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 1327  قرار عددال
 4/5/2005: املؤرخ يف 

 530/1/3/2004:  عدداملدين لف امل
 االشرتاط ‐ أساس التعويض ‐ مرضى ‐ ضمان األضرار ‐ مصحة ‐تأمني 

 .ملصلحة الغري
ني شركة التأمني وبني املصحة لضمان األضرار اليت إن العقد املربم ب

تصيب املرضى بسبب األخطاء املرتكبة من طرف األطباء العاملني بها 
خيول للمرضى املذكورين ولو مل يكونوا أطرافا يف عقد التأمني حق رفع 
الدعوى املباشرة على الشركة لتعويض األضرار الالحقة بهم وفقا 

شرتاط ملصلحة الغري اليت تبيح هلذا الغري للقواعد املبنية على اال
املطالبة بامسه من املتعهد بتنفيذ التزامه حنوه ما دامت إرادة طريف عقد 
التأمني قد انصرفت إىل ترتيب حق التعويض لفائدة مرضى املصحة يف 

 .ذمة املتعهدة شركة التأمني
لوبة ولذلك فالقرار املطعون فيه الذي قبل على هذا األساس دعوى املط

يف النقض الرامية إىل احلكم على شركة التأمني بتعويض الضرر الذي 
أصابها باملصحة املؤمن هلا إثر عملية جراحية للحويصلة الصفراء الناتج 
عنها شلل يف ذراعها األمين يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ومل 

 .ه من قانون االلتزامات والعقود احملتج ب228خيرق مقتضيات الفصل 
 باسم جاللة امللك

 وبعد املداولة طبقا للقانون
 :فيما خيص الوسيلة األوىل 

 استئنافية ن فيه الصادر عنحيث تفيد حمتويات امللف والقرار املطعو
 أنه مبقتضى املقال 2356/1/2002 يف امللف عدد 04/02/2003البيضاء بتاريخ 

 بيتييت أمينة أن تدينة ادعواملذكرة بعد اخلربة املودعني بابتدائية آنفا بنفس امل
 مبقر املدعى 13/11/98املدعى عليه الدكتور العراقي فاروق أجرى هلا بتاريخ 

عليها مصحة زرهون بالدار البيضاء عملية جراحية للحويصلة الصفراء أصيبت 
إثرها بشلل يف ذراعها األمين ملتمسة احلكم على املدعى عليهما املذكورين 

 الضرر الالحق بها حددته يف مبلغ مائة نا هلا تعويضا عتضامنا بينهما بأدائهم
 امللكي حملهما يف األداء ألف درهم مع إحالل املدعى عليها شركة التأمني

وعززت دعواها بشهادة طبية وبرسالة إخبارية وأجابت املدعى عليها شركة 
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ة  بالنسبة لعقد التأمني الذي أبرمته مع مصحاالتأمني بأن املدعية تعترب غري
زرهون وال حيق هلا توجيه الدعوى عليها وأن املؤمن  هلا وحدها هي صاحبة 
احلق يف إدخاهلا يف الدعوى وأن الطبيب املعاجل للمدعية إذا ارتكب خطأ جيب 
أن يتحمل وحده مسؤوليته باعتباره مستقال عن املصحة وميارس عمله حبرية 

ال تابعا للمصحة اليت ال وخيتار طرق العالج املالئمة ملرضاه وليس مستخدما و
ميكن أن تسأل إال عن ضرر منشآتها وأدواتها عالوة على أن العارضة ال تؤمنه 
ملتمسة احلكم بإخراجها هي واملصحة من الدعوى وأرفقت جوابها بعقد 
التأمني، وبعد إجراء اخلربة بواسطة الدكتور عبد الرزاق الغطاس حكمت 

العراقي ومصحة زرهون بأدائهما لفائدة احملكمة على املدعى عليهما الدكتور 
املدعية تعويضا حمددا يف مبلغ مثانني ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 
احلكم مع إحالل املدعى عليها شركة التأمني امللكي املغريب حمل مؤمنيها يف 
األداء، واستأنفته هذه األخرية وقضت حمكمة االستئناف بتأييده بناء على أن 

ابت من عقد التأمني أن الضمان يشمل األغيار واألضرار الالحقة باملرضى من الث
جراء األخطار احملتملة واألخطاء املرتكبة من طرف األطباء التابعني للمصحة 
وهو ما اصطلح عليه يف الفقه والقانون باالشرتاط ملصلحة الغري، وأن العملية 

لدكتور العراقي كانت مبقر اجلراحية اليت أجريت للمستأنف عليها من طرف ا
مصحة زرهون ومبساعدة أطبائها وبعد موافقة إدارتها وأن اخلطأ املهين ثابت 
من تقرير اخلبري الدكتور الغطاس الذي صرح بأن الشلل الذي أصاب املستأنف 
عليها ناتج باألساس من العملية اليت أجريت هلا وبديهي أن األمر يتعلق خبطأ 

دامت املصابة مل تكن تعاين من أي شلل إال بعد العملية مهين ال جدال فيه ما 
وليس بامللف ما يفيد عكس ذلك  بدليل رسالة املصحة إىل شركة التأمني تقر 

 . هو القرار املطلوب نقضهافيها بالشلل الناتج عن العملية، وهذ
  345 مقتضيات الفصول قوحيث تعيب الطالبة على القرار املذكور خر

ع وانعدام التعليل وخرق إجراء مسطري جوهري ذلك أن .ل. ق228م و.م. ق359و
احملكمة مل جتب على الدفع املتعلق بكون إدخاهلا يف الدعوى من طرف 
املطلوبة غري مربر لعدم وجود أية عالقة بينها وبني املطلوبة وأن املؤمن هلا 

غيار مصحة زرهون هي وحدها اليت هلا احلق يف إدخاهلا لكي حتل حملها أما األ
 .فالحق هلم يف ذلك إال يف نطاق قانون حوادث السري

لكن حيث إن احملكمة أجابت عن الدفع املثار يف الوسيلة بقوهلا أن الثابت 
من عقد التأمني أن الضمان يشمل مجيع األضرار الالحقة مبرضى املصحة 
بسبب األخطاء املرتكبة من طرف األطباء العاملني بها وهو ما اصطلح عليه 

الشرتاط ملصلحة الغري وبذلك تكون احملكمة قد اعتربت عن صواب أن من با
حق املطلوبة املتضررة رفع الدعوى املباشرة على الطالبة وفقا للقواعد 
العامة املبنية على االشرتاط ملصلحة الغري حيث يكون هلذا الغري أن يطلب 
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ذلك الشيء الذي مل  التزامه حنوه ما مل مينعه العقد من ذبامسه من املتعهد تنفي
يثبت من نصوص وثيقة التأمني اليت اعتمدتها احملكمة واليت تفيد انصراف إرادة 
املتعاقدين إىل ترتيب حق التعويض لفائدة مرضى املصحة عن األضرار الالحقة 
بهم من أخطاء الفريق املعاجل التابع هلا يف ذمة املتعهدة شركة التأمني اليت 

التايل فقرار احملكمة جاء معلال مبا فيه الكفاية وما التزمت بدفع التعويض وب
 .بالوسيلة عدمي األساس

 م .م. ق359 و345وفيما خيص الوسيلة الثانية املتخذة من خرق الفصول 
ع وانعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن احملكمة  اعتربت .ل. من ق228 و88و

عملية للمطلوبة يف مصحة زرهون مسؤولة عن الدكتور العراقي الذي أجرى ال
حني أن هذا األخري مستقل عن املصحة وليس من العاملني بها وال توجد أية 
عالقة تبعية بينهما وله عيادة خاصة به وال يقصد املصحة إال يف بعض 
املناسبات إلجراء عملية ألحد زبنائه وهو بالتايل ميارس عمله بكل حرية وخيتار 

كن للمصحة أن تكون مسؤولة عن أخطائه طرق العالج املالئمة ملرضاه وال مي
وتبقى  مسؤولة فقط عن األضرار الناجتة عن منشآتها وأدواتها حبيث جيب 
التمييز بني املسؤولية عن الشيء واملسؤولية عن العمل الشخصي واحملكمة 
اعتربت الدكتور العراقي تابعا للمصحة مع أن هذه الواقعة غري صحيحة وغري 

 .ثابتة
 ياحملكمة عندما عللت قرارها بكون الدكتور العراقي هو الذلكن حيث إن 

 اليت تؤمنها الطالبة ومبوافقة ةأجرى العملية اجلراحية للمطلوبة مبقر املصح
 خاصة الطبيب املكلف بالتخدير وأن اإدارة هذه األخرية ومساعدة أطبائه

تعليل قد املصابة بقيت بعد العملية حتت إشراف املصحة ورعايتها تكون بهذا ال
اعتربت الطبيب املعاجل تابعا للمصحة فيما خيص العمل الذي قام به ومحلت 
املصحة نتائج األخطاء الصادرة عنه وفقا ملقتضيات عقد التأمني املربم بينها 
وبني الطالبة وجاء بذلك قضاؤها مرتكزا على أساس وقرارها معلال مبا فيه 

 .الكفاية وما بالوسيلة عدمي األساس
 59م، .م. ق359 و345 خيص الوسيلة الثالثة املتخذة من خرق الفصول وفيما

ع وانعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن احملكمة اعتربت اخلطأ .ل. ق78و
املهين املنسوب للدكتور العراقي ثابتا من خالل تقرير الدكتور الغطاس مع أن 

 الطاقم الذي قام هذا األخري استبعد يف تقريره وجود أي خطإ وأكد أن مسؤولية
بالعالج غري ثابتة واحملكمة عندما مل متيز بني الضرر الناتج عن ارتكاب اخلطأ 
املهين والضرر الناتج عن نوعية العملية وما تضمنته من خماطر تكون أساءت 

 . تعليل قرارها
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لكن حيث إن احملكمة ملا بنت قضاءها على تقرير اخلبري الدكتور الغطاس 
شلل الذي أصاب املطلوبة بييت أمينة ناتج باألساس عن العملية الذي يفيد أن ال

اجلراحية اليت أجريت هلا باملصحة اليت تؤمنها الطالبة واستخلصت من ذلك 
ومن عناصر الدعوى األخرى مبا فيها الرسالة اليت وجهتها املصحة إىل الطالبة 

املصحة تقر فيها بالشلل الذي أصاب املدعية من العملية ثبوت مسؤولية 
والطبيب املعاجل السيما واملطلوبة مل تكن تعاين من الشلل يف ذراعها إال بعد 
العملية تكون بذلك قد استعملت سلطتها يف تقدير وثائق امللف وعللت قرارها 

 .يف هذا الشأن تعليال كافيا وما أثري غري مؤسس
 م.م. ق359 و 345وفيما خيص الوسيلة الرابعة املتخذة من خرق الفصول 

ع وانعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن الدكتور العراقي .ل. من ق228 و85و
الذي أجرى العملية للمطلوبة ليس مؤمنا لدى الطالبة وال تربطه بها أية عالقة 
وليس تابعا للمصحة حىت تكون مسؤولة عنه واحملكمة بقضائها على الطالبة 

 الذي جيعل 228لفصل بتحمل مسؤولية أخطائه تكون قد خرقت مقتضيات ا
 .االلتزام ينصرف إىل طريف العقد دون غريهما

لكن حيث إنه لئن كان الدكتور العراقي الذي أجرى العملية للمطلوبة ليس 
طرفا يف عقد التأمني الذي يربط الطالبة باملصحة فإن احملكمة ملا اعتربت 

ال بالضمان الذي قيامه بإجراء العملية اجلراحية للمطلوبة مبقر املؤمن هلا مشمو
 مبرضى املصحة من األخطار واألخطاء املرتكبة ةيغطي مجيع األضرار الالحق

من طرف األطباء العاملني بها ومحلت تبعا لذلك مسؤولية الضرر الذي أصاب  
الضحية للمصحة تكون قد أجابت ضمنا على الدفع املثار يف الوسيلة بالرفض 

 .بالوسيلة عدمي األساسوجاء قرارها معلال تعليال كافيا وما 

  األسبابهلذه
 . برفض الطلب وحتميل الطالبة املصاريف األعلىالس قضى

 هاملذكور أعالوتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ   صدر القراروبه  
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة . بالس األعلى بالرباط العادية اجللساتبقاعة 

 حممد :  السادةواملستشارين ‐د اليوسفي العلوي  رئيس الغرفة السيد أمحمن
 ومبحضر ‐ احلنايف املساعدي ‐ احلسن فايدي ‐  فؤاد هاليل ‐ مقررا ‐وايف 

 ومبساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة ‐احملامي العام السيد حممد عنرب 
 .الدغمي
 الكاتب                          ر املقرراملستشا                         لرئيسا


