
184
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الأول 2014

ملف رقــم 0870327 قرار بتاريخ 2014/04/16
ق�سيـــة ال�سركــة ذ.م.م اأوتـــي رانت كــار 

�سـد ال�سركــة الدوليـة للتاأمني واإعـادة التاأمني "�سيــار" 

املو�ضـوع : تاأمني-عقــد تاأمني �ضامــل-تعوي�ص عــن �ضرقة �ضيـــارة.

اأمــر رقم : 75-58 )قانون مدين(، املــادة : 106، جريدة ر�سمية عــدد : 78.
اأمــر رقم : 95-07 )تاأمينات(، املادتــان : 12 و38، جريدة ر�سمية عــدد : 13.

املبــداأ : ت�ضمن �ضركة التاأمني التعوي�ص عن الأ�ضرار الناجمة عن 
نـة بعقـد تاأمني �ضامـل. �ضرقـة �ضيـارة موؤمَّ

يعـد الن�ضب املـوؤدي اإلـى فقـدان �ضيـارة �ضرقــة.

�ضركــة التاأمــني ملزمــة بدفــع التعوي�ــص عــن ال�ضيــارة 
امل�ضروقة عـن طـريق الن�ضب.

اإن املحكمـــة العـلــيـــــا
يف جل�ستهـــا العلنية املنعقدة مبقرها �سارع 11 دي�سمرب 1960، الأبيار، بــن 

عكنــــون اجلزائــر.
بعــد املداولــة القانونيــة اأ�ســدرت القــرار الآتــي ن�ســــه :

بنـــاء على املـــواد 349 اإىل 360 و 377 اإىل 378 و557 اإىل 581 من قانون 
الإجــراءات املدنيــــة والإداريــة.
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بعـــد الطـــالع على جممـــوع اأوراق ملـــف الدعـــوى، و على عري�ســـة الطعن 
بالنق�ـــس املودعـــة بتاريـــخ 2013/10/02 وعلـــى مذكـــرة الرّد التـــي تقدمت بها 

حمامية املطعون �سدهــــا.
بعـــد ال�ستمـــاع اإىل ال�سيـــدة زرهوين زوليخـــة امل�ست�سارة املقـــررة يف تالوة 
تقريرهـــا املكتـــوب واإىل ال�سيـــد بـــوراوي عمـــر املحامـــي العام يف تقـــدمي طلباته 

املكتوبــــة.
وعلـــيــه فــاإن املحكمــة العلـــيـــا

حيـــث طلبت الطاعنة ال�سركـــة ذات امل�سوؤولية املحـــدودة " اأوتي رانت كار" 
املمثلة مبديرها، بوا�سطة حماميتها الأ�ستاذة حريد فطومة املعتمدة لدى املحكمة 
العليـــا ، نق�س القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ســـاء بومردا�س الغرفة املدنية بتاريخ 
2012/10/16 فهر�س رقم 1832/12 القا�سي نهائيا ح�سوريا بقبول ال�ستئناف 
�ســـكال ويف املو�سوع تاأييد احلكـــم امل�ستاأنف ال�سادر عن حمكمـــة الرويبة بتاريخ 
19/12/2011 رقـــم 2011/5850  الذي ق�سى برف�ـــس الدعوى لعدم التاأ�سي�س 

وحتميل امل�ستاأنفة امل�ساريف الق�سائيــــة.
حيث قدمت املطعون �سدها بوا�سطة حماميتها الأ�ستاذة بوزيد ليديا رف�س 
الطعـــن بالنق�س لعـــدم التاأ�سي�س ولعدم وجـــود يف امللف ما يثبـــث ح�سول اإجراء 
تبليغهـــا ر�سميـــا ملحامية الطاعنة تعـــنّي عمال باملادة 568 الفقـــرة 01 من قانون 

الإجراءات املدنية والإدارية عدم قبولها.
حيـــث قدمت النيابـــة العامة طلباتهـــا املكتوبـــة الراميـــة اإىل رف�س الطعن 

بالنق�س.
حيث ا�ستوفـــى الطعن بالنق�س اأ�سكاله واأو�ساعـــه القانونية لذا فهو مقبول 

�سكــــال.
حيث ت�ستنــد الطاعنــة يف طلبها اإلــى ثالثـة اأوجــه للنق�ص.
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الوجــــه الأول : املاأخــوذ من خمالفــة القانون الداخلــي طبقا للمادة 
358 الفقرة 05 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية:

مفـــاده اأن ق�ســـاة املجل�ـــس خالفـــوا اأحكام املـــادة 106 من القانـــون املدين 
07 املتعلـــق بالتاأمينات ملا بـــرروا ت�سريحهم  ـ  واملادتـــني 12 و38 مـــن الأمـــر 95 
بعـــدم تاأ�سي�س دعوى الطاعنة بكون الن�سب والحتيـــال لي�س من الأخطار املوؤمن 
منها ، ذلك اأن ال�سيارتني املطالب بالتعوي�س عنهما ، موؤمنتني بعقد تاأمني ي�سمل 
�سمان جميع الأخطار وفقدان الطاعنة لهاتني ال�سيارتني ما هو اإل �سرقة ، وطبقا 
07 املطعون �سدها ملزمة  ـ  للمادتـــني 106 مـــن القانون املدين و12 من الأمر 95 
بتعوي�ـــس الطاعنـــة ، ولها وفقا املادة 38 من ذات الأمر اأي 95 /07 اأن حتل حمل 

املوؤمن لها يف احلقوق والدعاوي جتاه امل�سوؤولني يف حدود التعوي�س املدفوع لها.
الوجـــه الثاين: املاأخوذ من ق�ضــور الت�ضبيب طبقا للمادة 358 الفقرة 

10 مـن قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
بدعـــوى اأن ق�ساة املجل�س ق�سروا يف ت�سبيب قرارهم ملا اكتفوا بالقول " اأن 

عقد التاأمني ل يغطي ول ي�سمل الن�سب والحتيال بل ل يغطي اإّل ال�سرقــة...".
الوجـــــه الثالــث : املاأخــوذ مــن انعــدام الأ�ضا�ص القانــوين طبقا 

للمـادة 358 الفقـرة 08 مـن قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
بدعـــوى اأن ق�ساة املجل�ـــس مل يوؤ�س�سوا قرارهم على مـــادة قانونية ـ واكتفوا 
بالقـــول اأن الن�سب والحتيال غري موؤمن منه ـ دون مناق�سة القوانني التي اأ�سارت 

اإليها الطاعنة يف عري�سة ال�ستئناف ومذكرة الــرد.
عـن الأوجـــــه الثالثـة جمتمعـة لرتباطهــا :

حيـــث ي�ستخل�ـــس من وقائـــع الق�سيـــة والقرار املطعـــون فيه املوؤيـــد للحكم 
امل�ستاأنف، اأن دعوى احلال ترمي اإىل طلب الطاعنة اإلزام �سركة التاأمني املطعون 

�سدها.
بتعوي�سهـــا عن قيمـــة �سمان ال�سيارتـــني اللتان تعر�ستا لل�سرقـــة با�ستعمال 

الن�سب والحتيال ، واملوؤمن عليهما لديها بعقد تاأمني ي�سمل جميع الأخطــار.
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حيـــث دفعت املطعـــون �سدها بعـــدم تاأ�سي�س الدعوى كون فقـــدان الطاعنة 
لل�سيارتـــني حمـــل النزاع ، ناجت عـــن واقعة ن�ســـب والحتيال مقرتفـــة من طرف 
املدعـــو )ا.ا( واملـــدان جزائيا ب�ساأنها وعقد التاأمني عـــن جميع الأخطار ل يغطي 

هذا اخلطر ، كما اأن �سروط التعوي�س عن خطر ال�سرقة غري متوافــرة.
حيث تبني من القرار املطعـــون فيه اأن ق�ساة املجل�س علّلوا ق�سائهم برف�س 
الدعـــوى لعـــدم التاأ�سي�س بالقـــول " اأن عقـــد التاأمني ل يغطـــي ول ي�سمل الن�سب 
والحتيال" وفعال بهذا التعليل مل ياأتوا باأ�سباب كافية حلمل قرارهم اإذ مل يبّينوا 
ال�سند القانـــوين املعتمد يف اإعفائهم �سركة التاأمـــني املطعون �سدها من اللتزام 
ب�سمـــان ال�سرر الناجم عن �سياع ال�سيارتني ب�سبب ا�ستعمال الن�سب والحتيال، 
كمـــا اأنهـــم مل يح�سنـــوا تطبيق القانـــون ، ذلك اأنه وفـــق املادة 05 فقـــرة 04 من 
ال�سروط العامة لعقد تاأمني ال�سيارات يف حالة �سرقة ال�سيارة املوؤمنة بعقد تاأمني 
�سامل ت�سمن �سركة التاأمني الأ�سرار الناجتة عن فقدانها ، وال�سرقة يف مفهومها 
القانـــوين هي �سلب ال�سيء من مالكه اأو حائزه خل�سة و فقدان الطاعنة لل�سيارتني 
املوؤمـــن عليهما عن جميع الأخطار احلا�سل با�ستعمـــال الن�سب والحتيال مبثابة 
�سرقـــة ، لأن الن�سب والحتيـــال يعد الو�سيلة امل�ستعملـــة لختال�س ال�سيارتني من 
املوؤمـــن لها الطاعنة ولذلك تكـــون املطعون �سدها ملزمـــة بتعوي�س الطاعنة عن 
ال�ســـرر الناجم عن خطـــر ال�سرقة املوؤمن منه وعليه يتعـــنّي نق�س واإبطال القرار 

املطعــون فيــــه.
حيـــث اأنه طبقا للمادة 378 من ق، اإ، م و اإ خا�سر الطعن يتحمل امل�ساريف 

الق�سائية. 
فلهــــــذه الأ�ضــبــــاب

قـــررت املحكمـــة العليــــا:
قبــول الطعن �سكال ومو�سوعـــا ونقـ�س واإبطال القرار املطعون فيه ال�سادر 
عن جمل�س ق�ساء بومردا�س الغرفة املدنية بتاريخ 2012/10/16 واإحالة الق�سية 
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والأطراف على نف�س املجل�س م�سكال من هيئة اأخرى للف�سل فيها من جديد طبقا 
للقانــــون.

وحتمــيل املطعــون �ســده امل�ســاريف الق�سائيــة.
بـــذا �ســــــدر القـــرار و وقـــع الت�سريـــح بـه فـي اجلـل�ســــة العـلنيـــة املنعقـــدة 
بتــاريـــــخ ال�ساد�ـــس ع�سر مـــن �سهـــــر اأفـريــل �سنـــــة األفيـن واأربعـــة ع�سر من قبل 

املحكمة العليـــا-الغرفة املدنية-الق�سم الأول-واملرتكبة من ال�ســـــادة :

بــــوزيانـــي نذيــــر                                                                رئيــ�س الغرفــة رئي�ســا
زرهونــي زوليخــة                                                               م�ست�ســـــارة مقـــــــــررة
كراطار خمتاريــة                                                               م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــارة
حفيــــان حممــــــد                                                               م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــارا

بحـــ�ســور ال�سيــــد : مو�ستريي عبد احلفيظ-املحامــي الــعـــــام،
و مب�ســـاعـــد ة ال�ســـيد : حف�سة كمال-اأمـــيـــن الــــ�ســـبــط.
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