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ملف رقـم 818183 قرار بتاريخ 2012/12/06
CPECC ق�سيــة ال�سركــة ال�سينيـة للهند�سـة والبنـاء البرتوليــة

�سـد �سركـة التـاأمني واإعـادة التاأمني "كــار"

نة-خربة-خبري معتمـد  املو�ضـــوع: تاأمني-حــادث مرور-ب�ضاعــة موؤمَّ
لـدى �ضركـة التاأمني-خبيـر متفق عليـه يف العقـد.

اأمر رقم : 74-15 )اإلزامية التاأمني على ال�سيارات ونظام التعوي�س عن الأ�سرار(، 
املـادة : 23، جريـدة ر�سميـة عـدد : 15.

اأمــــر رقـــم : 95-07 )تاأمينـات(، املـواد : مـــــن 269 اإلــى 273، جــريـدة ر�سميـة 
عــدد : 13.

قانـون رقـم : 06-04 ) تاأمينات، تعديل و تتميم(، املـواد : 58، 59 و 60، جريـدة 
ر�سميـة عـدد: 15.

مر�ســــوم تنفيـذي رقـم : 07-220 )�ســـروط اعتماد خرباء وحمافظـي العواريـات 
وخبــــراء التاأمني لـدى �ســـركات التـاأمني و�سروط ممار�ســـة مهامهم و�سطبهـم(، 

جريـدة ر�سميـة عـدد : 46.

املبــداأ : ل يعد الت�ضريح بحادث املرور دليال، يف حد ذاته، لإثبات 
نـة؛ ال�ضـرر الالحق بالب�ضاعـة املوؤمَّ

لــدى  معتمد  خبري  يتولها  بخربة،  ال�ضرر  اإثبات  يجب 
�ضركـة التاأمني اأو متفق عليـه يف عقـد التاأمني.

ل تتحمـل �ضركـة التاأمني م�ضوؤوليــة التعوي�س، يف حالـة 
اللجـوء اإلـى خربة خبري غري معتمد اأو غري متفق عليـه.
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اإن املحكمـــة العـلـيــــــا
يف جل�ستهـــا العلنية املنعقدة مبقرها �سارع 11 دي�سمرب 1960، الأبيار، بــن 

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

بنــاء على املــواد 349 اإىل 360 و377 اإلــى 378 و557 اإىل 581 من قانــون 
الإجــراءات املدنيــة.

بعد الطالع على جمموع اأوراق ملف الدعوى، وعلى عري�سة الطعن بالنق�س 
وعلى مذكرة الّرد التي تقدم بها حمامي املطعون �سّدهــا.

بعـــــد ال�ستماع اإىل ال�سيد جمرب حممد، امل�ست�ســـار املقرر يف تالوة تقريــره 
املكتوب واإىل ال�سيدة �سحراوي الطاهر مليكة، املحامية العامة يف تقدمي طلباتها 

املكتوبة الرامية اإىل رف�س الّطعن بالنّق�س لعدم تاأ�سي�س الأوجه املدفوع بها.
حيـــث وبعري�سة مودعـــة باأمانة �سبط املحكمة العليـــا يف 12 اأكتوبر2011، 
طعنـــت ال�سركة ال�سينيـــة للهند�سة والبنـــاء البرتولية، بطريـــق الّنق�س بوا�سطة 
وكيلها الأ�ستاذ جمماج فهيم، املحامي املقيم ب�سكيكدة واملعتمد لدى املحكمة العليا 
�ســـد القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء �سكيكدة يف 27 مار�س 2011 فهر�س رقم 
11/00581 القا�سي: بامل�سادقة على احلكم امل�ستاأنف ال�سادر عن حمكمة �سكيكدة 
يف 09 نوفمـــرب 2010 والقا�سي: برف�س دعـــوى املّدعية الّطاعنة لعدم التاأ�سي�س.

حيث اأثار وكيلها بها وجهني اثنني للّطعن.
حيـــث ل يوجد بامللف مـــا يثبت تبليغ ذات العري�سة للمطعـــون �سدها اإّل اأن 
الوجاهية حتققت بجوابها بوا�سطة وكيلها الأ�ستاذ بولزاز ال�سيف املحامي املقيم 
ب�سكيكدة واملعتمد لدى املحكمة العليا الّذي اعترب الوجهني غري موؤ�س�ّسني والتم�س 

رف�س الّطعن بالّنق�س لذلك.
حيث مت تبليغها �سخ�سيا لوكيل الّطاعنة يف 08 نوفمرب 2011.

وعلـيــــه فـــــاإن املحكمـة العلـيــــــــا
حيث ا�ستوفى الّطعن بالنق�س اأو�ساعه واأ�سكاله القانونية، فهو مقبول.
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الوجـه الأول : ماأخـوذ مـن الق�ضـور يف الت�ضبيب :
حيـــث تعيب الّطاعنة على القرار حمّل الّطعن اأّنها قّدمت كل الأدلة الثبوتّية 
لدعواها من الت�سريح باحلادث واملرا�سالت بينها وبني املطعون �سّدها الّتي توؤكد 
وقـــوع احلادث مع ذكر جميـــع البيانات واملعلومات املتعلقة به، وهو ال�سيء الذي ل 

تنكر هذه الأخرية بتاتــا.
لــة مـن  حيـــث اأّن الأ�سـرار الّتـي اأ�سابتهـا مـن جـراء احلــــادث ثابتــة ومف�سّ
خـــالل اخلربة املنجزة من طرف اخلبري بودرومة املعتمد واملحلف ول ميكن عدم 

العتماد عليها كدليل اإّل بالّطعن فيها بالتزوير.
حيث وبالرجوع للمرا�سالت املتبادلة بني طريف النزاع والتي �سبق واأن قدمت 
ن�سخ منهـــا للمحكمة واملجل�س، كانت املدّعى عليهـــا ترف�س تعوي�سها ب�سبب عـدم 
ربـــط الأحزمـة ح�سب مزاعمها وعدم اأخذ التدابري الالزمة يف نقل هذه املّعدات، 
مّما ي�ستنتج اأن تعيني اخلبري املذكور مل يكن حمّل منازعة من طرفهما رغم عدم 

ذكـره بالقائمة املرفقة بعقد التاأمني.
حيـــث اأّن رف�ـــس تعيني اأخر من طـــرف جهة ال�ستئناف لعـــدم جدواها فيه 
ق�سور، لأن اخلبري املعنّي ولو لحقا له من الو�سائل التقنية والعملية ما ي�سمح من 
التحقيق فعال من وقـــوع احلادث ومن الأ�سرار التي حلقت بالطاعنة، مّما يجعل 

القرار املذكور عر�سة للنّق�س.
لكـــن حيث يتبني من القـــرار املطعون فيه اأّنه �سادق علـــى احلكم امل�ستاأنف 
علـــى اأ�سا�س اأّنه من املقّرر قانونا ومن امل�ستقر عليه فقها وق�ساء اأّن املّدعي ملزم 
باإثبـــات وتاأ�سي�س دعواه وفقا للقانون، فامل�ستاأنفة تزعم اأن معّداتها للتربيد واأثناء 
نقلهـــا من ميناء ال�سحـــن باجتاه خمازهـــا تعر�ست حلادث مـــرور فاأ�سابتها من 
جّرائه اأ�سرار بليغة قّدرت مببلغ 53.946.363,66 دج اإّل اأّنها مل تقدم ما يثبتها، 
فالت�سريـــح باحلـــادث واإن كان ي�سري لوقـــوع حادث مرور، فاإنـــه ل يثبت الأ�سرار 
الالحقـــة بهـــا كمـــا اأّن اخلربة املنجزة من طـــرف بودرومة اأحمـــد ل ترمي لدليل 
اإثبات ول توؤخذ بعني العتبار لأنها ل متثل اإّل امل�ستاأنفة لأّن اخلبري الّذي اأجنزها 
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لي�س من املتفق عليهم واملعتمدين من طرفهما بعقد التاأمني والذين مت حتديدهم 
مـــن قبلها للجوء اإليهم فقد جلاأت امل�ستاأنفـــة للخبري باإرادتها املنفردة دون اتفاق 
مـــع امل�ستاأنف عليها بالّرغم من اأّنه خارج عن تلـــك القائمة املرفقة بعقد التاأمني 
خمالفـــة بذلك املـــاّدة 7 من العقـــد واأن اّدعاءها بوجود اتفاق مـــع مقابلتها حول 
تعيينـــه لي�س له ما يوؤ�س�ّسه لعدم وجود التفـــاق بامللف، لذلك فاإن املجل�س يرى اأّن 
طلبات امل�ستاأنفة الّرامية اإىل التعوي�س عن تلك الأ�سرار الالحقة مبعداتها جاءت 

غيـر موؤ�س�ّسـة قانونـا.
حيث اأّن هذا الت�سبيب كاف ذلك لأّن اخلبري جلاأت الطاعنة اإليه لوحدها مع 
اأنها اتفقت مع موؤمنتها بعقد التاأمني على خرباء معينني بعقد التاأمني يلجاأ اإليهم 
اأحدهما عند احلاجة ودون �سواهم، وهو العرف ال�ّسائد لدى كل �سركات التاأمني.

حيث ي�سرتط يف عقد التاأمني على املوؤمن له األ يلجاأ يف حالة وقوع اأ�سرار اإّل 
خلبري معتمد لدى ال�سركـــة اأو املذكور بالعقد، وملّا جلاأت الّطاعنة خلبري اختارته 

لنف�سها فتتحمل لوحدها عواقب هذا الت�سرف.
حيـــث تاأكــد الق�ســـاة من جهــة اأخرى اأّنه ل يوجـــــد بامللف ما يثبت ح�ســور 

املطعون �سّدها لعمليات اخلربة الّتي اأجراها بودرومة اأحمــد.
حيث ومتـى كـان ذلك، ي�سبح الوجـه غيـر �سديد يتعني رف�ســه.

الوجـه الثانـي : ماأخـوذ مـن خمالفـة القانـون الّداخلـي :
حيـــث تنعى الطاعنة على ق�ساة املجل�س خمالفتهم للماّدة 182 من القانون 
الحية مــن اأجل حتديد مبلـــغ التعــوي�س، اإّل اأّن  املدنــي التـــي تعطي للقا�سي ال�سّ
ق�ســـاة املحكمـــة واملجل�س برف�سهم تقييـــم اخلبري بودرومة وكـــذا تقييم وحتديد 

الأ�سرار باأنف�سهم يكونون بذلك قد خالفوا القانون الّداخلي.
لكن حيث يتبني من القرار املطعون اأنه مل ي�ستجب لطلب امل�ستاأنفة الطاعنة 
ـــي احلادث وتقييم الأ�ســـرار الالحقــة  الحتياطـــــي الّرامـــــي لتعيني خبري لتق�سّ
مبعداتهـــا نقدا لعدم تاأ�سي�سه قانونا، لأّنها هـــي الطــرف املّدعي يف الإثبات وهــي 
امللزمـــــة بتاأ�سي�س دعواها هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فقــد اأ�سبح طلب تعيني 
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خبـــري بـــدون جـــدوى لأّن امل�ستاأنفة نف�سها تقر بـــاأّن املعّدات التـــي ت�سررت ح�سب 
زعمهـــا قد اأعيـــدت لفرن�سا ومت ت�سليحها لي�سبح تعيني خبـــري غري منتج هّذا يف 

حالة ما اإذا كانت املعّدات تلك قد ت�سررت فعال.
حيث اأن هذا الت�سبيب قانوين و�سليم، ذلك لأن الق�ساة بّرروا موقفهم جتاه طلب 
امل�ستاأنفة الحتياطي كما ا�ستعملوا ما لديهم من �سلطة لرف�س تعيني خبري ملعاينة 
معّدات مت اإ�سالحها ومل يثبت اأّنها ت�سررت ول رقابة للمحكمة العليا عليهم يف ذلك.

حيث تاأكّد الق�ساة كذلك من اأّن تعيني خبري اأ�سبح بدون جدوى وغري منتج، 
مّمـــا يجعل الوجه غري �سديد ويرف�س لذلك.و�سمن هـــذه الظروف، يتعني رف�س 

الّطعن بالّنق�س لعدم تاأ�سي�س الوجهني املثاريــن.
فلهــــذه الأ�ضـبــــــاب

تق�ضـــي املحكمـــة العليــا :
بقبـول الطعـن �سكـال وبرف�سـه مو�سوعــا.

وباإبقـاء امل�سـاريف الق�سائيـة علـى الطاعنـة.
بــــذا �ســـدر القــرار ووقع الت�سـريـــح به يف اجلل�سة العلنيـــة املنعقدة بتـاريخ 
ال�ساد�س من �سهر دي�سمرب �سنة األفني واثني ع�سر من قبل املحكمة العليا-الغرفـة 

التجارية و البحرية- املرتكبة من ال�ســادة : 

ذيب عبـد ال�سـالم                                                            رئـي�س الغرفـة رئي�سـا
جمبــــر حممــــــــــد                                                             م�ست�ســـارا مقـــــــــررا
معلـــم ا�سماعيـــــل                                                            م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــارا
بعطـــو�س حكيمـــة                                                             م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــارة
كدرو�ســي حل�ســن                                                             م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــارا
نــــــــوي ح�ســــــــــان                                                            م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــارا

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