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ملف رقم 0653808 قرار بتاريخ 2013/04/25
SAA ق�سيـة )ع.ع( �سـد )ع.ح(، )ل.ج(، ال�سركـة اجلزائريـة للتاأمني

والنيابــة العامــــة

املو�ضـوع : حـادث مرور ج�ضماين - �ضحية قا�ضر - عجز كلي مـوؤقت.
اأمر رقم : 74-15 )اإلزامية التاأمني على ال�سيارات ونظام التعوي�س عن الأ�سرار(، 

املـادة : 8، جريـدة ر�سميـة عـدد: 15.
قــانـون رقــــم : 88-31 )اإلزاميـة التاأمني علـى ال�سيــــارات ونظــام التعوي�س عــن 

الأ�سـرار، تعديـل وتتميـم( املـادة : 17 مكـرر 2، جريـدة ر�سميـة عـدد: 29.
  

املبــداأ: الأمر رقم 74-15 املعّدل بالقانون رقم 88-31 ي�ضمل كل 
�ضحايا حوادث املرور اجل�ضمانية، بالغن اأو ق�ضرا، و ي�ضمن حق 

تعوي�ضهم عن اأي �ضرر.
 

يحق لل�ضحية القا�ضر احل�ضول على تعوي�ض، مبا يف ذلك 
التعوي�ض عن العجز الكلي املوؤقت.

اإن املحكمــة العـليــــا
 بعــــد ال�ستمـاع اإىل ال�سيـد بليدي حممـــد امل�ست�سـار املقـرر يف تالوة تقريـره 
املكتــــوب واإلــى ال�سيـــد رحمني براهيــم املحامي العام يف تقديـم طلباتـه املكتوبــة 

الرامية اإلـى رف�س الطعـن.
ف�ســـال يف الطعن بالنق�س املرفوع مـــن طرف الطرف املدين )ع.ع( بتاريخ 
2009/06/22 �سد القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء وهران بتاريخ 2009/06/15 
القا�سي يف الدعوى املدنية باإلزام املتهم حتت �سمان ال�سركة اجلزائرية للتاأمني 
SAA رمـــز 2110 بوهـــران بدفعه للطاعن نيابـــة عن ابنه القا�ســـر )ع.ا( مبلغ 
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)248.400 دج( تعوي�ســـا عن العجز اجلزئي الدائـــم ومبلغ )30.000 دج( عن 
�ســـرر التـــاأمل ومبلغ )6000 دج( عن م�ساريف اخلربة مـــع رف�س باقي الطلبات 
مـــن اأجل خمالفة اجلروح اخلطاأ الفعـــل املن�سو�س واملعاقب عليه باملادة 442/ 2 

مـن قانـون العقوبــات.
وعليــه فــاإن املحكمــة العليـــا

حيث اأن الر�سـم الق�سائـي قـد مت دفعــه )2000 دينــار(.
حيث اأن الطعن بالنق�س قد ا�ستوفى اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكال.

حيـــث اأودع الأ�ستـــاذ رحماين عمار املحامـــي املقبول لدى املحكمـــة العليا مذكرة 
بتاريخ 2010/04/08 يف حق الطاعن اأثار فيها ثلثة اأوجــه للنق�ض.

عن الوجه الثاين املربر وحده للنق�ض: واملاأخوذ من ق�ضور الأ�ضباب،
بدعـــوى اأن املجل�س رف�س طلب التعوي�س عـــن العجز املوؤقت املقدم من قبل 
العار�س واملقدر بـ 12 �سهر دون ت�سبيبه ل�سبب الرف�س واإمنا اكتفى بالإ�سارة اإىل 
اأنـــه طبقا لجتهاد املحكمة العليا فاإنـــه ل ي�ستحق تعوي�سا عن العجز املوؤقت طاملا 
اأنـــه كان قا�سرا وقـــت احلادث دون حتى الإ�ســـارة اإىل رقم القـــرار وكذا تاريخه 
حتـــى يت�سنـــى للمحكمة العليـــا تطبيق رقابتها علـــى �سحة القرار مـــن عدمه واأن 
هـــذا التعليل غري كاف والطريقـــة املتبعة من قبل املجل�س تفتح املجال للتناق�سات 
من هيئـــة ق�سائية لأخرى بالأخذ باجتهادات املحكمـــة العليا من عدمها وهذا ما 
يعـــّد ق�ســـورا يف الت�سبيب وخمالفة لن�ـــس املادة 16 من القانـــون 88/ 31 املتعّلق 
باإلزاميـــة التاأمـــني على ال�سيـــارات وبنظـــام التعوي�س عن حوادث املـــرور وهو ما 
يعّر�ـــس القرار للنق�س هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن القرار املطعون فيه مل 
يجـــب عن طلبات العار�س كّلها ل�سيما املتعلقـــة بامل�ساريف الطبية وال�سيدلنية 
رغـــم اأنـــه اأثبـــت ا�ستحقاقه لها مبوجـــب وثائق طبيـــة عمال بن�س املـــادة 17 من 
القانون 31/88 ويعد هذا الن�سيان وحده كانعدام لذا يتعني ملا �سبق نق�س واإبطال 
القـــرار املطعون فيه وزيادة عن ذلك فـــاإن بالرجوع اإىل القرار املطعون فيه جنده 
اكتفـــى يف منطوقـــه بعبارة رف�س باقي الطلبات مبا فيها التي مل يتم مناق�ستها يف 
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حيثياته دون حتديد �سبب الرف�س اإن كان مثال لعدم الإثبات اأو لعدم التاأ�سي�س اأو 
حتـــى لعدم التحديد اإىل غري ذلك من �سور الرف�س املن�سو�س عليها قانونا حتى 
يت�سنـــى للمحكمة العليا ب�سط رقابتها على القرار املطعون فيه ل�سيما فيما يخ�س 
تاأ�سي�س طلـــب الرف�س من عدمه وهو ما يجعله م�سوبا بعيب الق�سور يف الت�سبيب 

الذي يعّد وجها من اأوجه الطعن بالنق�س.
حيـــث يت�سح فعــال من قـراءة القـــرار املطعـون فيه وفح�ـــس اأوراق ق�سـيــة 
احلـــال بـــاأن الطاعن تقّدم مبذكرة بقلـــم وكيلته الأ�ستاذة اأفغـــول هجرية بجل�سـة 
2009/05/04 التم�س فيها احلكم له يف حّق ابنه القا�سر مببلغ )120.000دج( 
تعوي�سا عن العجز الكّلي املوؤقت ومبلغ )248.400 دج( تعوي�سا عن العجز اجلزئي 
الدائم ومبلغ )300.000 دج( تعوي�س عن �سرر التاأمل الهام ومبلغ 200.000 دج 
تعوي�س عن م�ساريف العالج ومبلغ 6000 دج تعوي�س عن م�ساريف اخلربة مـن 

جهــة.
حيث من جهة اأخرى لقد اكتفى ق�ساة املجل�س بتعوي�س الطاعن عن العجز 

اجلزائي الدائم و�سرر التاأمل وم�ساريف اخلربة.
حيـــث اأن ق�ســـاة املجل�س �سّرحـــوا يف ت�سبيب قرارهم بـــاأن طلبات الطاعن 
31 ورف�سوا طلب التعوي�س عن  موؤ�س�سة وقّرروا ال�ستجابة لها طبقا للقانون 88/ 
العجـــز الكّلي املوؤقت لأن ال�سحية كان قا�سرا اأثناء وقوع احلادث ول يتقا�سى اأي 
اأجر وطبقا لجتهاد املحكمة العليا    ل ي�ستحق اأي تعوي�س عن العجز الكّلي املوؤقت.
لكـــن حيث يجب التذكري باأنه �سبق للمحكمـــة العليا يف العديد من قراراتها 
واأن اأبطلـــت قـــرارات �سادرة عـــن عدة جمال�ـــس ق�سائية ق�ست برف�ـــس تعوي�س 

�سحية قا�سرة عن العجز الكّلي املوؤقت.
حيث يجب التذكري اأي�سا باأن املرجع القانوين لتقدير تعوي�س �سحية حادث 
مرور اأو ذوي حقوقها عن اأي �سرر مهما كان نوعه هو الأمر 74/ 15 املعّدل واملتمم 

31 وملحقه وهو من النظام العام وملزم التطبيق. بالقانون 88/ 
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حيث اأن القانون املذكور اأعاله وملحقه ي�سمل كل ال�سحايا بالغة اأم قا�سرة 
وي�سمن حق تعوي�سها عن اأي �سـرر.

حيـــث حينئذ وطاملـــا اأن اخلربة الطبية امل�سادق عليهـــا من طــرف املجل�س 
اأثبتـــت عجـــزا كليا اأ�ساب ال�سحيـــة القا�سرة يتعنّي تعوي�سها عنـــه طبقا للقانـون 
ال�سالف الذكر واأن حرمان ال�سحية من التعوي�س عن العجز الكلي املوؤقت ي�سكــل 

اإجحافا بحقوقها من جهـة.
حيـــث من جهة اأخرى اإن ق�ساة املجل�ـــس مل يتطّرقوا جلميع طلبات الطاعن 
وطبقـــا للمادة 352 من قانون الإجـــراءات اجلزائية اإن الق�ساة ملزمني مبناق�سة 

الطلبات والدفوع املثارة والرّد عليها بالرف�س اأو القبول يف ت�سبيب قرارهـم.
حيـــث بق�سائهــــم كمـا فعلـوا ق�ســـــاة املجل�س قـد عر�ســــوا قرارهـم للنق�س 

والإبطــال.
وعليه فاإن الوجه موؤ�س�س وموؤدي لنق�س واإبطال القرار املطعون ودون حاجة 

ملناق�سة الوجهني الأول والثالث.
فلهــــــذه الأ�ضبـــــاب

تق�ضـي املحكمـة العليــا:
بقبـول الطعـن �سكـال وبتاأ�سي�سـه مو�سوعـا.

بنق�س واإبطال القرار املطعون فيه ال�سادر عن جمل�س ق�ساء وهران)الغرفة 
09، وباإحالة الق�سيــة  اجلزائيــــة( بتاريخ 2009/06/15 فهر�س رقـــم 05518/ 
والأطراف اأمام نف�ـــس املجل�س م�سكال ت�سكيال اآخرا للف�سل فيها من جديد طبقا 

للقانون.
بتـرك امل�ساريف الق�سائية على عاتق املطعون �سدهـم.

بذا �سدر القرار بالتاريخ املذكور اأعاله من قبل املحكمة العليا-غرفة اجلنح 
واملخـالفات-الق�سم الرابع-املرتكبة من ال�ســادة : 
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رامـــــول حممــــــــــــــــد                                                          رئيـ�س الق�سـم رئي�ســـا
بليـــــدي حممــــــــــــــــد                                                          م�ست�ســـــــارا مقــــــــررا
عبد ال�سدوق خل�سر                                                          م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــارا
بــن م�سعــود ر�سيــــــــد                                                          م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــارا
ب�سيــري عبـد الكريــم                                                          م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــارا
مــالح عبـــــــــــد احلق                                                          م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــارا

بح�سـور ال�سيـد : رحمني اإبراهيـم - املحامي العام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد : �سفيـان بوجمعـة - اأمني ال�سبط.
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