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ملف رقـم 698552 قرار بتاريخ 2011/09/08
ق�سيــة ال�سركة اجلزائرية لتاأمينات النقل "كــات" �ســد �سركــة "البــاف"

املو�ضـوع : اإثبـات - التـزام - ديـن - تـاأمني - �ضهـادة تاأمني.
اأمر رقــم : 75-58 )قانون مدين(، املــادة : 323، جريــدة ر�سميــة عــدد : 78.

ن له �ضهادات التاأمني قرينة على تخل�ضه مــن  املبــداأ : حيازة املوؤمَّ
اللتـزام بدفـع مقابـل التاأمني.

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

عكنــون، اجلزائــر.
بعد املداولة القانونية اأ�سدرت القرار الآتي ن�سه:

بنــاء على املــواد 349 اإىل 360 و377 اإىل 378 و 557 اإىل 581 من قانــون 
الإجــراءات املدنيــة.

بعد الطالع على جمموع اأوراق ملف الدعوى، وعلى عري�سة الطعن بالنق�س 
املودعـــة بتاريخ 2010/04/06 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون 

�ســــده.
 بعد ال�ستماع اإىل ال�سيد ذيب عبد ال�سالم امل�ست�سار املقرر يف تالوة تقريره 
املكتـــوب واإىل ال�سيدة �سحراوي الطاهر مليكة املحامية العامة يف تقدمي طلباتها 

املكتوبة الرامية اإىل نق�س القرار املطعون فيه.
وعلـيــه فــاإن املحكمــة العلـــيـــا

حيـــث طعنت ال�سركـــة اجلزائرية لتاأمينـــات النقل يف القـــرار ال�سادر عن 
املجل�ـــس الق�سائـــي لعنابة يف 15 اأكتوبر 2008 املوؤيد حلكـــم حمكمة الذرعان يف 

24 اكتوبر 2007 الذي رف�س دعواها،
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حيث اأن الطعــن ا�ستوفــى الأ�سكــال والآجــال القانونيــة.
وحيث اأن الطاعنــة تثيــر  وجهني للطعـــن.

عـن الوجـه الأول: املاأخـوذ مـن ق�ضـور الأ�ضبـاب،
حيث اأن الطاعنة تعيب على القرار املطعون فيه عدم رده على دفعها املتعلق 

بعدم تقدمي املطعون �سدها ملا يثبت تخل�سها من الديــن.
ولكـــن حيث اأن القـــرار املطعون فيه رد مبا فيه الكفاية علـــى الدفع املثار ملا 
اأ�س�ـــس ق�ساءه على كـــون ت�سليم �سهـــادات التاأمني للمطعون �سدهـــا يعني �سمنيا 

ت�سديد امل�ستحقات، وعليه، فالوجه املثار غري موؤ�س�س.
عـن الوجـه الثانـي : املاأخـوذ مـن خمالفـة القانـون الداخلـي،

حيـــث اأن الطاعنــة تعيب على القرار املطعون فيـــه خمالفة املادة 323 مــن 
القانون املدين التي تن�س على اأنه على الدائن اإثبات اللتزام وعلى املدين اإثبات 
التخل�س منه، ومادام اأن املطعون �سدها مل تثبت التخل�س من الدين فكان علــى 
الق�ســـــاة اأن ياأخـــذوا باإثبات هذا الدين مع املالحظة اأن هـــذه العملية ذات طابع 
جتــاري تت�سف بالثقة و الئتمان يعني الت�سديد غري الفوري واأنها تخ�سع حلريــة 

الإثبــات.
ولكـــــن حيث اأن القرار املطعون فيه مل يخالف الن�ـــس املذكور ملا اعتبــر اأن 
اكت�ساب �سهادات التاأمني من طرف املوؤمن له يعترب قرينة على دفع مقابل التاأمني،

وعليــه، فالوجــه املثــار غيــر مــوؤ�س�س.
فلهــــذه الأ�ضـــبــــــاب

تق�ضــي املحكمــة العليــــا : 
بقبول الطعن �سكال وبرف�سه مو�سوعا و باإبقاء امل�ساريف على الطاعنــة.

بذا �سدر القـرار ووقــــع الت�سريح بـه فـي اجلـل�سـة العـلنيـة املنعقــدة بتاريخ 
الثامن من �سهر �سبتمرب �سنة األفني و اإحدى ع�سر من قبل املحكمة العليـا- الغرفــة 

التجارية والبحرية-واملرتكبة من ال�سـادة : 
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ذيب عبـد ال�سـالم                                                   رئـي�س الغرفـة رئي�سـا مقــــررا
معلـــم ا�سماعيـــــل                                                    م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
جمبــــر حممــــــــــد                                                    م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
بعطـــو�س حكيمـــة                                                     م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
كدرو�ســي حل�ســن                                                    م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
نــــــــوي ح�ســــــــــان                                                    م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا

بح�ســور ال�سيــدة : �سحــراوي الطاهــر مليكــة- املحـامــي العــام، 
ومب�ساعــدة ال�سيــد : �سبــاك رم�ســان-اأميـن ال�سـبط. 
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