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ملف رقـــم 760238 قــرار بتاريخ 2011/10/06
ق�سيــــة موؤ�س�ســـة مينـــاء اجلزائـــر "اإيبــــــال"

�ســـد �سركـة كنـان �سمـال و�سركـــة التاأمينـــات للمحروقـــات "كـــا�س"

الناقل-م�سوؤوليــة  مناولة-م�سوؤولية  بحري-عقــد  نقــل   : املو�ســـوع 
موؤ�س�ســة املينــاء-دعــوى الرجــــوع.

قانــون رقــم : 98-05 )بحري، تعديل و تتميم(، املـادة : 915 فقــــرة 1، جريــــدة 
ر�سميــة عــدد : 47.

اأمــر رقــم : 76-80 )قانــون بحــري(، املــادة : 744، جريــدة ر�سميــة عــدد : 29 
ل�سنــــة 1977.

املبداأ: ل يعد املر�سل اإليه طرفا يف عقد املناولة، املربم بني الناقل 
وموؤ�س�ســـة املينــــاء.

ل ميكـن املر�ســل اإليــه اأو �سركــة التاأميــن احلاّلــة حملــــه، 
مقا�ســـاة موؤ�س�سة املينـــاء، للمطالبة بالتعوي�سات عن اخل�سائـــر 

الالحقـــة بالب�ساعـــة.

يتعني علــى الناقل، عند القت�ســاء، رفع دعــوى الرجــوع 
علــى موؤ�س�ســة املينـــاء.

اإن املحكمــة العـلـيــــــا
يف جل�ستها العلنية املنعقدة مبقرها �ســارع 11 دي�سمرب 1960، الأبيار، بــن 

عكنــــون، اجلزائــر.
بعــد املداولــة القانونيــة اأ�ســدرت القــرار الآتــي ن�ســه.
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بنــاء على املواد 349 اإلـــى 360 و 377 اإىل 378 و 557 اإىل 581 من قانــون 
الإجــراءات املدنيــة.

بعد الطالع على جمموع اأوراق ملف الدعوى، وعلى عري�سة الطعن بالنق�س 
وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون  املودعة بتاريخ 2011/01/27 

�سدهــــــا.
بعــد ال�ستمـــاع اإىل ال�سيد ذيب عبد ال�سالم الرئي�س املقرر يف تالوة تقريـره 
املكتوب واإىل ال�سيدة �سحراوي الطاهر مليكة املحامية العامة يف تقدمي طلباتها 

املكتوبــة الراميــة اإلــى رف�س الطعــــن.
عــــن  ال�سادر  القرار  يف  اجلزائر  مينــاء  موؤ�س�ســة  بالنق�س  طعنت  حيث 
املجل�س الق�سائــي للجزائر يف 18 اأكتوبــر 2008 القا�ســـي بتاأييد حكم حمكمــة 
�سيدي احممد املوؤرخ يف 03 دي�سمرب 2008 فيما ق�سى باإلزام الناقل كنان �سمال 
بتعوي�س اخل�سائر الالحقة باحلمولة واإلغاءه فيما ق�سى باإخراج موؤ�س�سة امليناء 
من اخل�سام والق�ســـاء من جديد باإلزامها بتعوي�س اخل�سائر املحكوم بها علــى 

الناقـــل اإلــى هــذا الأخيــر مببلغ 873.411,45 دج.
وعليــــــه فــاإن املحكمــة العلـــيــــــا

حيث اأن الطعــن ا�ستوفــى الأ�سكــال والآجــال القانونيــــة.
وحيــث اأن الطاعنــة تثيــر ثالثــة اأوجــه للطعــــن.

عن الوجه املثار تلقائيا من طرف املحكمة العليا : واملاأخوذ من خمالفة 
القانـــون،

التاأمينــــات  اأن �سركة  اأنـــه يتبني من الإجراءات املتبعة يف الدعـــوى  حيث 
للمحروقات التي اأقامت الدعوى وجهتها �سد كل من �سركة كنان �سمال وهي ناقل 

الب�ساعـة وموؤ�س�سة ميناء اجلزائر وهي موؤ�س�سة املناولــة.
وحيث اأن املدعية الأ�سلية التي حّلت حمل املوؤمن له للمطالبة بالتعوي�سات 
عن اخل�سائر التي حلقت الب�ساعة املنقولة، ل تربطها اأي عالقة مبوؤ�س�سة امليناء، 
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اإذ يتم اإبرام عقد املناولة بني الناقل وهذه الأخرية، وهو العقد الذي يكون املر�سل 
اإليه غري معني به، ومتى كان ذلك فاإنه ل ميكن للمر�سل اإليه اأو من يحل حمله 
اخل�سام  يف  اإدخالها  الناقل  على  يتعني  بل  امليناء  موؤ�س�سة  �سد  الدعوى  توجيه 
وممار�سة دعوى الرجوع عمال باملادة 744 من القانون البحري، وعليه، وبق�ساءه 

كما فعل يكون القرار املطعون فيه قد خالف القانون.
365 من قانــــون  اأنــــه لــم يبق ما يتطلب الف�سل فيه عمال باملادة  وحيث 

الإجــــراءات املدنيــــة والإداريــــة.
فلهــــــذه الأ�ســـبـــــــــــاب

تق�ســــي املحكمــــة العليــــا :
بقبول الطعن �سكال ونق�س واإبطال القرار املطعون فيه ال�سادر عن جمل�س 
ق�ساء اجلزائر بتاريخ 18 اأكتوبر 2009 دون اإحالة مع التمديد للحكم امل�ستاأنف.

 واإبقــــاء امل�ســــاريف علــــى املطعــــون �سدهمــــا. 
بــذا �سـدر القـرار ووقـع الت�سريح به فـي اجلـل�سة العـلنيـة املنعقـدة بتاريخ 
ال�ساد�س من �سهر اأكتوبر �سنة األفني و اإحدى ع�سر من قبل املحكمة العليـا- الغرفة 

التجاريــة والبحريــة-واملرتكبــة مــن ال�ســـادة : 

ذيب عبـــد ال�ســـــالم                                              رئــي�س الغرفــة رئي�سا مقـررا
معلـــــم ا�سماعيـــــــــل                                               م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 
جمبـــــــــــر حممـــــــــد                                              م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 
بعطــــــو�س حكيمـــــــة                                               م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
كدرو�ســــــي حل�ســــن                                               م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 
نـــــــوي ح�ســـــــــــــــــان                                               م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 

بح�ســور ال�سيــدة : �سحــراوي الطاهــر مليكــة-املحامــي العــام، 
ومب�ساعــدة ال�سيــد : �سبــاك رم�ســان-اأمني ال�سبط.
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