


























 االثار القانونية لعقد النقل

ة الطحران القمحد إتنشح  إذا تم عمد النمل بصورة لانونية وبشكل صحيي  إننحس فحون ينحتا اقحار لانونيحة بالنفحب

تلفححة البححد محح  ليححام كححل طححرن بتنفيححذ تلححن االلتزمححام التحح  فححون تلمحح  علحح  عاتمححس واال فححون التزامححام م 

طرإ  القمد وت تلن االلتزامام  يتقرض الم ل بتنفيذ التزاماتس ال  المفؤولية , إ  الممابل تنش  يموق لكال

نوع عمد النمل إيما إذا كا  عمد نمل اش اص ام اشياء . با تالنواليموق   

اقار القمد إ  نمل االشياء  -اوال :  

   النالل والمرفل والمرفل اليس ل ماالش اص إ  عمد النمل هم ك

-التزامام المرفل ويمولس :-أ  

عحداد  للنمحل واي حا يلتزم المرفل إ  عمد نمل االشياء بتفليم الش ء ميل النمل وكذلن بتمديم بيانحام عنحس وإ

الالزمححة للنمححل وكححذلن دإححو االصححور والمصححارين , إالمريلححة االولحح  محح   ماالفححتقدادا بات ححاذا طححار النالححل 

 مااللتحزاويكحو  عملية النمل تتم بتفليم الش ء ميل النمل إح  ميحل النالحل اال إذا اتفحك علح  مكحا  كيحر ذلحن 

ليهحا ويحتم التفحليم إح  محو ايتفحاا المرفحل بو حو يحد  عبالتفليم منصبا عل  نمل ييازة الب اعة ال  النالحل 

يتفك عليس وعند عدم اليصول عل  اتفاق إيما ي ص ولم التفليم إح   التفحليم يصحن ا  يحتم إح   الولم الذي

 ولم منافن .

ما الذي يحصل لو لم يقم المرسل بتسليم الشيء محل عقد النقل للناقل ؟ \س  

ل لالصحرة المتفحك عليهحا اذا محا اقبحم افحتقداد  للنمحل , لكح  هحذا الحرأي يذهن بقحض الفمحس الح  افحتيماق النالح

اليبدوا مفتميما واالإ ل هو الذهان ال  إفخ القمد بفبن ت لن ايد االطران ع  تنفيذ التزامس واذا يصل 

بنمكا  النالل ا  يطالن بالتقويض . رر بفبن عدم التنفيذ إننس   

بتفليم الوقائك ال رورية لتنفيذ عمد النمل ولم يبي  المشرع نوع هذ  الوقائك ويفهحم مح  كذلن يلتزم المرفل 

تمكح  مح  اصحراء  لنص المانون  ا  الوقائك الت  يصن ا  تفلم يصن ا  تكو  تلن المفتندام والوقائك التح ا

. ورة صييية عملية النمل بص  

وع الش ء ميل النمل وليمتس ووزنس ويصمس وكيفية يزمس نالمرفل ا  يمدم للنالل بيانام ب واي ا يصن عل 

  رى .وعدد الطرود المقبتة وافم المرفل اليس وعنوانس والمكا  المطلون ارفال الش ء اليس واي بيانام ا

زمحس لهحرض ويصن عل  المرفل ا  يقد الش ء للنمل إذا كانحم طبيقحة الشح ء تم ح  تهليفحس او تقبئتحس او ي

  وإذا تبحي تقحرض االشح اص او االشحياء او وافحطة النمحل الح   حرر او التلحن و ال نملس بكيفية تميس الهحالن

محا تحم االتفحاق عليحس إح  عمحد  ومحو للنالل ب   الش ء ميل النمل لم يهلن او ييزم بطريمة تتواإك مو طبيقتحس

واذا يدث  رر بفبن عين إ  التهلين او اليزم إا  النمل  ويرإض مقها  النمل إلس ا  يرإض تفلم الش ء

. المرفل هو الذي يكو  مفؤوال عنها   



 واذا كا  النمل يتطلن افتقدادا  اصا إيصن عل  المرفل ا  ي طر النالل لبل ولم كان م  التفليم .

لم يصر االتفاق عل  ا  يتيملها ويلتزم المرفل بدإو اصرة النمل والمفتيمام الت  تترتن عل  عملية النمل ما

المرفل اليس وإ  هذ  اليالة يكو  المرفل والمرفحل اليحس مفحؤوال  عح  دإقهحا بالت حام  ,وإح  القحادة إح   

االصحرة تكححو  ميحددة بممت حح  تقريفحة قابتححة ميحددة مفححبما كمححا هحو اليححال إح  النمححل الصحوي والنمححل بالفححكن 

د االصرة بموصبها إا  االتفاق المبرم بي  الطرإي  هو الحذي ييحدد اليديدية ولك  اذا لم يك  هنان تقريفة تيد

 االصرة وممدارها .



  المحاضرة الرابعة

المرحلة الثانٌة \القانون التجاري   

 واجبات التاجر 

الشخص الذي ٌكتسب صفة التاجر ٌصبح فً مركز قانونً ٌفرض علٌه جملة من الواجبات لضرورة تنظٌم 

 جرفة التجارة واهم هذه الواجبات هً 

 اوال : التسجٌل فً السجل التجاري 

 ثانٌا : اتخاذ اسم تجاري 

: مسك الدفاتر التجارٌة  الثاث  

ً المواد التسجٌل فً السجل التجاري : السجل التجاري نظام اخذت به معظم الدول كأداة الزمة لالشهار ف

السحل التجاري  4897لسنة  63التجارٌة  وتعرف المادة السابعة والعشرون من قانون التجارة العراقً رقم 

مه الغرف التجارٌة والصناعٌة لقٌد ما أوجب القانون على التاجر أو ما اجاز قٌده من بأنه " سجل عام تنظ

بٌانات تحدد هوٌته ونوع النشاط الذي ٌمارسه والتنظٌم الذي ٌجري اعمالهه بموجبه وكل ماٌطرأ على ذلك 

 من تغٌٌر " .

 أهمٌة السجل التجاري 

تعتبر السجل التجاري ت الى وضعه فبعض الدول بأختالف الفكرة التً ادتختلف اهمٌة السجل التجاري 

مثل القانون االلمانً ..ب من خالل القٌد فٌه الصفة التجارٌة نظام قانونً موضوعً تكتس  

بٌنما ال ترى بعض القوانٌن التجارٌة االخرى فً السجل نظاما اساسٌا من نظم القانون التجاري فال ٌؤدي 

رٌة على كل شخص سجل فً السجل التجاري التسجٌل بحكم القانون الفرنسً مثال الى اسباغ الصفة التجا

-وتكمن اهمٌة السجل التجاري فٌما ٌأتً :  

للغٌر الحصول على معلومات عن كل مؤسسة  اداة استعالمٌة هامة إذ أنه ٌبٌح السجل التجاري , ٌعتبر-4

الت والعقود قبل ابرامها سالمة المعام ان علىئنمفردي او جماعً لغرض االط تجارٌة او مشروع تجاري

 مع المؤسسة او المشروع التجاري .

حصول على ٌعد السجل التجاري اجاة احصائٌة هامة وفعالة للدولة إذ تتمكن الدولة من خالله ال-5

 احصاءات عن حالة التجارة من حٌث اهمٌة رؤوس االموال المستثمرة فٌها ونسبة المؤسسات التجارٌة 

ٌؤدي السجل التجاري وظٌفة اقتصادٌة تلعب دورا ملموسا فً عملٌة التخطٌط االقتصادي إذ ٌستطٌع  -6

التخطٌط االقتصادي . البٌانات الالزمة لعملٌة جمٌع ٌهٌئالسجل بوصفه اداة احصائٌة أن   



حجة  ٌؤدي السجل وظٌفة اشهار فً المواد التجارٌة ) الوظٌفة القانونٌة ( اذ تعتبر البٌانات المدونة فٌه -7

ببٌان لم ٌقٌد فً السجل على الغٌر مالم ٌكن ٌعلمه عن طرٌق على الغٌر وبالمقابل فانه الٌمكن االحتجاج 

 اخر .

ن رئٌس : تتولى الغرف التجارٌة والصناعٌة المهام المتعلقة بالسجل التجاري وٌكوتنظٌم السجل التجاري 

التجارٌة ومسؤوال عن السجل التجاري فٌها وعلٌه تعد الجهة  لألسماءة مسجال الغرفة التجارٌة والصناعٌ

.عن السجل التجاري هً الغرفة الصناعٌة والتجارٌة فً البلد  ةالمسؤول  

  -والسجل التجاري على نوعٌن :

  مبأسمائهاوال : سجل اسمً وٌسجل فٌه التجار 

جار افرادا ثانٌا : سجل نوعً ٌصنف فٌه التجار حسب نوع نشاطاتهم وٌتضمن هذا السجل جمٌع اسماء الت

ط النشاط الذي ٌمارسونه . صنفٌن حسب نوع النشاموشركات   

فة دائرة تً نص القانون على تدوٌنها فً صحٌصناعٌة بنشر خالصة للبٌانات الوتلزم الغرف التجارٌة وال

من قانون التجارة .  64مقتضى نص المادة بالسجل التجاري   

وٌستطٌع اي شخص واستنادا الى القانون ان ٌحصل على صورة مصدقة من السجل التجاري للطالع على 

 محتوٌات السجل الن السجل التجاري ٌقوم على مبدأ العالنٌة . 

حكم عند عدم وجود قٌد فً السجل ؟ ال ولكن ما  

الى مثل هذه الحالة اال ان القانون الملغى خول دائرة السجل التجاري ٌتعرض قانون التجارة الحالً  لم

 اعطاء شهادة سلبٌة بعدم وجود القٌد .
































