
  

  

  16/01/2020قرار بتاریخ  1368801 ملف رقم

البناء " 3م رقم  .م .وشركة ذ "فندق افریكانا"م  .م .قضیة الشركة الوطنیة للتأمین ضد شركة ذ

  "والهندسة

 

  مقاولة الموضوع:

 - شركة تأمین -تضامن -مسؤولیة -مقاول -مهندس معماري -: تهدم مبنىالكلمات األساسیة

  ضمان.

  من القانون المدني.  556و 554المادتان   المرجع القانوني:

  

عن ما یحدث خالل عشر  ،بالتضامن ،: تقوم مسؤولیة المهندس المعماري والمقاولالمبـدأ

ولو كان  ،أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى سنوات من تهدم كلي أو جزئي لما شیداه من مبانٍ 

  التهدم ناشئا عن عیب في األرض.

  

  .المبرم بینها وبین المقاول ،ال تعفى شركة التأمین من الضمان الوارد في عقد التأمین        

  

 ـیاإن المحكمـــــة العـلــــــــ

   .، األبیار، بن عكنون، الجزائر1960دیسمبر  11في جلستها العلنیة المنعقدة بمقرها شارع 

  بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار اآلتي نصه:

من قانون اإلجراءات المدنیة  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  واإلداریة.

ملف الدعوى، وعلى عریضة الطعن بالنقض المودعة بتاریخ بعد االطالع على مجموع أوراق 

  وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما. 05/11/2018



بعد االستماع إلى السیدة بعطوش حكیمة الرئیسة المقررة في تالوة تقریرها المكتوب وٕالى السید 

  لرامیة إلى رفض الطعن.جلول لحسن أحمد المحامي العام في تقدیم طلباته المكتوبة ا

, أقامت 05/11/2018بموجب عریضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ 

بواسطة محامیها األستاذ بلكویرات مختار المقبول لدى  1252الشركة الوطنیة للتأمین وكالة 

ازة بتاریخ الصادر عن مجلس قضاء تیب المحكمة العلیا والمقیم بالجزائر طعنا في القرار

ستئناف وضم الذي قضى بقبول اال 00492فهرس  03359/17تحت رقم  27/02/2018

للقضیة الحالیة وفي الموضوع تأیید الحكم المستأنف مبدئیا وتعدیال له إلغاء  52/18القضیة رقم 

ما قضى به فیما یخص غرامة التأخیر وتحمیل المستأنف علیها الثانیة الشركة الوطنیة للتأمین 

  أ.أ بالمصاریف القضائیة.س.

   .)02وأثارت وجهین للطعن (

حیث أن المطعون ضدهما الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فندق أفریكانا والشركة ذات المسؤولیة 

البناء والهندسة تم تبلیغهما بعریضة الطعن بصفة رسمیة عن طریق التعلیق  03المحدودة رقم 

  ءات المدنیة واإلداریة غیر أنهما لم تقدما أي رد.من قانون اإلجرا 412طبقا لنص المادة 

  وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

حیث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني مستوفیا لجمیع أوضاعه الشكلیة والقانونیة مما 

  یتعین قبوله شكال.

   ،مأخوذ من مخالفة القانون الوجه األول:

قانون التأمینات التي  180تنعي الطاعنة على القرار المطعون فیه مخالفة القانون في مادته 

باتفاقیة الرقابة  178و 175تنص: یجب أن ترفق إلزامیا وثیقة التأمین المشار إلیها بالمادتین 

التقنیة عن العملیات الخاصة بإعداد أو إنجاز أشغال المنشأة المبرمة بین شخص طبیعي أو 

عنوي, غیر أنه بالرجوع إلى محضري االستالم المؤقت والنهائي المحتج بهما یتبین أنه قد تم م

تحریرهما بدون حضور هیئة الرقابة التقنیة للبناء فضال عن غیاب اتفاقیة بخصوص الرقابة التقنیة 

قانون مدني فإن الطاعنة معفاة من  556و 554هذا من جهة ومن جهة أخرى طبقا للمادتین 

  ضمان. ال

من القانون المدني كرست  556و 554لكن حیث أنه خالفا لمزاعم الطاعنة فإن المادتین 

مسؤولیة المهندس المعماري والمقاول واعتبارهما متضامنین عن ما یحدث خالل عشرة سنوات من 

 تهدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا



عن عیب في األرض, غیر أنها لم تعفي شركة التأمین من الضمان كما جاء بالوجه خطأ على 

اعتبار أن عالقة هاته األخیرة هي ناجمة عن عقد التأمین المبرم بینها والمقاول وال یتعدى إلى 

صاحب المشروع ومنه فإن مناقشتها لمحضري التسلیم المؤقت والنهائي جاء في غیر محله ألن 

وضع لغیر صالحها ومن تم فإن القضاة یكونون قد التزموا بالتطبیق الصحیح للقانون وأن ذلك 

  الوجه المثار غیر سدید ویرفض.

  ،مأخوذ من قصور التسبیب الوجه الثاني:

مقاول محترف في مجال البناء  CEDYكتتبت العقد على أساس أن شركة اتزعم الطاعنة أنها 

واألشغال المعماریة تحترم وتراعي أحكام القانون من ضمنها تحریر محضر االستالم المؤقت 

) في حین أن األشغال المتعلقة CTCوالنهائي بحضور الهیئة الوطنیة للرقابة التقنیة للبناء (

فإنه یستحیل تحریر محضر فقط وفي هذه الحالة  % 70بمشروع الهیكل (الفندق) قد بلغت نسبة 

الكتساب یولیصة  SAAاستالم بدون تحفظات وهذا ما یجعل المحاضر المقدمة إلى شركة 

التأمین للمسؤولیة المدنیة العشریة الغیة وباطلة ومنه فإن التغطیة التي تمنحها یولیصة التأمین 

ر استالم مغلوطة التي عن المسؤولیة المدنیة العشریة تمت بحسن النیة من قبلها بناء على محاض

سیما أن الطاعنة ال یمكنها القیام بمعاینة  CEDYال دور لها لتغطیة المسؤولیة المدنیة لشركة 

جمیع المشاریع التي یتم إطالقها حتى تبرم عقد ضمان مع الطرف المؤمن علیه كما أنه ال یوجد 

لدعوى لعدم سریان مدة أي ضرر ظاهر یوم اإلعالن عن الحادث, ومنه فإنها ال تعنیها هذه ا

الضمان نظرا لتعلقها بمحضر االستالم النهائي للمشروع من جهة ولغیاب تقریر هیئة المراقبة 

التقنیة للبناء حول األشغال من جهة ثانیة ولهذا كان على قضاة الموضوع قبول طلب إخراجها من 

  الخصومة.

اختصاص المحكمة العلیا التي  لكن الوجه كما جاء هو ممزوج للوقائع وهو أمر ال یدخل ضمن

  هي محكمة قانون ال موضوع مما یتعین رفضه.

  حیث متى كان ذلك تعین رفض الطعن.

من قانون إجراءات المدنیة  378حیث أن المصاریف القضائیة تحملها الطاعنة طبقا لنص المادة 

  واإلداریة. 

  فلهــــــذه األســـــبـاب

  تقضي المحكمة العلیا:

  شكال ورفضه موضوعا.قبول الطعن 



  وٕابقاء المصاریف القضائیة على الطاعنة.

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـه فـي الجـلسـة العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ السادس عشر من 

والمتركبة  -الغرفة التجاریة والبحریة -شهــر جــانفــي سنــة ألفیــن وعشــرون من قبل المحكمة العلیـــــــــا

  من الســــــــادة: 

  بعطوش حكیمة                   رئیس الغرفة رئیسا مقررا        

  مستشــــــــــــــــــــارا  كدروسي لحسن                        

  مستشــــــــــــــــــــارا  حسان                      نوي        

  ةمستشــــــــــــــــــــار     نصیرة                   زبور        

  

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام -: جلول لحسن أحمدبحــــــضـــور السیــــد

  أمـــــیـــن الــــضــــــبــط. -: سباك رمضانة الســـیدوبمســـاعـــد

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


