
 المقدمة

لرخصر   فر  اةلننرة النعةصرر ن ررا  الدولير  النقل البحري العصب الررييس لتجارةرة  يعد
وقترر  فتهجرر  وقةبتيرر  الىررهن اتررت هررحن فنيررةت ئةيترر  نررن الب ررةي  نرر  ارردم الحةارر  إلررت 
جهيي  الطرق البحري  وصريةنجهة ننهرة نهيربة بطبيعجهرة ولترري جن ريم انتير  النقرل بصرورة 

القروانين الخةصر  بهرذا الهرر  نرن  صردرتني  انطراف ذوي الهبن جفهل حنةي  نصةلح ا
فرررررو  القررررةنون حيررررث فةنررررت القرررروانين فرررر  البدايرررر  بىرررريط  وجهجقررررر إلررررت الهررررنولي  والعنررررق 
والو وح ثم جطورت حجت أصبحت بةلصورة الج  اتيهة اآلن وىرججطور فر  النىرجقبل بنرة 

ل  بةلنقل البحري بصورة إبرام العهررات قد انعفس االئجنةم الدو ول،  ججطتب  البيي  الجاةري 
ن ررررا لطبيعررر  النقرررل البحرررري  نرررن االجهةقيرررةت الدوليررر  فررر  نخجترررف نارررةالت النقرررل البحرررري

 . الدولي 
إن اقررد النقررل البحررري يج ررنن الفثيررر نررن انحفررةم والهررروط القةنونيرر  النهنرر  والجرر  

ت النىرررةس بنصرررةلح جعرررةلق حقررروق والجزانرررةت طرفيررر  وئنرررة الهرررةحن والنةقرررل بة  رررةف  إلررر
النرؤنن   هررف  الجربنين أطراف اديدة نثل النرىل إلي  والربةن ونقرةول الهرحن والجهرير  و 

وحيرررث إن ىرررند الهرررحن البحرررري يةعجبرررر الوثيقررر  الجررر  ي هرررر بهرررة اقرررد النقرررل ، ( وغيررررئم 
البحرري إلرت العرةلم الخرةرا  فرةن لر  أئنيرر  بةلتر  انثرر والخطرورة ننر  يقروم بعردة و ررةيف 

بجىرررتم الب رررةا  نرررن قبرررل النةقرررل أو الربرررةن فنرررة إن ىرررند الهرررحن  هرررة انررر  يعجبرررر وصررر   أول
إ ررةف  إلررت أن الىررند ينثررل ، يعجبرر أداة  ثبررةت اقررد النقررل البحررري ويج ررنن هررروط العقررد

الب رةا  النهررحون  أي أن نتفيجهرة جنرردنق برر  فجارري الجصرررفةت القةنونير  اتررت الب ررةا  
يرررر حةاررر  إلرررت جىرررتينهة الهعتررر  وئرررذ  الو يهررر  وليررردة نرررن بيررر  أو رئرررن نرررن خ لررر  نرررن غ

 الجطور الذي حصل ف  انتيةت البيو  البحري . 

ولفررن قررد ججعررري حايرر  ىررند الهررحن وقوجرر  القةنونيرر  إلررت االخررج ل إذا نررة قررةم النةقررل 
ن نررررالبحررررري بجرررردوين ابررررةرات أو فتنررررةت جهيررررد انرررر  غيررررر نجبفررررد اتررررت وارررر  ألحررررجم والدقرررر  



الهرررةحن نقتهرررة نرررن حيرررث نواصرررهةجهة نرررن الررروزن أو الفنيررر  أو اررردد الب رررةا  الجررر  يريرررد 
القطرررر  أو الطرررررود وغيرئررررة نررررن النواصررررهةت أو أن يةثبررررت النةقررررل فرررر  ىررررند الهررررحن  جتررررك 

وئو يقوم بذلك نن  إذا جىتم الب ةا  ، لنة أفةد الهةحن ان نواصهةجهة النواصهةت طبقة  
واصررهةت إلررت النرىررل إليرر  فرر  نينررة  بنواصررهةت نعينرر  فهررو نتررزم بجىررتينهة بررنهس جتررك الن

وئررررذا ا ارررررا  الررررذي يقرررروم برررر  النةقررررل يىررررنت ، الوصررررول لهررررذا فهررررو يرررردون ئررررذ  العبررررةرات
 ."جحه ةت النةقل البحري اتت ىند الهحن "

لقررد أثررةرت جحه ررةت النةقررل البحررري اتررت ىررند الهررحن وال جررزال الفثيررر نررن الجىررةؤالت  
ئررل ئرر   ؟النةقررل البحررري اتررت ىررند الهررحن فنررةذا نقصررد بجحه ررةت، فرر  الهقرر  والق ررة  

ئررررل ئرررر   حررررق( نررررن حقرررروق النةقررررل البحررررري أم  ؟ناررررد ابررررةرات جرررردون فرررر  ىررررند الهررررحن
راج الجحه رةت وئرل نرن الارةيز إد؟ ئل ئ  هرط نرن هرروط ىرند الهرحن؟  وااب( اتي 

وئرل لتق رة   ؟نة دور الهق  النقةرن بخصوص هراي  الجحه ةت؟  ف  ىند الهحن أم ال
ونررررة نوقررررف االجهةقيررررةت الدوليرررر  النقةرنرررر  ؟ الجحه ررررةت لررررتإجطرررررق فيهررررة  أحفةنررررة   النقررررةرن

ثررررم ئررررل يهررررجرط فرررر  ؟ النجخصصرررر  حيررررةل الجحه ررررةت ئررررل جنةولجهررررة بةلنعةلارررر  والجن رررريم
ذا ؟ ونرة ئر  ئرذ  الهرروط؟ نعين  ينبت  جوافرئة حجت جفون صرحيح  الجحه ةت هروطة   وا 

نة ئرو انثرر الرذي جنةرىر  الجحه رةت اترت  انجهينة نن فل ذلك واةلانة نههوم الجحه ةت
وئنررة يبرررز ىررؤال ؟ فررل نررن حقرروق النرىررل إليرر  والجزانةجرر  النحررددة فرر  اقررد النقررل البحررري

أم اترت احردئنة دون ؟ نهم ئل لتجحه ةت اثر قةنون  اترت حقروق النرىرل إلير  والجزانةجر 
انىرريت  الرييىرر  ا اةبرر  اررن ئررذ  ؟ نأم ال جرربثير لتجحه ررةت اتررت فرر  النو ررواي؟ اآلخررر

و غرررراي البحرررث العتنررر  اىرررجقر رأينرررة اترررت ، النهنررر  وغيرئرررة ئررر  نحجررروة ئرررذ  الدراىررر 
نعةلا  انثر الذي جنةرى  الجحه ةت اتت النرفز القةنون  لتنرىل إلير  فر  ىرند الهرحن 
رغم أن اننر في  صعوب  ونهق  بةلت  لىببين، أولهنة ادم اجهةق فل نرن الهقر  والق رة  

هررر  اتررت جبصرريل النرفررز القررةنون  لتنرىررل إليرر  فرر  اقررد النقررل البحررري بن ريرر  وحجررت الن
وثةنيهنرررة إن نو رررو  ، وا رررح  ورصرررين  جحىرررم الخررر ف الرررذي حررردث فررر  ئرررذا النو رررو 



انثر القةنون  لجحه ةت النةقل البحري اتت النرفز القةنون  لتنرىل إلي  ف  ىند الهحن 
جنةولهرررة نرررن قبرررل فررر  لرررم يرررجم  -لجعبيررررصرررح اإن  –أو ازييررر   ئررر  إهرررفةلي  دقيقررر  اررردا    
فرر  العررراق لهررذا فرربن جىررتيط ال ررو  اتيهررة فرر  أطروحرر  دفجررورا  دراىررةت وبحرروث اتنيرر  

ولقرد حةولنرة قردر ا نفرةن إبرراز وجو ريح فرل النقرةط ،  لنة لبحث ئذا النو رو  فةن دافعة  
فرررز القرررةنون  النهنررر  والنهصرررتي  وجتنرررس جترررك اآلثرررةر الجررر  جنةرىرررهة الجحه رررةت اترررت النر 

 لتنرىل إلي  وجبيةن الحتول الننةىب  لاني  ئذ  النقةط خ ل البحث.

ااجنرردنة فيهررة القررةنون العراقرر  والقررةنون النصررري  لقررد اررة ت ئررذ  انطروحرر  بننهايرر 
نرؤثرين النقةرنرر   4291وئرةنبور  لعررةم  4291والقرةنون الهرنىر  واجهررةقيج  بروفىرل لعررةم 

ببىرررتوب اتنرر  يعجنرررد جحتيرررل  ةت فتنرررة وارردنة إلرررت ذلررك ىررربي   بررين جترررك القرروانين واالجهةقيررر
نر  الجرذفير إننرة حةولنرة اىرجخدام ،  النعتونر  وار رهة بةلطريقر  الجر  جنةىرب فرل نو رو 
فنررة   -رغررم قتجهررة فرر  ئررذا الناررةل  –افبررر ارردد ننفررن نررن النصررةدر والنراارر  القةنونيرر  

 جرنيت( لتحصول اتت نة اىرجاد حرديثة  االىجهةدة نن هبف  النعتونةت الدولي   االن حةولنة
وفةن لنرة نصريب فر  االطر   ،  النىجطة  رنن جهريعةت وأحفةم ق ةيي  وآرا  فقهي  قد

اتت بعي نن الاوانرب العنتير  فر  فرل نرن الهررف  العةنر  لتنقرل النرةي  فر  وزارة النقرل 
النقل البحرري ونينة  أم قصر العراق  والتقة  بةلخبرا  والنو هين النجخصصين ف  ناةل 

ون را نئني  النقل البحري فر  الحيرةة القةنونير  وقتر  نرن فجرب بهرذا االخجصرةص النهرم ، 
إ رةف  إلررت انئنيرر  العنتير  البةلترر  لتنقررل البحررري فر  واقرر  حيةجنررة اليروم إلررت حررد أن دولرر  
جحرريط بهررة اليةبىرر  نررن انيرر  االجاةئررةت نثررل ىويىرررا فيهررة جهررريعةت بحريرر  رصررين  ونرر  

ن العررراق يعجبررر نررن الرردول البحريرر  ولديرر  ىررةحل بحررري افبررر نررن الىررةحل انردنرر  ئررذا إ
لىررن   18رقررم وال يواررد فيرر  لحررد اآلن جهررري  بحررري حررديث إال قررةنون النقررل العراقرر   نررث   

ارة  اخجيرةر أنةم ئرذ  انئنير  ،  نن أبواب  لتنقل البحري ص بةبة  النةفذ الذي خص 4213
 ئذا النو و  .

ذ  انطروحرر  بخطر  اتنيرر  قىررنت النو ررو  إلرت اررةنبين أولهنررة بحررث ولقرد اررة ت ئرر
نههرروم  الجحه ررةت بصررورة اةنرر  وثةنيهنررة لنعةلارر  اثررر الجحه ررةت اتررت النرفررز القررةنون  
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