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  5319 القرار عدد

  9/9/1998املؤرخ يف 
  309/97امللف التجاري عدد 

  
  

 وزن ‐ اتفاقية وارسو ‐ التعويض عن الضرر ‐مسؤولية الناقل 
  ).ال( نوع البضاعة ‐) نعم(البضاعة 

 ف للكغ ما مل يتم 250مسؤولية الناقل حتدد كحد أقصى يف مبلغ 
تعترب تقدمي إقرار خاص يوضح فيه املرسل القيمة احلقيقية للبضاعة ف

ويطبق التحديد املذكور سواء تعلق األمر بتحطيم أو ضياع ... هذه القيمة
والقرار املطعون فيه الذي رفض . أو تعيب األمتعة املسجلة أو البضائع

حتديد مسؤولية الناقل على أساس الوزن بعلة أن األمر ال يتعلق بنقص يف 
بق وأن تقدمت البضاعة وإمنا بإفساد أجهزة إلكرتونية وكون الطاعنة س

بعروض صلح على أساس نوعية البضاعة ال على أساس وزنها دون بيان 
  .للسند القانوين العتبار ما ذهب إليه مل جيعل ملا قضى به أساسا

 امللك جاللة باسم

  إن اجمللس األعلى 
  وبعد املداولة طبقا للقانون 

  فيما خيص الوسيلة الفريدة،
رار املطعون فيه الصادر عن حمكمة حيث يستفاد من وثائق امللف ومن الق

 أن 2042/94يف امللف عدد  18/4/95االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 
املطلوبات شركات التأمني السعادة والوفاء وسند تقدمن مبقال مفاده أنهن أمن 
بواسطة وكيلتهن شركة أكما ومع كون شركة التأمني السعادة هي املؤمنة األوىل 

م وقع نقلها مبقتضى رسالة .ب.ألجهزة اإلعالمية من نوع إجمموعة من طرود ا
 على إحدى طائرات شركة 1987 نونرب 4 بتاريخ 147.5490.1210النقل اجلوي رقم 

اخلطوط امللكية املغربية من مطار باريس إىل مطار الدار البيضاء، وبالرغم من 
عناية كون رسالة النقل اجلوي كانت تتضمن صراحة التنصيص على ضرورة ال
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اخلاصة بهذه البضائع نظرا لنوعيتها وخلطورتها فقد أصيبت بأضرار مهمة 
نظرا لألخطاء الفادحة اليت ارتكبتها شركة النقل اجلوي، وقد اضطرت 

 باإلضافة إىل مصاريف اخلربة ه د1.608.828,90العارضات إىل أداء تعويض قدره 
تمسن احلكم على  والهد1.617.637,70 أي ما جمموعه ه د8808,80وقدرها 

املدعى عليها بأداء املبلغ املذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، 
وأجابت املدعى عليها بأن دعوى املدعيات بغض النظر عن انعدام صفتهن يف 

 أي بعد انصرام أمد السنتني املسموح 22/11/87االدعاء مل تقع إقامتها إال بتاريخ 
 من اتفاقية وارسو املتعلق 22 تتمسك مبقتضيات الفصل بها قانونا كما أنها

بتحديد مسؤولية الناقل اجلوي على أساس وزن الطرد وبالسعر احملدد يف 
الفصل املذكور وأن االجتهاد القضائي املغريب حيدد يف حالة نقص البضاعة 

للكيلوغرام الواحد، ويف النازلة ه  د86املنقولة أو ضياعها تعويضا ال يتعدى 
 كلغ فإن التعويض املستحق يف 665حلالية مادام وزن البضاعة مل يكن يتعدى ا

 86مبلغ حاصل ضرب وزنها املذكور يف مبلغ ................. حالة ضياع السلعة
  .هد

والتمست احلكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا القول بأن التعويض 
 كيلوغراما 665الغ  يف جمموع وزنها البه د86املستحق لن يتعدى حاصل ضرب 

ورفض ما زاد على ذلك، فأصدرت احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء حكما على 
 مع الفوائد القانونية من هد1.617.637,60املدعى عليها بأدائها للمدعيات مبلغ 

  .تاريخ احلكم أيدته حمكمة االستئناف
 من 3 و359حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق الفصلني 

 من اتفاقية وارسو الدولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل 22م والفصل .م.ق
اجلوي الدويل كما وقع تعديلها بالربتوكوالت الالحقة، ذلك أنه علل الدفع 
املتعلق بتحديد التعويض على أساس وزن البضاعة بأن األمر ال يتعلق بنقص يف 

لطاعنة سبق وأن تقدمت بعروض البضاعة وإمنا بإفساد أجهزة إلكرتونية مث إن ا
صلح على أساس نوعية البضاعة ال على أساس وزنها إضافة إىل ذلك فإنها مل 
تدل مبا يفيد أن هذا الفصل يتضمن ما تدفع به مما جيعل دفعها هذا يعوزه 
املقتضى القانوين أو العقدي ويتعني رده وهو تعليل يشكل حتريفا واضحا 

 من اتفاقية وارسو ألن حدود مسؤولية الناقل 22للقواعد الواردة يف الفصل 
اجلوي الدويل يتعني تطبيقها يف مجيع حاالت الضرر الالحق بالبضاعة سواء 
تعلق األمر بالعوار أو الضياع أو التأخري وبالتايل حتديد التعويض على أساس وزن 
البضاعة عدا إذا كان هناك ملصلحة خاصة عند تسليم املرسل للطرد مقابل 

إضايف، ويف النازلة يتأكد من االطالع على نص خطاب النقل اجلوي الدويل رسم 
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 أن قيمة البضاعة غري مصرح بها 4/11/87 الصادر بتاريخ 147.5490.1210عدد 
 من اتفاقية 22للناقل، وبذلك خرقت وثائق النزاع وخرقت مقتضيات الفصل 

أساس من م ومل جتعل ملا قضت به مبنيا على .م. من ق3وارسو والفصل 
  .القانون

 12/10/29 من معاهدة وارسو 22حيث إنه مبقتضى الفقرة ب من الفصل 
بتوحيد بعض القواعد املتعلقة بالنقل اجلوي الدويل املصادق عليها من طرف 

 3413 ونشرت باجلريدة الرمسية عدد 17/12/75املغرب باالنضمام إليها بتاريخ 
إنه يف حالة نقل األمتعة املسلمة ف "16/12/77 مبقتضى ظهري 19/3/78بتاريخ 

 فرنكا للكيلو عدا إذا كان هناك 250والبضائع حتدد مسؤولية الناقل يف مبلغ 
تصريح ملصلحة خاصة عند تسليم املرسل الطرد مقابل أداء رسم إضايف 

بأن مسؤولية الناقل " من املعاهدة يف فقرته الثانية يقضي 22والفصل " حمتمل
 ف للكغ ما مل يتم تقدمي إقرار خاص يوضح فيه 250غ حتدد كحد أقصى يف مبل

ويطبق التحديد املذكور ... املرسل القيمة احلقيقية للبضاعة فتعترب هذه القيمة
سواء تعلق األمر بتحطيم أو ضياع أو تعيب األمتعة املسجلة أو البضائع حسبما 

 حتديد  يف فقرته األوىل، والقرار املطعون فيه الذي رفض18نص عليه الفصل 
مسؤولية الناقل على أساس الوزن بعلة أن األمر ال يتعلق بنقص يف البضاعة وإمنا 
بإفساد أجهزة إلكرتونية وكون الطاعنة سبق وأن تقدمت بعروض صلح على 
أساس نوعية البضاعة ال على أساس وزنها دون بيان للسند القانوين العتبار ما 

  . يتعرض معه للنقضذهب إليه مل جيعل ملا قضى به أساسا  مما
وحيث إن حسن سري العدالة ومصلحة الطرفني يقتضيان إحالة امللف 

  .على نفس احملكمة املصدرة له
  

  هلذه األسباب
قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه وبإحالة امللف على نفس 
احملكمة املصدرة له للبت فيه من جديد وهي مرتكبة من هيئة أخرى طبقا 

  . وحتميل املطلوبات الصائرللقانون،
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجالت احملكمة املذكورة إثر احلكم املطعون 

  .فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله 
بقاعة اجللسات العادية باجمللس األعلى بالرباط وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة 

عبد الرمحان مزور : ئيس الغرفة حممد بناين واملستشارين السادة من السيد ر
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مقررا، وحممد الديلمي وحممد جفري وزبيدة التكالنيت، ومبحضر احملامي العام 
  .السيد سايب بوعبيد، ومبساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب

  
    كاتبة الضبطالرئيس                            املستشار املقرر                
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  5319تعليق على القرار عدد 

  9/9/1998املؤرخ يف 
  309/97امللف التجاري عدد 

  عبد الرمحان مزور. ذ
  رئيس غرفة باجمللس األعلى

  
  

 املتعلقة بتوحيد القواعد 12/10/29صادق املغرب على معاهدة وارسو 
كرادا "تفاقية  املكملة با18/1/58املتعلقة بالنقل اجلوي إذ انضم إليها بتاريخ 

 ومت 17/12/1975 اليت اخنرط فيها املغرب بتاريخ 18/9/1961بتاريخ " الجرا
 وهذه املعاهدة حتدثت عن 19/3/78 بتاريخ 3413نشرها باجلريدة الرمسية عدد 

مسؤولية الناقل عن األمتعة املعهود له بإرساهلا وحددت نسبا معينة هلذه 
ام وأدخل على هذا املبدأ استثناء كما لو  فرنك للكيلوغر250املسؤولية يف مبلغ 

قدم املرسل إقرارا خاصا حيدد مبقتضاه القيمة احلقيقية للبضاعة واداك 
القيمة املصرح بها واملبدأ املذكور ) حتديد املسؤولية(يراعي يف هذا التحديد 

يراعي ويعمل به سواء تعلق األمر بتحطيم أو ضياع أو تعيب يف األمتعة طبق ما 
 من نفس املعاهدة، والقرار موضوع التعليق عاجل 18 مقتضيات الفصل تقتضيه

هذه احلالة، ذلك أن الوقائع اليت انبىن عليها القرار املذكور تتلخص يف أن 
جمموعة من شركات التأمني تقدمت بدعوى مفادها أنها أمنت بواسطة الوكيلة 

سالة النقل اجلوي أكما جمموعة من طرود األجهزة اإلعالمية مت نقلها مبقتضى ر
 على إحدى طائرات شركة اخلطوط 4/11/1987 بتاريخ 147.54901210رقم 

امللكية املغربية من مطار باريس إىل مطار البيضاء، ورغم أن رسالة النقل 
اجلوي كانت تتضمن صراحة التنصيص على ضرورة العناية اخلاصة بهذه 

ا لألخطاء الفادحة اليت البضائع نظرا لنوعيتها فقد أصيبت بأضرار مهمة نظر
إىل تعويض " شركات التأمني"ارتكبتها شركة النقل اجلوي وقد اضطرت 

 8808 باإلضافة إىل مصاريف اخلربة وقدرها ه د1.608829املتضررة مبا قدره 
بأدائها املبلغ " شركة النقل اجلوي" ملتمسة احلكم على املدعى عليها هد

 من تاريخ الطلب فأصدرت احملكمة املذكور مع الفوائد القانونية ابتداء
االبتدائية حكما استجابت مبقتضاه للطلب أيدته حمكمة االستئناف مبقتضى قرار 
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اخلطوط "كان موضوع طعن بالنقض من طرف الشركة الوطنية للنقل اجلوي 
 من 22بانية نقضها على خرق القرار املطعون فيه للفصل " امللكية املغربية

 يراعها القرار املذكور وهو ما يقتضي بعض التوضيح ذلك اتفاقية وارسو اليت مل
أن القواعد الواردة يف الفصل املذكور بشأن مسؤولية الناقل اجلوي الدويل يتعني 
تطبيقها يف مجيع حاالت الضرر الالحق بالبضاعة سواء تعلق األمر بالعوار أو 

أساس وزن الضياع أو التأخري يف وصول البضاعة وذلك بتحديد التعويض على 
البضاعة اللهم إال إذا كان هناك تصريح عند تسليم املرسل للطرد بقيمة 
البضاعة مع أنه باالطالع على نص خطاب النقل اجلوي الدويل الصادر بتاريخ 

 يتضح أن قيمة البضاعة غري مصرح بها للناقل ومؤدى هذا أن 14/11/1987
رسو املتعلق بالنقل اجلوي  من معاهدة وا22مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

الدويل هي الواجبة التطبيق يف هذه احلالة وتقضي بأن مسؤولية الناقل اجلوي 
 فرنك للكيلوغرام ما مل تقدم تصريح من طرف 250حتدد كحد أقصى يف مبلغ 

املرسل حيدد مبقتضاه القيمة احلقيقية للبضاعة وإذاك تراعى هذه القيمة يف 
 األعلى يف قراره موضوع التعليق اعتمد جممل ذلك حتديد املسؤولية، واجمللس

وقضى بنقض القرار املطعون فيه الذي حرف حتريفا واضحا مقتضيات الفصل 
 املذكور عندما مل يعمل على حتديد مسؤولية الناقل اجلوي على أساس 22

" أن األمر ال يتعلق بنقص يف البضاعة وإمنا بإفساد أجهزة إلكرتونية"الوزن بعلة 
ويف غياب أي تصريح "ن املقتضيات املذكورة حتدد مسؤولية الناقل مع أ

  . فرنك للكيلوغرام كحد أقصى250يف مبلغ " بتحديد قيمة البضاعة املنقولة


