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ملف رقم 601333 قرار بتاريخ 2011/06/23
ق�سيـــة ال�سركـــة الوطنيـــة للتاأمني �ســـد )ك.ر( و النيابـــة العامـــة

املو�ســوع: حـــادث مـــرور ج�سمانـــي - عــالج يف اخلــارج.
74–15 )اإلزامية التاأمني على ال�سيارات، ونظـام التعوي�س عــــن  اأمــــر رقــــم : 

الأ�ســـرار(، جريـــدة ر�سميـــة عـــدد : 15. 
عــن  التعوي�س  ونظام  ال�سيارات  على  التاأمني  )اإلزامية   31-88  : رقــم  قانــون 
الأ�سرار، تعديل وتتميم(، امللحق، ثالثا، الفقرة الأخرية، جريدة ر�سمية عــدد: 29.

ن م�ساريف ال�سفــر والـدواء والعالج، خـارج  املبــداأ: ل يتحمل املوؤمِّ
ن،  اجلزائر، اإل مبوافقته امل�سبقة، بعد حتقق الطبيب، م�ست�سار املوؤمِّ

ن له، �سحية حادث مرور ج�سمانـي. من احلالة ال�سحية للموؤمَّ

اإن املحكمــــة العـليــــــا 
  بعد ال�ستماع اإىل ال�سيد بوحال�س ال�سعيد الرئي�س املقرر يف تالوة تقريــره 

املكتوب واإىل ال�سيد رحمني براهيم املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبــة.
 ف�سال يف الطعن بالنق�س املرفوع من طرف ال�سركة الوطنية للتاأمني وكالة 
بومراد�س رمــز 01211 بتاريخ  2008/11/04 �سد القرار ال�سادر عن الغرفــة 
القا�سي غيابيا وح�سوريا   2008/10/29 بتاريخ  قاملة  اجلزائية مبجل�س ق�ساء 
اعتباريا للمرجع واملرجع �سدهما وغيابيا جتاه )ز.�س( بقبول ا�ستئناف املتهــم 

�سكــال. املدان )ز.�س( وال�سركة الوطنية للتاأمني وكالة بومردا�س رقم 5211 
ويف املو�ســــوع :

يف الدعوى املدنية : بتاأييد احلكم امل�ستاأنف ال�سادر بتاريخ    2007/10/29 
املـــدان )ز.�س( حتــت باإلزام  الــذي ق�سى  عــــن حمكمة قاملة ق�ســم املخالفات 
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م�سوؤولية و�سمان ال�سركة الوطنية للتاأمني وكالة بومردا�س باأن يوؤدي اإىل املرجع  
التاأمل ومبلغ )30.000 دج( مقابــل  )ك.ر( مبلــغ )20.000 دج( مقابل �سرر 
ومبلغ  ال�سفر  ومبلغ )31.937 دج( مقابل م�ساريف  والعالج  الّدواء  م�ساريف 
التاأ�سي�س. لعدم  الطلبات  باقي  ورف�س  اخلربة  م�ساريف  مقابل  دج(   3500(
حيث اأن الأ�ستــاذ بو�سينة ح�سني املحامي املعتمد لدى املحكمة العليا اأودع 
بتاريخ 2009/11/30 مذكرة طعن يف حق املدعية يف الطعن اأثار فيها وجهــا 

وحيــــدا  للنق�ص.
حيث اأن املطعــون �ســده بلغ بعري�ســة الطعــن ولــم يــرّد عليهــا.

حيث اأن النائب العام لدي املحكمة العليا قدم التما�سات مكتوبة يطلب فيها 
رف�س الطعــــن.

وعلـــيه فــاإن املحكمــة العلـــيــــــــــا
مـــــن حيث ال�سكــــل : 

حيث اأن الر�ســم الق�سائــي قــد تــم دفعــه )1000 دج(.
حيث اأن الطعن بالنق�س قد ا�ستوفى اأو�ساعه القانونية ح�سبما تقت�سيه املواد 
498. 504. 506 و511 من قانون الإجراءات اجلزائية لذلك فهو مقبول �سكال.

مــــن حيث املو�ســــــوع :
عن الوجه املثار: املاأخوذ من خمالفة القانون وانعدام الأ�سا�ص القانوين، 
والذي تذكر فيه الطاعنة اأن ق�ساة املجل�س �سرفوا النظر عن تطبيق البند 
الأّول/ ثالثا من ملحق القانون الذي ين�س �سراحة اأنه اإذا كانت احلالة ال�سّحية 
الطبيب  بوا�سطة  ذلك  من  التحقق  بعد  اخلارج  يف  معاجلته  ت�ستدعي  للمت�سرر 
امل�ست�سار للموؤمن، فاإن امل�ساريف املتعلقة بهذا ال�ساأن تكون مو�سوع �سمان طبقا 
املعاجلة  اأن  وباعتبار  اخلارج  يف  العالجات  حالة  يف  العمل  به  اجلاري  للت�سريع 
متت باخلارج دون موافقة الطبيب امل�ست�سار للموؤمن فاإن امل�ساريف الناجمة عن 
هذا العالج يتحمّلها املت�سرر ول ت�سمّنها الطاعنة وبف�سل القرار خالفا ملا ذكر 

فاإنه خالف القانون  واأ�سبح معر�سا للنق�س.
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اأ�س�س  اأنـــه  اأيّده  الذي  واحلكم  فيه  املطعون  القرار  مـــن  فعــال  يبني  حيث 
م�ساريف  مقابل  املرور  حادث  �سحية  �سده  للمطعون  التعوي�س  املانح  ق�ساءه 
الدواء والعالج والتنقل باخلارج على اأحكام املادة 17 من القانون 88-31 املعّدل 
املوؤرخ يف 1974/01/30 املتعّلق باإلزامية التاأمني على  املتمم لالأمر رقم 74/15 
ال�سيارات وبنظام التعوي�س عن الأ�سرار كون الطرف املت�سرر من احلادث قدم 
الوثائق الثبوتية املدعمة لطلب التعوي�س وفقط ، يف حني اأن التعوي�سات مو�سوع 
النزاع بني الطاعنة وب�سفتها اجلهة املوؤمنة واملطعون �سده الطرف املت�سرر عن 
حادث املرور تتعلق مب�ساريف الّدواء والعالج باخلارج وكذلك م�ساريف النتقال 
املحّدد  امللحق  من  الثالث  البند  من  الأخرية  الفقرة  والتي حتكمها  اخلارج  اىل 
جلدول التعوي�سات املمنوحة ل�سحايا حوادث املرور اجل�سماين اأو لذوي حقوقهم 
والتي ت�سرتط على الطرف املت�سرر من احلادث والذي ت�ستدعي حالته ال�سحّية 
للموؤمن  امل�ست�سار  الطبيب  ال�سحي على  اأمره  املعاجلة باخلارج لّبد من عر�س 
املوؤمنة  اجلهة  على  الرجوع  ي�ستطيع  حتى  العالج  هذا  مثل  على  واملوافقة  اأول 
الطاعنة ل ميكن  ال�سركة  فاإن  الإجراء  اإىل هذا  يفتقر  امللف  وملا كان  بال�سمان 
املوؤيد  امل�ستاأنف  باحلكم  بها  واملحكوم  بها  املطالب  التعوي�سات  ب�سمان  اإلزامها 
اأعاله  اإليه  بالقرار املنتقد وطاملا الأمر جاء خمالفا ملا ن�س عليه امللحق امل�سار 
فق�ساء القرار املطعون فيه جاء خمالفا للقانون ومعّر�س للنق�س والإبطال فيما 
�سده  املطعون  لفائدة  باخلارج  والتنقل  والعالج  الدواء  مقابل  بالتعوي�س  ق�سى 

ومنه كان الوجه موؤ�س�س.
حيث اأن امل�ســاريف الق�سائيــة تبقــى علــى عــاتق املطعــون �ســده.

فلهــــــذه الأ�ســـــبـاب
تق�ســي املحكمــة العليــــا:

بقبــــول الطعــــن �سكـــــال.
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ال�سادر عــن جمل�س  فيه  املطعون  القرار  واإبطال  بنق�س   : ويف املو�سوع 
بتــــاريخ  ال�ســادر  امل�ستاأنف  احلكــم  املوؤيــد   2008/10/29 بتاريخ  قاملة  ق�ســاء 
2007/10/09 عن حمكمة قاملة يف ما ق�سى بتعوي�س املطعون �سده )ك.ر( مبلغ 
وت�سعمائــة  األف  وثالثون  واحد  ومبلغ  والعالج  الّدواء  )30.000 دج( م�ساريف 
اإلــى  و�سبعة وثالثون )31.937 دج( عن م�ساريف ال�سفر والأمر باإرجاع امللف 

نف�س املجل�س للف�سل فيه وفقا للقانون وبت�سكيلة جديــدة.
بتحميــل املطعـــون �ســـده امل�ســـاريف الق�سائيـــــة.

بـذا �سـدر القـرار بالتـاريـخ املذكـور اأعـاله من قبـل املحـكـمة العليـا-غرفـة 
اجلنح و املخالفات-الق�سم الرابع-املرتكبة من ال�ســـــادة : 

بو حــــال�س ال�سعيـــــــد                                              رئي�س الق�سـم رئي�سا مقررا 
بليــــــــــــدي حممـــــــــــد                                              م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 

�ســــــــوايف اإدريـــــــــــ�س                                             م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
عبد ال�سدوق خل�سر                                              م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
بــــن م�سعــــود ر�سيــــــد                                             م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
ب�سيــــري عبد الكريـم                                              م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا

بحـ�ســـور ال�سيــد : رحمني براهيـــم-املحـامـي  الـعـام، 
ومب�ســاعـدة ال�ســيدة : قا�ســـي مليـــــاء-اأمـيــن الـ�سـبـط. 
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