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ملف رقـــم 673874 قـــرار بتاريخ 2011/07/21
ق�سيـــة ال�سركـــة اجلزائريـة لتاأمينـــات النقــل "كـــات"
�ســـد )ف.ح(، )ف.م( وال�سركـــة الوطنيـــة للتاأمني 

املو�ســوع : ا�ستئنـــاف-تاأميـن-تاأميـــن امل�سوؤوليــة املدنيـــة- �سمـــان.
قانـــون رقـــم : 08-09 )اإجراءات مدنية و اإدارية(، املادة : 332، جريدة ر�سميـــة 

عــــــدد : 21.
)تاأمينـــات(، املـــادة : 56، جريـــدة ر�سميـــة عـــدد : 13. اأمـــر رقـــم : 07-95 

املبــداأ: يحق ل�سركــة التاأمني، باعتبارها �سامنة، الطعن وحدهــا 
بال�ستئنــاف، عنــد توفــر امل�سلحــة.

ل يتوقف قبــول ا�ستئناف �سركـــة التاأمني علــى اإدخــال 
َّن لـــه يف الق�سيــــة. املوؤمــ

اإن املحكمــــــة العـلـيــــــــــا 
 يف جل�ستها العلنية املنعقدة مبقرها �سارع 11 دي�سمرب 1960، الأبيار، بــن 

عكنــون، اجلزائــــر.
بعــد املداولــة القانونيــة اأ�ســدرت القــرار الآتــي ن�ســه :

بنــاء على املواد 349 اإىل 360 و377 اإىل 378 و557 اإىل 581 من قانــون 
الإجــراءات املدنيــة والإداريــة.

بعد الطالع على جمموع اأوراق ملف الدعوى، و على عري�سة الطعن بالنق�س 
املودعة بتاريخ 2009/12/03.

بعد ال�ستماع اإىل ال�سيد �سعد عزام حممد امل�ست�سار املقرر يف تالوة تقريره 
املكتوب و اإىل ال�سيد حممد بن �سامل املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبــة.
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النقل" كات"ممثلة  للتاأمينات  اجلزائرية  ال�سركة   -1 من  كل  طلب  حيث 
بوا�سطــة  )ا.ل(  -2-امل�سمى  وزو  تيزي  وكالة   2110" رمــز  مديرها  بوا�سطــة 
جمل�س  من  �سادر  قرار  نق�س  ذهبية  �سعدون  طاهمي   : الأ�ستاذة  حماميتهما 
ق�ساء بومردا�س يف 2009/02/10 الذي ق�سى ح�سوريا يف ال�سكل : بعدم قبول 
ال�ستئناف وامل�ساريف على امل�ستاأنفني وذلك ب�سبب عدم ذكر اأحد طريف الدعوى 

وهو املدعي عليه )ح.ا( �سائق ال�ساحنــة. 
حيث اأن املطعون �سدهما بوا�سطة الأ�ستاذة منقلتي ع�سايبو طالبت برف�س 

الطعــــن.
حيث اأن النيابــة العامة يف طلباتها املكتوبة طالبت برف�س الطعــــن.

القانونية لذلك يتعني قبولــــه  اأو�ساعه  ا�ستوفى  بالنق�س  اأن الطعن  وحيث 
�سكــــال.

وحيث ت�ستنــد الطاعنــة يف طلبها اإلــى وجهني للطعــن :
الوجـه الأول :  املاأخوذ من خمالفة قاعدة جوهرية يف الإجراءات،

 كون القرار ذكر �سمن القرار املواد141 ق اإ ج م القدمي و التي ل جمال لها 
للتطبيق يف ق�سية احلال، كما متت الإ�سارة اإىل املواد 146 من ق اإ ج م القدمي 
دون ذكـــر الوقائع املطبق عليها مما يجعل القرار خمالفا لقواعد جوهريـــة يف 

الإجـــراءات ي�ستـــوجب نق�ســـه.
الوجــه الثانــي : املاأخــوذ مــن انعــدام الأ�ســا�ص القانونــي،

كـــون الق�ساة عند رف�سهم لال�ستئناف لعدم اإدخال اأحد اأطراف الدعــوى 
يف ال�ستئناف ا�ستندوا بالقول اأنه من الثابت فقها وق�ساء دون حتديد هذا الفقــه 
اأو الجتهـــاد الق�سائـــي امل�ستند عليه وبالتالــــي القرار منعدم الأ�سا�س القانونـــي 

ي�ستـــوجب نق�س.
علـيــــه فـــــاإن املحكمـــــة العليــــا

عـــن الوجه الثانـــي : املاأخـــوذ من انعــدام الأ�سا�ص القانوين واملـــوؤدي 
وحده للنق�ص دون حاجـة ملناق�سـة الوجــه الأول :
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حيث من املقرر قانونا اأن ال�ستئناف من جانب واحد ل ي�سار به امل�ستاأنف 
ما دامت له م�سلحة يف ذلك.

وحيث الثابت يف ق�سية احلال اأن امل�ستاأنفة �سركة تاأمني نقل"كات" ا�ستاأنفت 
حكم 2008/10/22 الذي حكم عليها ب�سفتها �سامنة ملوؤمنها امل�سمى )ح.ا(.

حيث بذلك تكون لها م�سلحة ف�سال عن اأنها �سامنة وبالتايل يجوز لها اأن 
ت�ستاأنف وحدها دون اإدخال موؤمنها وعليه فاإن ق�ساة املو�سوع عندما خالفوا هذه 
القاعدة يكونون بذلك مل يوؤ�س�سوا قرارهم طبقا للقانون مما يتعني نق�س قرارهم.

حيث اأن امل�ساريف الق�سائية على املطعون �سدهمــــا.
فلهــــــذه الأ�ســـــبــــــــاب

قـــررت املحكمـــة العليـــا :
قبـــول الطعـــن بالنق�س �سكــــــال.

ويف املو�سوع : بنق�س واإبطال القرار ال�سادر من جمل�س ق�ساء بومردا�س 
بتاريخ 2009/02/10 رقم 8/3439 واإحالة الق�سية والأطراف على نف�س املجل�س 

م�سكال من هيئة اأخرى للف�سل فيها من جديد وطبقا للقانون.
وامل�ســـاريف الق�سائيـــة علـــى املطعـــون �سدهمــــــا.

بذا �سدر القـرار ووقع الت�سريح بـه فـي اجلـل�سـة العـلنيـة املنعقدة بتـاريخ 
األفيـن و اإحدى ع�سر من قبل املحكمة  الواحد والع�سرون من �سهر جويـليـة �سنة 

العليـا-الغرفة املدنية-الق�سم الأول-واملرتكبة من ال�ســادة : 
بوزيانــــــي نذيـــــــــر                                                      رئيـــ�س الغرفـــة رئي�ســــــا 
�سعـــد عزام حممد                                                      م�ست�ســــــــــــارا مقـــــــــــررا
كراطـــار خمتاريـــة                                                      م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
حفيــــــان حممـــــــــد                                                     م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
زرهونـــي زوليخــــــة                                                     م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

بح�ســـور ال�سيـــد : حمـــدي با�ســـا الهــادي-املحامــي العام، 
ومب�ساعدة ال�سيــد : حف�ســة كمــال-اأمـني ال�سبط. 
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