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 240القـرار عـدد  
 9/3/2005 يفاملؤرخ 

 1103/5/1/2005امللف االجتماعي عدد 
  إثبات العالقة السببية– الضجيج املؤدى إىل الصمم –مهين مرض 

الضجيج هو إحساس أذين مسعي يؤثر على جهاز السمع وخيتلف تأثريه 
تبعا لقوة الصوت املنبعث من مضخة املاء الذي تتلقاه األذن ليصل إىل 

 . الصمم بشكل تدرجيي
لعالقة املشرع حدد مدة املسؤولية يف الصمم ثالثة أشهر وجب إثبات ا

 . السببية
 امللك جاللة باسم

 .وبعد املداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن املطلوب 
 :يف النقض السيد أشهبار املعتمد استصدر حكما من ابتدائية احلسيمة بتاريخ 

كم على  قضى باعتبار احلادثة اليت تعرض هلا، حادثة شغل، واحل23/7/2003
ويف حملها شركة التأمني ) املكتب الوطين للماء الصاحل للشرب(اجلهة املشغلة 

 :امللكي املغريب بأدائها لألجري املصاب التعويضات التالية 
 . د مقابل التعويض عن العجز املؤقت5617,32مبلغ ) 1
مع إيداعه بصندوق اإليداع . ..  د مقابل إيراد عمري سنوي4.359,60مبلغ ) 2

 . والكل مع النفاذ املعجل والصائر. .. التدبريو

استأنف احلكم املذكور استئنافا أصليا من طرف شركة التأمني، واستئنافا 
فرعيا من طرف الضحية، وبعد متتم اإلجراءات أصدرت حمكمة االستئناف 
باحلسيمة قرارها املشار إىل مراجعه أعاله قضت فيه بإلغاء احلكم املستأنف 

 من إيداع املكتب الوطين للماء الصاحل للشرب، ويف حمله شركة فيما قضى به
التأمني امللكي املغريب للمبلغ احملكوم به بصندوق اإليداع والتدبري، واحلكم 
تصديا بأدائه ويف حمله شركة التأمني لفائدة الضحية مباشرة مبحل إقامته أو 

: ريخ الشفاء هو مبقر السلطة احمللية التابع هلا هذا احملل، مع اعتبار تا
، وحتميل شركة التأمني املذكورة صائر االستئناف األصلي، 03/06/2003

 . واخلزينة العامة صائر االستئناف الفرعي
 . وهذا هو القرار املطلوب نقضه من طرف شركة التأمني



 

273 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي  مجيع  احلقوق  حمفوظة ©   65 ‐ 64  العدد  ‐  2006دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

 :الوسيلة األوىل 
ع .ل.  من    ق77خرق الفصل : تعيب الطالبة على القرار املطعون فيه 

 . 06/02/1963:  من ظهري 3ل والفص
ذلك أن القرار املطعون فيه أضفى صبغة املرض املهين  على املرض 
الذي أصاب املطلوب يف النقض، بدون أن يوضح العالقة السببية املباشرة بني 

 . هذا املرض، وطبيعة املرض املهين
فامللف الطيب الذي اعتمدته احملكمة يؤكد بوضوح بأن املصاب سبق له 

 وهو مرض 1998كان مريضا باألذن، وأنه أجريت له عملية جراحية سنة أن 
طبيعي ال عالقة له بالعمل، وال بطبيعة العمل، بل إن اخلربة نفسها اليت أمرت 
بها احملكمة مل توضح عالقة السببية، فكل ما هناك أنها قامت بسرد مضمون 

ر بطبيعة املرض املهين امللف الطيب، وبالتايل فإن القرار املطعون فيه حينما أق
... ع.ل. من ق77دون أن يعلل عالقة السببية يكون قد خرق مقتضيات الفصل 

 . مما يعرضه للنقض
لكن حيث إن الطالبة إمنا جتادل يف تقدير األدلة، والذي يدخل يف صميم 

 . سلطة قضاة املوضوع، وال رقابة عليهم يف ذلك إال من حيث التعليل
 بصدد االطالع على وثائق امللف، عندما نصت فمحكمة االستئناف وهي

 :على ما يلي 
وحيث إنه بالرجوع إىل الشواهد الطبية، واخلربة املنجزة، وكذا التصريح "

 لدى املكتب 1978باملرض املهين يتبني بأن املصاب كأن يشتغل منذ سنة 
 . الوطين للماء الصاحل للشرب كمضخي

أذين مسعي يؤثر على جهاز وحيث من املعلوم أن الضجيج هو إحساس 
السمع، وخيتلف تأثريه تبعا لقوة الصوت املنبعث من مضخة املاء الذي تتلقاه 

 . األذن ليصل إىل الصمم بشكل تدرجيي كما هو الشأن يف نازلة احلال
 تناول الضجيج ضمن 31/5/1943وحيث إن املشرع مبقتضى ظهري 

ظهري املذكور وحدد مدة  امللحق بال33األمراض املهنية وخصص له اجلدول 
 . املسؤولية يف ثالثة أشهر

وحيث بناء على ما ذكره أعاله، ومن خالل تشخيص اخلربة، فإن ما تعرض 
 . .. "له املصاب يعد مرضا مهنيا

يكون قرارها املطعون فيه قد خلص إىل وجود عالقة سببية مباشرة بني 
هين املصاب به بتعليل العمل الذي كان يقوم به املطلوب يف النقض واملرض امل
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كاف يف تربير ما انتهى إليه، ومل خيرق املقتضى القانوين املستدل به، وتبقى 
 . الوسيلة على غري أساس

 :الوسيلة الثانية 
م املدنية . من ق62خرق الفصل : تعيب الطالبة على القرار املطعون فيه 

 أنه خبري غري ذلك  أن احملكمة صادقت على تقرير اخلربة على حالته، واحلال
 . أخصائي

م . من ق62مما يكون معه القرار املطعون فيه قد خالف مقتضيات الفصل 
 . املدنية ويتعني نقضه

لكن إن األمر يتعلق بالتجريح يف اخلبري املعني من طرف احملكمة، والطالبة 
 . م.م. من ق62كأن عليها أن متارس مسطرة التجريح املنصوص عليها بالفصل 

 . يف هذا الشأن غري جديرة باالعتبارفالوسيلة 
 :الوسيلة الثالثة 

  من ظهري120خرق الفصل : تعيب الطالبة على القرار املطعون فيه 
 ذلك أنه اعتمد األجر املصرح به بعلة أن العارضة مل تدل بالئحة 06/02/1963

مع أن العارضة ال عالقة هلا بسجالت ودفاتر األجور، وأن املشغلة هي . األجور
 . امللزمة بذلك، وكان على احملكمة أن تأمر هذه األخرية لإلدالء بها

 الذي 06/02/1963 من ظهري 120فاحملكمة مل تراع ضرورة تطبيق الفصل 
يوجب اعتماد األجر السنوي السابق عن املرض، أو عند االقتضاء اعتماد احلد 

 . مما يعرض قرارها املطعون فيه للنقض. .. األدىن لألجور
وخالفا ملا أثارته الطالبة، فإن احملكمة مل تعتمد األجرة اليت صرح بها لكن 
وإمنا اعتمدت األجرة الثابتة بورقة األداء ) املطلوب يف النقض(املصاب 

املدرجة بامللف، حلساب اإليراد والتعويضات اليومية احملكوم بها، وتبقى 
 . الوسيلة على غري أساس

 األسباب لـهـذه
 . برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائرلى  األعالس قضى
 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله وبه
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية بالس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 
 : ادة من الس



 

275 ص ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي  مجيع  احلقوق  حمفوظة ©   65 ‐ 64  العدد  ‐  2006دجنرب   اإلصدار  الرقمي  ‐جملة  قضاء  الس  األعلى  

ي يوسف االدريس:  واملستشارين عبد الوهاب اعبابو رئيسا الغرفة رئيس
حممد و عضوا مقررا، احلبيب بلقصري، مليكة بنزاهري وبشرى العلوي أعضاء

 . لضبطل اكاتبسعيد امحاموش  وممثال للنيابة العامة  بنعلي
 
  الضبطكاتب                    املقرراملستشار                          رئيسال


