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ملف رقم 762970 قرار بتاريخ 2011/10/06
ق�سيـة جممع كنان �سد ال�سركة اجلزائرية للتاأمني واإعــادة التاأمني

ن واملوؤَمن له-تعوي�س-حق يف التقا�ضي.  املو�ضوع : تاأمني-حقوق املوؤمِّ
اأمــر رقـم : 95-07 )تاأمينـات(، املـادة : 118، جريـدة ر�سميـة عـدد : 13. 

التاأمني، حــدود  الـواجب دفعـه ل�ضركة  املبداأ : ل يتعـدى املبلغ، 
التعوي�س عن الأ�ضرار الالحقة بالب�ضاعة، املدفوع للمر�ضل اإليه،

ل حـق يف اأي تعـوي�س اإ�ضـايف عـن التاأخـر يف دفـع مبلـغ 
التعـوي�س، نتيجـة ممار�ضة احلق يف التقا�ضي، املكّر�س قانونـا.

اإن املحكمــــــة العـلــيــــــــا
 يف جل�ستهـــا العلنية املنعقدة مبقرها �سارع 11 دي�سمرب 1960، الأبيار، بـن 

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

بنـاء علــى املــواد 349 اإىل 360 و377 اإىل 378 و 557 اإىل 581 من قانـون 
الإجـراءات املدنيـة.

بعد الطالع على جمموع اأوراق ملف الدعوى، وعلى عري�سة الطعن بالنق�س 
املودعــة بتاريخ 2011/02/07 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعــون 

�سدهـا.
بعـــــد ال�ستماع اإىل ال�سيد ذيب عبد ال�سالم الرئي�س املقرر يف تالوة تقريره 
املكتوب واإىل ال�سيدة �سحراوي الطاهر مليكة املحامية العامة يف تقدمي طلباتهــا 

املكتوبــة الراميــة اإلــى رف�س الطعـن. 
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حيـــث طعـن بالنق�س جممع كنان يف القـــرار ال�سادر عن املجل�س الق�سائـي 
للجزائر يف 10 جوان 2008 الذي اأيد مبدئيا حكم حمكمة �سيدي احممــد املوؤرخ 
يف 25 مـــاي 2007 فيمـــا ق�ســى عليـــه مببلـــغ 3.748.096,19 دج واأ�ســاف مبلغ 

300000 دج تعوي�سـا.

وعليــه فــاإن املحكمــة العلـيــا
حيـــث اأن املطعــون �ســـده يثري عدم قبول الطعن �ســـكال لأن عري�سة الطعن 
بالنق�ـــس مل تت�سمن الطبيعـــة القانونية للمدعية واملدعى عليهـــا املمثل القانونــي 

للمدعية، خمالفة للمادة 314 من قانون الإجراءات املدنيـة.
ولكـــــن حيـــث اأن املطعون �سدها مل تقـــدم ما يثبت تبليغ مذكـــرة الرد التي 

تقدمت بها، مما يجعلها غري مقبولة �سكـــال. 
وحيث اأن الطعـن م�ستـويف الأ�سكـال والآجـال القانونيـة.

وحيث اأن الطاعـن يثيـر اأربعـة اأوجـه للطعــن.
عن الوجه الأول : املاأخوذ من خمالفة قاعدة جوهرية يف الإجراءات،
حيث اأن الطاعن يعيب على القرار املطعون فيه خمالفة املادتني 546 و 554 
من قانون الإجراءات املدنية لأن امل�ست�سار املقرر مل يودع تقريره يف اأمانة ال�سبط 

ثمانية اأيام قبل اجلل�سة ولأن القرار املطعون فيه مل ي�سري اإىل هذا الإيداع، 
و لكـــن حيث اأنه كان باإمكان الطاعن اإثـــارة الدفع بعدم اإيداع التقرير اأمام 
املجل�س ليت�سنى له متكينه من الطالع عليه، كما اأن عدم اإ�سارة القرار اإىل اإيداع 

التقرير تبقى بدون اأثر طاملا اأنه متت تالوته يف اجلل�سة.
وعليـه، فالوجـه املثـار غيـر مــوؤ�س�س.

عن الوجه الثاين : املاأخوذ من اإغفال اأ�ضكال جوهرية يف الإجراءات،
حيث اأن الطاعنة تعيب على القرار املطعون فيه خمالفة املادة 553 من قانون 

الإجراءات املدنية والإدارية لعدم ذكر طبيعتها القانونية وممثلها القانوين.
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ولكن حيث اأن الإجراء امل�سار اإليه يهدف اإىل متكني اخل�سوم من التقا�سي 
يف ظـــروف ت�سمن الوجاهية، وطاملا اأن الطاعـــن مار�س هذا احلق كامال فاإنــه ل 

ميكن اأن يتم�سك بال�سهو املذكــور.
 وعليـه، فالوجـه املثـار غيـر مــوؤ�س�س.

عن الوجه الثالث: املاأخوذ من الق�ضور يف الت�ضبيب مبا يف ذلك خمالفة 
القانــون،

حيـــث اأن هــذا الوجـــه يت�سمن حالتني للطعن خمالفة للمـــادة 5/565 مــن 
قانون الإجراءات املدنية والإدارية، وبالتايل يتعني عدم قبولــه.

عــن الوجــه الرابــع : املاأخــوذ مــن انعــدام الأ�ضــا�س القانونــي،
حيـــث يعيب الطاعن على القرار املطعون فيه منـــح املطعون �سدها تعوي�سا 
مببلغ 300.000 دج عن التاأخري يف دفع املبلغ املطلوب بينما الطعن يف القرار حق 
اإجرائـــي ل ميكن اعتباره تاأخريا تع�سفيا من جهة، واأن تعوي�س املطعون �سدها ل 

يكون اإل يف حدود ما دفعته للمر�سل اإليه املوؤمن لــه.
حيـــث يتبني فعـال من القرار املطعون فيـــه انه منح تعوي�سا اإ�سافة اإىل مبلغ 
اخل�سائـر التي حلقت الب�ساعة املنقولة على اأ�سا�س التاأخـر يف دفـع املبلـغ املطالب 
به، بينما ل ميكن ا�ستنتاج نية الإ�سرار باخل�سم من ممار�سة احلق يف التقا�سي 
املكر�س قانونا، من جهة، ومن جهة اأخرى فاإنه ل ميكن منح من حل حمل املر�ســل 
اإليـــه تعوي�سا عـــن الأ�سرار التي حلقت املر�سل اإليه بل فقـــط مقابل ما دفعه مــن 

مبالــغ لتعوي�س هذا الأخيــر.
وعليـه، يتعني نق�س القـرار مـن هـذا اجلـانب فقط.

فلهـــــذه الأ�ضــبـــــاب
تق�ضـي املحكمــــة العليــــا :

بقبول الطعن �سكال وبنق�س واإبطال القرار املطعون فيه ال�سادر عن جمل�س 
ق�ســـاء اجلزائر بتاريـــخ 10جـوان 2008 جزئيا وبدون اإحالـــة فيما منح املطعـون 

�سدهـا تعوي�سا قـدره 300.000 دج .
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واإبقـاء امل�سـاريف علـى الطاعــن. 
بــــذا �سدر القرار ووقــــع الت�سـريح بـه يف اجلل�سة العلنيـــة املنعقـدة بتـاريخ 
ال�سـاد�س من �سهر اأكتوبر �سنة األفني و اإحدى ع�سر من قبل املحكمة العليا-الغرفـة 

التجاريـة و البحريـة-واملرتكبـة مـن ال�ســادة : 

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�سـور ال�سيـدة : �سحـراوي الطاهـر مليكـة-املحامـي العـام، 
ومب�ساعـدة ال�سيـد : �سبـاك رم�سـان-اأمني ال�سبط.
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