
ملف رقـــم 836163 قــــرار بتاريخ 2012/10/18
ق�سيــــة ال�سركـــة الدولية للتاأمني واإعـــادة التاأمني "�سيـــار"  �ســـد )م. ع(

اإجباري على ال�سيــارات- املو�ســوع: حاث مرور-دولة عربية-تاأمني 
ــد.          بطاقــة التاأمني املوحــدة-مكتب موحَّ

دة عن �سري ال�سيارات عرب البالد  اأمر رقم : 75-91 )اتفاقية بطاقة التاأمني املوحَّ
العربيــة، م�سادقــة(، جريــدة ر�سميــة عــــدد : 4 ل�سنــة 1976.

عــن  التعوي�س  ونظام  ال�سيــارات،  علــى  التاأمني  74-15)اإلزامية   : رقــــم  اأمــــر 
الأ�ســرار(، جريــدة ر�سميــة عــدد : 15.

دة من تعوي�ص احلوادث الناجمة عن  املبـداأ:  متّكن البطاقة املوحَّ
ال�سيارات، عند عبورها اأرا�سي الدول الأع�ساء يف اتفاقية بطاقة 

التاأمني املوّحدة عن �سري ال�سيارات عرب البالد العربيــــة.

التعوي�ســات  �ســرف  باإجــراءات  د  املــوحَّ املكتب  يتكفـــل 
التاأمني  امل�ستحقــة، طبقا لل�سروط والأو�ســاع املقررة يف قانـــون 

الإجبــاري لدولــة وقــوع احلــادث.

اإن املحكمـــة العـليــــــا
يف جل�ستها العلنية املنعقدة مبقرها �سارع 11 دي�سمرب 1960، الأبيـــار، بـــن 

عكنــــون، اجلزائــــر.
بعــد املداولــة القانونيــة اأ�ســدرت القــرار الآتــي ن�ســه :

بنـــاء علـــى املواد 349 اإىل 360 و 377 اإىل 378 و557 اإىل 581 من قانـــون 
الإجــــراءات املدنيـــة والإداريـــة.

الغرفـة املدنيــــة                                                                        ملف رقم 836163
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بعد الطالع على جمموع اأوراق ملف الدعوى، وعلى عري�سة الطعن بالنق�س 
املودعة بتاريخ 2012/01/25 وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها حمامية املطعون 

�ســـــده.
بعد ال�ستماع اإىل ال�سيد زواوي عبد الرحمان امل�ست�سار املقرر يف تالوة تقريره 

املكتوب و اإىل ال�سيد بوراوي عمر املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبــــة.
حيث اأن الطاعنة ال�سركة الدولية للتاأمني و اإعادة التاأمني �سيار قاملة رمز 
املعتمد  املحامي  مبارك  هبا�س  الأ�ستاذ  دفاعها  وبوا�سطة  181 ممثلة مبديرها 
لدى املحكمة العليا يلتم�س نق�س القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء قاملة بتاريخ 
2011/10/18 القا�سى باإلغاء احلكم امل�ستاأنف ومن جديد اإلزام امل�ستاأنف عليها 
ممثلة مبديرها اأن تدفع للم�ستاأنف مبلغ 724.000.00 دج تعوي�سا عن الأ�سرار 

الالحقة مبركبته ومبلغ ع�سرة األف دج تعوي�سا عن التاأخر يف الت�سديد.
م�سري  الأ�ستاذة  دفاعه  بوا�سطة  اأجاب  )م.ع(  �سده  املطعون  اأن  حيث   

را�سية املحامية املعتمدة لدى املحكمة العليا ملتم�سا رف�س الطعــــن.
وحيث اأن النيابــة العامة قدمت طلبات مكتوبة ملتم�سة نق�س القــرار.

وحيث اأن الطعــن ا�ستوفى اأو�ساعه القانونية فهو مقبــول �سكــــال.
وحيث اأن الطعــن اأ�س�س علــى وجــه وحيــــد.

الوجـه الوحـيــد : مـاأخــوذ مــن الق�سـور يف الت�سبيب،
بت�سديد  الطاعنة ملزمة  اأن  اأ�س�سوا قرارهم على  املجل�س  اأن ق�ساة  بحيث 
قيمة الأ�سرار التي اأ�سابت املركبة املوؤمنة لديها �سواء وقع احلادث داخل الرتاب 
اجلزائري اأو خارجه ذلك اأن عقد التاأمني ل ي�ستثني ذلك اإذا وقع احلادث خارج 
العربية  التاأمني  ببطاقة  عليها  املن�سو�س  لل�سروط  ذلك خمالف  اأن  اإل  الوطــن 
املوحـــدة عـــن �سيــــر ال�سيارات عرب البالد العربية والتي تلــــزم املوؤمن الت�ســـال 
باملكتب املوحد يف البلد الذي وقع فيه احلادث لإبالغه باحلادث وهذا ما مل يقم 

بـــه املطعـــون �ســـده.

الغرفـة املدنيــــة                                                                        ملف رقم 836163
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وعليــــه فــاإن املحكمــة العلـــيـــــــا
عـــــن الوجـــــه الوحـيــــد :

به  جاء  الذي  التعليل  اأن  جند  فيه  املطعون  القرار  اإىل  بالرجوع  اأنه  حيث 
على اأن عقد التاأمني يغطي جميع الأ�سرار �سواء كان احلادث وقع داخل الرتاب 
الوطني اأو خارجه تعليل يف غري حمله لأن املعروف اأن عقد التاأمني يطبق ويغطي 
الأ�سرار الناجتة عن احلوادث التي تقع داخل الرتاب الوطني ول تتعداها خارج 

الوطــــــن.
وحيث ثبت من خالل ما تو�سل اإليه ق�ساة املو�سوع باأن احلادث وقع خارج 
فاإن  وبذلك  للحادث  الودي  الت�سريح  يف  جاء  ما  ح�سب  بتون�س  الوطني  الرتاب 
بطاقة التاأمني املوحدة عن �سري ال�سيارات عرب البالد العربية واملت�سمن �سروط 
تطبيقها من بينها ما جاء يف ال�سند رقم 01 وهذه البطاقة تغطي اأ�سرار ال�سخ�س 
الثالث الناجمة عن حوادث ت�سببتها ال�سيارة املوؤمنة وفقا لقانون البلد املزار ومنه، 
ويلتزم املوؤمن له بالت�سال باملكتب املوحد يف البلد الذي وقع فيه احلادث لالإبالغ 
باحلادث وتفوي�سه يف اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة والبت يف اأي تعوي�س وفقا 

لقوانني التاأمني الإلزام املعمول بها يف البلد الذي وقع فيه احلادث.
وبذلك فاإن ق�ساة املجل�س ملا ق�سوا بـخالف ذلك مل يعطوا الت�سبيب القانوين 

ال�سليم  وعليه فاإن ما جاء يف الوجه موؤ�س�س ويوؤدي اإىل النق�س.
وحيث اأن امل�ساريف يتحملها خا�سر الطعن عمال باملادة 378 من قانـــون 

الإجــراءات املدنيـــة والإداريــــــة.
فلهــــــذه الأ�سبــــــــــــــاب

قــــررت املحكمــــة العليــــا :
يف ال�سكـــل : قبـــول الطــعـن.

جمل�س  عن  ال�سادر  فيه  املطعون  القرار  اإبطال  و  نق�س   : املو�ســوع  يف 
ق�ساء قاملة بتاريخ 2011/10/18 و اإحالة الق�سية و الأطراف على نف�س املجل�س 

م�سكال من هيئة اأخرى للف�سل فيها من جديد طبقا للقانون.

الغرفـة املدنيــــة                                                                        ملف رقم 836163
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واإبقــــاء امل�ســــاريف علــــى املطعــــون �ســــده.
بتاريخ  املنعقدة  العـلنية  اجلـل�سـة  فـي  بـه  الت�سريح  ووقع  القرار  بذا �سدر 
الثامن ع�سر من �سهر اأكتوبـر �سنة األفيـن و اثني ع�سر من قبل املحكمة العليـا- 

الغرفة املدنية-الق�سم الثاين-واملرتكبة من ال�ســادة : 

رامـــــول حممـــــــــــــــــد                                                   رئيـــ�س الق�ســــم رئي�ســــــا 
زواوي عبد الرحمــان                                                    م�ست�ســـــــارا  مقـــــــــــــررا 
حبـــــــــار حليمــــــــــــــــة                                                   م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
زيتونــــــــــــي حممـــــــــد                                                   م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 
بـــن فريحـــة العربـــي                                                    م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 

بح�ســـور ال�سيــد : بــوراوي عمــر-املحامــي العـام، 
ومب�ساعــدة ال�سيــدة : ب�ســة ن�سيــــرة-اأمني ال�سبط. 

الغرفـة املدنيــــة                                                                        ملف رقم 836163


