
ملف رقــم 456618 قــرار بتاريخ 2010/11/25
ق�سيـة ال�سركـة الوطنيـة للتاأمني واإعـادة التاأمني "لكــار"

�ســد )ل.ف(، )ل.ا( والنيابـة العامــة

املو�ضـوع : قتل خطــاأ - حــادث بحــري- مركبــة بحريــة - تعوي�س.
اأمر رقم : 74-15 )اإلزامية التاأمني على ال�سيارات ونظام التعوي�س عن الأ�سرار(، 

ــم، املــادة : الأولــى، جريــدة ر�سميــة عــدد : 15. ل واملتمَّ املعــدَّ

املبــد اأ: ل يخ�ضع التعوي�س عن قتل خطاإ، ناجم عن حادث بحري، 
م. ل و املتمَّ ت�ضببت فيه مركبة بحرية، لالأمر رقم 74-15 املعدَّ

اإن املحكمــة العـلـيــــا
بعـــد ال�ستمـــاع اإىل ال�سيد قويدري حممد امل�ست�ســـار املقرر يف تالوة تقريره 

املكتوب و اإىل ال�سيد بوراوي عمر املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة،
ف�ســـال يف الطعـــن بالنق�ـــس املرفـــوع من طـــرف ال�سركة الوطنيـــة التاأمني 
واإعادة التاأمني لكار وكالة ال�سراقة رمز 713 بتاريخ 2006/07/17 �سد القرار 
ال�ســـــادر عــن جمل�س ق�ســـاء البليدة الغرفـــة اجلزائية بتاريـــخ 2006/03/11 

والقا�سي ح�سوريا غري وجاهــي : 
يف ال�ضكــــل : قبــول ال�ستئنــاف �سكــال.

ويف املو�ضوع : تاأييد احلكم امل�ستاأنف اإدانة تعديله العقوبة بخف�س الغرامة 
املحكـــوم بها اإلـــــى 5000 دج ويف الدعوى املدنية : تاأييد احلكم امل�ستاأنف مبدئيــا 
وتعديال له رفع مبلغ التعوي�س املحكوم به لوالدي ال�سحية املتوفاة اإىل 300.000 

دج لكل واحد منهما.
وحتميــل املحكــوم عليــه بامل�ســاريف الق�سائيــة.
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واجلديـــر بالإ�سارة اإىل اأنـــه و على اإثر مالحقة املتهـــم )خ.م( بجرم القتل 
اخلطاأ اإ�سرارا بال�سحية املرحوم )ل.ن( و طبقا للمادة 288 من قانون العقوبات 
فـــاإن حمكمـــة ال�سراقة الق�ســـم اجلزائي اأ�ســـدرت حكما بتاريـــخ 2005/02/06 
ق�ست فيه ح�سوريا غري وجاهيا باإدانة املتهم باجلرم املن�سوب اإليه و معاقبته بعام 
حب�سا موقوف النفاذ و 10 األف دج غرامة نافذة و حتميله امل�ساريف الق�سائية، 
و يف الدعـــوى املدنية: اإلـــزام املدان حتت �سمـــان م�سوؤوله املـــدين �سركة التاأمني 
واإعـــادة التاأمني بفندق الأمري طريق دايل ابراهيم باأداء تعوي�س عن الوفاة لوالد 
ال�سحية قدره )132.200 دج( مائة و �سبعة و ثالثون األف و مائتي دينار جزائري 
و تعوي�ـــس عن الوفاة للوالـــدة قدره )97.200 دج( �سبعـــة و ت�سعون األف ومائتان 
دينار جزائري وعقب ا�ستئناف النظر يف هذا احلكم من طرف املتهم و ال�سامنة 
ال�سركة الوطنية للتاأمني كار و الطرفني املدنني فاإنه �سدر قرار عن جمل�س ق�ساء 

البليدة الغرفة اجلزائية و هو القرار املطعون فيه بالنق�س حاليا.
حيـــث وبتاريـــخ 2010/03/11 اأودع الأ�ستـــاذ نفتـــي جمـــال مذكرة يف حق 
ال�سركـــة الوطنة للتاأمني كار وكالـــة �سراقة رمز 713 ال�سامنـــة الطاعنة تدعيما 

لطعنها بالنق�س �سمها ثالثة اأوجه للطعن، تتمثل فيما يلـــي :
الوجـــه الأول : ماأخـــوذ من جتاوز ال�ضلطة طبقــا للمــادة 2/500 مــن 

قانـون الإجـراءات اجلزائيـة،
مفـــاده اأنه من الغريب جدا اأنه بعـــد ا�ستئناف احلكم ق�سى القرار املطعون 
فيـــه بدفع املبالغ املحكوم بها لتعوي�س الطرفني املدنيني و لكل واحد من الوالدين 
واأن ق�ســـاة املجل�س اأخفقوا يف قرارهم ملا ق�سوا برفع هذه املبالغ خمالفني اأحكام 
القانون رقـــم 31/88 لكون التعوي�سات امل�ستحقة للوالدين تكون كالتايل ا�ستنادا 
للدخـــل الوطني الأدنـــى امل�سمون لالأجر ال�سهري وقت وقـــوع احلادث وهو 8000 
 = × 12�سهـــرا= 96.000 دج تقابلهـــا النقطـــة ال�ستدلليـــة 3660  دج، 8000 
3660× 10 =36.600 دج لكل واحد من الوالدين اأي املجموع 73200 دج اإ�سافة 
مل�ساريـــف اجلنازة والتي حت�سب على اأ�سا�س 5 مرات الدخل ال�سهري اأي 8.000 
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دج ×5=40.000 دج ف�ســـال عن التعوي�س املعنوي الذي يح�سب عل اأ�سا�س ثالث 
24.000 دج×2   = 3× مرات احلد الأدنى امل�سمون لالأجر بتاريخ احلادث 8.000 
= 48.000 دج للوالدين بينهما و يكون املجموع الواجب دفعه للطرفني املدنني هو 
161.200 دج واأنـــه كان على ق�ساة املجل�س تعديـــل املبلغ املحكوم به ليتنا�سب مع 
القانون 31/88 اإل اأنهم ق�سوا بـ 300.000 دج و لذا فاإن القرار املطعون فيه جاء 

م�سوبا بعيب جتاوز ال�سلطة الأمر الذي يعر�سه للنق�س والإبطال.
الوجـــه الثانـي : ماأخـوذ من خمالفة القانون املــادة 7/500 من قانـون 

الإجـراءات اجلزائيـة،
مفـــاده اأن القـــرار املطعـــون فيه عدل جزءا مـــن احلكم وذلـــك برفع مبالغ 
التعوي�ـــس املحكـــوم بها لوالدي ال�سحيـــة واأن ذلك احلكم املوؤيـــد جزئيا و القرار 
املطعـــون فيه قد خالفا القانون 31/88 الذي يجـــب اأن تكون احل�سابات اخلا�سة 

بالتعوي�س مطابقة له.
الوجـــه الثالث : ماأخوذ من انعدام الأ�ضا�س القانوين وطبقا للمادتني 

8/500 مـن قانـون الإجـراءات اجلزائيـة،
مفاده اأنه يالحظ على احلكم املوؤيد جزئيا و القرار املطعون فيه اأنه مل يتم 
تو�سيـــح يف حيثياتهما الأ�سا�ـــس القانوين الذي مت عن طريقـــه اإجراء احل�سابات 
عـــن التعوي�سات املحكوم بها على الطاعنة و بالتـــايل فاإن هذه التعوي�سات لي�ست 

قانونية و لي�ست عادلة مما يعر�س القرار املطعون فيه للنق�س و الإبطال.
حيث اأن النائب العام لـــدى املحكمة العليا قدم التما�سات تهدف اإىل رف�س 

الطعن مو�سوعا.
وعلـــيه فــاإن املحكمــة العلـــيا

يف ال�ضكــــل :
حيـــث اإن الطعـــن بالنق�ـــس املرفوع من طـــرف الطاعنة ال�سامنـــة ال�سركة 
الوطنية للتاأمني و اإعادة التاأمني كار وقع يف اأجله القانوين و جاء م�ستوفيا جلميع 

�سروطه ال�سكلية مما تعني قبوله �ضكال. ويف املو�ضوع : 
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عن الأوجه املثارة الثالثة لرتباطهم : واملاأخوذة من جتاوز ال�ضلطـة 
وخمالفـة القانـون وانعـدام الأ�ضـا�س القانونـي،

لكـــن حيث يتبني من الطـــالع على القرار املطعون فيه اأن ق�ساة املو�سوع مل 
يتجـــاوزوا ال�سلطة يف قرارهم و مل يخالفوا القانـــون كما اأنهم قد اأ�س�سوا قرارهم 
تاأ�سي�سا قانونيا و ذلك لكون ق�ساة املجل�س ا�ستبعدوا تطبيق الأمر 15/74 املعدل 
واملتمـــم بالقانون رقـــم 31/88 املتعلق باإلزامية التاأمني علـــى ال�سيارات و بنظام 
التعوي�ـــس عن حوادث املرور وذلك لكون اجلرم املالحق واملدان به املتهم )خ.م( 
القتل اخلطاأ ل يخ�س حادث مرور و اإمنا يخ�س حادث بحري وقع اأثناء ا�سطدام 
مركـــب بحري بال�سحية الذي كان ميار�ـــس الغط�س يف البحر كما اأن املادة الأوىل 
مـــن الأمـــر املذكـــور اأعاله تن�س )علـــى اأن كل مالـــك مركبة ملـــزم بالكتتاب يف 
عقـــد التاأمني يغطي الأ�سرار التي ت�سببها تلك املركبـــة للغري وذلك قبل اإطالقها 
لل�ســـري و تعنـــي كلمة مركبة يف هـــذا الن�س كل مركبة بريـــة ذات حمرك و كذلك 
مقطوراتها اأو ن�سف مقطوراتها وحمولتها..( واأن ق�ساة املجل�س بتعديلهم للحكم 
امل�ستاأنف وذلك برفع مبلغ التعوي�س للطرفني املدنيني والدي ال�سحية املتوفاة اإىل 
300.000 دج لـــكل واحد منهما يكونون قـــد ا�ستبعدوا تطبيق الأمر املذكور اأعاله 
لكـــون حادث القتل اخلطـــاأ ل يخ�س حادث مرور بري يكونـــون بق�سائهم هذا مل 
يتجـــاوزوا ال�سلطة املخولـــة لهم و مل يخالفوا القانون كما اأنهم قد اأ�س�سوا قرارهم 
تاأ�سي�ســـا قانونيـــا لكون تقدير التعوي�س هـــو م�ساألة واقع يدخـــل يف نطاق ال�سلطة 
التقديريـــة لق�ســـاة املو�سوع و يفلت مـــن رقابة املحكمة العليا و عليـــه فاإن الأوجه 

املثارة جاءت يف غري حملها ي�ستوجب معها رف�س الطعن.
فلهــــــذه الأ�ضـــــبـاب

تق�ضي املحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنق�س املرفوع من طرف ال�سامنة ال�سركة اجلزائرية للتاأمني 
واإعـــادة التاأمني كار �سكال، وبرف�سه مو�سوعـــا، وبتحميلها امل�ساريف الق�سائية.
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بذا �سدر القرار بالتاريخ املذكور اأعاله من قبل املحكمة العليا-غرفة اجلنح 
واملخالفات-الق�سم الرابع- املرتكبة من ال�ســادة :

قدور حممد املن�سف                                                          رئيــ�س الق�ســـم رئي�ســا
قويــــدري حممـــــــــــــد                                                          م�ست�ســـارا مقـــــــــــــررا
لعنانــــــــي الطاهــــــــر                                                          م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــارا
ر�ســــــا�س ن�سيــــــــــرة                                                          م�ست�ســــــــــــــــــــــــــــــــارة
زبيــــــري عبـــــــــد اهلل                                                         م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــارا
بــــرارحــــــي خالــــــــــد                                                         م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــارا
فــــــــولن حممــــــــــــــــد                                                         م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــارا

بح�ســور ال�سيــد: رحمني براهيــم - املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد: بلع�ســل توفيق - اأمني ال�سبط.
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