالقطااارات والساايارات والساافن البخاريااة والطااائرات بينمااا كاناات تقااوم بااه
وم اان ث اام لح ااق ه ااذا

العربات التي تجرها الحيوانات والسفن والمراكب التي تسير بالشراع

التطااور اخااتالض النظااام القااانوني للنقاال تبعااً الخااتالض وساايلة النقاال والوسااط الااذي يااؤدي فيااه

بحيااث وجااد نظااام قااانوني خاااص لكاال ماان النقاال البااري والنقاال البحااري والنقاال الجااوي  .باال ان
اختالض محل النقل يتطلب تطبيق نظاام قاانوني مختلاض بحساب ماا اذا كاان النقال لالشاياء او
لالشااخاص و الهميااة النقاال فااي االقتصاااد القااومي اخااذت الدولااة تتاادخل تاادخالً مت ازيااداً لتنظاايم
النقل على اختالض وسائله واالشراض على مشروعات النقل بحيث اعتبر هذا النوع من النقال

م اان الم ارف ااق العام ااة مم ااا دا ال ااى ت ااأميم مش ااروعات النق اال الخاص ااة الت ااي تق ااوم به ااا وس اايطرة
القطاااع العااام علااى وسااائل النقاال البااري والبحااري والجااوي ويالحااظ ان النقاال البحااري يخضااع
لقواعد خاصة تضمنها التقنين التجاري البحري ومعاهدة بروكسل المتعلقة بسندات الشحن فاي
" 25ب  1824والبروتوكااول المعاادل لهااا فااي  23شااباط  1890ومعاهاادة بروكساال المتعلقااة
بنقل الركاب بح اًر في  29ياار  1899وكاذلك النقال الجاوي اذ تنظماه معاهادة وارساو المتعلقاة
بالنقاال الجااوي الاادولي والمبرمااة فااي  12تش ارين االول  1828والمعدلااة ببروتوكااول الهاااي فااي
 20يلول  . 1855ولن نعالج النقل البحري وال النقل الجوي فهماا يخضاعان كماا تقادم لتنظايم
قانوني خاص تدخل دراسته في نطاق القانون البحري والقانون الجوي

1

1
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ان الناقاال يلتاازم بنقاال ال اركااب فااي الميعاااد المتفااق عليااه واال كااان مسااؤوالً  .كااذلك يلتاازم

الناقاال بضاامان سااالمة ال اركااب وم ارعاااة راحتااه واال كااان مسااؤوالً عاان االض ارار البدنيااه وغياار
البدنيااه التااي تلحااق بااه  .والت ازام الناقاال بهااذا الخصااوص يعااد الت ازم ااً بتحقيااق نتيجااة ومسااؤوليته

بهااذا الش ااأن مسااؤولية عقدي ااة مصاادرها عق ااد النق اال .وال يجااوز للناق اال ان ينفااي مس ااؤوليته ع اان
التاأخير او عان االضارار البدنياه او غياار البدنياة التااي تلحاق ال اركااب اثنااء تنفيااذ عقاد النقاال اال
باثبات القوة القاهرة او خطاأ ال اركاب بمعناى اناه ال يكاون للناقال ان ينفاي مساؤوليته عان تاأخير
وصول الراكب او عما يلحقه من اضرار بدنيه او غير بدنيه اال باثبات ان الضرر يرجاع الاى
القوة القاهرة او خطأ الراكب والجدير باالشارة في هذه الخصاوص اناه حتاى ياتمكن الناقال ان
ينفي مسؤوليته فانه يجب عليه اثباات ان الضارر يرجاع الاى القاوة القااهرة وحادها او الاى خطاأ
المرسال وحااده  .وبالتاالي فانااه اذا سااهم خطااأ الناقال مااع حاد هااذه االماور فااي احاداث الضاارر

فان الناقل يتحمل جزءاً من المسؤولية بقدر الخطأ الذي وقع منه او من تابعياه  .كاذلك االمار
فان مسؤولية الناقل ال تنتفي اذا ثبت ان القاوة القااهرة ماا كنات ترتاب الضارر لاوال خطاأ الناقال

1

وتش اامل مس ااؤولية الناق اال افعال ااه وافع ااال تابعي ااه اي ك اال ش ااخص يس ااتخدمه الناق اال لتنفي ااذ
االلتزامات المتحققة بموجب عقد النقل

2

ويكااون الناقاال مسااؤوالً تجاااه المسااافر عاان االض ارار التااي تصاايب هااذا االخياار فااي اثناااء

النقاال وهااذه المسااؤولية هااي مسااؤولية تعاقديااه اساسااها العقااد
1

2



وهااي تسااتند الااى التاازام الناقاال
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لخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين اللتزامه الناشئ عن العقد  .النه المدين ملتزم استناداً للعقد بأرادته الحرة وتتحقق مسؤولية
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بضمان سالمة المسافر فاي اثنااء النقال وهاذا االلتازام هاو التازام نتيجاة  .ولاذلك يكاون الناقال
مس ااؤوالً بص اارض النظ اار ع اان ارتكاب ااه او ع اادم ارتكاب ااه الخط ااأ اذ ال يح ااق ل ااه التنص اال م اان
المسؤولية بإثباته انه لم يرتكب خطأ ولكنا ااه فض ا االً عا اان المسا ااؤولية التعاقديا ااه يكا ااون الناقا اال

مسااؤوالً مسااؤولية وضااعية بوصاافه حارسااً داة النقاال عاان الضاارر الااذي تحدثااه للمسااافر فااي
اثنااء النقاال وفااي الحااالتين

ي ساواء فاي المسااؤولية التعاقديااة او فااي المسااؤولية الوضااعية

ال يلتزم المسافر باثبات خطأ الناقل بل يكون هذا االخير مسؤوالً بمجارد اثباات المساافر اناه

تضرر في اثناء عملية النقل ومن جرائه يقا اايم المسا ااافر دعا ااوا المسا ااؤولية فا ااي االصا اال
عل ااى الناق اال  .ولك اان اذا ك ااان هن اااك وكي اال بالعمول ااة للنق اال فتترت ااب المس ااؤولية علي ااه تج اااه
المس ااافر وعنئ ااذ يح ااق لها ااذا االخي اار ان يق اايم ال اادعى مباش ا ارة عل ااى الوكي اال بالعمول ااة للنقا اال
باالسااتناد الااى العقااد الااذي اج اراه معااه باساام هااذا الوكياال  .وال يجااوز للمسااافر اقامااة الاادعوا

مباشرة على الناقل الن هذا االخير ليس طرفاً في عقد النقل  .ولكن ال شيء يمنع المساافر
م اان اقام ااة ال اادعوا مباشا ارة عل ااى الناق اال ال عل ااى اس اااس العق ااد ب اال عل ااى اس اااس المس ااؤولية
حرسااة الجوامااد فااي حااال تااوفر شااروط المسااؤولية عاان
التقصاايرية عاان فعلااه الشخصااي او عاان ا
الفعل الشخصي او عن حراسة الجوامد

1

املبحث الثاني

شروط حتقيق مسؤولية الناقل
ص 127و 121وراجع نفس المعنى  -د.عبدالمجيد الحكيم – الموجز في شرح القانون المدني – ج -1مصادر االلتزام – ط – 1شركة
الطبع والنشر االهلية – (بغداد  – ) 1812 ,ص 249
1

 -د.الياس ناصيف – موسوعة الوسيط في قانون التجارة – ج – 9العقود التجارية – المؤسسة الحديثة للكتاب – ( لبنان  – ) 1009 ,ص

481و481

0

املطلب االول

عدم تيهيئة مكان مناسب للمسافر
ماان االلت ازماات الرئيسااية علااى الناقاال الناشاائة عاان عقااد النقاال ن يهيا للمسااافر مكانااً

مناسااب وجيااد وفااي الدرجااة المتفااق عليهااا وضاامن القااانون ذلااك ماان خااالل تمكااين ال اركااب ماان
اسااترداد الفاارق اذا اضااطر الااى الساافر فااي درجااة دنااى .ويقضااي لااذلك ان الناقاال يقااوم بعمليااة

النقاال وفقااً لمااا اتفااق عليااه فااي العقااد وبالتااالي يجااب عليااه ان يااؤمن للمسااافر مكانااً ماان الدرجااة

التااي تعاقااد عليهااا واذا خاال بهااذا االلت ازام و ضااطر المسااافر الااى االنتقااال الااى الدرجااة االدنااى
بسبب االزدحام في وسيلة النقل مثالً جاز له .

و نصاات علااى ذلااك المااادة  291ماان قااانون التجاااري المصااري علااى انااه اذا اضااطر

الراكب الى استعمال مكان في درجة دنى من الدرجاة المبيناة فاي بطاقاة النقال و خالفااً علاى

ما تفقا عليه جاز للمسافر مطالبة الناقل برد الفرق بين جرتي الدرجتين

1

وذهب قانون النقل العراقي الى موقض مشابه اساتنادا للماادة  23رابعااً فاي قاانون النقال

العراقي رقام  08لسانة  1803التاي نصاها " يجاوز لل اركاب ان يعادل عان النقال ويساترد االجارة
اذا لم يتوفر له المكان والمزايا المتفق عليها " .
حيااث ان قااانون النقاال الع ارقااي جاااز لااه ان يطالااب باسااترداد فاارق االج ارة وبااالتعويض
عن الضرر االدبي الذي لحقه من جراء ذلك .

وذهب المشرع العراقي في قانون النقل البعد من ذلك اذ نصت المادة ( )8والً على

انه " يلتزم الناقل بنقل الراكب و متعته بوسائط نقل صالحة لهذا الغرض من جميع الوجوه الى
مكان الوصول وذلك طبقاً لالتفاق وفي الموعد المعين لذلك " وارتباطاً بهذا االلتزام فانه يجب
على الناقل ان يوفر للراكب مكاناً في الدرجة التي تعاقد عليها

فاذا ازدحمت واسطة النقل

بحيث لم يتمكن الراكب من الحصول على هذا المكان او اضطر الى الركوب في درجة

1
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دنى من درجته فأن له الحق في العدول عن النقل كما نص عليه قانون النقل في المادة
( )23رابعاً على انه " يجوز للراكب ان يعدل عن النقل ويسترد االجرة اذا لم يتوفر له المكان
والمزايا المتفق عليها " وفي حالة عدم فان الناقل يكون مسؤوالً عن دفع الفرق في اجرة النقل

للراكب فضالً عن تعويض الضرر ان كان له مقتضى كما نص عليه قانون النقل في المادة

( )23ثانياً على انه " يجوز للراكب اذا جبر على استعمال مكان في درجة دنى من الدرجة
المبينة في تذكرة النقل مطالبة الناقل برد الفرق بين جرتي الدرجتين

وانه المطالبه

بالتعويض ان كان له مقتضى " وعلى الناقل ايضاً ان يهي للمسافر الراحة التي تعهد له بها

اثناء السفر واذا التزم ان يقدم للراكب مقابل اجره اضافية خدمات اخرا فان عليه القيام بهذه

ال عن رد المقابل وباالضافة للتعويضات كان التعويض
الخدمات وتقديمها واال كان مسؤو ً
مقتضى كما نصت عليه المادة ( )23ثالثاً على انه " يجوز للراكب اذا دفع مبالغ اضافية

مقابل مزايا خاصة المطالبة برد هذه االجرة اذا لم يهي له الناقل المزايا التي تقابلها " حيث

اجاز المشرع العراقي للراكب مطالبة الناقل بالتعويض ان كان له مقتضى باعتبار ذلك من
االضرار غير البدنية " وان الناقل في عقود نقل االشخاص يلتزم بنقل المسافر الى جهة
الوصول مقابل جر معين على ان يكون للمسافر حق المطالبة بالتعويض اذا صيب في
الطريق بحادث

ال من القانون العراقي رقم ( )08لسنة 1803
وكما نصت المادة ( )18و ً

على انه " يسأل الناقل عن االضرار التي تصيب الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل ويبطل كل
اتفاق يقضي بإعفاء الناقل كلياً او جزئياً من هذه المسؤولية " .

1

وان القض اااء المس ااتقر اعتب اار مس ااؤولية الناق اال ف ااي ييص ااال المس ااافر س ااالماً ال ااى جه ااة

الوصول لقاء جر معين وهي مسؤولية تعاقدية مبنية على ساس عقد النقال بمعناى اناه اذا لام
يصاال او وصاال مصاااباً فيكااون الناقاال خاال بااالتزام ناشا عاان عقااد النقاال ذاتااه علااى ان وجااود

االخااالل فااي االت ازام بجانااب خطااأ جرمااي اليمنااع ماان ن يكااون كاال ماان الفاااعلين مسااؤوالً عاان

كامل الضرر ومن ان يقضي والً على الناقل.

1

2
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ويمكن ان يادفع الناقال تلاك المساؤولية اساتنادا لانص الماادة ( )19اوالً مان قاانون النقال

الع ارق ااي حي ااث ق ااال " ال يس ااأل الناق اال ع اان تع ااويض الض اارر الناشا ا ع اان تعطي اال النقا اال او
االنحراض عن الطرياق المعاين لاه بسابب االضاطرار الاى تقاديم المسااعدة ي شاخص ماريض
او مصاااب او فااي خطاار اال اذا ثباات الغ اش او الخطااأ الجساايم كماان جانااب الناقاال او ماان
جانب تابعيه .

املطلب الثاني

عدم إيصال املسافر اىل اجليهة املقصودة
يجااب علااى الناقاال ايصااال ال اركااب الااى الجهااة المقصااودة فااي الميعاااد المتفااق عليااه
ويتحاادد هااذا الميعاااد امااا باتفاااق الطاارفين او ماان خااالل نش ارات دوريااة يعلنهااا الناقاال للجمهااور
ويلتزم بتنفيذها كما هو االمر بالنسبة للنشرات التي تصدرها منشاأة الساكك الحديدياة و منشاأة
نقاال المسااافرين فاااذا خاال فااي تنفيااذ مااا ورد فااي تلااك النش ارات وتااأخر وصااول ال اركااب فااي
الميعاد المحدد كان الناقل مسؤوالً عن تعويض الضرر الذي يصيب الراكب جراء ذلاك وياتم

نقل الراكب بوسائط صالحة للنقل مان جمياع الوجاوه .وهاذا ماا ناص علياه قاانون النقال الع ارقاي

رق اام ( )08لس اانة  1803ف ااي الم ااادة ( )8والً عل ااى ان ااه " يلت اازم الناق اال بنق اال ال ارك ااب و متعت ااه
بوسااائط نقاال صااالحة لهااذا الغاارض ماان جميااع الوجااوه الااى مكااان الوصااول وذلااك طبقااً لالتفاااق

وفي الموعد المعين لذلك "

1

.واذا تعطلاات وساايلة النقاال فااي اثناااء الساافر التاازم الناقاال بتااأمين وساايلة نقاال خاارا تمااام
السفر وعلى الناقل ان يؤمن للمسافر الراحة المناسبة في اثناء السفر وعلى الناقل يضااً ان

يوصاال المسااافر سااالماً الااى المكااان المقصااود وفااي المهمااة المتفااق عليهااا  .كمااا نصاات المااادة

( )22ثانياً في قانون النقل على انه " للراكب العدول عن النقل اذا تعطل بعاد مباشارته بسابب
يرجااع الااى الناقاال او تابعيااه او الوسااائط التااي يسااتعملها فااي النقاال ويتحماال الناقاال فااي هااذه

الحالاة مصاروفات ييصاال ال اركاب الاى المحاال المتفاق علياه ولل اركاب ان يختاار االنتظاار حتااى
8
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تعود حركة النقل وفي هذه الحالة ال يجوز الزامه بأداء ية جرة اضافية حياث جااز لاه قاانون
النقاال الع ارقااي للمسااافر ان يتخ ااذ االنتظااار وان لاام يكاان لدي ااه ي مااانع وبأرادتااه المنفااردة ول اام
يترتااب ي ض اارر علي ااه فلااه الح ااق ان ينتظ اار الااى زوال ذل ااك العط اال او الساابب ال ااذي وق ااض
وسيلة النقل  .وال يترتب عليه ي جرة اضافية تدفع مان قبلاه الاى الناقال ويلتازم الناقال بنقال
ال اركااب و متعتااه الااى مكااان الوصااول فااي الميعاااد المتفااق عليااه او المااذكور فااي لاوائح النقاال او
الذي يقضي به العرض وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل في الميعااد الاذي يساتغرقه الناقال
العادي اذا وجد في نفس الظروض وقد نصت المادة ( )8والً من قانون انقل العراقي على ناه

" يلتاازم الناقاال بنقاال ال اركااب و متعتااه بواسااطة نقاال صااالحة لهااذا الغاارض ماان جميااع الوجااوه الااى

مكاان الوصاول وذلاك طبقااً لالتفااق وفاي الموعااد المعاين لاذلك  .واذا لاام يتعاين موعاد الوصااول
في الموعد الذي يساتغرقه الناقال االعتيايادي اذا وجاد فاي الظاروض ذاتهاا " وفاي حاال االخاالل

بهذا االلتزام وايصال المسافر بعد الموعد المتفق علياه يكاون الناقال مساؤوالً عان الضارر الاذي
يصيب المسافر جراء ذلاك كماا عتبار القضااء الع ارقاي ان التعاقاد علاى نقال االشاخاص هاو

كالتعاقد على نقل االشياء وكالهما يتم بحصول الرضا المتبادل .

1

ويمكن ان يدفع الناقل تلك المساؤولية اساتنادا لانص الماادة ( )19اوالً مات قاانون النقال

الع ارق ااي حي ااث ق ااال " ال يس ااأل الناق اال ع اان تع ااويض الض اارر الناشا ا ع اان تعطي اال النقا اال او
االنحراض عن الطرياق المعاين لاه بسابب االضاطرار الاى تقاديم المسااعدة ي شاخص ماريض
او مصاااب او فااي خطاار اال اذا ثباات الغااش او الخطااأ الجساايم كماان جانااب الناقاال او ماان
جانب تابعيه .
وذهااب قااانون التجااارة المصااري فااي م  215الااى موقااض مشااابه لموقااض م  19اوال ماان
قانون النقل العراقي

2

املطلب الثالث

احلفاظ على أمتعة املسافر
1
2
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من االلتزامات المهمة التي تقع على عاتق الناقل هو الحفاظ على امتعة المسافر من
نقطة االنطالق الى نقطة الوصول وذلك ما ذهبت اليه المادة ( )8والً من قانون انقل

العراقي على نه " يلتزم الناقل بنقل الراكب و متعته بواسطة نقل صالحة لهذا الغرض من

جميع الوجوه الى مكان الوصول وذلك طبقاً لالتفاق وفي الموعد المعين لذلك  .واذا لم يتعين
موعد الوصول في الموعد الذي يستغرقه الناقل االعتيادي اذا وجد في الظروض ذاتها " .

وذلك ايضا ماا ذهبات الياه م  239ض 1قاانون تجاارة مصاري حياث الزمات الناقال نقال
امتعة الراكب

1

ينبغي على الناقل ان ينقل الراكب و متعته يلى المكان المقصود بواسطة نقال صاالحة لهاذا
الغاارض ماان جميااع الوجااوه ويتبااع فااي ذلااك الطريااق المتفااق عليااه وينفااذ النقاال فااي الموعااد
المعااين لااه وهااذا مااا نصاات عليااه الفق ارة ( )2ماان المااادة ( )99ماان قااانون التجااارة ا ردنااي
بقولهااا ( ان التقاعااد علااى نقاال ا شااخاص ) يوجااب عاال الناقاال ييصااال المسااافر سااالماً يلااى
المحل المعين وفي المدة المتفق عليها

2

ويلتزم الناقل بنقل االمتعة التي يحملها الراكب معه اثناء السفر وال يلتزم الراكب بادفع اجارة
نقلها بشرط ان ال تزيد عن حد معين فاي تعريفاه النقال فااذا زادت عان هاذا الحاد وجاب علاى
ال اركااب ان ياادفع اج اره عاان ال ازئااد وال يكااون الناقاال مسااؤوالً عاان هااالك او تلااض االمتعااة التااي
يحااتفظ بهااا ال اركااب فااي حيازتااه اثناااء النقاال وهااي االمتعااة اليدويااة اال علااى اساااس المسااؤولية

التقصيرية بإثبات خطأ الناقل او تابعيه
8

2

1
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مااا التازام الناقاال بنقاال متعااة ال اركااب فقااد فاارق القااانون كمااا ساايق لنااا بيانااه عنااد الكااالم عاان
التزام الراكب وحقوقه بين نوعين من ا متعة :
 -1ا متعة التي يحاتفظ بهاا ال اركاب معاه فاي ثنااء النقال فاال يكاون الناقال مساؤوالً عنهاا ان
لاام يصاادر خطااأ منااه و تابعيااه  .ولهااذا يكااون ماان المهاام بالنساابة للناقاال ان يفحااص متعااة
الراكب بحضوره قبل مباشرة النقل للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .
 -2ا متعاة التاي تساالم للناقال وتكااون خاضاعة لخحكااام الخاصاة بنقاال الشا التااي يكاون الناقاال
مسؤوالً عنها مسؤولية عن البضائع فاي عقاد نقال ا شاياء وهاي التاي شاار يليهاا المشارع
ا ردنااي فااي المااادة ( )90ماان قااانون التجااارة بقولااه  .ان ا متعااة التااي جاارا قياادها تكااون

موضوعاً لعقد نقل يضاض الى عقد المسافر  ..الخ وفي المادة ( )224مان قاانون التجاارة
البحريااة بقولااه  :يخضااع نقاال امتعااة ال اركااب لالحكااام الخاضااعة لهااا نقاال البضااائع مااا لاام

يحتفظ الراكب بحراستها  ...الخ

2

والحف اااظ عل ااى االمتع ااة الشخص ااية ه ااي م اان مس ااؤولية المس ااافر اال اذا اثب اات ال ارك ااب خط ااأ
التاقل او تابعيه والمسؤولية هنا تقصيرية م  298ض 1قانون تجارة مصري

3

وهااذا مااا نااص عليااه المشاارع فااي قااانون النقاال الع ارقااي رقاام ( )08لساانة  1803فااي المااادة
( )18ثانياً " ال يكون الناقل مسؤوالً عن ضياع االمتعة التي يحتفظ بها ال اركاب او هالكهاا او
تلفها وال عما يلحق الحيوانات المصاحبة له من اضرار اال اذا ثبات ال اركاب خطاأ الناقال او

خطأ تابعيه " وذلك الن الناقل لم يستلم هذه االمتعة ولم يتحمل ي التزام بشاأنها بال ان قبولاه
نقلهااا لاام يكاان اال ماان قباال التسااامح فااال يمكاان ان يسااأل عنهااا مسااؤولية عقديااة امااا االمتعااة
المس ااجلة الت ااي يس االمها ال ارك ااب للناق اال نظي اار ايص ااال ص ااورة الناق اال ويب ااين في ااه ع اادد االمتع ااة
وطبيعتهااا فأنهااا تكااون موضااوعاً وطبيعتهااا فانهااا تكااون موضااوعاً لعقااد نقاال تبعااي بجانااب العقااد
االصلي بنقل الراكب وبالتالي تخضع لالحكاام المتعلقاة بنقال البضاائع كماا ناص علياه القاانون

88
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النقاال الع ارقااي فااي المااادة ( )8ثالثااً علااى نااه " يخضااع نقاال االمتعااة التااي تساالم للناقاال لالحكااام
الخاصة بنقل الشيء " .

وماان ثاام يلتاازم بتسااليمها الااى ال اركااب فااي مكااان الوصااول بحالااة سااليمة ويكااون الناقاال
مسؤوالً مسؤولية عقدياة فاي حالاة ضاياعها او تلفهاا او تاأخير تساليمها ماالم يثبات القاوة القااهرة
او الخطأ الراكب او عيب خاص باالمتعة المنقولة وتتقادم دعوا المساؤولية فاي هاذه الحالاة

بعااد ماارور ساانة وفااي ذلااك تاانص المااادة ( )908ماان قااانون الموجبااات اللبناااني االمتعااة التااي
جاارا فيهااا تكااون موضااوعاً لعقااد نقاال يضاااض الااى عقااد نقاال المسااافر مااا االمتعااة اليدويااة فااال

تدخل في العقد وال يكاون الناقال مساؤوالً عنهاا اال اذا قاام المتضارر البيناة علاى ارتكااب الناقال

خطأ معيناً منه او من حد تابعيه

()1

.

ويمكن ان يدفع الناقل تلك المساؤولية اساتنادا لانص الماادة ( )19اوالً مات قاانون النقال

الع ارق ااي حي ااث ق ااال " ال يس ااأل الناق اال ع اان تع ااويض الض اارر الناشا ا ع اان تعطي اال النقا اال او
االنحراض عن الطرياق المعاين لاه بسابب االضاطرار الاى تقاديم المسااعدة ي شاخص ماريض
او مصاااب او فااي خطاار اال اذا ثباات الغااش او الخطااأ الجساايم كماان جانااب الناقاال او ماان
جانب تابعيه .

املطلب الرابع

ضمان سالمة املسافر
توجااب المااادة ( )900ماان قااانون الموجبااات اللبناااني علااى الناقاال ايصااال المسااافر او
الراكب سليماً الى جهة الوصول ويطلق على هذا االلتزام بالتزام السالمة وهاو التازام ساساي

ال يمكن للناقل التخلص منه فكل شرط يتضمن اعفاء الناقال كليااً او جزئيااً مان هاذا االلتازام

( )1د .الياس ناصيف – مصدر سابق  -ص 417
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يعد باطالً ويضمن الناقل سالمة الراكب يا كانت الواسطة المستخدمة في التنقل وحتى لاو تام
النقل بالمجان .

1

كما نصت على ذلك الفقرة ( )2من المادة ( )99من قانون التجارة ا ردني بقولها (:ان
التعاقد على نقل ا شخاص ) يوجب على الناقل ييصال المسافر سالما يلى المحل المعين
في المدة المتفق عليها واذا وقع طارئ ما فان النتيجة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل
بإقامته البينة على وجود قوة قاهرة و خطأ من المتضرر

ومثلها المادة ( )231من قانون

التجارة ا ردني البحرية المتضمنة انه  " :يذا طر على الراكب في ضرر في ثناء السفر
فالناقل مسؤول من هذا الطارئ ما لم يثبت ان ناجم عن قوة قاهرة و عن خطأ الراكب.

2

ويجااب ان يالحااظ بااان الت ازام الناقاال هااذا ال يقتصاار علااى بااذل العنايااة الالزمااة ماان
جل سالمة الراكب فال يجدي الناقل نفعاً ان يثبت بأناه قاام بجمياع االحتياطاات مان جال نقال

ال اركااب سااالماً الااى الجهااة المقصااودة ذلااك ان التاازم الناقاال بتوصاايل ال اركااب سااالماً هااو التازام

بنتيج ااة ول اايس التا ازام بوس اايلة



بمعن ااي ان الناق اال يلت اازم بتحقي ااق غاي ااة معين ااة وه ااي الوص ااول

ال اركااب سااالماً الااى الجهااة المقصااودة ولاايس االلت ازام بتحقيااق عنايااة عليااه اذا اصاااب ال اركااب

ضاار اًر فااأن الناقاال يكااون قااد خاال بتنفيااذ الت ازمااه نااه لاام يحقااق النتيجااة المطلوبااة ويمتااد التازام
المحافظة على سالمة الراكب من وقت الشروع في الصعود بواسطة النقل ولغاية النزول منهاا

عند الوصول.

1
2



3

 د.الياس ناصيف -مصدر سابق – ص  – 485نفس المعنى م  254ف 8قانون تجارة مصري –د .صفوت بهنسي – ص 285 د .اكرم ياملكي-مصدر سابق – 244و245اللتزام بنتيجة  :وهو االلتزام بتحقيق غاية معينة وهي محل مثل االلتزام بنقل حق عيني او االلتزام بعمل معين (تسليم حق عيني او اقامة

مبنى ) او االلتزام باالمتناع عن عمل فال يتحقق االلتزام اال بتحقق تلك الغاية ويبقى ذلك االلتزام في ذمة المدين وان عرقل تنفيذه اي سبب كان

– د.عبدالرزاق السنهوري – ص  715و نفس المعنى – د.عبدالمجيد الحكيم – ص 141و147

االلتزام ببذل عناية :االلتزام ببذل جهد معين للوصول الى تحقيق غرض معين قد يتحقق او ال يتحقق اي ان المدين يبذل مقدار معين من الجهد

او العناية لتحقيق التزامه ويسمى ذلك المقدار من العناية ( ع ناية الشخص المعتاد ) وتلك العناية تزيد او تنقص بحسب نوع االلتزام فالمستأجر
يبذل عناية الشخص المعتاد للحفاظ على المأجور والمحامي يبذل عناية الشخص المعتاد في استحصال حق موكله  -.د.عبد الرزاق السنهوري

–ص  711نفس المعنى -عبد الحكيم الحكيم – ص 141و 147
1

 -د باسم محمد صالح – مصدر سابق – ص 211-217

19

وهااذا مااا نصاات عليااه المااادة ( )18اوالً ماان قااانون النقاال علااى انااه " يسااأل الناقاال عاان

االضارار التااي تصاايب ال اركااب اثناااء تنفيااذ عقااد النقاال ويبطاال كاال اتفاااق يقضااي باعفاااء الناقاال
كلياً او جزئياً من هذه المسؤولية

يجااري التساااؤل عمااا اذا كاناات تطبااق علااى النقاال المجاااني المسااؤولية الناجم اة عاان النق ال

الشخصااي امااا المسااؤولية الناجمااة عاان فعاال الجوامااد وتحديااد هااذا االماار مهاام بالنساابة الااى
المسااافر النااه اذا اعتماادت المسااؤولية عاان الفعاال الشخصااي التاازم المسااافر المتضاارر باثبااات
خطااأ الناقاال والضاارر الالحااق بالمسااافر والصاالة السااببية بااين الخطااأ والضاارر امااا اذا اعتماادت
المسؤولية عن فعل الجوامد اي المسؤولية الوضعية فأن هذه المسؤولية ال تقاوم علاى الخطاأ
وبالتااالي ال يلتاازم المسااافر اال بإثبااات حصااول ضاارر لااه ويكااون الناقاال مسااؤوالً حتم ااً فااي هااذه
الحالة مالم يثبت القوة القاهرة او الخطأ المتضرر

1

وهاي ماا نصات عليااه الماادة ( )18والً فاي قاانون النقاال الع ارقاي رقام ( )08لسانة  1803علااى

انه " يسري حكم النقر اوالً مان هاذه الماادة علاى النقال بالمجاان كتاى كاان الناقال محترفااً للنقال

ولم تكن له فيه مصلحة مادية " .

لم يرد بالتشريع الفرنسي اي نص خاص لمسؤولية نقل الركاب ولاذلك ذهاب القضااء
الفرنسي قديماً الى انه ال يجوز للراكب الذي يصاب بحادث اثنااء النقال ان يرجاع علاى الناقال
اال على اساس المسؤولية التقصيرية فيكون عليه اثبات خطأ الناقل ولكن ماذهب القضااء هاذا
ثار نقد معظم الفقهاء فسواء تعلق االمار بنقال البضاائع او نقال ال اركاب فاان العقاد لام تتغيار
طبيعتااه ويجااب عليااه تطبيااق نفااس القواعااد علااى نقاال البضااائع ونقاال الركاااب علااى حااد ساواء
فكذلك يتلزم الناقل بنقل البضااعة ساليمة ويكاون مساؤوالً مساؤولية عقدياة اذا اصاابها هاالك او

تل ااض ك ااذلك يلت اازم الناق اال بايص ااال المس ااافر س االيماً ال ااى الجه ااة المقص ااودة ويك ااون مس ااؤوالً
مسؤولية عقدية اذا اصيب الراكب بحادث اثناء السفر وال ترتفع هذه المساؤولية اال بإثباات قاوة

قاهرة او خطأ الراكب و

ان عقد النقال يتضامن الت ازمااً علاى عااتق الناقال بضامان ساالمة

ال اركااب ي بإيصاااله سااالماً الااى المكااان المقصااود (نااص فرنسااي  1811 -11 -21ولااوز

 )248-1-18هو االلتزام بنتيجة تحقق االخاالل باه بمجارد عادم تحقياق النتيجاة وثباوت وقاوع
الحادث وال يقبل من الناقل اثبات انه بذل جهده وتوخى الحيطة في تنفيذ ما التزم به الناه هناا
انمااا يكااون بالنساابة لاللتازام بوساايله حيااث يكفااي ان يقاايم الاادليل علااى انااه بااذل عنايااة الشااخص
8
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المعتاد ولم يتحقق الغرض المقصود ويترتب على اعتبار مسؤولية الناقل عقدية وان ال اركاب
ال ااذي يطال ااب بتع ااويض ع اان اص ااابته ف ااي ح ااادث النق اال ال يلت اازم اال باثب ااات قي ااام عق ااد النق اال
والضرر الاذي لحقاه فااذا قاام بهاذا االثباات قامات مساؤولية الناقال وال ترتفاع هاذه المساؤولية اال
باثبات القوة القاهرة او الخطأ الراكب او خطأ الغير .

1

مااا فااي مصاار فقااد خااذ القضاااء المخااتلط فتارة طويلااة بمبااد مسااؤولية الناقاال التقصاايرية
عن الحوادث التي تصيب الراكب اثنااء السافر والازم مادعي التعاويض اثباات خطاأ الناقال ثام
تحويل القضاء المصري خي اًر الى المذهب الاذي يساير علياه القضااء الفرنساي وقارر مساؤولية
الناقل العقدية على اساس اشتمال عقد النقل على الت ازم ضمني بضمان ساالمة ال اركاب وقاد

ق اارت محكم ااة ال اانقض المص ااري ه ااذا القض اااء ف ااي حكا ام له ااا ص اادرته ف ااي  29بري اال 1892
(مجموعة حكام نقض س 3ص  )522وجاء فياه ان عقاد النقال لالشاخاص يلقاى علاى عااتق
الناقل التزاماً بضمان سالمة الراكب انه يكون ملتزماً بتوصيله الى الجهاة المتفاق عليهاا ساليماً
وهو التزام بتحقياق غاياة بحياث اذا صايب ال اركاب فاناه يكفاي ان يثبات اناه صايب اثنااء تنفياذ

عقااد النقاال ويعتباار هااذا منااه (مجموعااة حكااام نقااض س 3ص  )522وجاااء فيااه ان عقااد النقاال
لالشااخاص يلقااى علااى عاااتق الناقاال الت ازمااً بضاامان سااالمة ال اركااب انااه يكااون ملتزمااً بتوصاايله

الاى الجهاة المتفاق عليهااا ساليماً وهااو التازام بتحقيااق غاياة بحيااث اذا صايب ال اركااب فاناه يكفااي
ان يثبت انه صيب اثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا مناه ثباتااً لعادم قياام الناقال بالت ازماه ومان

ثاام تقااوم مسااؤولية الناقاال عاان هااذا الضاارر بغياار حاجااة الااى اثبااات وقااوع خطااأ ماان جانبااه وال
ترتفااع مسااؤولية الناقاال عاان سااالمة الركاااب اال اذا ثباات هااو ي الناقاال ان الضاارر الحاصاال
لل اركااب قااد نشااأ عاان قااوة قاااهرة او عاان خطااأ ماان المضاارور او عاان خطااأ ماان الغياار وقااد قاارت
مسااؤولية الناقاال العقديااة علااى اساااس اشااتمال عقااد النقاال علااى الت ازام ضاامني بضاامان سااالمة

الراكب فقالت ان عقد نقل االشخاص يوجب على الناقل ايصاال المساافر ساالماً الاى المحال

المعنااي وفااي الماادة المتفااق عليهااا واذا وقااع طااارئ مااا فااأن التبعااة الناشاائة عاان العقااد تنفااي عاان
الناقل باقامة باقامة البينة على وجود قوة قاهرة او خطأ من قبل المتضرر .

2

كما ان المشرع العراقي جاز لزوجاة ورثاة المساافر مان الدرجاة الثانياة و زواجهام بشارط
قيام الزوجة حقيقه او حكماً للمطالبة باالتعويض عان االضارار المعنوياة عنادما يتعرضاون الاى
1
2
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"الم حقيقية في شاعورهم ونفساياتهم كاذلك (او اضاافة للتعاويض الماادي) وهاذا ماا نصات علياه
المااادة ( )24ثاني ااً علااى انااه (الاازوج واالقااارب الااى الدرجااة الثانيااة الااذين اص ايبو باامالم حقيقيااة
وعميقه من الضرر االدبي  .ومعنى ذلك انه لايس للخطياب او الخطيباة ان يطالباا باالتعويض

عن االضرار النفسية عن اصابة او وفة الطرض االخر ).

وللمشرع المصري موقض مشابه نجده في المادة  291قانون تجاري مصري ( يجوز لورثة

المسافر و ا شخاص الذين يحولهم تنفيذاً االلتزام بالنفقة يقامة دعوا المسؤولية

على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي صاب مورثهما وعائلهم وسواء

وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة و بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه ) .

1

املبحث الثالث

حاالت دفع مسؤولية الناقل
ها ااي اذا مسا ااؤولية عقديا ااة تترتا ااب اذا خا اال الناقا اال بالتزاماتا ااه و همها ااا االلت ا ازام بضا اامان
السالمة لذلك تعد هذه المسؤولية بحدود تنفيذ عقد النقل  .ففي النقال بالساكك الحديدياة ماثالً

يبااد تنفيااذ العقااد – ماان ثاام يبااد مسااؤولية الناقاال – منااذ دخااول المسااافر الااى الرصاايض المعااد
1

د .المعتصم باهلل الغرياني – القانون التجاري – المعامالت التجارية – دار الجامعة الجديدة – ( مصر –) 1001 ,ص 811
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لوق ااوض القطا ااار وفا ااي النقا اال بالس اايارات او الت ا ازام او غيرها ااا ما اان العرب ااات المعا اادة للنقا اال تبا ااد
المساؤولية مناذ الوقات الاذي يحادث فيااه االتصاال الماادي باين المساافر والسايارة او التارام

ي

ماان الوقاات الااذي يكااون فيااه المسااافر داخاال العربااة او الساايارة او الت ارام الااى ان تنتهااي بخااروج
المسافر من الرصيض المعد لوقوض القطار او نزوله من العربة او الترام .
وال يب اارء الناق اال م اان المس ااؤولية عن ااد ع اادم تنفي ااذ االلتا ازام بض اامان الس ااالمة اال باثب ااات
السبب االجنباي ي خطاأ ال اركاب او خطاأ الغيار او القاوة القااهرة ويالحاظ ان القضااء يتشادد
في قبول السبب االجنبي حرصاً منه على توفير تعويض عادل للراكب المصاب

()1

ويقسم هذا المبحث الى عدة مطالب :

المطلب االول – خطأ المسافر
المطلب الثاني  -خطأ الغير
المطلب الثالث – القوة القاهرة

املطلب االول
خطأ املسافر

يعفى الناقل من المسؤولية اذا كان هو وحده الذي سبب الضرر او يخفض منهاا اذا
سااهم فاي وقوعاه  .ياؤدي خطاأ المساافر المتضارر الاى اعفااء الناقال مان المساؤولية شاريط ان
يكااون ثابت ااً وان يكااون هااو الساابب الوحيااد لوقااوع الضاارر الااذي لحااق المسااافر نفسااه وذلااك الن
المسااافر شااخص طبيعااي لااه ارادة حيااة متصاارفة ال بااد لااه ان يشااترك مااع الناقاال فااي مسااؤولية

( )1د .المعتصم باهلل الغرباني – المصدر السابق  -ص -181و نفس المعنى -د.عبدالفضيل محمد – مصدر سابق  -ص 480
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حمايااة نفسااه ماان االخطااار اثناااء النقاال فيحااذر الحااذر الكااافي ويتبااع التعليمااات التااي تضاامن
سااالمته  .وال يكااون فعاال المصاااب معني ااً للناقاال اال اذا كااان خطااأ او يهماااالً او عاادم م ارعاااة
اللوائح والتعليمات وال يكون معفيااً اال اذا كاان هاذا الخطاأ هاو وحاده السابب فاي كال الضارر
فاااذا اشااترك خطااأ المسااافر وخطااأ الناقاال فااي حاادوث الضاارر فااان الناقاال يلتاازم بااالتعويض

بنساابة الخطااأ او الضاارر الااذي اشااترك فيااه وهناااك مثلااة قضااائية كثيارة لحاااالت خطااأ المسااافر
كناازول المسااافر ماان الجانااب االيساار ماان القطااار او الت ارام او صااعوده الااى العربااة بعااد ان
تحركاات للمسااير وكااذلك نزولااه منهااا قباال ان تتوقااض وقااد بلااورت بعااض االحكااام الفرنسااية فعاال
المسافر فيه التزام خاص يقع على عاتقه ويقابل التزام الناقل بضمان بضمان السالمة فقاررت
ان المسااافر ملتاازم بااان يسااهر علااى سااالمته الشخصااية وذلااك ان هااذين االلت ازامين المتقااابلين
علااى عاااتق المسااافر وعلااى عاااتق الناقاال يتظااافران مع ااً لتحقيااق نتيجااة واحاادة  :هااي وصااول

المسا اافر س االيماً ف ااال يج ااوز ان يس ااأل الناق اال ع اان الض اارر بقلي اال م اان الح اارص كم ااا ل ااو وق ااض
المسااافر علااى درجااة التاازم ولاام يتعاارض عليااه المسااتخدم الناقاال باال يتقاضااى منااه ثماان التااذكرة
ريثما يت ارجاع القطاار الاى الرصايض فشاروع حاد الركااب باالنزول فزلات قدماه وجار علاى ان
كل ذلك ال يغير من الوضع العام في مسؤولية الناقل العقدية فعلياه دائمااً عابء اثباات فعال
المسافر و نه هو السبب في الضرر

()1

.

ولما كان التزام الناقل بالمحافظة على ساالمة ال اركاب فاي كال مان النقال الباري الت ازمااً

بنتيجة فانه ال مجال العفائه من مساؤولية مايصايب ال اركاب فاي شخصاه مان ضارر بأثباات
الضاارر الناااجم عاان قااوة قاااهرة او خطااأ ال اركااب نفسااه كمااا نصاات علااى ذلااك كاال ماان المااادة
( )99من قانون التجارة االردني والمادة ( )231من قانون التجارة البحرية االردني .

1

مااا موقااض المشاارع الع ارقااي فقااد نااص فااي المااادة ( )11علااى انااه " ال يجااوز للناقاال
ان يرفااع مسااؤوليته عاان تعااويض الضاارر الااذي يصاايب ال اركااب اال اذا اثباات ان ذلااك الضاارر
يرجااع الااى خطااأ ال اركااب او الااى قااوة قاااهرة نتجاات عاان عواماال خارجيااة لاام تقااع ماان دائارة نشاااط
الناقل ولم يكن في االمكان تالفي ثرها " .
( )1د .المعتصم باهلل الغرباني  -المصدر السابق  -ص184 - 182 -
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حيث استبعد المسؤولية عن الناقل في حال اذا ما كان الضرر نااتج عان قاوة قااهرة او
شيء "خر حيث ال يجوز للناقل ان يرفع مسؤوليته عن تعويض الضرر الاذي يصايب ال اركاب
اال اذا اثباات ان ذل ااك الض اارر يرج ااع الااى خط ااأ لل ارك ااب او ي ق ااوة قاااهرة نتج اات ع اان عوام اال
خارجية لم تتبع من دائرة نشاط الناقل ولم يكن في االمكان توقعها او تالفيها .

املطلب الثاني
خطأ الغري

الاذي يعفااي الناقال ماان المساؤولية فيشااترط فياه ان ال يكااون فاي مقاادور الناقال تفاديااه او
توقعه وان يكون هذا الخطأ وحده هو سبب الضرر وامثاله تصادم وقوع الخطأ من قائاد سايارة
خرا واصابة الراكب من جراء انفجار ماواد متفجارة يحملهاا اركاب "خار (نقاض مادني مصاري
 1892-4-29مجموعة احكام النقض  13ص )522

1

وال يااؤدي فعاال الغياار الااى اعفاااء الناقاال ماان المسااؤولية اال اذا تااوفرت فيااه شااروط القااوة
الق اااهرة ي اذا ك ااان ال يمك اان توقع ااه وال دفع ااه وال يمك اان تالفي ااه وعل ااى ذل ااك اعتب اار القض اااء
1
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الفرنس ااي ان الناق اال غي اار مس ااؤول ع اان اص ااابة المس ااافرين بس اابب خ ااروج القط ااار ع اان الخا اط
الحديدي بعد ما قام بتخريب هذا الخط رجال المقاومة اثناء االحتالل ولام يكان للناقال ي علام
بااذلك  .واذا ارتكااب الناقاال خطااأ يكااون مسااؤوالً عاان فعاال الغياار وال ساايما كااان باسااتطاعته ان
يتفااادا هااذا الخطااأ ولاام يفعاال ولااذلك اعتباار القضاااء ان الناقاال مسااؤوالً عاان نتااائج الحااادث فااي

حالة اصطدام الناقل بشاحنة سبق ان تصادض مع ترام "خر على مر"ة من السائق .

وبدالً من ان يخفض هذا االخير من سيره او يتوقض سيره بسرعه ادت الاى االصاطدام زكاذلك
االماار فااي حالااة انفجااار كميااة ماان البااارود كااان يحوزهااا احااد المسااافرين ممااا دا الااى يصااابة

هاؤالء المسااافرين واذا كااان علااى الناقاال منااع ادخااال هااذه المااادة الااى مكااان وجااودهم اذا اثباات
وج ااود خط ااا م اان قب اال الناق اال وم اان قب اال الغي اار ف ااي الوق اات نفس ااه فيج ااوز للمحكم ااة ان تأخ ااذ
بالخطااأين مع ااً للتخفيااض ماان مسااؤولية الناقاال وجعلهااا متالئمااة مااع نساابة الخطااأ الصااادر عنااه
وعلى قدر مساهمته في احداث الضرر ويتم ذلك حتى ولو ظل الغيار الاذي سااهم بخطاأه فاي

احااداث الضاارر مجه اوالً حيااث يشااير هنااا س اؤال هاال يجااوز ان تتضاامن وثيقااة النقاال اتفاق ااً او

شارطاً باعفاااء الناقال ماان المساؤولية االجابااة علاى الساؤال هاي النفااي فاال يجااوز بحكام القااانون
ان تتضاامن وثيقااة النقاال شاارطاً باالعفاااء ماان المسااؤولية المترتبااة علااى فعاال الناقاال او افعااال

تابعيه في حالتي الهالك والتلض ويعتبر مثل هاذا الشارط او االتفااق باطال بطالنااً مطلقااً حتاى
لو كان االعفاء جزئياً .

1

ومااع ذلااك فانااه يجااوز اسااتثناء ان يشااترط الناقاال اعفاااءه ماان المسااؤولية عاان التااأخير اذ

تقرر المادة ( )58من قانون النقل على انه :
" يجوز االتفاق على اعفاء الناقل من مسؤوليته عن التأخير اذا كان التاأخير لاه مبارر
ضمن الحد المعقاول "  .فااذا كاان للناقال اشاتراط اعفااءه مان المساؤولية عان الهاالك او التلاض
فان له تحديد مسؤوليته عن الهالك او التلض والتاأخير وتحدياد المساؤولية عان االعفااء منهاا
اذ ان التحديد يعني ان مسؤوليةالناقل قائمة بحدود معيناة غيار ان تحدياد المساؤولية يقتصار
علااى حالااة النقاال التااي تااتم بااين الع اراق والخااارج فكاال تحديااد لمسااؤولية الناقاال فااي اطااار النقاال
الداخلي يعد باطالً .

1
2

2
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وقد جاز القاانون التجااري المصاري بشارط اعفااء الناقال مان المساؤولية اذا كاان االمار
يتعلااق بوصااول ال اركااب واالض ارار غياار البدنيااة التيبتلحااق بال اركااب غياار انااه وضااع فااي المااادة
( )290منااه ض اوابط لشاارط االعفاااء او التحرياار مسااؤولية الناقاال عاان االض ارار المشااار اليهااا
وهااي ان تكااون الشاارط مكتوب ااً واال اعتباار كااأن لاام يكاان ممااا يعنااي ان ثاباات هااذا الشاارط بااأي

طريقة خرا غير الكتابة غير جائز لتقرير اعفاء الناقل.

1

املطلب الثالث
القوة القاهرة

8





 د.الياس ناصيف-مصدر سابق -ص 421ال يفرق البعض من الفقهاء بين القوة القاهرة والحادث الفجائي بينما البعض االخر يعرف القوة القاهرة بأنها الحادث الذي يستحيل دفعه اما

الحادث الفجائي فهو الحادث الذي ال يمكن توقعه واالستاذ السنهوري يذهب الى انه ال يمكن االخذ بهذه التفرقة الن القوة القاهرة حادث ال

مستحيل الدفع فقط بل ال يمكن توقعه ايضاً والحادث الفجائي ليس حادث اليمكن توقعه فقط بل ال يمكن دفعه ايظا – د.عبدالرزاق السنهوري
– ص  114اذن فالقوة القاهرة والحادث الفجائي يدالن على معنى واحد .

واستخدم المشرع العراقي في القانون المدني العراقي مصطلح االفة السماوية ولقوة القاهرة والحادث الفجائي والظاهر انه اقتبس مصطلح االفة
السماوية من الفقه االسالمي وكل الألفاظ تفضي الى معنى واحد – د .عبدالمجيد الحكيم – ص455
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يج ااب ان تك ااون حادثا ااً ال يمك اان توقع ااه وال دفع ااه ن اااتج ع اان ق ااوة ق اااهرة غي اار متوقع ااة

الحصول مؤدية الى حدوث الهالك او التلض كماا هاو الحاال فاي نقال االشاياء يساتطيع ناقال
االشا ااخاص – كناقا اال البض ا اائع – ان ينفا ااي مسا ااؤوليته العقديا ااة والتا ااي تترتا ااب بمجا اارد اخاللا ااه
بالتزاماته اذا ثبت السبب االجنبي الذي دا الى عدم تنفيذه لها .
والساابب االجنبااي امااا ان يكااون القااوة القاااهرة ويلحااق بهااا فعاال الغياار الااذي تتااوفر فيااه
الشروط القاهرة وقد نصت علاى ذلاك الفقارة االولاى مان الماادة ( )219تجااري مصاري بقولهاا
 " :ال يجااوز للناقاال ان ينفااي مسااؤوليته عاان التااأخير او االضارار البدنيااة او غياار البدنيااة التااي
تلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل اال باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب " .
ي ان مسؤولية الناقل قد تزول او يجري تخفيضها باقاماة البيناة علاى وجاود قاوة قااهرة
او خطااأ ماان قباال المتضاارر كمااا تقضااي بااذلك القواعااد العامااة فااي المسااؤولية وكمااا تاانص عليااه
ص اراحة الفق ارة الثانيااة ماان المااادة ( )900قااانون الموجبااات والعقااود اللبناااني ان القااوة القاااهرة
تطب ااق ف ااي حال ااة نق اال االش ااخاص كم ااا ه ااي بالنس اابة ال ااى نق اال االش ااياء كم ااا اعتب اار القض اااء
الفرنسااي ماان قباال القااوة القاااهرة التااي تنفااي معهااا مسااؤولية الناقاال انهيااار جساار تحاات القطااار
بسبب فيضان مفااج للنهار الماار تحتاه والنااجم بادوره عان تاداعي ثالثاة جساور واحاد السادود
الكائنة على النهر وكذلك نزيض الدم الادماغي عان الساائق الاذي دا الاى صارعه فجاأة ولكناه
ال يعتبر قوة قاهرة

()1

.

ولما كان التزام الناقل بالمحافظة على ساالمة ال اركاب فاي كال مان النقال الباري الت ازمااً

بنتيجة فانه ال مجال العفائه من مساؤولية مايصايب ال اركاب فاي شخصاه مان ضارر بأثباات
الضاارر الناااجم عاان قااوة قاااهرة او خطااأ ال اركااب نفسااه كمااا نصاات علااى ذلااك كاال ماان المااادة
( )99من قانون التجارة االردني والمادة ( )231من قانون التجارة البحرية االردني .
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ما موقض المشرع العراقي حيث نص فاي الماادة ( )11مان قاانون النقال الع ارقاي رقام
( )08لساانة  1803الطبعااة الثانيااة  2889حيااث اسااتبعد المسااؤولية عاان الناقاال فااي حااال مااا
اذا ك ااان الض اارر ن اااتج ع اان ق ااوة ق اااهرة او ش اايء "خ اار حي ااث ق ااال " ال يج ااوز للناق اال ان يرف ااع
مساؤوليته عاان تعاويض الضاارر الاذي يصاايب ال اركاب اال اذا اثباات ان ذلاك الضاارر يرجاع الااى
( )1د .الياس ناصيف  -المصدر السابق – ص 411- 411
 - 1د.اكرم ياملكي – مصدر سابق – ص251و258
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خطأ ال اركاب او الاى قاوة قااهرة نتجات عان عوامال خارجياة لام تتباع مان دائارة نشااط الناقال ولام
يكن باالمكان توقعها او تالفيها " .

اخلامتة

ب عد ان عالجنا في متن البحث مسؤولية الناقل في عقد نقل االشخاص بكافة تفاصيلها بما
اسعفتنا به المصادر القانونية خرجنا بمجموعة من االستنتاجات :
اوال :وجدنا بأن مسؤولية الناقل مسؤولية تعاقدية ال تقصيرية ومنشأها عقد النقل المبرم بين
الناقل والراكب او المسافر.
ثانيا :وان تلك المسؤولية تنشأ عند اخالل الناقل بأحد التزامات عقد النقل وهي(تهيئة مكان
مالئم للمسافر او ايصاله للجهة المقصودة وفي الوقت المالئم والحفاظ على سالمة الراكب
ونقل امتعة المسافر و يستطيع الناقل دفع المسؤولية عنه باثبات السبب االجنبي والذي قد
يكون خطأ الراكب او خطأ الغير او القوة القاهرة .
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ثالثا :كافة القوانين بما فيها قانون النقل العراقي عالجت مسؤولية الناقل في عقد نقل
االشخاص بكافة تفاصيلها بطريقة تحفظ حق طرفي العقد الناقل والمسافر وبما يسهل االمر
على القاضي لمعالجة اي قضية تنشأ من ذلك العقد .
رابعا :اباحت القوانين بما فيها قانون النقل العراقي لورثة المتوفي جراء حوادث النقل بالمطالبة
بحقه من الناقل بمواد قانونية صريحة .
خامسا :تكون مسؤولية الناقل تقصيرية في حالة تلض االمتعة الشخصية للمسافر والملزم
االخير بالمحافظة عليها فيما اذا كان التلض نتيجة خطأ الناقل او احد اتباعه.
سادسا  :غالبية القوانين عالجت عقد نقل االشخاص بمواد ضمنتها لقانون التجارة في تلك
الدول بينما الشرع العراقي افرد قانون خاص هو قانون النقل لمعالجة مسألة نقل االشخاص .
سابعا:التزام الناقل بالمحافظة على سالمة الراكب التزام بنتيجة الالتزام ببذل عناية وكافة
المشرعين والفقهاء اكدوا على ذلك بغالض التزامات الناقل االخرا فهي التزامات ببذل عناية

وذلك لخطورة وجسامة االلتزام بالحفاظ على سالمة الراكب النه يتعلق بحياة الراكب وسالمة
جسمه وبدنه .
ثامنا :كافة التشريعات المقارنة التي عالجت عقد نقل االشخاص ومنها عقد النقل العراقي
اهتمت بدرجة كبيرة بمعالجة كافة تفاصيل مسؤولية الناقلل لكثرة وقوع عقد النقل في الحياة
العملية والجل وضع الحلول التي تعالج اي فرض او مشكلة ينشاء عن عقد نقل االشخاص
وللحفاظ على حق الناقلوالمسافر والسعاض القاضي بحلول لتلك الفروض او المشاكل .
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