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ملف رقـم 0879889 قـرار بتاريخ 2013/05/16
ق�سية ال�سندوق اجلهوي للتعاون الفالحي �سد ذوي حقوق )ر.هـ( 

املو�ضـوع : حـادث مـرور ج�ضمانـي - تعــوي�ض - نظريـة املخاطــر.
اأمر رقم : 74-15 )اإلزامية التاأمني على ال�سيارات ونظام التعوي�س عن الأ�سرار(، 

املـادة : 8، جريـدة ر�سميـة عــدد : 15.

املبــداأ : ي�ضتحق والد ال�ضحية، املت�ضبب يف حادث املرور اجل�ضمانـي، 
اأ�ضا�ض نظرية املخاطـر،  املـوؤدي اإىل وفـاة ابنتـه، التعوي�ض علـى 

اإعمـال للمـادة 8 مـن الأمـر رقم 15-74.

اإن املحكمــة العـلــيـــــا
يف جل�ستهـــا العلنية املنعقدة مبقرها �سارع 11 دي�سمرب 1960، الأبيار، بــن 

عكنــون، اجلزائــر.
بعـد املداولـة القانونيـة اأ�سـدرت القـرار الآتـي ن�سـه :

بنــــاء علـى املـواد 349 اإلـى 360 و377 اإىل 378 و557 اإلـى 581 من قانون 
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.

بعـد الطالع على جمموع اأوراق ملف الدعوى، وعلى عري�سة الطعن بالنق�س 
املودعـة بتـاريخ 2012/08/01.

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 املكتوبـة.

حيـــث اأن الطاعـــن ال�سندوق اجلهوي للتعاون الفالحـــي وكالة ب�سكرة رمـز 
234 ممثـل مبديــــره وبوا�سطـة دفاعـه الأ�ستـاذ مزهـــــودي ر�سا املحامي املعتمـد 
لدى املحكمة العليا يلتم�ـــس نق�س القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء باتنة بتــاريخ 
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2012/05/31 القا�ســــي بتاأييـد احلكـم امل�ستاأنف وهـــو احلكـم ال�سـادر بتــاريخ 
2012/12/18 القا�سي باإلزام ال�سندوق اأن يدفع للمدعي )ر.ر( مبلغ 270.000 

دج تعوي�سا ماديا و مبلغ 45.000 دج تعوي�سا معنويـا.
حيـــث اأن املطعـون �سده )ر.ب( مل يقدم مذكـــرة جواب رغم تبليغه ر�سميـا 
مبوجـــب حم�سر موؤرخ يف 2012/08/30 عـــن طريق املح�سر الق�سائي الأ�ستـــاذ 

حـرز اهلل عبـد الغنـي.
وحيث اأن النيابـة العامة قدمت طلبات مكتوبة ملتم�سة رف�س الطعــن.

وحيث اإن الطعـن اأ�س�س علـى وجهن، 
الوجـه الأول: ماأخـوذ مـن انعـدام الأ�ضـا�ض القانونـي،

بحيث ثبت اأن املت�سبب يف احلادث هو املطعون �سده و هو والد املتوفاة و بذلك 
لي�ـــس له احلـــق يف التعوي�س و تاأخذ الأم ن�سف مبلـــغ التعوي�س و هذا ما ا�ستقرت 

عليه املحكمة العليا يف قرارها املوؤرخ يف 2006/12/20 رقم 351026.
الوجـه الثانـي : ماأخـوذ مـن الق�ضـور يف الت�ضبيب، 

بحيـــث اأن القــرار جاء يف ت�سبيبه بــاأن املطعـــون �سده هو من ذوي احلقـوق 
ول يوجـــد اأي ن�ـــس قانوين يحرمه من التعوي�س و لـــو كان هو املت�سبب يف احلادث 
والتعوي�س ل يندرج �سمن الرتكة بل لذوي احلقوق واملجل�س مل يناق�س هذا الدفع.

وعليــه فــاإن املحكمــة العلـيــــا
عـن الوجهن معـا لرتباطهمــا :

حيث ي�ستخل�س مـــن امللف اأن املطعون �سده اأخت�سم الطاعنة ب�سفته ذوي 
حق اجتاه ابنته املتوفاة يف حادث املرور وحيث لأن كان هو املت�سبب يف احلادث اإل 
اأن نظـــام تعوي�ســـه بهذه ال�سفة يخ�سع لأحكام املـــادة 8 من الأمر 15/74 ومفاد 
اأحـــكام هذه املـــادة اأن نظام التعوي�س يف مثل هذه احلالت قوامه نظرية املخاطر 
ولي�ـــس اخلطــــاأ وبذلك يقـــــرر للمطعون �سـده احلـــق يف التعوي�س املحـــدد قانونا 
مبوجـــب الأمــر 15/74 املعدل و املتمم بالقانون 88/31 املتعلق باإلزاميـة التاأمني 
علـــى ال�سيارات و نظام التعوي�س عن حوادث املـــرور وهذا ما اأ�ستقر عليه اجتهاد 
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املحكمـــة العليا والقرار اأعطى الأ�سا�س القانوين ال�سليم ملّا ق�سى به وجــاء م�سببا 
قانونا مما ي�ستوجب رف�س ما جاء يف الوجهني.

وحيث اأن امل�ساريف تبقى على عاتق الطاعن عمال باملادة 378 ق اإ م اإ.
فلهــــذه الأ�ضــبـــاب

قـررت املحكمـة العليــا : 
يف ال�ضكــل : قبــول الطعـن.

ويف املو�ضـوع : رف�س الطعـن وامل�ساريف علـى الطاعن.
بــــذا �سـدر القـرار ووقع الت�ســريـــح بــه يف اجلل�سـة العلنيـة املنعقدة بتــاريخ 
ال�ساد�ـــس ع�سر من �سهر ماي �سنة األفني وثالثة ع�ســـــر مــن قبل املحكمة العليـا- 

الغرفـة املدنيـة-الق�سـم الأول، واملرتكـبة مـن ال�سـادة :

بــوزيـــانــــي نـــذيـــــــــر                                                          رئيـ�س الغرفـة رئي�ســـا
زواوي عبـد الرحمـان                                                          م�ست�ســـــــارا مقــــــــررا
كـراطــــار خمتــاريـــــة                                                         م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــارة
حفيــــــان حممـــــــــــــــد                                                         م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــارا
زرهونـــــي زوليخــــــــــة                                                         م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــارة

بح�سـور ال�سيـد : بــوراوي عمــر-املحامـي العــام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد : حف�سـة كمــال-اأمني ال�سبط.
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