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ملف رقـم 860561 قـرار بتاريخ 2013/01/17
SAA ق�سيــة )�س.ر(، )�س.م( وال�سركــة الوطنيــة للتاأميــن

�ســــد ذوي حقــــوق )�س.ع( ووالديــــه 

املو�ضـوع : حادث مرور-تعوي�ص-راأ�ضمال تاأ�ضي�ضي-تخفي�ص ن�ضبي.
قانـــون رقـــم : 88-31 ) اإلزاميـــة التاأمـــني على ال�سيـــارات ونظـــام التعوي�س عن 

الأ�ســرار، تعديـل وتتميم(، جريـدة ر�سميـة عـدد : 29.
قانـــون رقـــم: 88-31 )اإلزاميـــة التاأمـــني علـــى ال�سيـــارات ونظـــام التعوي�س عن 

الأ�سـرار، تعديـل وتتميـم( امللحق، �ساد�سـا، جريـدة ر�سميـة عـدد : 29.

املبــــداأ : ل يتجــاوز مبلــغ الراأ�ضمــال التاأ�ضي�ضــي، املدفــوع لــذوي 
احلقــوق، قيمة النقطة املطابقة لالأجر اأو الدخل املهني ال�ضنــوي 

ل�ضحيــة حــادث مــرور، امل�ضــروب يف 100.

يف حالة جتاوز هذه القيمة، تكون احل�ضة العائدة لكل 
فئــة من ذوي احلقوق، مو�ضوع تخفي�ص ن�ضبــي.

اإن املحكمـة العـلــيـــــا
يف جل�ستهـــا العلنية املنعقدة مبقرها �ســـارع 11 دي�سمرب 1960، الأبيار، بن 

عكنــون، اجلزائــر.
بعد املداولة القانونية اأ�سدرت القرار الآتي ن�ســه: 

بنـــاء على املـــواد 349 اإىل 360 و 377 اإىل 378 و557 اإىل 581 من قانون 
الإجراءات املدنية والإداريــة.
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بعد الطالع على جمموع اأوراق ملف الدعوى، و على عري�سة الطعن بالنق�س 
املودعــة بتاريخ 2012/05/03.

بعـــد ال�ستمـــاع اإىل ال�سيدة كراطار خمتاريـــة امل�ست�سارة املقـــررة يف تالوة 
تقريرها املكتوب و اإىل ال�سيد بوراوي عمر املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة.
حيـــث طعن )�س.ر( و)�س.م( وال�سركـــة الوطنية للتامني saa وكالة الثنية 
رمز 1206 بالنق�س بوا�سطة الأ�ستاذ  حمادة ال�سبتي املحامي املعتمد لدى املحكمة 
العليا يف القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء �سكيكدة بتاريخ 2011/12/11 فهر�س 

11 الذي ق�سى ما يلــي :   /01915
يف ال�ضكل : قبـــول ال�ستئنـــاف 

يف املو�ضوع : تاأيــيد احلكــم امل�ستــــاأنف.
امل�ســاريف الق�سائيــة علـــى امل�ستاأنفني.

تتلخ�ـــس الوقائع كـــون رفع ذوي حقوق املرحـــوم )�س.ع( : الأرملـــة واأبناوؤه 
ووالديـــه دعـــوى يف 24 جانفي 2011 �سد )�س.ر( و )�ـــس.م( و ال�سركة الوطنية 
للتاأمـــني �ـــس اأ اأ رمز 1206 يلتم�ســـون اإلزام املدعي عليه )�ـــس.ر( حتت م�سوؤولية 
املدعـــي عليه الثاين و�سمـــان ال�سركة الوطنيـــة للتاأمني وكالـــة الثنية رمز 1206 
اأن يدفـــع لهم عدة تعوي�سات عن ال�سرر املعنـــوي واملادي جٌراء وفاة الأب والزوج 

والبن يف حادث مـرور .
2011 األزم املدعي عليهم باإفادة   /04 انتهت الدعوى ب�سدور حكم يف 18/ 

املدعيني بتعوي�سات.
ا�ستاأنـــف املدعي عليهم احلكم و التم�ســـوا اإلغائه خلرقه اأحكام املادة 6 من 

قانون 88/ 31 بينما طلب امل�ستاأنف عليهم تاأييد احلكـم.
اأ�سـدر املجل�س القـرار مو�سـوع الطعــن.

دعم الطاعنون عري�ستهــم بوجهيـــن للنق�ص.
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1. الوجــه الأول : ماأخــوذ مـن خمالفـة القانـون الداخلــي : 
اأغفل الق�ساة تطبيق الفقرة ال�ساد�سة من امللحق املحدد جلدول التعوي�سات 
املمنوحـــة ل�سحايا حوادث املرور اجل�سمانية اأو لـــذوي حقوقهم وامللحق بالقانون 

31 املوؤرخ يف 1988/07/19. ـ  رقم 88 
2.  الوجــه الثانــي : ماأخـوذ مـن الق�ضـور يف الت�ضبيب : 

اأيد الق�ساة احلكم دون التمح�س وقراءة كافية لن�س الفقرة ال�ساد�سة من 
امللحق بالقانون 31-88 مما نتج عنه الإجحاف يف حق الطاعنني.

حيث اأن املطعون �سدهم غري ممثلني رغم تبليغهم بعري�سة الطعــن.
حيث اأن النيابـة العامـة التم�ست رف�س الطعــن.

وعلـــيـــه فـــــاإن املحكمـــــة
مــن حيــث ال�ضكــل : 

حيث ا�ستوفــى الطعن بالنق�س اأو�ساعه ال�سكلية فهو مقبــول.
حــول الوجهني معـــا لرتباطهمـــا: 

حيـــث اأنه من املقرر قانونا وعمال باملـــادة 6 من جدول التعوي�سات امللحــــق 
31 اخلا�س بالتعوي�سات امل�ستحقـــة ل�سحايا حوادث املرور اأو لذوي  ـ  بقانــــون 88 
حقوقهم يحت�سب التعوي�س يف حالة وفاة �سحية بالغة بالكيفية التالية : اإذ يح�سل 
علـــى الراأ�سمال التاأ�سي�ســـي بالن�سبة لـــكل م�ستفيد ب�سرب قيمـــة النقطة املقابلة 

لالأجر اأو الدخل املهني لل�سحية ح�سب املعامالت التاليــة : 
.% الــــزوج : 30 

 .% لكـل واحـد مـن الأبنـاء الق�سـر حتت الكفالــة = 15 
الأب والأم 10% لكـل واحـد منهمـــا.

ول ميكن اأن يتجاوز مبلـــغ الراأ�سمال التاأ�سي�سي املدفوع لذوي احلقوق قيمة 
النقطة املطابقـــة لالأجر اأو الدخل املهني ال�سنوي لل�سحية امل�سروب يف 100 ويف 
حالة جتاوز هذه القيمة �ستكون احل�سة العائدة لكل فئة من ذوي احلقوق مو�سوع 

تخفي�س ن�سبـــي.
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حيث يتبـــني من درا�سة القـــرار املطعون فيه اأن الطاعنـــني مت�سكوا بوجوب 
31 امل�سار اإليه اأعاله  ـ  تطبيـــق مقت�سيات املادة 6 من اجلدول امللحق بقانـــون 88 
لكـــن ق�ساة املو�سوع مل يعريوا الق�ساة اأي اهتمام لهذا الدفع مبناق�ساته والتحقق 
منـــه اإذ اأيدوا بب�ساطة احلكم امل�ستاأنف الـــذي منح التعوي�سات عن ال�سرر املادي 

با�ستعمال معامالت بلغت 125.
وحيث اأنه بعدم اإجراء التخفي�س الن�سبي للمعامالت املن�سو�س عليه قانونا 
يكـــون ق�ساة قد جتاوزوا احلـــد القانوين للمعامالت مما ترتـــب عنه جتاوز قيمة 
الراأ�سمـــال التاأ�سي�ســـي ومنه مبلغ التعوي�ســـات املمنوحـــة اإذ كان عليهم احت�ساب 
التعوي�ســـات امل�ستحقـــة عـــن ال�سرر املـــادي بعـــد التخفي�س الن�سبـــي للمعامالت 

كالتالـــي :
اإن اأجـــر ال�سحية كان ي�ساوي 12.000 دج الدخـــل ال�سنوي: 144.000 دج 
تقابله النقطة ال�ستدللية 4620 مما يعطينا راأ�سمال تاأ�سي�سي 4620× 100 = 

462.000 دج بدل من 577.500دج .
× 100 =110.880دج. ــ ت�ستحـق الأرملـة : 4620×30 

× 100 55.440=دج. 125  ــ لكل واحد من الأبناء الق�سر : 4620× 15 

=36.960 دج.  100 × 125 ــ لكل واحد من ولدي ال�سحيـة : 4620× 10 
وعليـــه ي�ستخل�ـــس اأنه بالق�ساء كمـــا فعلوا يكون هوؤلء الق�ســـاة قد ق�سروا 
يف ت�سبيـــب قرارهم وخالفوا القانون مما يجعـــل الوجهني موؤ�س�سني يرتتب عنهما 

نق�س القـــرار .
حيـــث اأن من يخ�سر الطعن يتحمل امل�ساريـــف الق�سائية طبقا للمادة 378 

ق اإ م اإ.
فلهـــــذه الأ�ضــبــــــاب

قــررت املحكمــة العليـــا : 
يف ال�ضكـــل : قبــول الطعــن بالنق�س �ضكــال.
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يف املو�ضوع : نق�س و اإبطال القرار املطعون فيه ال�سادر عن جمل�س ق�ساء 
�سكيكـــدة بتاريـــخ 2011/12/11 و باإحالة الق�سية والأطـــراف على نف�س املجل�س 

م�سكال من هيئة اأخرى للف�سل فيها من جديد وفقا للقانــون.
وباإبقــاء امل�ســاريف علــى املطعــون �ســده.

بـــذا �ســــدر القــرار و وقـــــع الت�سريح بـه فــــي اجلـل�سـة العـلنيــــــة املنعقـــدة 
بتــاريـــــخ ال�سابـــع ع�سر مـــن �سهـــــر جــانفــي �سنـــــة األفيـن و ثالثـــة ع�سر من قبل 

املحكمة العليـــــــــا-الغرفة املدنية-الق�سم الأول-واملرتكبة من ال�ســـــادة :

بــــوزيــــانــــي نــــذيــــــــر                                                رئيــ�س الغرفــة رئي�ســا
كــــراطــــــار خمتاريــــة                                                     م�ست�ســـــارة مقــــــــــررة
زواوي عبـــد الرحمــان                                                م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــارا
حفيــــــان حممــــــــــــــــد                                                م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــــارا
زرهونــــــــي زوليخــــــــــة                                            م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــارة

بحــــ�ســـور ال�سيــــد : بوراوي عمر-املحــــامـي الــعـام،
و مب�ســـاعـــدة ال�ســـيد: حف�سة كمال-اأمــــيـــن الــــ�ســبــط.
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