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  تأمني األضرار
  . إثبات املسؤولية‐ حلول املؤمن حمل املؤمن له يف مواجهة الغري ‐

 املـسؤول    مواجهة الغـري   ل املؤمن له يف   حم احللول   لئن كان من حق املؤمن    
يف نطاق عقد الـضمان       ليؤدي له هذا األخري ما ألزم بأدائه للمؤمن له          احلريق عن

  حلـول   ، الـيت جتيـز     من مدونة التأمني   47طهما تبعا ملقتضيات املادة     الذي يرب 
غيـار  ألويه ضد ا  ااملؤمن الذي دفع تعويض التأمني حمل املؤمن له يف حقوقه ودع          

وفر  عنه ضمان املؤمن، إال أن ذلك رهني بت        الذين تسببوا بفعلهم يف الضرر الناجم     
حلـق  ن يكون الضرر قـد       عن الضرر، وأ    الغري شروط هي أن تثبت مسؤولية هذا     

  . للمؤمن له اتالتعويضفعال دفع قد  املؤمن يكونن أو، الشيء املؤمن عليه
  رفض الطلب

  
  باسم جاللة امللك

دعاء طالبـات   إ ، ومن القرار املطعون فيه    ،حيث يستفاد من مستندات امللف    
يب النقض شركات التأمني الوفاء والرابطة اإلفريقية للتأمني والضمان العام املغـر          

 بالعمارة الكائنة بالدار البيضاء شارع آنفا رقـم         18/2/2001ن حريقا شب بتاريخ     أب
 احلق بشركة سيمانس بيزنيس سرفيس أضرار مادية مهمة قـام مبعاينتهـا             43‐41

ن الطرف املـدعي الـذي      أ و ،اخلبري السيد اجلراري الذي حرر تقريرا يف املوضوع       
 9.572.358حملـدد يف اخلـربة وقـدره        يؤمن الشركة املتضررة أدى هلا التعويض ا      

نه وفق القـانون حلـت الـشركة        أ درهم و  226.600ن صوائر اخلربة بلغت     أدرهم و 
ن املسؤولة عـن    أ و ،املؤمن حمل املؤمن هلا يف حقوقها جتاه املسؤول عن الضرر         
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احلريق هي مالكة العقار الشركة املدنية العقارية زهور وتوجه دعواها يف مواجهة            
ذكورة ومؤمنتها شركة أكسا للتأمني لتحـل حملـها يف األداء والتمـست             املالكة امل 

 1/9/2001 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من        9.798.958بأدائها هلا مبلغ وقدره     
 وتقدمت شركة التأمني أكسا مبقال رامي إىل إدخـال الغـري يف             ،تاريخ احللول  وهو

 الدعوى باعتبارها املـسؤولة     يف" صفا ميطال "الدعوى التمست فيه إدخال شركة      
عن احلريق لكي تتحمل مسؤوليتها وعند االقتضاء لكي تضمن شركة أكسا وحتـل             

 وبعـد انتهـاء     ،ن حيكم به عليها اجتاه املدعيـة األصـلية        أحملها يف كل ما ميكن      
اإلجراءات قضت احملكمة التجارية بعدم قبول املقال االفتتاحي ومقـال إدخـال            

كم استأنفته املدعيات وأيدتـه حمكمـة السـتئناف بقرارهـا           الغري يف الدعوى حب   
ن احلجج املدىل بها ال تبني بوضوح املتسبب يف احلريـق           أ" بعلة   ،املطلوب نقضه 
  ".واملسؤول عنه

 خرق القانون التجاري مبدأ     يف وسائلها الثالث  حيث تعيب الطاعنات القرار     
 من مدونـة    52 والفصل   د،من قانون االلتزامات والعقو    88 والفصل   ،حرية اإلثبات 

ن حمكمة االستئناف مل تعترب     أ وانعدام التعليل واألساس القانوين من حيث        ،التأمني
وثائق الطاعنات رغم أنها تثبت واقعة احلريق يف احملـل املـستغل مـن طـرف                
املدعى عليها ورغم أن املراسالت اليت متت بني شركة التأمني الطاعنة وجمموعة            

كسا التأمني املغرب تتضمن اعرتافـا بـسبب احلريـق          أكة  كروب اسور وكيلة شر   
باحملل املؤمن من طرف شركة التأمني أكسا اليت صرحت بأنها يف حاجة إىل رفع              

 كمـا أن    ،اليد عن التعرض لكي تتمكن من أداء التعويضات للمؤمن هلا من طرفها           
الطاعنة أدلت بتقرير خربة حضورية أجنـزت حبـضور ممثـل مالكـة العقـار               

ستشار يف التأمني للشركة العقارية وممثل الشركة املدنية العقارية زهور وخبري           وامل
 والقرار استبعد هذه اخلربة وكـذا       ،"صفا ميطال "الشركة املذكورة وممثل شركة     

نه استبعد تطبيق قرينة املسؤولية املنصوص عليها يف        أاملراسالت دون تعليل كما     
ن اجتهاد احملاكم أصبح قارا     أ بالرغم من    من قانون االلتزامات والعقود    88الفصل  

  .بالنسبة هلذه القاعدة القانونية
ن موضـوع   إ " حمكمة االستئناف عللت قرارهـا مبـا مـضمنه         نإلكن حيث   

 درهم الذي أنفقته شـركات التـأمني        9.798.958الدعوى يرمي إىل اسرتجاع مبلغ      
ؤمنتها لتحل حملها   الطاعنات نتيجة احلريق من الشركة املدنية العقارية زهور وم        

ن حيل املؤمن حمل املؤمن لـه يف الرجـوع          أ ولكي يرتتب على احللول و     ،يف األداء 
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ن أعلى الغري املسؤول الذي تسبب يف حدوث احلريق البد من توفر شـروط هـي              
حلق أضرارا وخسائر بالشيء املؤمن عليـه       أيكون احلريق قد حتقق بسبب الغري و      

 ويف النازلة إذا كانت مادية احلادثـة        ،عن األضرار ن يقوم املؤمن بدفع التعويض      أو
واخلسائر الالحقة باملتضررة وأداء التعويض من طرف شركة التأمني كلـها أمـور     

ن ن الوثائق املستدل بها ال تثبت بوضوح املتـسبب يف حـادث احلريـق أل              إثابتة ف 
حيل املـؤمن الـذي دفـع       "نه  أ من مدونة التأمني تنص صراحة على        47الفصل  

غيـار الـذين تـسببوا      ألويه ضد ا  اويض التأمني حمل املؤمن له يف حقوقه ودع       تع
ن تقرير اخلبري املدىل به والـذي حـدد األضـرار           أ و ،"…بفعلهم يف الضرر الناجم   

وانتهت إىل تأييد احلكـم     " ثر فيما خيص املسؤولية   أن يكون له    أاحلاصلة ال ميكن    
ن ألرق املقتضيات أعـاله     املستأنف فيما قضت به من عدم قبول الطلب ومل خت         

إعماهلا يستلزم أن تكون األشياء أو فعل الغري هـي الـسبب املباشـر يف حـدوث                 
 فتكون احملكمة قد عللـت      ،األضرار واحلجج املدىل بها غري كافية يف إثبات ذلك        

   .قرارها مبا يكفي وركزته على أساس وكان ما بالوسائل غري جدير باالعتبار
 

  ابـبـذه األسـهـل
  .  اجمللس األعلى برفض الطلبقضى
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