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ملف رقـم 0897212 قــرار بتاريخ 2013/09/19
  CAAT ق�سيــة ذوي حقوق )ب.م( �سد ال�سركة اجلزائرية لتاأمينات النقــل

املو�ضـوع : حــادث مــرور ج�ضمانـي - دعـوى التعــوي�ض - تقــادم.
اأمــــر رقــــم : 75-58 )قـانـون مـدنـي(، املــادتـــــان : 133 و624، جـريــدة ر�سميـة 

عــدد : 78.
قانـون رقـم : 05-10 )قانون مدين، تعديل وتتميم(، املــادة : 38، جريدة ر�سميـة 

عــدد : 44.

املبــداأ : ل ت�ضقط دعوى التعوي�ض عن حادث مرور، اأدى اإىل وفاة، 
مبرور ثلث �ضنوات، بالن�ضبة لذوي حقوق املتوفى.

اإن املحكمـــة العـلــيـــا
يف جل�ستهـا العلنية املنعقدة مبقرها �سارع 11 دي�سمبـر 1960، الأبيار، بــن 

عكنـون،اجلزائـر.
بعـد املداولـة القانونيـة اأ�سـدرت القـرار الآتـي ن�ســه :

بنـاء على املواد 349 اإلـى 360 و377 اإلـى 378 و557 اإلـى 581 مـن قانـون 
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة .

بعد الطالع على جمموع اأوراق ملف الدعوى، و على عري�سة الطعن بالنق�س 
املودعة بتاريخ 2012/11/07.

بعــــد ال�ستمـاع اإىل ال�سيـد حفيـان حممـد امل�ست�سـار املقـرر يف تالوة تقريـره 
املكتـوب واإىل ال�سيد بوراوي عمر املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبـة.

حيث طلب ذوي حقوق املتوفى)ب.م( وهم والده )ب.ع( ووالدته )ب.م.م(، 
بوا�سطـة حماميهــم الأ�ستاذ بن ال�سحراوي يو�سف، املعتمد لـدى املحكمة العليـا، 
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نق�ـــس قـرار �ســـادر بتاريـــخ 2010/11/07 مـن جمل�س ق�ســــاء الأغـواط يق�سـي 
ح�سوريـا نهائيا يف ال�سكل قبول ال�ستئنـاف.

ويف املو�ســــوع : اإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ســـاء من جديد برف�س الدعوى 
الأ�سليـة ل�سقوطهمـا بالتقـادم.

واجلديـــــر بالإ�ســارة اأن حمكمــــة نف�س املدنيـة قـد اأ�ســــدرت حكمـا بتـاريخ 
2009/05/05 يق�سي باإلزام املدعي عليه )م.م( حتت م�سوؤولية امل�سوؤول املدنـي 
ات�ســـالت اجلزائر وحـــدة الأغواط حتت �سمـــان ال�سركة اجلزائريـــة للتاأمينات 

النقل كات اأن توؤدي للمدعيان مبلغ 590.000 دج تعوي�س عن جممل الأ�سـرار.
وحيث اأن املطعـــون �سدها ال�سركة اجلزائريـــة للتاأمينات النقل لكات غري 

ممثلة رغم تبليغها بعري�سة الطعن بالنق�س وفقا لأحكام املادة 564 ق اإ م اإ.
وحيث اأن النيابة العامة قدمت طلباتها املكتوبة الرامية اإىل رف�س الطعن.

وحيث ي�ستند الطاعن يف طلبه اإلــى وجهن للنق�ض.
الوجـه الأول : خمالفـة القانـون،

الفــرع الأول : مفـاده اأن املادة 10 من قانون الإجراءات اجلزائيــة تن�س 
على اأنـــه "تتقادم الدعوى املدنية وفق اأحكام القانون املدين" وتن�س املــادة 133 
من القانون املدين "ت�سقط دعوى التعوي�س بانق�ساء 15 �سنة من يوم وقوع الفعــل 

ال�سـار".
الفــرع الثاين : مفـــاده اأنه �سدر بتاريـــخ 2008/06/01 حكما عن ق�سم 
اجلنـــح ق�سى بعدم جواز معار�سة الطاعنني، مما جعلهم اأن يتوجهوا اإىل الق�سم 

املدين لرفع دعوى يف 2009/01/20.
و من املقرر قانونا يف املادة 317 ق م اأنه "ينقطع التقادم باملطالبة الق�سائية 
ولـــــو رفعت الدعـوى اإىل املحكمة غري خمت�سة ومـــن املقرر قانونا يف املــادة 319 
ق م اأنه "اإذا انقطع التقادم بداأ تقادم جديد ي�سري من وقت انتهاء الأثر املرتتب 

علـى �سبب النقطــاع".
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الوجـه الثانـي : ق�ضـــور الت�ضبيب، 
بدعـــوى اأن عري�ســـة ال�ستئناف خاليـــة من ا�سم ولقب و�سفـــة املدعي عليه 
الأ�سلــــي )م.م( واأن اإغفـــال امل�ستاأنفـــة ال�سركة اجلزائرية لتاأمينـــات كات لهـذه 
البيانـــات ذلـــك اأن احلكـــم امل�ستاأنف فيه �ســـدر بني طريف الطعـــن بالنق�س زائد 
)م.م(، يعيق القا�سي يف التحري يف الوقائع والقاعدة القانونية الواجبة التطبيق.

وعلـيــه فـــاإن املحكمـــة العليــــا
يف ال�ضكـــل :

حيث اأن الطعـن بالنق�س قد ا�ستوفى اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكال. 
يف املو�ضـوع :

عـن الفرع الأول من الوجـه الأول : املاأخـوذ من خمالفة القانـون 
للأهميــة،

حيث مـن املقرر قانونـــا طبقا لأحكام املادة 133 من القانون املدين ت�سقط 
دعوى التعوي�س بانق�ساء خم�سة ع�سر �سنة من يوم وقوع الفعل ال�سار.

وحيث وكما هو ثابت من وقائع الق�سية، اأن الطاعنان رفعا دعوى �سد �سائق 
مركبة موؤمنة لـــدى املطعون �سدها ال�سركة اجلزائرية للتاأمينات النقل من اأجــل 
اإلزامهما بدفع لهما التعوي�س عن ما اأ�سابهما من �سرر اإثر حادث مرور اأدى اإىل 

وفـاة ابنهمـا القا�سـر )ب.م(.
وحيـــث اأن ق�ســــاة املجل�س انتهـــوا اإىل رف�س الدعـــوى ل�سقوطهـــا بالتقـادم 
ا�ستنـــادا اإىل اأحكام املادة 624 من القانون املدين كون اأن املهلة الواقعة بني وقوع 
احلـــادث يف 2003/08/05 وت�سجيل الدعوى بتاريخ 2009/01/20 قد جتـاوزت 

ثالثـة �سنـوات.
وحيث مــــا انتهى اإليه ق�ساة ال�ستئناف خمالف ملـــا تن�س عليه املـادة 133 
من القانون املدين ال�سالفة الذكر ذلك اأنه ل ت�سقط دعوى التعوي�س مبرور ثـالث 
�سنـــــوات بالن�سبة لــــذوي حقوق املتوفـى لأن م�ساألة التقـــادم امل�سقط امل�سار اإليــها 
مبوجـــب اأحكــام املـادة 624 من القانون املدين تتعلـــق باأطراف عقـد التـاأمني اأي 
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املوؤمن)�سركة التاأمني( واملوؤمن لـــه )امل�سوؤول( اعتبـار اأن عالقتهما ينظمها هذا 
العقد الذي يرتتب عنه التزامات يف ذمة كال منهما و الطاعنان لي�سا اأطرافا فيـه 

ومن ثمة غري معنيني بتلك اللتزامـات.
و متـــى كان كذلك يتعني الت�سريح بنق�ـــس واإبطال القرار املطعون فيـه دون 

احلاجة ملناق�سة الفرع الثاين من الوجه الأول و الوجه الثاين.
فلهـــذه الأ�ضــبــــــاب

قـررت املحكمـة العليـــا :
قبـول الطعـن بالنق�س �ضكــل.

ويف املو�ضـــوع : نق�ـــس واإبطـــــال القـرار املطعــــون فيـه ال�ســــادر بتــاريخ 
2010/11/07 من جمل�س ق�ساء الأغـــواط واإحالة الق�سية و الأطراف اإىل نف�س 

املجل�س م�سكال من هيئة اأخرى للف�سل فيها جمددا وفقا للقانـون.
حتميـل املطعـون �سدهـا امل�سـاريف الق�سائيـة.

بـــذا �سدر القرار ووقـــع الت�سريح به فــــي اجلل�سة العلنيـــة املنعقدة بتاريخ 
التا�ســـع ع�ســـر من �سهر �سبتمرب �سنة األفني وثالثة ع�سر مـــن قبل املحكمة العليا-

الغرفة املدنية- الق�سم الأول-واملرتكبة من ال�سـادة : 

بــوزيــــــــانــــي نــــذيــــر                                                       رئيــ�س الغرفــة رئي�ســــا 
حفيــــــان حممـــــــــــــــد                                                       م�ست�ســــــــارا مقـــــــــررا 
زواوي عبـد الرحمــان                                                       م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــارا
كراطــــــار خمتاريـــــــة                                                       م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــارة

زرهونــــــي زوليخــــــــــة                                                       م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

بح�سـور ال�سيـد : بـوراوي عمـر- املحامـي العــام،
ومب�ساعدة ال�سيد:  حف�سة كمال- اأمني ال�سبط. 
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