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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 
 

 عـقـد الحــلول

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعواه  -

 .ضد الغير

عقد الحلول يعطى الصفة في رفع الدعوى الرامية  -

 .إلى الحصول على التعويضات
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 762831ملف رقم 

 81/28/7993قرار بتاريخ 

 (ن.ت.ج.ش: )قضية

 (د .س: )ضد 

قانون اإلجراءات المدنية من  954 ) :المادتان 

 (من قانون التأمينات  499و

 
يحنننح محنننح  –أن المننن من  –منننن الم نننرر 

كمنا أن . الم من له في ح وقه ودعنوا  ضند الرينر
رافننا الننندعوم أمنننا  ال ضنناء يجننن  أن تكنننون لنننه 
الصفة وأهلينة الت اضني ومنن فن  فنقن ال ضناء  منا 

 .يخالف هذا الم دأ يعد خرقا لل انون
أن الشركة  –في قضية الحاح  –ولما ت ين 

لحلننوح الجزائريننة لتأمينننات الن ننح لنن  ت نند  ع نند ا
الذي يعطي لهنا الصنفة فني رفنا الندعوم الرامينة 
إلنننل الحصنننوح علنننل التعويضنننات عنننن الخ نننائر 

 .الالح ة  ال ضائا المن ولة
 

ولما رفض قضاة الموضوع الدعوم شكال 
إلنعنندا  الصننفة يكونننون قنند ط  ننوا ال ننانون تط ي ننا 

 . ليما 
 

ولما رفض قضاة الموضوع الدعوم شكال 
د ط  ننوا ال ننانون تط ي ننا النعنندا  الصننفة يكونننون قنن

 . ليما
 

 .ومتل كان كذلك ا توج  الرفض
 

 العليا المحكمةإن 
 

في جل نتها العلنينة المنع ندة  م رهنا الكنائن 
اال ينننار ل الجزائنننر  4491دي نننم ر  44 شنننارع 
 .العاصمة

 عننند المداولنننة ال انونينننة أصننندرت ال نننرار 
 :اآلتي نصه 

 
ل  134ل  133ل  134:  ناء علل المنواد 

ومننا  عنندها مننن قننانون اإلجننراءات  152ل  199
 .المدنية

 
 عننند اإلطنننالع علنننل مجمنننوع أورا  ملنننف 

 .الدعوم وعلل عريضة الطعن  الن ض
 

 عنند اإل ننتماع إلننل الننرئي  الم ننرر ال ننيد 
المحنامي  ح ان  وعروج في تنالوة ت رينر  وإلنل

العا  ال يد إ ماعيح  اليط في طل اته الرامينة إلنل 
 .رفض الطعن

 
الشركة الجزائرينة لتأميننات الن نح حيث أن 

دي ننننم ر  14طعنننننت  طرينننن  الننننن ض  تنننناري  
فننني ال نننرار الصنننادر عنننن مجلننن  قضننناء  4449

ال اضننني  عننند   4449أفرينننح  41الجزائنننر فننني 
 .ق وح دعواها إلنعدا  الصفة

 
وحيننننننث أن تنننننندعيما لطعنهننننننا ل أودعننننننت 
الطاعنننة  وا ننطة وكيلهننا اس ننتاذ  نناطور محمنند 

 .عريضة تتضمن وجهين 
 

حيث أن الطعن  نالن ض إ نتوفل أوضناعه 
 .ال انونية فهو م  وح شكال 

 
المنننأخوذ منننن تجننناوز :  عنننن الوجنننه ا ول

ال ننلطة ل  نندعوم أن ال اضنني م ينند  المناقشننة وال 
يمكنه ال ت حوح طل  أو دفا غير م ند  منن ق نح 
اسطراف ل إال أن ال رار المنت ند أيند الحكن  اسوح 

 .  يعرض عليهالذي أفار تل ائيا دفعا ل
 

خالفنننا  –لكنننن حينننث أن قضننناة اال نننتئناف 
ل  يتجاوزوا  لطته   –لمزاع  الم   ة الطاعنة 

عنننندما قضنننوا  نننأن الشنننركة الجزائرينننة لتأميننننات 
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الن ننح منعدمننة صننفة ال اضنني لكونهننا لنن  ت نند  ع نند 
جهنة التني منحتنه الحلوح يتضمن الخت  الر نمي لل

لها وأن مجنرد مط وعنة ال تشنكح دلينح دفنا قيمنة 
 .تعويضات الخ ائر الالح ة  ال ضائا 

 
حيننث أن قضنناة الموضننوع أ  ننوا حكمهنن  
علننل إنعنندا  الصننفة لنندم الشننركة الطاعنننة وعلننل 

منن قنانون اإلجنراءات المدنينة  954أحكا  المادة 
 .التي ت مح له   قفارة ذلك الدفا تل ائيا 

 
 .ه فقن الوجه اسوح غير  ديد وعلي

 
المنننأخوذ منننن خنننر   :عنننن الوجنننه ال نننا ي 

أوت  4منننن ال نننانون المننن ر  فننني  499المنننادة 
والمتعل   التأمينات ل  دعوم أن الطاعنة  4411

ال ننانون مننن الحلننوح   صننفتها م منننة ت ننتفيد   ننوة
وال تحتناج إلنل  499فني المنادة  المنصوص عليه

 .ع د ي ل  لها من الم من له 
 

لكننن حيننث أنننه ال يمكننن للشننركة الجزائريننة 
لتأمينات الن نح أن تحنح محنح المن من لنه المر نح 

وترفنا دعنوم ضند الناقنح  –شركة  يدار  –إليه 
ل راميننة إلننل الحصننوح ( د.  )ال حننري م   ننة 

علننننل تعويضننننات الخ ننننائر الالح ننننة  ال ضننننائا 
المن ولةل إال  عد ت دي  ع د حلوح يف ت أن الم من 

 .ويضا للم من له قد دفا تع
 

حيث أن ع د الحلوح المشار إليه أعال  هنو 
ال ند ال انوني الذي يعطي صفة الت اضني لشنركة 

مننن قننانون  499التننأمين ل وف ننا سحكننا  المننادتين 
مننن قننانون اإلجننراءات المدنيننة  954التأمينننات و

وي ننمح لهننا أن تحننح محننح المر ننح إليننه وترفننا 
 .ضد الناقح ال حري  ادعواه

 
أن الشركة الطاعنة ل  ت ند  الع ند عنند  و ما

 رفننا دعواهننا ل فننقن ال ننرار المطعننون فيننه قضننل 
فض النندعوم شننكال إلنعنندا   ننر –وعننن حنن   –

 .الصفة
 

وعليه فقن الوجه الفاني غينر م نررل اسمنر 
 .الذي ي دي إلل رفض الطعن لعد  تأ ي ه 

 
 فلهذه ا سباب

 ـــ
 

 :تقضي المحكمة العليا 
 

 .ال و رفضه موضوعاالطعن شك    وح
 .و ق  اء المصاريف علل الشركة الطاعنة

 
 ننذا صنندر ال ننرار ووقننا التصننريح  ننه فنني 
الجل ة العلنينة المنع ندة  تناري  ال نا ا والعشنرين 
مننن شنننهر فيفنننري  ننننة  نننتة وت نننعين وت نننعمائة 
وألنننف ميالدينننة منننن ق نننح المحكمنننة العلينننا الررفنننة 

 :التجارية وال حرية المترك ة من ال ادة 
 

 الرئي  الم رر  ح ان  وعروج
 الم تشار  محند محرز
 الم تشار   يوت نذير

 
 

و حضننور ال ننيد إ ننماعيح  نناليط المحننامي 
العننا  و م نناعدة ال ننيد حمنندي ع نند الحمينند كاتنن  

 .الض ط 

 
 


