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ملف رقـــم 786421 قـــرار بتاريخ 2012/06/21
SAA ق�سيـــة )ز.ج( وال�سركـــة الوطنيـــة للتاأميـــن

GAM ســـد )�س.ج( والعامـــة للتاأمينـــات املتو�سطـــة�

املو�سوع: م�سوؤولية مدنية-عقد تاأمني-تقادم- تقادم ثالثي-�سمان- 
اأ�ســـرار لحقــة بالغيــر.

اأمـــر رقـــم : 75-58 ) قانون مدنـــي(، املادتان : 308 و624، جريـــدة ر�سميـــة 
عـــدد : 78.

اأمر رقم : 95-07 )تاأمينات(، املادتــان : 27 و 56، جريدة ر�سمية عــدد : 13.

املبــداأ: ي�سمن املوؤِمن التبعات املالية املرتتبة على م�سوؤولية املوؤَمن 
له املدنية، ب�سبب الأ�سرار الالحقة بالغيــــر.

تتقادم هذه الدعوى، طبقا للقواعد العامة للقانون املدين، 
ولي�ص لعقـــد التاأمني.

تتقـــادم الدعوى النا�سئة بني طريف عقد التاأمني، مبـرور 
ثـــالث �سنـــوات.

اإن املحكمـــــة العـلـيـــــا
بنــاء على املواد 349 اإىل 360 و 377 اإىل 378 و 557 اإىل 581 ق اإ م اإ.

الطعــن  عري�سة  وعلــى  الدعــوى،  ملف  اأوراق  جمموع  على  الطالع  وبعــد 
بالنق�س املودعــة بتــاريخ 2011/05/24. 

وبعــد ال�ستماع اإىل ال�سيد بوزيانــي نذير الرئي�س املقــرر يف تالوة تقريـــره 
املكتوب واإىل ال�سيد بوراوي عمر املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبــــة.
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حيث طلب املدعو )ز.ج( و ال�سركة الوطنية للتاأمني " وكالة ال�سوقر" ممثلة 
عن  �سادر  قرار  نق�س  حممد،  وايل  بن  الأ�ستاذ  حماميها  بوا�سطة  و  مبديرها، 
2011/03/21 يق�سي باإلغاء احلكم  الغرفة املدنية ملجل�س ق�ساء تيارت بتاريخ 

امل�ستاأنف و الق�ساء من جديد بعدم قبول الدعوى.
يقدمـــا  ومل  الطعن  بعري�سة  تبليغهما  مت  قد  �سدهما  املطعــون  اأن  وحيث 

جوابــــا.
وحيث اأن النيابة العامة قدمت طلباتها املكتوبة الرامية اإىل رف�س الطعن.
وحيث اأن الطعن بالنق�س قد ا�ستوفى اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكال.

وحيث ي�ستند الطاعنان يف طلبهما اإىل ثالثـــة اأوجــه للنق�ص.
الوجـه الأول : املاأخوذ من خمالفة قاعدة جوهرية يف الإجراءات، 

بدعوى اأنه بالإ�سافة اإىل البيانات التي يجب اأن يت�سمنها القرار و املحددة 
باملادة 277 ق اإ م اإ بالإ�سارة اإىل اأ�سماء واألقاب املحامني يجب الإ�سارة اإىل النطق 
باحلكم يف جل�سة علنية. و بالرجوع اإىل القرار املطعون فيه يت�سح اأنه يفتقر اإىل 

الإ�سارة اإىل البيانات امل�سار اإليها اأعاله.
الوجــه الثانــي : املاأخــوذ مــن انعــدام الت�سبيب و ق�ســور الت�سبيب، 

بدعوى اأن القرار املطعون فيه يفتقر اإىل التاأ�سي�س ومن جهة اأخرى قد �سهى 
عن الرد عن دفوعات الطاعن و مل يناق�سهــا.

الوجــه الثــالث : املاأخــوذ مــن انعــدام الأ�ســا�ص القانونــي،
 مفاده اأن القرار املطعون فيه قد اعتمد يف تاأ�سي�سه على اأحكام املادة 624 
اأمام الق�سم اجلزائي و الذي ف�سل  اأن النزاع احلايل كان مطروحا  ق م، علما 
فيه مبوجب القرار املوؤرخ يف 2010/08/03 و القاعدة هي اأن التقادم ل ي�سري 
بالن�سبة ملن ي�ستطيع املطالبة بحقه فكلما وجد ظرف مينع الدائن من املطالبة 
بحقه فاإنه يجب وقف التقادم، بالإ�سافة اإىل اأن التقادم الذي اأ�س�س عليه هـــذا 
التي قيدهـــا  الدعوى  فاإن  القرار ي�سطدم مببداأ اجلزائي يقيد املدين ومن ثم 

الطاعـــن يف 2010/09/19 اأمام الق�سم املدين جاءت يف الآجــــال.
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وعليـــــه فــاإن املحكمــة العلــيـــــا
عــن الوجـه املثـــار تلقائيا من طــرف املحكمــة العليـــا : واملاأخوذ مــن 

خمالفـــة القانـــون،
حيث يتبني من واقع امللف اأن الطاعن )ز.ج( قد طالب باإلزام املطعون �سده 
)�س.ج( باأن يوؤدي له حتت �سمان موؤمنة �سيارته العامة للتاأمينات املتو�سطية " 
GAM " مبلغ التعوي�س الذي حددته اخلربة من اأجل اإ�سالح ال�سرر الذي اأ�ساب 

حافلته جراء حادث املرور الذي ت�سبب فيه املطعون �سده املذكور اأعاله واأدين من 
اأجله جزائيا. غري اأن ق�ساة ال�ستئناف بقرارهم حمل الطعن بالنق�س قد األغوا 
قبــــول  بعدم  جديد  من  ق�سوا  و  لطلبه  ا�ستجاب  الذي  درجة  اأول  حمكمة  حكم 
الدعوى  لتقادمها مبرور اأكرث مــن ثالث �سنوات تاأ�سي�سا على املــــادة 624 ق م 
املوؤرخ يف 1995/01/25 و املتعلق بالتاأمينات  و املادة 27 من الأمر رقم 07/95 

بعد اأن اعتربوا اأن الدعوى نا�سئة عن عقد التاأمني.
لكن حيث اأن الأمر على خالف ما ذهب اإليه ق�ساة املجل�س اإذ الدعوى مل 
تكــــن بني طريف عقد التاأمني، اإذ هي دعوى مبا�سرة رفعها امل�سرور من اإ�سابـــة 
من الأمر   56 حافلته على املوؤمن يف تاأمني امل�سوؤولية املن�سو�س عليها يف املادة 

رقم 07/95 و هذه الدعوى ت�ستند اإىل القانون ل اإىل عقد التاأمني.
و حيث اأنه ما دامت الدعوى مل تن�ساأ عن عقد التاأمني فهي ل تخ�سع للتقادم 
الثالثي املن�سو�س عليه باملادة 624 من القانون املدين و املادة 27 من الأمر رقــم 
07/95 واإمنا تخ�سع من حيث التقادم للقواعد العامة و حتديدا املادة 308 ق م.

وحيث اأن ق�ساة جمل�س ق�ساء تيارت بق�سائهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا 
اإىل مناق�سة الأوجـــه  القانون مما يعر�س قرارهم للنق�س والإبطال دون حاجة 

املثارة من طرف الطاعنني.
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فلهــــــذه الأ�سـبـــــــاب
قـــررت املحكمـــة العليــــا :

قبول الطعن �سكال، ويف املو�سوع نق�س واإبطال القرار املطعون فيه ال�سادر 
بتاريخ 2011/03/21 من جمل�س ق�ساء تيارت و اإحالة الق�سية و الأطراف على 
نف�س املجل�س م�سكال من هيئة اأخرى للف�سل فيها من جديد طبقا للقانون وحتميل 

املطعون �سدهما امل�ساريف الق�سائيــــة.
بــذا �ســدر القرار ووقـع الت�سريح به يف اجلـل�سـة العلنية املنعقدة بتــاريخ 
الواحد والع�سرون من �سهـر جوان �سنة األفيـن واثني ع�سر من قبل املحكمة العليا- 

الغرفــة املدنيــة-الق�ســم الأول-واملرتكبــة مــن ال�ســــــادة : 

بوزيانــــــي نذيـــــــــر                                                  رئي�س الغرفة رئي�سا مقـــررا 
�سعـــدعزام حممـــد                                                 م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 
كراطـــار خمتاريـــة                                                  م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
حفيــــــان حممـــــــــد                                                 م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 
زرهونـــي زوليخـــــة                                                  م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

بحـ�ســــور ال�سيــد : رحميـــن اإبراهيــــم-املحـامـي  الـعـام، 
ومب�سـاعدة ال�سـيـــــد : حف�ســـة كمــــال-اأميـن الـ�سبـط. 
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