
ملف رقـــم 777983 قـــرار بتاريخ 2012/04/19
 CAAR ق�سيــة )ب.ج( �سد ال�سركة اجلزائرية للتاأمني و اإعادة التاأميــن

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

املــادة : 2، جريــدة ر�سميــة عــدد : 52.
مر�سوم تنفيذي رقم : 04-268 )ت�سخي�س احلوادث الطبيعية املغطاة باإلزامية 
الكارثـــة  حالة  اإعالن  كيفيــــات  وحتديد  الطبيعية  الكوارث  اآثار  على  التاأميـــن 

الطبيعيــة(، املادتــان : 2 و 3، جريــــدة ر�سمية عـــدد : 55.
اأمـر رقـم : 95-07 )تاأمينــات(، املـــادة : 44، جريــدة ر�سميـة عــدد : 13.

قانون رقـم : 06-04 )تاأمينات، تعديل و تتميم(، جريــدة ر�سميــة عــدد : 15.

املبــداأ: ل يعــــد احلــريق كارثــة طبيعيــــة.

الطبيعيـــة،  الكوارث  اآثار  على  التاأمني  باإلزامية  ى  ُتَغطَّ
احلــوادُث الطبيعيـــة الآتيـــة:

- الــــزلزل.
- الفي�سانــات و�سوائــل الوحــل. 

- العوا�سف والرياح ال�سديدة.
-حتركــات قطــع الأر�ص.

ميكــن �سمــان الأ�ســرار التي تت�سبب النيــران فيهــا.

اإن املحكمـــة العـليـــــا

الغرفـة املدنيــــة                                                                        ملف رقم 777983

148
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانــي 2012



149
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانــي 2012

الأبيـــار،                ،1960 دي�سمرب   11 �سارع  املنعقدة مبقرها  العلنية  يف جل�ستهـــا 
بـــن عكنـــون، اجلزائـــر.

بعــــد املداولـــة القانونيـــة اأ�ســـدرت القـــرار الآتـــي ن�ســـه :
اإىل 360 و 377 اإىل 378 و557 اإىل 581 من قانـــون  بناء على املواد 349 

الإجـــراءات املدنيـــة والإداريـــة.
بعد الطالع على جمموع اأوراق ملف الدعوى، وعلى عري�سة الطعن بالنق�س 
املودعة بتاريخ 2011/04/20 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون 

�سدهـــــــــا.
بعد ال�ستماع اإىل ال�سيدة حبار حليمة امل�ست�سارة املقررة يف تالوة تقريرها 

املكتوب و اإىل ال�سيد بوراوي عمر املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبــــــة .
حيث طعن بالنق�س املدعو )ب.ج( بتاريخ 2011/04/20 بوا�سطة وكيلته 
القـــرار  العليا، يف  املحكمة  لدى  معتمـــدة  نادية حمامية  الذيب  الأ�ستـــاذة جرو 
القا�سي   2010/10/14 ال�سادر عن جمل�س ق�ساء باتنة الغرفة املدنية بتاريخ 
عن  ال�سادر  فيه  امل�ستاأنف  احلكم  تاأييد  املو�سوع  ويف  �سكال،  ال�ستئناف  بقبول 
حمكمة باتنة بتاريخ 2009/02/15 والقا�سي بقبول الدعوى �سكال ويف املو�سوع 

رف�س الدعوى لعدم التاأ�سي�س.
و حيث اإن املدعى عليها بلغت بعري�سة الطعن بالنق�س بتاريخ 2011/04/25 
عادل  الأ�ستاذ  وكيلها  بوا�سطة   2011/06/22 بتاريخ  جوابية  مذكرة  فاأودعت 
ن�ســـر الدين، حمام معتمد لدى املحكمة العليا، جاء فيها اأن الوجهني املثاريـــن 

غري موؤ�س�سني و التم�ست رف�س الطعن لعدم التـــاأ�سي�س.
وحيث اأ�ساف الطاعن مذكرة بوا�سطة وكيلته الأ�ستاذة جرو الذيب بتاريخ 

اأكد فيها ما جاء يف عري�سة الطعـــن بالنق�س.  2011/10/12
وحيث اإن ملف الق�سيـــة اأحيل اإىل النيابة العامة لالطالع، فقدم ال�سيـــد 

املحامي العام مذكرة ترمي اإىل رف�س الطعــــن.
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حيث اإن الطعن بالنق�س ا�ستوفى الأو�ساع و ال�سروط املقررة قانونا، لــــذا 
تعني قبولـــه �سكـــال.

وحيث اإن الطاعن و تدعيما لطعنه اأودع بوا�سطة حماميته عري�سة تت�سمن 
وجهني للنق�ص.

الوجـــه الأول: املاأخـــوذ مـــن انعـــدام الأ�ســـا�ص القانونـــي،
جـــاء فيه اأن املقرر طبقا لأحكام املواد الأوىل والثانية والثامنة من الأمر 
12/03 املوؤرخ يف 2003/08/26 املت�سمن اإلزامية التاأمني على الكوارث الطبيعية 
والعوا�سف  الفي�سانات  و  الزلزل  املتمثلة يف  الكوارث الطبيعية  التاأمني على  اأن 
واأي كارثة اأخرى وجوبي، و اأنه ل يجوز لأي موؤمن له اأن يكتتب على نف�س امللك اإل 
عقد تاأمني واحد من نف�س النوع �سد اأثار الكوارث الطبيعية. و لقد اأمن الطاعن 
عقاره الذي يحوي املحل التجاري من الكوارث الطبيعية التي يعترب احلريق واحدا 
منها عك�س ما ذهب اإليه ق�ساة املو�سوع الذين ف�سروا الأمر املذكور اأعاله تف�سريا 

�سيقا و�سابوا قرارهم بانعدام الأ�سا�س القانوين.
الوجه الثاين : املاأخوذ من خمالفة قاعدة جوهرية يف الإجراءات،

جـــاء فيه اأنه بالرجوع اإىل القرار حمل الطعن يتبني اأنه مل ي�سر فيه اإلـــى 
اإيداع التقرير املكتوب باأمانة ال�سبط قبل جل�سة املرافعات مثلما تقت�ســـي ذلك 

اأحكام املادة 553 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
وعليـــــه فــاإن املحكمــة العلـــيـــــا

عــن الوجه الأول : املاأخــوذ مــن انعــدام الأ�ســا�ص القانونـــي،
حيث ي�ستخل�س من وقائع امللف و القرار حمل الطعن اأن دعوى احلال ترمي 
اإىل طلب الطاعن اإلزام املطعون �سدها اأ�سال بتعوي�سه عن اخل�سائر الالحقــــة 
مبحله التجاري جراء احلريق الذي وقع بتاريخ 2008/04/25، و احتياطيا تعيني 
خبري لتقدير هذه اخل�سائر، فاأجابت هذه الأخرية باأن عقد التاأمني املربم بينهمـــا 

ل ي�سمن خطر احلريق و التم�ست رف�س الدعوى لعدم التاأ�سي�س.
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وحيث اإن ما يعيبه الطاعن على القرار حمل الطعن يف غري حمله، ذلك اأن 
الكوارث الطبيعية طبقا للمادة الثانية من الأمر 12/03 املوؤرخ يف 2003/08/26 
املادة  و  ال�سحايا،  بتعوي�س  و  الطبيعية  الكوارث  التاأمني على  باإلزامية  املتعلق  و 
الثانية من املر�سوم التطبيقي له رقم 268/04 املوؤرخ يف 2004/08/29 واملت�سمن 
ت�سخي�س احلوادث الطبيعية املغطاة باإلزامية التاأمني على اأثار الكوارث الطبيعية 
هي الزلزل والفي�سانات و �سوائل الوحل، والعوا�سف والرياح ال�سديدة، و حتركات 
قطع الأر�س، وعليه فاإن ق�ساة املو�سوع حني �سرحوا باأن خطر احلريق ل يعترب 

كارثة طبيعية فاإنهم طبقوا اأحكام املادتني املنوه عنهما اأعاله تطبيقا �سليما.
طرف  من  به  املحتج  التاأمني  عقد  اأن  احلال  ق�سية  يف  الثابت  اإن  وحيث 
الأ�سرار  ولي�س  الطبيعية،  الكوارث  اأثار  من  الناجتة  الأ�سرار  ي�سمن  الطاعن 
الناجمة عن احلريق، و عليه فاإن ق�ساة املو�سوع بق�سائهم برف�س دعوى الطاعن 
فاإنهم مل يفقدوا قرارهم الأ�سا�س القانوين، لذا تعني رف�س هذا الوجه كونه غري 

موؤ�س�س.
عن الوجه الثاين: املاأخوذ من خمالفة قاعدة جوهرية يف الإجراءات،
املدنيـــة                        الإجراءات  قانون  من   553 املادة  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  حيث 
و الإدارية املحتج مبخالفتها ل تن�س على وجوب اأن يت�سمن القرار الإ�سارة اإىل 
اإيداع التقرير املكتوب باأمانة �سبط الغرفة، كما و اأن املادة 554 من نف�س القانون 
و اإن اأوجبت ذلك، اإل اأن امل�سرع مل يرتب اأي جزاء على عدم ذكر هذا البيان يف 
القرار، وعليه فاإن عدم الإ�سارة يف القرار حمل الطعن اإىل اإيداع التقرير املكتوب 
الطاعن  اأن  و  �سيما  للنق�س  �سببا  ي�سكل  املرافعات ل  ال�سبط قبل جل�سة  باأمانة 
مل يثبت ال�سرر الذي حلقه جراء هذا الإغفال. لذا تعني رف�س هذا الوجه ومعه 

رف�س الطعــــن.
وحيث اإن امل�ساريف الق�سائية يتحملها من خ�سر الدعوى طبقا للمادة 378 

مـــن قانـــون الإجـــراءات املدنيـــة والإداريـــة.
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فلهــــــــــذه الأ�ســـــبـــــــــــــاب
تقـــــرر املحكمـــة العليــــــــا

يف ال�سكـــــــل : قبــــــول الطعـــــــن.
يف املو�ســــــوع : رف�س الطعــــــن.

حتميـــــل الطاعــــن امل�ســــاريف الق�سائيــــة.
بــذا �ســدر القـرار ووقع الت�سريح بـه فـي اجلل�سة العلنية املنعقـدة بتـاريخ 
التا�سع ع�سر من �سهـر اأفـريل �سنة األفيـن و اثني ع�سر من قبل املحكمة العليـا- 

الغرفة املدنية-الق�سم الثاين-واملرتكبة من ال�ســــادة : 

رامـــــول حممــــــــد                            رئيــــ�س الق�ســـــم رئي�ســــا 
حبــــار حليمــــــــــــة                                         م�ست�ســــــــــارة  مقــــــــــررة 
زيتونــــي حممــــــــد                            م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 

بح�ســـور ال�سيــد : بــوراوي عمــر- املحامــي العـام، 
ومب�ساعــدة ال�سـيــدة : ب�ســة ن�سيــرة-اأمني ال�سبط. 

الغرفـة املدنيــــة                                                                        ملف رقم 777983


