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ملف رقــم 461954 قــرار بتاريخ 2009/07/29
ق�سيــة ال�سركـة اجلزائريـة للتاأمني �سـد )ب.ع( والنيابـة العامــة 

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

املــادة : 7، جريــدة ر�سميــة عــدد : 15.
مر�ســـــوم رقــم : 80-34 )اإلزاميــة التاأمني على ال�سيارات ونظــام التــعوي�س عــن 

الأ�سرار، �سروط تطبيق املادة 7(، املادة: 3 فقرة 3، جريدة ر�سمية عــدد: 8.
قانون رقم : 01-14 ) تنظيم حركة املرور عرب الطرق و�سالمتها واأمنها(، املواد: 

50، 92 و101، جريــدة ر�سميــة عــدد : 46.

املبــداأ : ل ي�ضقط احلق يف ال�ضمان عن ال�ضائق، احلائز رخ�ضـة 
�ضياقة منتهية ال�ضالحية، يف حالة ارتكابه حادث مرور ج�ضماين.

اإن املحكمــة العـليــــا 
 بعـــد ال�ستمـــاع اإىل ال�سيد بلب�سري ح�سني امل�ست�سار املقـــرر يف تالوة تقريره 

املكتوب واإىل ال�سيد رحمني اإبراهيم املحامي العام يف اإبداء طلباته املكتوبة. 
ف�سال يف الطعـــن بالنق�س امل�سرح به من طرف املدعي يف الطعن ال�سركة 
اجلزائريـــة للتاأمني وكالـــة بوقاعة بتاريـــخ 2006/07/01 �سد القـــرار ال�سادر 
بتاريـــخ 2006/06/24 عن جمل�س ق�ساء �سطيـــف الغرفة اجلزائية والذي �سرح 
بتاأييـــد احلكم امل�ستاأنف فيه ال�سادر عن حمكمـــة بوقاعة بتاريخ 2005/11/27 
والقا�ســـي يف الدعـــوى املدنيـــة بامل�سادقة علـــى تقرير اخلربة الطبيـــة ومن ثمة 
الق�ســـاء باإلزام املرجـــع �سده )ر.ب( وحتت �سمان و تغطيـــة ال�سركة اجلزائرية 
للتاأمني وكالة بوقاعة رمز 2806 اأن يدفع للمرجع )ب.ع( التعوي�سات التاليــــة :     

غرف�ة اجلنح واملخالف�ات                                                      ملف رقم 461954



380
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الأول 2013

1( مبلغ 80550 دج تعوي�سا عن العجز اجلزئي الدائــم.
2( مبلـــغ 15115.49 دج تعوي�ســـا عن العجز الكلي املوؤقـــت : 20.000 دج 

كتعوي�س عن �سرر التاأمل.
 وهــو احلكــم الــذي ا�ستاأنفتــه �سركــة التاأمني.

وعلـيـه فــاإن املحكمـة العلــيـــا
 حيـــث اأن الأ�ستاذ اأحمد ترخا�س املحامي املعتمد لـــدى املحكمة العليا اأودع 
بتاريـــخ 2009/02/07 مذكرة طعـــن يف حق املدعية يف الطعـــن اأثار فيها وجها 

وحيدا للنق�س.
 حيث اأن ال�سيد النائب العام لدى املحكمة العليا قدم بتاريخ 2009/07/18 

التما�سات كتابية اإىل رف�س الطعن لعدم التاأ�سي�س .
 يف الطعـن بالنق�س من حيث ال�ضكــل : 

 حيث اأن الر�سم الق�سائي قد مت ت�سديده )800 دج (.
 حيـــث اأن الطعن بالنق�س قـــد ا�ستوفى اأو�ساعه القانونيـــة ح�سبما تقت�سيه 

املواد 498-504- 505 - 506 و 511 من ق اإ ج ج فهو مقبول �سكال.
يف الطعن من حيث املو�ضوع :

عـن الوجـــه الوحيــد : املاأخـــوذ مـن خمالفـة القانـــون وانعـدام 
الأ�ضـا�س القانونـي،

 بدعـــوى اأن الطاعنـــة دفعـــت اأمـــام املجل�ـــس باإخراجها من النـــزاع لنتفاء 
م�سئوليتها يف �سمان الأ�سرار الالحقة باملطعون �سده بحجة اأن ال�سيارة املت�سببة 
يف ح�سول الأ�سرار مل يكن �سائقها حامال لرخ�سة ال�سياقة �سارية املفعول كونه مل 
ي�سع اإىل جتديدها طبقا ملا ين�س عليه القانون و اأنها اأثارت هذا الدفع طبقا للمادة 
07 من الأمر 15/74 املادة 3/3 من املر�سوم 34/80 واملادة 53/09 من ال�سروط 
العامة لعقد التاأمني اإل اأن ق�ساة املجل�س مل يكرتثوا بهذا الدفع لي�ساوي القول اأنهم 
اأخطـــاأوا يف تطبيق القانون ملا األزموا الطاعنة بجـــرب الأ�سرار احلا�سلة لل�سحية 
خمالفـــني بذلك القانـــون جاعلني قرارهم دون اأ�سا�س قانـــوين للنق�س والإبطال.
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 حيث ينبغي تذكري الطاعنة باأن م�ساألة �سقوط احلق يف ال�سمان املن�سو�س 
عليه بالفقرة الثالثة من املادة 03/03 من املر�سوم رقم 34/80 املت�سمن حتديد 
�ســـروط تطبيـــق املادة 07 من الأمـــر 15/74 تطبـــق اإذا كان املت�سبب يف احلادث 
غـــري متح�سل اأ�سال على رخ�سة �سياقة اأو تكون غري موافقة ل�سنف املركبة التي 
ارتكب بها احلادث اأثناء قيادته لها و ذلك ح�سبما تقت�سيه اأحكام املادة 101 من 

ق م و يثبت ذلك مبوجب حكم جزائي نهائي.
 حيـــث اأنه يف ق�سية احلـــال فاإن املت�سبب يف احلـــادث حم�سل على رخ�سة 
ال�سياقـــة وكان يقود مركبـــة برخ�سة قيادة موافق ل�سنف هـــذه املركبة كل ما يف 
الأمر اأنه اأغفل جتديدها خمالفا بذلك اأحكام املادتني 92 و 50 من ق م واللتان ل 
تقعان حتت طائلة اأحكام املادة 3/3 من املر�سوم 34/80 التي حتتج بها الطاعنة 
ممـــا ينبغـــي الت�سريح بـــاأن ق�ساة املو�ســـوع قد طبقـــوا �سليم القانون ملـــا حملوا 
املدعية يف الطعن التعوي�سات املدنية و عليه فالطعن غري موؤ�س�س و ينبغي رف�سه.
حيـــث اأن امل�ساريـــف الق�سائية تقع على خا�سر الطعـــن طبقا لأحكام املادة  

02/524 من ق اإ ج ج. 
فلهـــذه الأ�ضــبــــاب

تق�ضــي املحكمــة العليــا :
بقبول الطعن �سكال ورف�سه مو�سوعا لعدم التاأ�سي�س.

وبجعل امل�ساريف الق�سائية على عاتق الطاعنة.
بــذا �ســدر القــرار بالتاريخ املذكــور اأعاله مــن قبل املحكمة العليـــا-غرفــة 

اجلنح واملخالفات-الق�سم الرابع-املرتكبة من ال�ســادة : 

مبطــــــــــو�س اأحمـــــــــد                                                        رئيــ�س الق�سـم رئي�ســــا
بلب�سيــــــــــر ح�سيـــــــــن                                                        م�ست�ســـــــارا مقــــــــــررا
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بليــــــــدي حممــــــــــــــــد                                                       م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــارا
�سلطاين حممد �سالح                                                       م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــارا
�ســــــــــــــــــوايف  اإدري�س                                                        م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــارا
عبــد ال�سدوق خل�ســر                                                      م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــارا
بــــن م�سعــــود ر�سيــــــد                                                       م�ست�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــارا

بح�ســور ال�سيــد : رحمني اإبراهيــم، املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد : بلع�ســل تــوفيق، اأمني ال�سبط.
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