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ملف رقـــم 604744 قـــرار بتاريخ 2010/11/10
 CAAR ق�سيــة )م.ن( �ســد ال�سركة اجلزائرية للتاأمني و اإعـــادة التاأمني

املو�ســـوع : كـــوارث طبيعيـــة-حـــوادث طبيعيـــة-تاأميــــن.
اأمر رقم : 03-12 )اإلزامية التاأمني على الكوارث الطبيعية و تعوي�س ال�سحايا(، 

املـــادة : 2، جريـــدة ر�سميــــة عـــدد : 52.
)ت�سخي�س احلوادث الطبيعية املغطاة باإلزامية  مر�سوم تنفيذي رقم: 268-04 
الكارثــــة  حالـــة  اإعالن  كيفيات  وحتديد  الطبيعية  الكـــوارث  اآثار  علـــى  التاأمني 

الطبيعيــة(، املادتـــان : 2 و 3، جريدة ر�سمية عـــدد : 55. 
)تاأمينات(، املـــادة : 52، جريــدة ر�سميــة عــدد: 13. اأمــر رقـــم : 07-95 

قانــون رقـــم : 06-04 ) تاأمينات، تعديل و تتميم(، جريدة ر�سمية عــدد : 15. 

املبــداأ : �سقـــوط الثلج ل يعتبـــر كارثة طبيعيــــة.

الطبيعيــة،  الكوارث  اآثار  التاأمني على  باإلزامية  ـــى  ُتَغطَّ
احلــوادُث الطبيعيـة الآتيـــة:

- الــزلزل.
- الفي�سانــــات و�سوائـل الـــوحـل. 

- العـوا�سف والريـاح ال�سديـدة.
- حتركـات قطـع الأر�ص.

ميكـــن �سمـــان ثقـــل الثلج.
اإن  املحكمــة العـليـــــــــا

يف جل�ستها العلنية املنعقدة مبقرها �سارع 11 دي�سمبـــر 1960، الأبيار، بـــن 
عكنـــون، اجلزائـــــر.                

الغرفـة املدنيــــة                                                                        ملف رقم 604744
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بعــــد املداولــــة القانونيــــة اأ�ســــدرت القــــرار الآتــــي ن�ســــه :
بنـــاء على املواد 349 اإىل 360 و377 اإىل 378 و557 اإىل 581 من قانـــون 

الإجـــراءات املدنيــــــة.
بعد الطالع على جمموع اأوراق ملف الدعوى، و على عري�سة الطعن بالنق�س 

املودعة بتاريخ 2009/01/03.
بعـــد ال�ستماع اإىل ال�سيدة حبار حليمة امل�ست�سارة املقررة يف تالوة تقريرها 
املكتوب واإىل ال�سيد �سحراوي عبد القادر املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة.
وكيله  بوا�سطة   2009/01/03 بتاريخ  )م.ن(  املدعو  بالنق�س  حيث طعن 
الأ�ستاذ عرفة رابح، حمام معتمد لدى املحكمة العليا، يف القرار ال�سادر عـــن 
2007/12/09 القا�سي بقبول ال�ستئناف �سكـــال،  جمل�س ق�ساء جيجل بتاريخ 
بتاريخ  الطاهري  حمكمة  عن  ال�سادر  فيه  امل�ستاأنف  احلكم  تاأييد  املو�سوع  ويف 

2006/01/08 والقا�سي برف�س الدعوى لعدم التاأ�سي�س.
بالنق�س  الطعن  بعري�سة  تو�سلها  رغم  جتب  مل  عليها  املدعى  اإن  وحيث 

مقابل و�سل اإ�سعار بال�ستالم موقع عليه. 
ال�سيد  فقدم  لالطالع،  العامة  النيابة  اإىل  اأحيل  الق�سية  ملف  اإن  وحيث 

املحامي العام مذكرة ترمي اإىل رف�س الطعــــن.
وحيث اإن الطعــن بالنق�س ا�ستوفى الأو�ساع وال�سروط املقررة قانونا. لــذا 

تعني قبولـــه �سكال.
وحيث اإن الطاعن-وتدعيما لطعنه-اأودع بوا�سطة حماميه عري�سة تت�سمن 

وجهني للنق�ص. 
الوجــــه الأول : املاأخــــوذ مــــن انعــــدام الأ�سبــــاب،

بدعــوى اأن ق�ســـاة املجل�س اأ�ســـاروا اإلـــى اأن عقـــدي التاأمني ل يت�سمنـــان 
التعوي�س عن التجهيزات، واملع�سرة وعتادها من خطر الثلوج، دون اأن يتطرقوا 
اإىل م�سمون العقدين، كون الأول ي�سمل كل الأ�سرار، والثاين ي�سمل الأ�سرار التي 

حتدثها الكوارث الطبيعية وهم بذلك �سابوا قرارهم بانعدام الأ�سبــــاب.

الغرفـة املدنيــــة                                                                        ملف رقم 604744
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الغرفـة املدنيــــة                                                                        ملف رقم 604744
الوجــه الثانـي : املاأخــوذ من خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقــه،

مفاده اأن املطعون �سدها ملزمة بتعوي�سه طبقا لعقد التاأمني ال�ساري املفعول 
من2004/09/13 اإىل 2005/09/12 وال�سامل لكل الأخطار، وذلك ا�ستنادا اإىل 
اأحكام املادة 12 من الأمر 07/95، واملادة 106 من القانون املدين، اإل اأن ق�ساة 
3 من الأمر  املجل�س خالفوا املادتني ال�سالفتي الذكر، واأخطاأوا يف تطبيق املادة 
12/03 املتعلق بالكوارث الطبيعية حينما ذكروا باأن الأ�سرار الناجتة عن الثلوج 

لي�ست ناجتة عن كارثة طبيعية.
وعليــــه فــاإن املحكمــة العليــــــــا

عــــن الوجهـني معــــا لرتباطهمــــــــا : 
حيث ي�ستخل�س من وقائع امللف والقرار املطعون فيه اأن دعوى احلال ترمي 
مقابل  دج   6987565 بتعوي�سه مببلغ  �سدها  املطعون  اإلزام  الطاعن  اإىل طلب 
قيمة جتهيزات املع�سرة، ومبلغ 720 األف دينار مقابل الر�سوم وحقوق اجلمارك 
ومبلغ 253435 دج مقابل م�ساريف اخلربة و150 األف دج عن التاأخري يف الدفع 
على  تاأ�سي�سا  وذلك  املتهاطلة  الثلوج  نتيجة  باملع�سرة  الالحقة  اخل�سائر  جراء 

عقدي التاأمني اللذين يربطانهما.
طبيعية  كارثة  يعترب  ل  الثلوج  ت�ساقط  باأن  �سدها  املطعون  اأجابت  وحيث 
مبفهوم القانون12/03 املتعلق بالتاأمني على الكوارث الطبيعية، واأن الطاعن اأمن 
من هذا اخلطر بتاريخ 2005/02/06 و�سرح بوقوع احلادث يف 2005/02/10 

مما يدل على �سوء نيته، والتم�ست رف�س الدعوى لعدم التاأ�سي�س.
رقــم  التطبيقي  املر�سوم  الثالثة من  املادة  املقـــرر طبقا لأحكام  اإن  وحيث 
268/04 للقانون 12/03 املتعلق بالتاأمني على الكوارث الطبيعية، اأنه يتم اإعالن 
باجلماعات  املكلف  الوزير  بني  م�سرتك  قرار  مبوجب  الطبيعية  الكارثة  حالة 
املحلية والوزير املكلف باملالية حتدد فيه طبيعة احلادث وتاريخ وقوعه والبلديات 
من القانون املدين واملادة 12 من الأمــر  املعنيــة به واأن املقرر طبقا للمادة 619 
املتعلق بالتاأمينات اأن املوؤمـــن ملزم باأدائه للموؤمن له مبلغا من املال يف   07/95

حالة حتقق اخلطر املبني بالعقـــــد. 
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غري  الطاعن-اأنه  يدعيه  ما  وعك�س  احلال  ق�سية  قي  الثابت  اإن  وحيث 
موؤمن على مع�سرته وجتهيزاتها من ثقل الثلج، واإمنا من اأخطار اأخرى حمددة 
على �سبيل احل�سر يف عقد التاأمني املحتج به من طرفه، كما اأن حادث �سقوط 
الثلج ل يعترب كارثة طبيعية مبفهوم القانون رقم 12/03 واملر�سوم التطبيقي له 
املنوه عنهما اأعاله، ومن ثم فاإن ق�ساة املو�سوع بق�سائهم برف�س دعوى الطاعن 
فاإنهم مل يق�سروا يف تعليل ق�سائهم، ومل يخالفوا القانون و اإمنا طبقوا اأحكام 
موؤ�س�سني،  غري  املثارين  الوجهني  فاإن  لذا  �سليما،  تطبيقا  اأعاله  املذكورة  املواد 

وي�ستوجبان الرف�س ومن ثم رف�س الطعــــن.
وحيث اإن امل�ساريف الق�سائية يتحملها من خ�سر الدعوى طبقا للمادة 378 

مــــن ق اإ م اإ.
فلهــــــذه الأ�ســبـــــــــاب

تقــرر املحكمــة العليــا:
يف ال�سكــــل: قبــــول الطعـــــن.

يف املو�ســــوع: رف�س الطـعــــــن.
حتميــــل الطاعــــن امل�ســــاريف الق�سائيــــة.

بــــذا �سدر القـرار ووقـع الت�سريح به يف اجلل�سـة العلنيـة املنعقدة بتــــاريخ 
العليا-الغرفة  املحكمة  قبل  من  ع�سرة  و  األفني  �سنة  نوفمرب  �سهر  من  العا�سر 

املدنيـــة-الق�ســـم الثانـــي-واملرتكبـــة مـــن ال�ســادة :

رامـــــــــــــــول حممــــــد                                 رئيــ�س الق�ســـم رئي�ســا 
حبــــــــــــــــــار حليمــــــة                                 م�ست�ســـــــارة مقـــــــررة 
زواوي عبد الرحمــان                                                       م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــارا 
زيتونــــــــــي حممــــــــــد                                 م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــارا

 
بح�ســور ال�سيــد : �سحــراوي عبــد القــادر- املحامــي العـام، 

ومب�ساعـــدة ال�سـيــدة : ب�ســة ن�سيــرة-اأمني ال�سبط. 
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