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ملف رقـم 0900410 قــرار بتاريخ 2013/10/24
ق�سيـة ال�سركـة الوطنيـة للتاأمني �ســد )ب.هـ(

بح�سـور )ب.ز( و)ب.ب( مدخلني يف اخل�ســام 

املو�ضـوع : حـادث مـرور ج�ضمانـي - �ضمــان - �ضياقـة يف حالـة �ضكــر.
اأمر رقم : 74-15 )اإلزامية التاأمني على ال�سيارات ونظام التعوي�س عن الأ�سرار(، 

املـادة : 7، جريـدة ر�سميـة عـدد : 15.
مر�ســــوم رقـم : 80-34 )اإلزامية التاأمني علــى ال�سيـــارات ونظــام التعوي�س عـن 

الأ�سـرار، �سروط تطبيق املـادة 7(، املـادة : 5، جريـدة ر�سميـة عـدد : 8.

املبــداأ : ي�ضقط ال�ضمــان عن ال�ضائق، الــذي كان يف حالة �ضكــر، 
وقت احلـادث ول ي�ضقط عـن الغيـر؛

نـة �ضامنًة تعوي�ض الغري  عـن ال�ضـرر  تبقـى ال�ضركـة املوؤمِّ
اللحق بـه.

اإن املحكمـــة العـلــيـــــا
بنـاء على املواد 349 اإىل 360 و 377 اإىل 378 و557 اإىل 581 ق اإ م اإ.

وبعــــد الطالع علــــى جممـوع اأوراق ملـــف الدعوى، وعلــــى عري�سة الطعـن 
بالنق�س املودعة بتاريخ 2012/11/27 و على مذكرة الرد التي تقدم بها حمامـي 

املطعـون �سـده.
وبعـد ال�ستمـاع اإلـى ال�سيـــد بوزيانـي نذيـر الرئي�س املقـرر يف تالوة تقريــره 

املكتـوب واإىل ال�سيد بوراوي عمر املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبـة.
حيـــث طلبت ال�سركة الوطنية للتاأمـــني " وكالة غري�س رمز 2314 " ممثلـــه 
مبديرهـــا، بوا�سطة حماميها الأ�ستاذ بعرية حممد، نق�س حكم �سادر عن الق�سم 
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املـــدين ملحكمة غري�ـــس بتاريـــخ 2012/10/21 القا�سي بقبول اإعـــادة ال�سري يف 
الدعوى �سكال و يف املو�سوع اإفراغ احلكم ال�سادر قبل الف�سل يف املو�سوع بتاريخ 
2012/04/15 وامل�سادقة على اخلربة املنجزة من طرف اخلبري عي�سوبة حممد 
الأمني و بالنتيجة احلكم باإلزام املرجع �سده )ب.ز( حتت م�سوؤولية املرجع �سده 
)ب.ب( حتـــت �سمـــان املدخلة يف اخل�ســـام ال�سركة الوطنيـــة للتاأمينات "وكالة 
غري�س"بــــاأن يدفع للمرجع )ب.هــــ( مبلغ 136.468 دج تعوي�ســـا عــن اخل�سائر 

املاديـة الالحقة بال�ساحنة و مبلغ 6.000 دج م�ساريف اخلربة.
وحيـــث اأن املطعـــون �سده )ب.هـ( قـــدم مذكرة جوابيـــة بوا�سطة حماميــه 

الأ�ستاذ بيدي بن �سعيد  وطلب رف�س الطعن.
وحيث اأن النيابة العامة قدمت طلباتها املكتوبة الرامية اإىل رف�س الطعن. 
وحيث اأن الطعن بالنق�س قد ا�ستوفى اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكال.

وحيث ت�ستند الطاعنة يف طلبها اإلـى وجـه وحيـد للنق�ض.
الوجـه الوحيـد : املاأخـوذ مـن خمالفـة القانـون، 

بدعــــوى اأن القا�سي عند اإ�سداره للحكــم حمـــل الطعن قد خالف القانــون 
يف املـــادة 05 الفقرة الأوىل من املر�سـوم رقــــم 34/80 املوؤرخ يف 1980/02/16 
املت�سمـــن حتديـــد �سروط تطبيق املـــادة 07 من الأمـــر 15/74 املتعلـــق باإلزامية 
التاأمـــني على ال�سيارات وبنظـــام التعوي�س عن الأ�سرار، ذلـــك اأن ال�سكر ي�سقط 
ال�سمـــان عن ال�سائق وبالتايل فـــاإن الطاعنة ل تتحّمل التعوي�سات املادية الناجتة 
عـــن حادث املرور الذي ت�سبب فيه املدخل يف اخل�ســـام الأول وهو يف حالة �سكر، 
ذلـــك اأن ال�ستثناء الذي ورد يف املـــادة املذكورة يتناول فقط الأ�سرار اجل�سمانية 
التي ت�سيب الأ�سخا�س دون الأ�سرار املادية التي تنتج عن احلادث، ال�سيء الذي 

يجعل ال�سركة املوؤمنة معفية من دفع التعوي�سات الناجتة عن ذلك. 
وعلـيــه فــاإن املحكمـــة العلــيـــا

عــن الوجـه الوحيـــد :
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حيـــث يـرد على هذا الوجـــه اأن احلكم املطعون فيه قد طبق القانون تطبيقـا 
�سحيحـــا ا�ستنـــادا اإىل املـــادة 619 من القانـــون املدين واملادتـــني 02 و 569 من 
الأمـــر رقم 07/95 املوؤرخ يف 1995/01/25 املتعلق بالتاأمينات ذلك اأن الأ�سرار 
املاديـــة التي ت�سببت فيها �سيارة املوؤمن لـــه )ب.ب( اأ�سابت �سيارة الغري املطعون 
�ســــده )ب.هـ(، و اأن املادة 05 من املر�سوم رقم 34/80 املت�سمن �سروط تطبيق 
املـــادة 07 من الأمـــر رقم 15/74 ت�سقط ال�سمان على ال�سائق الذي كان يف حالة 
�سكـر وقت احلادث ولي�س على الغري ومن ثم تبقى ال�سركة املوؤمنة �سامنة يف دفع 

التعوي�س عن ال�سرر الذي اأ�ساب هذا الغـري.
 وعليـه فالوجـه املثار غري مربر ويتعني رف�سه و معه رف�س الطعــن.

فلهـــذه الأ�ضــبـــــاب
قـررت املحكـمـة العليـــا :

قبـول الطعـن �سكــال ورف�سـه مو�سوعــا،
وحتميـل الطاعنـة امل�سـاريف الق�سائيــة.

بذا �سدر القرار ووقع الت�سريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الرابع 
والع�سرون من �سهر اأكتوبر �سنة األفني و ثالثة ع�سر من قبل املحكمة العليا- الغرفة 

املدنيـة-الق�سـم الأول-واملرتكبـة مـن ال�سـادة :

بــوزيانـــــي نــذيــــــــــر                                                   رئي�س الغرفة رئي�سا مقـررا
زواوي عبد الرحمان                                                   م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
كراطــــــار خمتاريــــة                                                   م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
حفيــــــان حممـــــــــــــد                                                  م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 
زرهونــــــي زوليخــــــــة                                                  م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

بح�سـور ال�سيـد : بهيانـي اإبراهيـم-املحامـي العـام، 
ومب�ساعـدة ال�سيـد : حف�سـة كمـال-اأمني ال�سبط.

الغرفـة املدنيــة                                                                   ملف رقم 0900410


