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ملف رقــم 0825550 قــرار بتاريخ 2014/01/30
ق�سيـة ال�سنـدوق اجلهـوي للتعــاون الفالحــي

�ســد )م.ف( ومــن معهــا والنيابــة العامــة

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

ـم، املــادة : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جريـدة ر�سميـة عــدد : 15. لـو املتمَّ املعدَّ

املبــــداأ : ل تتحمـــل التعوي�َص عن حـادث مــرور ج�ضماين �ضركـُة 
نـة للمركبـة، امل�ضتفيـد �ضائقهـا مـن البـراءة. التاأمني، املوؤمِّ

اإن املحكمـــة العـليـــــا 
بعـــد ال�ستمـــاع اإىل ال�سيد بليدي حممـــد امل�ست�سار املقرر يف تـــالوة تقريره 
املكتـــوب واإىل ال�سيـــد رحمـــني اإبراهيم املحامـــي العام يف تقـــدمي طلباته املكتوبة 

الرامية اإىل رف�س الطعن.
ف�ســـال يف الطعـــن بالنق�ـــس املرفوع من طـــرف امل�سوؤول املـــدين ال�سندوق 
اجلهوي للتعاون الفالحـــي وكالة عني وملان رمز 222 بتاريخ 2011/11/02 �سد 
القـــرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء �سطيف بتاريخ 2011/10/27 القا�سي بتاأييد 
احلكم امل�ستاأنف يف الدعويني من اأجل جنح القتل اخلطاأ وانعدام حم�سر املراقبة 
التقنيـــة وانعدام رخ�سة املرور الأفعال املن�سو�س واملعاقب عليها باملواد 288 من 

و83 و50 و92 من الأمر 09/03.  قانون املرور و67 
وعلــيــه فـــاإن املحكمــــة العلــيــــا

حيث اأن الر�سم الق�سائي قد مت دفعه ) 800 دج(.
حيث اأن الطعن بالنق�س قد ا�ستوفى اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكال.
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حيث اأودع الأ�ستاذ خلفي مبارك املحامي املقبول لدى املحكمة العليا وجمل�س 
الدولـــة مذكرة بتاريخ 2012/02/26 يف حق الطاعن اأثار فيها وجهــا وحيــدا 

للنق�ص.
حيـــث اأودع الأ�ستـــاذ لكحل الطاهـــر املحامي املقبـــول لدى املحكمـــة العليا 
وجمل�ـــس الدولة مذكـــرة بتاريخ 2012/07/11 يف حق املدعـــى عليهم يف الطعن 

بالنق�س طلب فيها رف�س الطعن مو�سوعا. 
عـن الوجـه الوحيـد املثار : واملاأخوذ من انعدام اأو ق�ضـور الأ�ضبـاب،

بدعوى اأن العار�س اأثار اأمام املحكمة البتدائية واأمام املجل�س دفعا متمثال 
يف اأنه بعد الت�سريح برباءة املتهم )ك.ف( من جنحة القتل اخلطاأ كون م�سوؤولية 
احلادث تقع على عاتق ال�سحية )�س.ع( وهذا ثابت من خالل حم�سر ال�سبطية 
الق�سائية فاإن التعوي�سات تكون حتت �سمان ال�سركة الدولية لتاأمني واإعادة التاأمني 
CIAR راأ�ـــس العيون رمز6230 املوؤمنة لديها �سيارة مر�سيد�س التي كان يقودها 
ال�سحيـــة املرحوم )�ـــس.ع( املت�سبب يف وقوع احلادث وا�ستـــدل العار�س بالقرار 
ال�ســـادر عـــن املحكمة العليا املوقـــرة بتاريخ 2008/06/25 رقـــم 417963 واأن 
ق�ساة املجل�س برف�سهم هذا الدفع املوؤ�س�س اكتفوا بحيثية واحدة مفادها:"... اأن 
دفاع ال�سندوق اجلهوي للتعاون الفالحي وكالة عني وملان التم�س جعل التعوي�سات 
حتت �سمان �سركة التاأمني املوؤمن لديها املركبة املت�سببة يف احلادث وهو طلب غري 
خم�س�ـــس قانونا مما يتعني عدم ال�ستجابة لـــه ..." واأن ق�ساة املجل�س �سرحوا 
مـــن جهة بتاأييد احلكم امل�ستاأنف يف الدعـــوى العمومية الذي ق�سى برباءة املتهم 
باعتباره مل يرتكب اأي خطاأ واأن ال�سحية هو الذي اأخطاأ ومن جهة اأخرى �سرحوا 
اأي�ســـا بتاأييد احلكـــم امل�ستاأنف يف الدعـــوى املدنية مع املالحظـــة اأن هذا الأخري 
األـــزم الطاعن بدفع التعوي�سات لذوي احلقوق رغـــم الق�ساء بتربئة موؤمنه وكان 
علـــى ق�ساة املجل�س بعـــد الت�سريح برباءة موؤمن العار�س من جنحة القتل اخلطاأ 
جعل التعوي�سات على عاتق ال�سركة الدولية للتاأمني واإعادة التاأمني CIAR راأ�س 
العيـــون رمز 6230 بو�سفها �سامنة ال�سحية الذي ثبت خطاأه واأن ق�ساة املو�سوع 
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ملـــا حملوا الطاعن دفع التعوي�سات لذوي احلقوق رغم انتفاء اخلطاأ للموؤمن لديه 
واإثبـــات خطاأ ال�سحية فاإنهم خالفوا القانون وعر�سوا قرارهم للنق�س والإبطال.
حيـــث يناق�س الطاعـــن يف هذا الوجه رف�س قا�ســـي اأول درجة وبعده ق�ساة 
املجل�س طلبه الرامـــي اىل اإخراجه من النزاع ومنه جعل التعوي�سات املحكوم بها 

على عاتق �سركة تاأمني ال�سحية )�س.ع( املت�سبب يف احلادث من جهــة.
حيث من جهة اأخرى لقد رد ق�ساة املجل�س على طلب ودفع الطاعن على اأنه 

غري خم�س�س قانونا.
لكن حيث اأن ما ق�سى به القرار املنتقد ومن قبله حكم اأول درجة يف م�ساألة 
ال�سامـــن عن دفع خمتلف التعوي�ســـات املحكوم بها لذوي احلقوق يتعار�س مع ما 

مت الف�سل فيه يف الدعوى العمومية فيما يخ�س امل�سوؤول عن احلادث.
حيـــث يت�سح فعال بـــاأن القرار املطعون فيـــه املوؤيد للحكـــم امل�ستاأنف ق�سى 
بـــرباءة املتهم )ك.ف( املوؤمن �ساحنتـــه لدى الطاعن وذلك لثبوت خطاأ ال�سحية 

)�س.ع( ومنه انتفاء م�سوؤولية املتهم.
حيـــث وطاملـــا اأن احلكم امل�ستاأنف وبعـــده القرار املنتقد تو�ســـل اإىل انعدام 
م�سوؤولية املتهم املوؤمن لدى الطاعن يف وقوع احلادث ومنه ثبتت م�سوؤولية ال�سحية 
املوؤمـــن �سيارته لدى �سركة تاأمني اأخرى فاإن هذه الأخرية هي التي ت�سبح �سامنة 

وم�سوؤولة دون غريها عن دفع التعوي�سات من جهة.
حيـــث من جهـــة اأخـــرى اإن القرار املنتقـــد مل يوؤ�س�س ق�سائـــه بن�س قانوين 

�سريح ومل ي�سبب مبا فيه الكفاية.
حيث بق�سائهم كما فعلوا ق�ساة املجل�س وقبلهم قا�سي اأول درجة قد خالفوا 

القانون مما يعر�س قرارهم املنتقد للنق�س والإبطال.
وعليه فاإن الوجه موؤ�س�س وموؤدي لنق�س واإبطال القرار املطعون فيه.

فلهـــذه الأ�ضــبـاب
تق�ضــي املحكمــة العليــــا :
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بقبول الطعن �سكال وبتاأ�سي�سه مو�سوعا.
بنق�ـــس واإبطـــال القرار املطعـــون فيه ال�ســـادر عن جمل�س ق�ســـاء �سطيف 

)الغرفة اجلزائية( بتاريخ 2011/10/27 فهر�س رقم 11/07162.
باإحالـــة الق�سية والأطراف اأمام نف�س املجل�س م�سكال ت�سكيال اآخرا للف�سل 

فيها من جديد طبقا للقانون.
تـرك امل�سـاريف الق�سائيـة علـى عـاتق اخلزينـة العامـة. 

بــــذا �سـدر القـــــرار بالتاريخ املذكور اأعـاله من قبـــل املحكمة العليا-غرفــة 
اجلنح واملخالفات-الق�سم الرابع-املرتكبة من ال�سـادة : 

رامــــــول حممــــــــــــــد                                                        رئيــ�س الق�ســـم رئي�ســـــا
بليـــــــــــــدي حممـــــــــد                                                      م�ست�ســــــارا مقـــــــــــــــررا
عبد ال�سدوق خل�سر                                                       م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
بــــن م�سعــود ر�سيــــــد                                                      م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
ب�سريي عبد الكريــــم                                                       م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
مــــالح عبــــــــد احلق                                                        م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــارا

بح�سـور ال�سيـد : رحمني اإبراهيـم-املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد : بوجمعـة �سفيــان-اأمني ال�سبط.
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