
تعریف عقد النقل وخصائصه

هو عقد یلتزم بموجبه le contrat de transportعقد النقلـ تعریف عقد النقل:١
الطرف شخص، یدعى الناقل أن ینقل شخصًا آخر أو بضاعة من موضع إلى آخر. ویدعى

اآلخر في عقد نقل األشخاص بـ الراكب، وفي عقد نقل البضائع بـ المرسل، وقد ترسل البضائع 
إلى المرسل ذاته أو إلى شخص ثالث یدعى المرسل إلیه.

ـ خصائص عقد النقل: یمتاز عقد النقل بالخصائص اآلتیة:٢

أ ـ عقد النقل عقد رضائي:

بول وتطابقهما، وغالبًا ما یكون اإلیجاب في عقد حیث یكفي النعقاده ارتباط اإلیجاب بالق
النقل عامًا موجهًا للجمهور، وینعقد العقد بقبول الراكب أو المرسل. ومن ثّم فإن عقد النقل أشبه 
بعقد إذعان؛ ألن شروطه ال تكون محل نقاش وتمحیص، وٕانما یضع الناقل شروطه مسبقًا، 

ویقتصر القبول على التسلیم بهذه الشروط.

ـ عقد النقل عقد ملزم للجانبین:ب

حیث یرتب التزامات متبادلة على عاتق الطرفین معًا.

ج ـ عقد النقل من عقود المعاوضة:

حیث الینعقد العمل إال إذا كان بمقابل أجر. وال یشترط فیه أن یكون األجر نقدًا، وٕانما قد 
أّي أجر، فإنه یعّد نقًال مجانیًا ال یكون األجر خدمة قّدمت لحساب الناقل. أما إذا كان النقل دون

تطبق علیه أحكام عقد النقل، وٕانما تطبق بشأنه أحكام المسؤولیة التقصیریة.

د ـ عقد النقل من حیث المبدأ ذو صفة تجاریة:

فهو یعد عمًال تجاریًا فیما یخص الناقل إذا تم في إطار مشروع طبقًا ألحكام المادة 
لسوري.السادسة من قانون التجارة ا



ویعد عمًال تجاریًا فیما یخص المرسل أیضًا إذا كان تاجرًا، وتعاقد لحاجات تجارته، أوٕاذا 
كان وكیًال بالعمولة للنقل. أما إذا لم یكن المرسل تاجرًا فیعد النقل فیما یخصه عمًال مدنیًا، 

وكذلك الحال فیما یتعّلق بنقل األشخاص.

أركان عقد النقل

والمحل والسبب.وهي الرضا واألهلیة 

ـ الرضا واألهلیة:١

عقد النقل عقد رضائي ینعقد بارتباط اإلیجاب بالقبول وتطابقهما، وقد سبق أـ الرضا:
اإلشارة إلى ذلك. ویشترط أن یكون الرضا سلیمًا، أما إذا شاب إرادة أحد المتعاقدین عیب من 

بطاله.عیوب الرضا، كالغلط واإلكراه والتدلیس؛ فیحق له أن یطالب بإ

النقل من حیث المبدأ عمل تجاري، ومن ثّم یشترط في الناقل توافر أهلیة ب ـ األهلیة:
األداء التي تكتمل في القانون السوري ببلوغ الشخص سن الرشد، وهي إتمام الثامنة عشرة من 

العمر راشدًا عاقًال.

ـ المحل والسبب:٢

قل الراكب أو نقل البضائع التي یشترط وهو الخدمة التي یقدمها الناقل، وهي نأ ـ المحل:
فیها أن تكون داخلة في التعامل، وكذلك المحل هو األجر الذي یدفعه الراكب أو المرسل.

إذا كان سبب التزام الناقل بتقدیم الخدمة غیر مشروع أو دون سبب فیعّد ب ـ السبب:
العقد باطًال.

آثار عقد النقل

متبادلة على عاتق الطرفین، وفي حالة نقل البضائع قد یرتب ُینشئ عقد النقل التزامات 
عقد النقل آثارًا فیما یخص المرسل إلیه.

ـ التزامات الراكب أو المرسل:١



یلتزم الراكب في عقد نقل األشخاص بدفع األجرة المحددة للنقل. أ ـ التزامات الراكب:
اختالف الدرجة المراد السفر فیها. وتختلف هذه األجرة باختالف وسیلة النقل، وكذلك تختلف ب

وتدفع األجرة عادة وقت تسلیم تذكرة النقل.

ویجب على الراكب الحضور إلى المكان المحدد للمغادرة قبل المیعاد المحدد لالنطالق، 
وال یلتزم الناقل بانتظاره إذا تأخر عن ذلك المیعاد.

من أجل المحافظة على راحة كما یلتزم الراكب باحترام التعلیمات التي یضعها الناقل
الركاب وسالمتهم.

یلتزم المرسل في عقد نقل البضائع بتسلیم البضاعة المراد نقلها ب ـ التزامات المرسل:
للناقل، وبهذا التسلیم یبدأ تنفیذ عقد النقل؛ ومن ثّم تنتقل حیازة البضاعة إلى الناقل، فیعد مسؤوًال 
عنها. ولكن العقد ینعقد بمجرد أن یتفق الطرفان على عناصره وشروطه، وال یعّد تسلیم البضاعة 

اد العقد. ویحدد العقد كیفیة التسلیم، وٕاذا سكت العقد عن ذلك فیرجع إلى العرف. شرطًا النعق
ویحق للناقل أن یتأكد من نوع البضاعة ووزنها، وٕاذا أهمل ذلك فیفترض أنه قبل صحة البیانات 

المقدمة من المرسل بشأنها، ولكن هذا االفتراض یقبل إثبات العكس.

لنقل، وقد تستحق هذه األجرة عند اإلرسال أو عند ویلتزم المرسل أیضًا بدفع أجرة ا
الوصول. وتحدد األجرة عادة باالتفاق بین المرسل والناقل، ولكن قد تحدد في بعض الحاالت 

بموجب تعریفة تضعها السلطة العامة، ومثال ذلك النقل بالقطارات أو النقل عن طریق البرید.

ـ التزامات الناقل:٢

ص: یلتزم الناقل بنقل الراكب إلى الجهة المقصودة في المیعاد أ ـ في حالة نقل األشخا
المحدد، وعلیه أن یوّفر للراكب مكانًا في الدرجة المتفق علیها. كما یلتزم الناقل بنقل األمتعة 
الشخصیة للراكب شریطة أال یزید وزنها على الحد المعّین في تعریفة النقل. ویتم نقل هذه األمتعة 

وٕاعطاء الراكب إیصاًال یبین عدد األمتعة وطبیعتها. ومن ثّم فإن هذه األمتعة عن طریق تسجیلها 
تكون محًال لعقد نقل تبعي یخضع ألحكام عقد نقل البضائع. أما فیما یخّص األمتعة الیدویة 
فهي ال تدخل في نطاق العقد، وال یكون الناقل مسؤوًال عن فقدها أو إتالفها إال إذا أثبت 

ي جانبه وفقًا ألحكام المسؤولیة التقصیریة.المتضرر الخطأ ف



ویلتزم الناقل بإیصال الراكب سالمًا إلى الجهة المقصودة، وٕاذا أصیب الراكب بحادث في 
أثناء السفر؛ فتقع تبعة ذلك على الناقل وفقًا ألحكام المسؤولیة العقدیة؛ ألن التزامه هنا هو التزام 

كب سالمًا. ولكنه یستطیع أن یدفع المسؤولیة عن نفسه بنتیجة أو بتحقیق غایة، وهي إیصال الرا
إذا أثبت أن الحادث كان نتیجة لقوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر.

یلتزم الناقل بتسلیم البضاعة المراد نقلها في المكان المتفق ب ـ في حالة نقل البضائع:
تم النقل في الوقت المتفق علیه. ولكن االلتزام األساسي للناقل هو نقل البضاعة، ویجب أن ی

علیه. ویلتزم الناقل بالمحافظة على البضاعة في أثناء عملیة النقل. كما یجب علیه سلوك 
الطریق المتفق علیه في العقد أو المحدد بمقتضى العادة.

وأخیرًا یلتزم الناقل بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه في المكان المتفق علیه. وٕاذا لم یتفق 
فیتم التسلیم لدى الناقل الذي یجب علیه أن یعلم المرسل إلیه حاًال بعد وصول على ذلك؛

البضاعة. وعلى الناقل أن یتحقق من هویة المرسل إلیه قبل تسلیمه البضاعة. وبالمقابل یحق 
للمرسل إلیه أن یفحص البضاعة قبل تسلمها وذلك للتأكد من مطابقتها البیانات المبینة في سند 

النقل.

قوق المرسل إلیه والتزاماته:ـ ح٣

ینعقد عقد نقل البضائع بین الناقل والمرسل، ومن ثّم ال یعّد المرسل إلیه طرفًا في العقد، 
ومع ذلك فإن العقد یرتب له بعض الحقوق وااللتزامات.

أعطى القانون الحق للمرسل إلیه في أن یطالب الناقل بتسلیم أـ حقوق المرسل إلیه:
بأداء بدل التعویض في حالة هالك البضاعة أو تلفها أو التأخیر في الوصول. البضاعة إلیه أو

ویترتب على ذلك أن القانون أعطى للمرسل إلیه حق إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل 
مطالبته بتنفیذ التزاماته الناشئة من العقد الذي أبرمه مع المرسل على الرغم من أنه لیس طرفًا 

فیه.

یلتزم المرسل إلیه بدفع األجرة للناقل إذا كانت مستحقة الدفع تزامات المرسل إلیه:ب ـ ال
عند الوصول، وٕاذا امتنع المرسل إلیه عن ذلك فیحق للناقل أن یمتنع عن تسلیم البضاعة إلیه. 
كما یلتزم المرسل إلیه بتسّلم البضاعة في المكان المتفق علیه في العقد، وعلیه أن یعطي الناقل 

یصاًال یثبت فیه أنه تسلم البضاعة، أو أن یؤشر بالتسلیم على سند النقل المرافق للبضاعة.إ




