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CCHHAAPPIITTRREE  PPRREEMMIIEERR    
  

DDEESS  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  

  

 Article 1er : AAuu  sseennss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  oonn  eenntteenndd  ppaarr  ::  
  

  --  aacccciiddeenntt  ddee  ttrraavvaaiill  ::    
  

◦◦  aacccciiddeenntt  ssuurrvveennuu  ppaarr  llee  ffaaiitt  oouu  àà  ll''ooccccaassiioonn  dduu  ttrraavvaaiill,,  àà  ttoouuttee  
ppeerrssoonnnnee  ssaallaarriiééee  oouu  ttrraavvaaiillllaanntt  àà  qquueellqquuee  ttiittrree  oouu  eenn  qquueellqquuee  lliieeuu  qquuee  ccee  ssooiitt    
ppoouurr  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  eemmppllooyyeeuurrss  oouu  cchheeffss  dd''eennttrreepprriisseess  ;;    

  
◦◦  aacccciiddeenntt  ssuurrvveennuu  àà  uunn  ttrraavvaaiilllleeuurr,,  ppeennddaanntt  llee  ttrraajjeett  aalllleerr--rreettoouurr  eennttrree  llaa  

rrééssiiddeennccee  pprriinncciippaallee  eett  llee  lliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill  ((yy  ccoommpprriiss  llee  lliieeuu  ooùù  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  
pprreenndd  hhaabbiittuueelllleemmeenntt  sseess  rreeppaass))  eett  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  llee  ppaarrccoouurrss  nn''aa  ppaass  ééttéé  
iinntteerrrroommppuu,,  oouu  ddééttoouurrnnéé  ppoouurr  uunn  mmoottiiff  ddiiccttéé  ppaarr  ll''iinnttéérrêêtt  ppeerrssoonnnneell  eett  
ééttrraannggeerr  aauuxx  nnéécceessssiittééss  eesssseennttiieelllleess  ddee  llaa  vviiee  ccoouurraannttee  oouu  iinnddééppeennddaanntt  ddee  
ll''eemmppllooii  ;;  
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  --  aacccciiddeenntt  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ::  uunn  cchhoocc  qquuii  aa  lliieeuu  aauu  ccoouurrss  dd''uunn  ttrraajjeett  
((rroouuttiieerr,,  fflluuvviiaall,,  mmaarriittiimmee,,  ffeerrrroovviiaaiirree  oouu  aaéérriieenn))  eennttrree  uunn  eennggiinn  eett  uunn  aauuttrree  oouu  
eennttrree  ttoouuttee  aauuttrree  cchhoossee  eett  uunnee  ppeerrssoonnnnee  eett  ooccccaassiioonnnnaanntt  ddeess  ddééggââttss  
mmaattéérriieellss  eett//oouu  ccoorrppoorreellss  ;;    
  

      --  aaddmmiissssiioonn  eenn  nnoonn--vvaalleeuurr  ::  mmeessuurree  dd’’oorrddrree  bbuuddggééttaaiirree  eett    ccoommppttaabbllee  
qquuii  aa  ppoouurr  bbuutt  ddee  ffaaiirree  ddiissppaarraaîîttrree  ddeess  ccrrééaanncceess  iirrrrééccoouuvvrraabblleess,,  ddeess  ééccrriittuurreess  
ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  dduu  ccoommppttaabbllee  ppuubblliicc..  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  llaa  rreemmiissee  
ggrraacciieeuussee,,  eellllee  nnee  ffaaiitt  ppaass  oobbssttaaccllee  àà  uunn  rreeccoouuvvrreemmeenntt  uullttéérriieeuurr  ddaannss  
ll’’hhyyppootthhèèssee  ooùù  llee  ddéébbiitteeuurr  rreevviieenntt  àà  mmeeiilllleeuurree  ffoorrttuunnee  ;;  

    

        --  aaggeenntt  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppuubblliiqquuee  ::  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  ddee  ll’’EEttaatt  oouu  aaggeenntt  
ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  ;;    
  

--  aappaattrriiddee  ::  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquu’’aauuccuunn  EEttaatt  nnee  ccoonnssiiddèèrree  ccoommmmee  ssoonn  
rreessssoorrttiissssaanntt  ppaarr  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ssaa  llééggiissllaattiioonn,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  ddééppoouurrvvuuee  ddee  
nnaattiioonnaalliittéé  qquuii  nnee  bbéénnééffiicciiee  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  dd’’aauuccuunn  EEttaatt  ;;  

  

      --  aassssiieettttee  ::  bbaassee  ééccoonnoommiiqquuee,,  vvaalleeuurr  ddee  rrééfféérreennccee  qquuii  sseerrtt  aauu  ccaallccuull  
dd’’uunn  ddrrooiitt  oouu  dd’’uunnee  oobblliiggaattiioonn  ((ddeettttee,,  ccoottiissaattiioonn))  ;;  
  

      --  aassssiieettttee  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ::  eennsseemmbbllee  ddeess  ggaaiinnss  eett  rréémmuunnéérraattiioonnss  ppeerrççuuss  
ppaarr  ll’’aassssuurréé  ;;  
  

      --  aassssuujjeettttii  ::  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  aaffffiilliiééee  aauu  régime d'assurance maladie 
universelle  ((RRAAMMUU))  ;;  
  

--  aassssuujjeettttii  vvoolloonnttaaiirree  ::  ppeerrssoonnnnee  aaddhhéérraanntt  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  aauu  RRAAMMUU  ;;  
  

      --  aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  ::  eennsseemmbbllee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  
ccoouuvvrriirr,,  ppaarr  uunn  ppaarrttaaggee  ddeess  rriissqquueess  eett  uunnee  mmiissee  eenn  ccoommmmuunn  ddeess  rreessssoouurrcceess,,  
lleess  ffrraaiiss  ddeess  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé,,  ddeess  mmaallaaddiieess  nnoonn  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  eett  ddee  llaa  
mmaatteerrnniittéé  ;;  
  

      --  aassssuurréé  ::  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  aassssuujjeettttiiee  qquuii  bbéénnééffiicciiee  ddee  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddee  
ll’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  ;;  
  

      --  aayyaanntt  ddrrooiitt  ::  llee  oouu  lleess  ccoonnjjooiinnttss  ddee  ll’’aassssuurréé  qquuii  nnee  ddiissppoosseenntt  ppaass,,  àà  ttiittrree  
ppeerrssoonnnneell,,  dd’’uunnee  aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee,,  lleess  eennffaannttss  àà  cchhaarrggee,,  tteellss  qquuee  ddééffiinniiss  
ppaarr  llee  ccooddee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee  ;;    
  

      --  BBéénniinnooiiss  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  ffaaiibbllee  ::  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  ddee  
nnaattiioonnaalliittéé  bbéénniinnooiissee  ddoonntt  llee  rreevveennuu,,  iinnfféérriieeuurr  aauu  SSaallaaiirree  MMiinniimmuumm  
IInntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  GGaarraannttii  ((SSMMIIGG)),,  nnéécceessssiittee  llee  rreeccoouurrss  àà  llaa  ssoolliiddaarriittéé  nnaattiioonnaallee  
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aaffiinn  ddee  bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunnee  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  eeffffiiccaaccee  ccoonnttrree  lleess  rriissqquueess  
mmaallaaddiiee  eett  mmaatteerrnniittéé..  
  

            LLee  ssttaattuutt  ddee  BBéénniinnooiiss  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  ffaaiibbllee  eesstt  rreeccoonnnnuu,,  aapprrèèss  
eennqquuêêttee  ssoocciiaallee  ssuurr  llee  ppoossttuullaanntt  eeffffeeccttuuééee  sseelloonn  ddeess  mmooddaalliittééss  ffiixxééeess  ppaarr  
ddééccrreett  pprriiss  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ;;        
  

          --  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ::  aappppoorrtt  ddee  cchhaaqquuee  aassssuujjeettttii  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  cchhaarrggeess  
ddee  ll’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ddee  sseess  rreessssoouurrcceess  ;;  
  

          --  ccoonnttrrôôllee  mmééddiiccaall  ::  ooppéérraattiioonn  aayyaanntt  ppoouurr  oobbjjeett  ddee  vvéérriiffiieerr  llaa  ccoonnffoorrmmiittéé  
ddeess  pprreessccrriippttiioonnss  eett  ddee  llaa  ddiissppeennssaattiioonn  ddeess  ssooiinnss  mmééddiiccaalleemmeenntt  rreeqquuiiss,,  ddee  
vvéérriiffiieerr  llaa  vvaalliiddiittéé  ddeess  pprreessttaattiioonnss  aauu  ppllaann  tteecchhnniiqquuee  eett  mmééddiiccaall  eett  ddee  
ccoonnssttaatteerr,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  lleess  aabbuuss  eett  ffrraauuddeess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprreessccrriippttiioonn  ddee  
ssooiinnss  eett  ddee  ffaaccttuurraattiioonn  ;;  
  

          --  ccoonnvveennttiioonn  ::  ccoonnttrraatt  ppaasssséé  eennttrree  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  RRAAMMUU  eett  
uunn  pprreessttaattaaiirree  qquueellccoonnqquuee  ;;    
  

        --  ccoottiissaattiioonn  ::  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ppéérriiooddiiqquuee  vveerrssééee  àà  ll’’oorrggaannee  ddee  
ggeessttiioonn  ppaarr  ll’’aassssuurréé  ;;  
  

        --  ccoottiissaattiioonn  ffoorrffaaiittaaiirree  ::  ccoottiissaattiioonn  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  eesstt  ccaallccuulléé  
pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt  àà  llaa  dduurrééee  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ppeennddaanntt  uunnee  aannnnééee  ddoonnnnééee  ;;  
  

        --  ccoottiissaattiioonn  ppaattrroonnaallee  ::  ssoommmmeess  ddeessttiinnééeess  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  
ll’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  àà  vveerrsseerr  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr,,  àà  ttiittrree  ddee  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  ppoouurr  
cchhaaqquuee  aassssuurréé  ;;  
      
        --  ccoottiissaattiioonn  ssaallaarriiaallee  ::  pprrééllèèvveemmeenntt  aassssiiss  ssuurr  lleess  ssaallaaiirreess  aappppeelléé  cchhaarrggee  
ssaallaarriiaallee  eett  ddeessttiinnéé  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  ;;  
  

          --  ccoouuvveerrttuurree  uunniivveerrsseellllee  ::  ccoouuvveerrttuurree  eeffffeeccttiivvee  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  ccoouucchheess  
ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  bbéénniinnooiissee,,  ssaannss  ddiissttiinnccttiioonn  aauuccuunnee,,  ppoouurr  uunn  ppaaqquueett  ddee  bbaassee,,  
llee  pplluuss  llaarrggee  ppoossssiibbllee,,  aauu  mmooiinnddrree  ccooûûtt  ;;    
  

  --  eeffffiicciieennccee  ::  ccaappaacciittéé  àà  mmaaxxiimmiisseerr  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  
RRAAMMUU  ttoouutt  eenn  mmiinniimmiissaanntt  lleess  ccooûûttss  ;;  
  

          --  ééqquuiittéé  ::  qquuaalliittéé  qquuii  ss’’aapppprréécciiee  ssoouuss  ddeeuuxx  aassppeeccttss  ((ll’’ééqquuiittéé  dd’’aaccccèèss  eett  
ll’’ééqquuiittéé  ccoonnttrriibbuuttiivvee))..  
  

◦◦  ll’’ééqquuiittéé  dd’’aaccccèèss  ccoonnssiissttee  àà  ffaacciilliitteerr  ll’’aaccccèèss  eeffffeeccttiiff  ddee  ttoouuss  àà  uunn  
ppaaqquueett  ddee  pprreessttaattiioonnss  ddee  bbaassee,,  sseelloonn  lleess  bbeessooiinnss  ddee  cchhaaccuunn  ;;  
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◦◦  ll’’ééqquuiittéé  ccoonnttrriibbuuttiivvee  vviissee  àà  ffaaiirree  ppaarrttiicciippeerr  cchhaaqquuee  ccoouucchhee  ssoocciiaallee  eenn  
ffoonnccttiioonn  ddee  ssaa  ccaappaacciittéé  ccoonnttrriibbuuttiivvee  ;;  
  

          --  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ssaannttéé  ::  ttoouuttee  ssttrruuccttuurree  oouu  IInnssttiittuuttiioonn  aaggrrééééee  
iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ssaannttéé  eenn  ttaanntt  qquuee  pprreessttaattaaiirree  ddee  ssooiinnss  ddee  
ssaannttéé  eett  ddiissppeennssaatteeuurr  oouu  nnoonn  ddee  mmééddiiccaammeennttss  aauuxx    ppooppuullaattiioonnss  ;;  
  

          --  eexxppeerrttiissee  mmééddiiccaallee  ::  eexxaammeenn  mmééddiiccaall  aapppprrooffoonnddii  rrééaalliisséé  ppaarr  uunn  
eexxppeerrtt  aaggrréééé  ppaarr  ll’’AAggeennccee  NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’AAssssuurraannccee  MMaallaaddiiee  ((AANNAAMM))  ;;    
  

          --  mmaallaaddiiee  ::  ttoouuttee  aallttéérraattiioonn  ddee  llaa  ssaannttéé  ccoonnssttaattééee  ppaarr  uunnee  aauuttoorriittéé  
mmééddiiccaallee  aaggrrééééee  ;;  
  

        --  mmaallaaddiiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ::  mmaallaaddiiee  oouu  mmaanniiffeessttaattiioonn  mmoorrbbiiddee  ddoonntt  
ll’’oorriiggiinnee  eesstt  iimmppuuttaabbllee  àà  ll’’aaccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr  ;;  
  

        --  mmééddeecciinn--ccoonnsseeiill  ::  mmééddeecciinn  aaggrréééé  qquuii  eexxeerrccee  uunn  ccoonnttrrôôllee  mmééddiiccaall  
ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  RRAAMMUU  oouu  dd’’uunn  aauuttrree  oorrggaanniissmmee  
ddee  ccoouuvveerrttuurree  dduu  rriissqquuee  mmaallaaddiiee  aaggrréééé  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  ;;  
    

  --  mmeemmbbrreess  dd’’IInnssttiittuuttiioonnss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ::  mmeemmbbrreess  ddeess  IInnssttiittuuttiioonnss  ddee  
llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddééffiinniieess  ddaannss  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ttoouutteess  aauuttrreess  IInnssttiittuuttiioonnss  
ccoonnssaaccrrééeess  ppaarr  vvooiiee  llééggiissllaattiivvee  oouu  rréégglleemmeennttaaiirree  ;;  
        
    --  oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  ::  oorrggaanniissmmee  iinnssttiittuuéé  ppaarr  ddééccrreett  pprriiss  eenn  CCoonnsseeiill  
ddeess  mmiinniissttrreess  qquuii  aa  eenn  cchhaarrggee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  dduu  RRAAMMUU  ;;  
    

          --  oorrggaanniissmmee  ggeessttiioonnnnaaiirree  aaggrréééé  ::  ttoouuttee  IInnssttiittuuttiioonn  ppuubblliiqquuee  oouu  pprriivvééee,,  
ddééllééggaattaaiirree  dd’’uunnee  ddeess  pprréérrooggaattiivveess  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  
ggéérreerr  uunn  vvoolleett  qquueellccoonnqquuee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  RRAAMMUU  ;;  
  

  --  ppaanniieerr  ddee  ssooiinnss  oouu  ppaaqquueett  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ddee  bbaassee  ::  lliissttee  ddeess  ssooiinnss  eett  
sseerrvviicceess  rreemmbboouurrssééss  ppaarr  llee  RRAAMMUU  ;;  
  

                      --  ppaanniieerr  ddee  ssooiinnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ::  eennsseemmbbllee  ddeess  ssooiinnss  eett  sseerrvviicceess  nnoonn  
pprriiss  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  llee  RRAAMMUU  eett  ppoouuvvaanntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ssiiggnnéé  aavveecc  
uunnee  ccoommppaaggnniiee  dd’’aassssuurraannccee  ;;  

  

                      --  ppéérriiooddee  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  ::  ddééllaaii  eennttrree  llee  ddéébbuutt  dduu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  
ccoottiissaattiioonnss  eett  llee  ddéébbuutt  dduu  bbéénnééffiiccee  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ppaarr  ll’’aassssuurréé  ;;    

  

                        --  pphhaarrmmaacciieenn--ccoonnsseeiill  ::  pphhaarrmmaacciieenn  aaggrréééé  qquuii  eexxeerrccee  uunn  ccoonnttrrôôllee  
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  RRAAMMUU  oouu  
dd’’uunn  aauuttrree  oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  ddee  ccoouuvveerrttuurree  dduu  rriissqquuee  mmaallaaddiiee  ;;    
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                        --  pprreessttaattaaiirree  ::  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  oouu  ssttrruuccttuurree  eexxeerrççaanntt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  
mmééddiiccaall,,  ppaarraammééddiiccaall,,  mmaannaaggéérriiaall,,  ddee  rreecchheerrcchhee  oouu  aauuttrree  lliiéé  àà  ll’’aassssuurraannccee  
mmaallaaddiiee,,  aaggrrééééee  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  eett  qquuii  ppaarrttiicciippee  aauuxx  ssooiinnss  àà  
ffoouurrnniirr  aauuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dduu  RRAAMMUU  oouu  qquuii  ffoouurrnniitt  uunnee  eexxppeerrttiissee  qquueellccoonnqquuee  àà  
ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  RRAAMMUU  ;;        

  

                    --  pprreessttaattiioonn  ::  ggaammmmee  ddeess  pprroodduuiittss  eett  sseerrvviicceess  ooffffeerrttss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  
RRAAMMUU  ;;    
  

    --  ssoolliiddaarriittéé  nnaattiioonnaallee  ::  ssoolliiddaarriittéé  eennttrree    rriicchheess    eett    ppaauuvvrreess,,    vviieeuuxx    eett    
jjeeuunneess,,  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett    ssaannss  eemmppllooii,,  cciittaaddiinnss    eett  rruurraauuxx..  
  

    EEllllee  ssiiggnniiffiiee  ééggaalleemmeenntt  uunnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ddeess  BBéénniinnooiiss  
ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  ffaaiibblleess,,  uunnee  mmiissee  eenn  ccoommmmuunn  ddeess  rriissqquueess  eett  uunn  ppaarrttaaggee  
ddeess  ccooûûttss  ;;  
  

    --  ssyyssttèèmmee  ddee  ttiieerrss  ppaayyaanntt  ::  mmééccaanniissmmee  ddee  ffaacciilliittaattiioonn  ddee  ppaaiieemmeenntt  
ddaannss  lleeqquueell  ll’’aassssuurreeuurr  ppaayyee  ddiirreecctteemmeenntt  aauu  pprreessttaattaaiirree  ddee  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  lleess  
ffrraaiiss  ddee  ssooiinnss  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  dduu  ttiicckkeett  mmooddéérraatteeuurr  ;;  
  

  --  ttiicckkeett  mmooddéérraatteeuurr  ::  ppaarrtt  ddeess  ffrraaiiss  ddee  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  qquuii  rreessttee  àà  llaa  
cchhaarrggee  ddee  ll’’aassssuurréé  eett  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ppaayyééee  ppaarr  llee  RRAAMMUU  ;;  
  

  --  ttiieerrss  ppaayyaanntt  ::  pprriinncciippee  oouu  mmooddaalliittéé  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ffrraaiiss  ddee  ssooiinnss  ddeess  
bbéénnééffiicciiaaiirreess  qquuii  ssee  ffaaiitt  ddiirreecctteemmeenntt  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  aauuxx  pprreessttaattaaiirreess  ddee  ssooiinnss  ddee  
ssaannttéé  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  RRAAMMUU  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  dduu  ttiicckkeett  mmooddéérraatteeuurr  ;;  
  

  --  ttrraavvaaiilllleeuurr  ::  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ss’’eesstt  eennggaaggééee  àà  mmeettttrree  ssoonn  aaccttiivviittéé  
pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  mmooyyeennnnaanntt  rréémmuunnéérraattiioonn,,  ssoouuss  llaa  ddiirreeccttiioonn  eett  ll’’aauuttoorriittéé  dd’’uunnee  
ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee,,  ppuubblliiqquuee  oouu  pprriivvééee  ;;  

  

  --  ttrraavvaaiilllleeuurr  iinnddééppeennddaanntt  ::  ppeerrssoonnnnee  qquuii  eesstt  àà  llaa  ffooiiss  eennttrreepprreenneeuurr,,  
pprroopprriiééttaaiirree  ddee  sseess  mmooyyeennss  ddee  pprroodduuccttiioonn  eett  ssoonn  pprroopprree  eemmppllooyyeeuurr..    
  

CHAPITRE II 
DE L’OBJET 

 

 
  AArrttiiccllee  22  ::  IIll  eesstt  iinnssttiittuuéé,,  eenn  RRééppuubblliiqquuee  dduu  BBéénniinn,,  llee  RRééggiimmee  dd’’AAssssuurraannccee  
MMaallaaddiiee  UUnniivveerrsseellllee,,  eenn  aabbrrééggéé  RRAAMMUU..  
  

  AArrttiiccllee  33  ::  LLee  RRAAMMUU  eesstt  uunn  rrééggiimmee  oobblliiggaattooiirree..  SSaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ssee  ffaaiitt  
ddee  ffaaççoonn  pprrooggrreessssiivvee,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  mmeessuurreess  mmiisseess  eenn  ppllaaccee  àà  cceett  eeffffeett,,  ppaarr  
lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss.. 
  



 
6 

  AArrttiiccllee  44  ::  LLee  RRAAMMUU  ppeerrmmeett  dd’’aassssuurreerr  uunnee  ccoouuvveerrttuurree  eeffffiiccaaccee  ddeess  
rriissqquueess  lliiééss  àà  llaa  mmaallaaddiiee,,  aauuxx  aacccciiddeennttss  nnoonn  pprrooffeessssiioonnnneellss  eett  àà  llaa  mmaatteerrnniittéé..  
  

  LLeess  aacccciiddeennttss  ddee  ttrraavvaaiill,,  lleess  aacccciiddeennttss  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  eett  lleess  mmaallaaddiieess  
pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ddééjjàà  ccoouuvveerrtteess  ppaarr  uunn  aauuttrree  rrééggiimmee  ddee  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  nnee  
ssoonntt  ppaass  iiccii  pprriiss  eenn  ccoommppttee..  

  

CHAPITRE III 
DU CHAMP D'APPLICATION 

  
AArrttiiccllee  55  ::  LLaa  pprréésseennttee  llooii  ss’’aapppplliiqquuee  aauuxx  ::  

  
    aa--  aaggeennttss  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ppuubblliiqquuee,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  lleeuurr  ssttaattuutt  ;;  

  

  bb--  mmeemmbbrreess  ddeess  IInnssttiittuuttiioonnss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ;;  
  

  cc--  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ssaallaarriiééss  dduu  sseecctteeuurr  ppaarraappuubblliicc,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  lleeuurr  ssttaattuutt  ;;    
  

  dd--  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ssaallaarriiééss  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  lleeuurr  ssttaattuutt  ;;    
  

  ee--  ttrraavvaaiilllleeuurrss  iinnddééppeennddaannttss,,  qquueellss  qquuee  ssooiieenntt  llee  ddoommaaiinnee  eett  llaa  nnaattuurree  
ddee  lleeuurr  aaccttiivviittéé  ;;  

  

  ff--  ttiittuullaaiirreess  dd’’uunnee  ppeennssiioonn  oouu  dd’’uunnee  rreennttee,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  lleeuurr  rrééggiimmee  
dd’’aaffffiilliiaattiioonn  ;;  

  

  gg--  ééllèèvveess  eett  ééttuuddiiaannttss  nnoonn  ccoouuvveerrttss  àà  ttiittrree  dd’’aayyaannttss  ddrrooiitt..      
    

AArrttiiccllee  66  ::  PPeeuuvveenntt  êêttrree  aassssuujjeettttiiss  aauu  RRAAMMUU  àà  ttiittrree  vvoolloonnttaaiirree  ::  
  
    aa--  lleess  BBéénniinnooiiss  vviivvaanntt  eenn  ppeerrmmaanneennccee  hhoorrss  dduu  tteerrrriittooiirree  ;;  
  

    bb--  lleess  BBéénniinnooiiss  nnee  ssee  ttrroouuvvaanntt  ppaass  ddaannss  ll’’uunnee  ddeess  ccaattééggoorriieess  pprréévvuueess  àà  
ll’’aarrttiiccllee  55  ccii--ddeessssuuss  ;;  
  

    cc--  lleess  ééttrraannggeerrss,,  ttrraavvaaiilllleeuurrss  iinnddééppeennddaannttss  rrééssiiddaanntt  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  
RRééppuubblliiqquuee  dduu  BBéénniinn..  
  
  AArrttiiccllee  77  ::  OOuuttrree  lleess  ppeerrssoonnnneess  vviissééeess  aauuxx  aarrttiicclleess  55  eett  66  ccii--ddeessssuuss  eett  lleeuurrss  
aayyaannttss  ddrrooiitt,,  bbéénnééffiicciieenntt  ééggaalleemmeenntt  ddeess  pprreessttaattiioonnss  dduu  RRAAMMUU  ::  
  

            aa--  lleess  BBéénniinnooiiss  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  ffaaiibblleess  ;;  
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bb--  lleess  rrééffuuggiiééss  rrééssiiddaanntt  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall,,  rreeccoonnnnuuss  ccoommmmee  tteellss  ppaarr  
lleess  sseerrvviicceess  dduu  HHaauutt  CCoommmmiissssaarriiaatt  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  lleess  RRééffuuggiiééss  eett  eenn  
rrèèggllee  vviiss--àà--vviiss  ddeess  llooiiss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ;;  

  

cc--  lleess  aappaattrriiddeess  rrééssiiddaanntt  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  eett  eenn  rrèèggllee  vviiss--àà--vviiss  ddeess  
llooiiss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  
  

AArrttiiccllee  88  ::  LLee  cchhaammpp  dd’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  RRAAMMUU  ppeeuutt  êêttrree  éétteenndduu,,  ppaarr  vvooiiee  
llééggiissllaattiivvee,,  àà  ddeess  ppeerrssoonnnneess  oouu  àà  ddeess  pprreessttaattiioonnss  nnoonn  eexxpprreesssséémmeenntt  pprréévvuueess  
ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

CCHHAAPPIITTRREE  IIVV  

DDEESS  PPRRIINNCCIIPPEESS  EETT  DDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEESS  
  

SSeeccttiioonn  pprreemmiièèrree  

DDeess  pprriinncciippeess  
  

    
  AArrttiiccllee  99  ::  LLeess  pprriinncciippeess  ddee  ll’’AAssssuurraannccee  MMaallaaddiiee  UUnniivveerrsseellllee  ssoonntt  ::    
  

  aa--  llaa  ccoouuvveerrttuurree  uunniivveerrsseellllee  ;;    

  bb--  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ;;  

  cc--  llaa  ssoolliiddaarriittéé  nnaattiioonnaallee  ;;    

  dd--  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’EEttaatt  ;;  

  ee--  ll’’ééqquuiittéé  ;;  

  ff--  ll’’eeffffiicciieennccee  ;;  

gg--  llee  ttiieerrss  ppaayyaanntt..  
  

  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’EEttaatt  ddééccoouullee  ddee  ccee  qquuee    llaa  ssaannttéé    eesstt  uunn  
ddrrooiitt  hhuummaaiinn  ffoonnddaammeennttaall  ccoonnssaaccrréé  ppaarr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  
  

SSeeccttiioonn  IIII  

DDeess  oorriieennttaattiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess  
  

  AArrttiiccllee  1100  ::  LLee  RRAAMMUU  eesstt  iinnssttiittuuéé  ssuuiivvaanntt  lleess  oorriieennttaattiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess  ccii--
aapprrèèss  ::  
  

          aa--  llaa  ccoohhéérreennccee  dduu  RRAAMMUU  aavveecc  lleess  ddiifffféérreennttss  mmééccaanniissmmeess  dd’’aappppuuii  àà  llaa  
ssoolliiddaarriittéé  nnaattiioonnaallee  ;;  
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            bb--  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’uunn  mmééccaanniissmmee  aaddaappttéé  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  qquuii  pprreenndd  
eenn  ccoommppttee  ttoouuss  lleess  ggrroouuppeess  ssoocciiaauuxx  ;;    
  

            cc--  llaa  ddééffiinniittiioonn  dduu  rrôôllee  ddee  cchhaaqquuee  ddiissppoossiittiiff  eexxiissttaanntt  ddaannss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  
eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  ;;    
  

            dd--  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  aaddhhééssiioonnss  ffaammiilliiaalleess  eett  ddee  ggrroouuppeess,,  pplluuttôôtt  qquuee  lleess  
aaddhhééssiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess  ;;    
  

            ee--  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  bbiioommééttrriiqquuee  ddeess  aaddhhéérreennttss  aaffiinn  ddee  pprréévveenniirr  lleess  
ffrraauuddeess  eett  lleess  aabbuuss  ;;    
  

            ff--  llaa  ddééffiinniittiioonn  dduu  ppaanniieerr  ddee  ssooiinnss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  aaffffeeccttiioonnss  lleess  pplluuss  
ccoouurraanntteess  aaiinnssii  qquuee  cceelllleess  ttoouucchhaanntt  llee  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  ;;    
  

        gg--  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  ppuubblliicc//pprriivvéé  ddaannss  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddeess  ssooiinnss  
eett  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ;;    
  

        hh--  llaa  pprriioorriittéé  aauu  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  mmééddiiccaammeennttss  eesssseennttiieellss  ;;    
  

            ii--  ll’’ooppttiioonn  dd’’uunnee  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee  eett  dd’’uunnee  ggeessttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  
ccoommmmee  rrèègglleess  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  mmééccaanniissmmee..  

  

TTIITTRREE  IIII  

DDEE  LLAA  PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE  
  

CCHHAAPPIITTRREE  PPRREEMMIIEERR  
  

DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AAFFFFIILLIIAATTIIOONN  EETT  DDEE  PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE  

  
  AArrttiiccllee  1111  ::  TToouutt    aassssuurréé  aa  ddrrooiitt    aauuxx    pprreessttaattiioonnss    ppoouurr    lluuii--mmêêmmee  eett  ppoouurr  
sseess  aayyaannttss  ddrrooiitt..  CCee  ddrrooiitt  ss’’aaccqquuiieerrtt  ppaarr  ll’’aaffffiilliiaattiioonn  oobblliiggaattooiirree  àà  ll’’uunnee  ddeess  
ssttrruuccttuurreess  dd’’aaffffiilliiaattiioonn  aaggrrééééeess  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  dduu  RRAAMMUU..    
    

  LL’’aaccccèèss  aauuxx  pprreessttaattiioonnss  eesstt  ssuubboorrddoonnnnéé,,  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  ccaass  dd’’uurrggeennccee  
ddûûmmeenntt  ccoonnssttaattééss  ppaarr  llee  ccoorrppss  mmééddiiccaall,,  àà  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ccaarrttee  
dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  ddéélliivvrrééee  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  oouu  ddee  ttoouutt  aauuttrree  
ddooccuummeenntt  aaggrréééé  ppaarr  ccee  ddeerrnniieerr..  
  

  AArrttiiccllee  1122  ::  LL’’oouuvveerrttuurree  dduu  ddrrooiitt  aauuxx  pprreessttaattiioonnss  dd’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  
uunniivveerrsseellllee  eesstt  ssuubboorrddoonnnnééee  aauu  ppaaiieemmeenntt  pprrééaallaabbllee  ddeess  ccoottiissaattiioonnss..    
  

  LLee  ddééffaauutt  ddee  vveerrsseemmeenntt  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ssuussppeenndd  llee  bbéénnééffiiccee  ddeess  
pprreessttaattiioonnss  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  dd’’uunn  ddééllaaii  ffiixxéé  ppaarr  aarrrrêêttéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  ddeess  mmiinniissttrreess  
cchhaarrggééss  ddee  llaa  ssaannttéé,,  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  eett  ddeess  ffiinnaanncceess..  
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  AArrttiiccllee  1133  ::  LL’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  eett  lleess  oorrggaanniissmmeess  aaggrrééééss  ssoonntt  tteennuuss  
ddee  vvéérriiffiieerr  eett  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  ll’’aaddmmiissssiibbiilliittéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aassssuujjeettttiieess  eett  ddee  
vvaalliiddeerr,,  eenn  ppeerrmmaanneennccee,,  ll’’oouuvveerrttuurree  eett  llaa  ffeerrmmeettuurree  dduu  ddrrooiitt  aauuxx  pprreessttaattiioonnss  
ddee  ll’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  uunniivveerrsseellllee..  
  

  AArrttiiccllee  1144  ::  LLeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  cceesssseenntt  ddee  rreemmpplliirr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ppoouurr  
rreelleevveerr  dduu  RRAAMMUU,,  eenn  qquuaalliittéé  ssooiitt  dd’’aassssuujjeettttiieess  ssooiitt  dd’’aayyaannttss  ddrrooiitt,,  bbéénnééffiicciieenntt,,  àà  
ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  cceess  ccoonnddiittiioonnss  nnee  ssoonntt  pplluuss  rreemmpplliieess,,  dduu  
mmaaiinnttiieenn  ddee  lleeuurr  ddrrooiitt  aauuxx  pprreessttaattiioonnss  ppeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  mmaaxxiimmuumm  ddee  ssiixx    
((0066))  mmooiiss..  
    

  TToouutteeffooiiss,,  ppeennddaanntt  cceettttee  ppéérriiooddee,,  ssii  ll’’iinnttéérreesssséé  rreemmpplliitt,,  eenn  qquuaalliittéé  
dd’’aassssuujjeettttii  oouu  dd’’aayyaanntt  ddrrooiitt,,    lleess  ccoonnddiittiioonnss  ppoouurr  llee  bbéénnééffiiccee  dduu  RRAAMMUU,,  llee  ddrrooiitt  
aauuxx  pprreessttaattiioonnss  dduu  rrééggiimmee  ddoonntt  iill  bbéénnééffiicciiaaiitt  aannttéérriieeuurreemmeenntt  eesstt  ssuupppprriimméé  eett  
rreemmppllaaccéé  ppaarr  cceelluuii  ddee  ssoonn  nnoouuvveeaauu  ssttaattuutt..  
  

  AArrttiiccllee  1155  ::  LLeess  aayyaannttss  ddrrooiitt  dd’’uunn  aassssuujjeettttii  ddééccééddéé  ccoonnttiinnuueenntt  ddee  
bbéénnééffiicciieerr  ddeess  pprreessttaattiioonnss  dduu  RRAAMMUU  ddaannss  lleess  mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss  qquuee  dduu  vviivvaanntt  
ddee  ll’’aassssuurréé  ppeennddaanntt  uunnee  ((0011))  aannnnééee,,  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  dd''eexxppiirraattiioonn  dduu  
ccoonnttrraatt  eenn  ccoouurrss..        
                  

  CCeettttee  ppéérriiooddee  eesstt  mmiissee  àà  pprrooffiitt  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  eett  lleess  
oorrggaanniissmmeess  aaggrrééééss  ppoouurr  ddééffiinniirr  llee  nnoouuvveeaauu  ssttaattuutt  ddeess  aayyaannttss  ddrrooiitt..  
              

  UUnn  aarrrrêêttéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  ddeess  mmiinniissttrreess  cchhaarrggééss  ddee  llaa  ssaannttéé,,  ddee  llaa  
pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  eett  ddeess  ffiinnaanncceess,,  ddééffiinniitt  lleess  ssttaattuuttss  rréésseerrvvééss  aauuxx  aayyaannttss  ddrrooiitt..  
  

  AArrttiiccllee  1166  ::  TToouutt  aassssuurréé,,  qquuii  cchhaannggee  ddee  ssttaattuutt  ssoocciiaall  oouu  pprrooffeessssiioonnnneell,,  eesstt  
tteennuu  dd’’eenn  iinnffoorrmmeerr  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  oouu  ll’’oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  aauuqquueell  iill  eesstt  
aaffffiilliiéé..  
 

  AArrttiiccllee  1177  ::  LLee  RRAAMMUU  ggaarraannttiitt,,  aauu  pprrooffiitt  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree,,  llaa  pprriissee  eenn  
cchhaarrggee  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  oouu  ppaarr  lleess  oorrggaanniissmmeess  aaggrrééééss,,  ddeess  ffrraaiiss  ddee  
ssooiinnss  ddee  ssaannttéé,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  dduu  mmoonnttaanntt  dduu  ttiicckkeett  mmooddéérraatteeuurr  qquuii  rreessttee  àà  llaa  
cchhaarrggee  ddee  ll’’aassssuurréé..  
                

  TToouutteeffooiiss,,  ll’’aassssuurréé  ccoonnsseerrvvee  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  ssoouussccrriirree  uunnee  aassssuurraannccee  
ccoommpplléémmeennttaaiirree  eenn  vvuuee  ddee  ccoouuvvrriirr  lleess  ffrraaiiss  rreessttaanntt  àà  ssaa  cchhaarrggee..  
  

  AArrttiiccllee  1188  ::  LLeess  ttaauuxx  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ggaarraannttiiss  ppaarr  pprreessttaattiioonn  oouu  ppaarr  
ggrroouuppee  ddee  pprreessttaattiioonnss  aaiinnssii  qquuee  lleess  pprreessttaattiioonnss  iinnttééggrraalleemmeenntt  pprriisseess  eenn  
cchhaarrggee,,  ssoonntt  pprréécciissééss  ppaarr  ddééccrreett  pprriiss  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  
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ccoonnjjooiinnttee  ddeess  mmiinniissttrreess  cchhaarrggééss  ddee  llaa  ssaannttéé,,  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  eett  ddeess  
ffiinnaanncceess.. 
 

  AArrttiiccllee  1199  ::  LLeess  ffrraaiiss  ddee  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  ffiixxééss  ppaarr  aarrrrêêttéé  ccoonnjjooiinntt  ddeess  
mmiinniissttrreess  cchhaarrggééss  ddee  llaa  ssaannttéé  eett  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee,,  ssoonntt  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  
ppaarr  ll’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  uunniivveerrsseellllee  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  llaa  nnoommeennccllaattuurree  ddeess  aacctteess  
mmééddiiccaauuxx  eett  ddeess  mmééddiiccaammeennttss  eett  éévveennttuueelllleemmeenntt  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ffoorrffaaiitt  ppaarr  
ppaatthhoollooggiiee  oouu  ppaarr  ggrroouuppee  hhoommooggèènnee  ddee  mmaallaaddiieess..  
 

            DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass,,  llaa  ffaaccttuurraattiioonn  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ddee  ssooiinnss  eesstt  ééttaabblliiee  
ssuuiivvaanntt  lleess  rrèègglleess  ffiixxééeess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  sseess  tteexxtteess  dd’’aapppplliiccaattiioonn..  
  

  AArrttiiccllee  2200  ::  LLaa  ttaarriiffiiccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  rrééfféérreennccee  ppoouurr  llaa  pprriissee  eenn  
cchhaarrggee  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ddee  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  eesstt  ééttaabblliiee  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  
llaa  ssaannttéé..  
 

  AArrttiiccllee  2211  ::  LLeess  pprreessttaattiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ppaarr  llee  RRAAMMUU  ssoonntt  rreemmbboouurrssééeess  ppaarr  
ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  oouu  lleess  oorrggaanniissmmeess  aaggrrééééss,,  sseelloonn  llaa  mmooddaalliittéé  dduu  ttiieerrss  
ppaayyaanntt,,  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  ppaarr  aarrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ssaannttéé..  
                

  LLeess  aassssuurrééss  ppaarrttiicciippeenntt  àà  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ffiinnaanncciièèrree  ddeess  pprreessttaattiioonnss  
ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dduu  ttiicckkeett  mmooddéérraatteeuurr..  
                

  CCeerrttaaiinneess  ccaattééggoorriieess  ddee  ppooppuullaattiioonn,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurr  vvuullnnéérraabbiilliittéé,,  
ppeeuuvveenntt  êêttrree  eexxeemmppttééeess  dduu  ppaaiieemmeenntt  dduu  ttiicckkeett  mmooddéérraatteeuurr..    
            
    UUnn  aarrrrêêttéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  ddeess  mmiinniissttrreess  cchhaarrggééss  ddee  llaa  ssaannttéé  eett  ddee  llaa  
pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  ddééffiinniitt  lleess  ccaattééggoorriieess  ddee  ppooppuullaattiioonn  pprréévvuueess  àà  ll''aalliinnééaa  ccii--
ddeessssuuss..  
  

  AArrttiiccllee  2222  ::  TToouutt  rrèègglleemmeenntt  ddee  ffaaccttuurreess  ccoonnssééccuuttiivveess  àà  ddeess  pprreessttaattiioonnss  
ffoouurrnniieess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  RRAAMMUU  ss’’eeffffeeccttuuee  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrreennttee  ((3300))  jjoouurrss,,  
àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  rréécceeppttiioonn  ddeessddiitteess  ffaaccttuurreess  ppaarr  ll’’AANNAAMM  oouu  ttoouutt  
oorrggaanniissmmee  aaggrréééé  àà  cceett  eeffffeett.. 
                

  LLaa  ccoonnvveennttiioonn  ssiiggnnééee  eennttrree  ll''oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  eett  llee  pprreessttaattaaiirree  
pprréécciissee  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  rréécceeppttiioonn  ddeess  ffaaccttuurreess..  
  

CCHHAAPPIITTRREE  IIII  

DDEESS  PPRREESSTTAATTIIOONNSS  CCOOUUVVEERRTTEESS  

  
  AArrttiiccllee  2233  ::  LLeess  pprreessttaattiioonnss  ggaarraannttiieess  aauu  ttiittrree  dduu  RRAAMMUU  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  
pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  qquuee  ssii  lleess  ssooiinnss  oonntt  ééttéé  pprreessccrriittss  eett  aaddmmiinniissttrrééss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  
nnaattiioonnaall,,  ppaarr  uunn  pprreessttaattaaiirree  aaggrréééé  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  eett  eenn  rreessppeecctt  
ddeess  ccllaauusseess  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  qquuii  lliiee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  aauu  pprreessttaattaaiirree..  



 
11 

  
  AArrttiiccllee  2244  ::  LLee  RRAAMMUU  ddoonnnnee  ddrrooiitt  àà  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddiirreeccttee  ddeess  ffrraaiiss  
ddee  ssooiinnss  pprréévveennttiiffss,,  ccuurraattiiffss  eett  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ffrraaiiss  ddee  
mmééddiiccaammeennttss  rreeqquuiiss  ppaarr  ll’’ééttaatt  ddee  ssaannttéé  dduu  mmaallaaddee  oouu  ppaarr  llaa  mmaatteerrnniittéé,,  
ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  ddee  sseess  tteexxtteess  
dd’’aapppplliiccaattiioonn..  
  

  AArrttiiccllee  2255  ::  TToouutt  eenn  bbéénnééffiicciiaanntt  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  ssuurr  lleess  
rriissqquueess  pprrooffeessssiioonnnneellss,,  ll’’aassssuurréé  vviiccttiimmee  dd’’uunn  aacccciiddeenntt  ddee  ttrraavvaaiill  oouu  dd’’uunnee  
mmaallaaddiiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ccoonnsseerrvvee,,  ppoouurr  ttoouuttee  mmaallaaddiiee  qquuii  nn’’aa  ppaass  ddee  lliieenn  
aavveecc  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ssaa  pprrooffeessssiioonn,,  llee  ddrrooiitt  aauuxx  pprreessttaattiioonnss  aauu  ttiittrree  dduu  RRAAMMUU..  
    

  AArrttiiccllee  2266  ::  LLeess  pprreessttaattiioonnss  ooffffeerrtteess  aauu  ttiittrree  dduu  RRAAMMUU  ccoouuvvrreenntt  eennttrree  
aauuttrreess  ::  
  

          aa--  lleess  ffrraaiiss  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn  eett  dd’’hhoossppiittaalliissaattiioonn  ;;  
  

          bb--  lleess  ffrraaiiss  ddee  mmééddiiccaammeennttss,,  ddee  ccoonnssoommmmaabblleess  mmééddiiccaauuxx  eett  ddee  
pprroodduuiittss  ssaanngguuiinnss  llaabbiilleess  ;;  
  

          cc--  lleess  ffrraaiiss  ddeess  eexxaammeennss  ddee  llaabboorraattooiirree  eett  ddee  rraaddiioollooggiiee  ;;  
  

          dd--  lleess  aacctteess  cchhiirruurrggiiccaauuxx  ;;  
  

          ee--  llaa  rréééédduuccaattiioonn  eett  llaa  rrééaaddaappttaattiioonn  ffoonnccttiioonnnneellllee  ;;    
  

          ff--  lleess  ffrraaiiss  ddee  vvaacccciinnss  oobblliiggaattooiirreess  ;;  
  

          gg--  lleess  ffrraaiiss  dd’’aappppaarreeiillllaaggee  oorrtthhooppééddiiqquuee  ddee  ffaabbrriiccaattiioonn  llooccaallee  ;;  
  

          hh--  lleess  ffrraaiiss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree,,  ddee  mmaallaaddeess  dd’’uunnee  ffoorrmmaattiioonn  
ssaanniittaaiirree  àà  uunnee  aauuttrree,,  eenn  ccaass  ddee  rrééfféérreennccee  ;;  
  

        ii--  lleess  ffrraaiiss  ddee  pprreessttaattiioonnss  lliiééss  àà  ll’’ééttaatt  ddee  ggrroosssseessssee  eett  àà  ll’’aaccccoouucchheemmeenntt..    
  

  AArrttiiccllee  2277  ::  LLeess  aacctteess  mmééddiiccaauuxx  ccoouuvveerrttss  ppaarr  llee  RRAAMMUU  eett  lleeuurrss  vvaalleeuurrss  
ffoonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  nnoommeennccllaattuurree  ééttaabblliiee  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ssaannttéé  ssuurr  
pprrooppoossiittiioonn  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  eett  mmiissee  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  
pprreessttaattaaiirreess..  
  

              LLeess  pprroodduuiittss  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  lliissttee  
ééttaabblliiee  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ssaannttéé,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  
ggeessttiioonn  eett  mmiissee  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  pprreessttaattaaiirreess..    
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  AArrttiiccllee  2288  ::  SSoonntt  ffiixxééss  ppaarr  ddééccrreett  pprriiss  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  ssuurr  
pprrooppoossiittiioonn  ccoonnjjooiinnttee  ddeess  mmiinniissttrreess  cchhaarrggééss  ddee  llaa  ssaannttéé  eett  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  
ssoocciiaallee  ::    
            

aa--  llaa  lliissttee  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ggaarraannttiieess,,  ddéénnoommmmééee  ppaaqquueett  ddeess  pprreessttaattiioonnss  
ddee  bbaassee    oouu  ppaanniieerr  ddee  ssooiinnss  yy  ccoommpprriiss  cceelllleess  rreetteennuueess  àà  ll''aarrttiiccllee  2266  ccii--ddeessssuuss  ;;  
    

            bb--  llaa  lliissttee  ddeess  mmééddiiccaammeennttss  rreemmbboouurrssaabblleess  ;;  
  

            cc--  llee  nniivveeaauu  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ;;  
  

          dd--  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ffrraaiiss  ddee  ssooiinnss  
ddee  ssaannttéé  ;;    
  

          ee--  LLee  ppaaqquueett  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ddee  bbaassee,,  àà  ll''eexxcclluussiioonn  ddee  cceelllleess  pprréévvuueess  àà  
ll''aarrttiiccllee  2266  ccii--ddeessssuuss,,  llaa  lliissttee  ddeess  mmééddiiccaammeennttss  rreemmbboouurrssaabblleess,,  llee  nniivveeaauu  eett  lleess  
ccoonnddiittiioonnss  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ssoonntt  rréévviissaabblleess,,  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  
ccoonnjjooiinnttee  ddeess  mmiinniissttrreess  cchhaarrggééss  ddee  llaa  ssaannttéé,,  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  eett  ddeess  
ffiinnaanncceess..    

  AArrttiiccllee  2299  ::  SSoonntt  eexxcclluuss,,  eennttrree  aauuttrreess,,  dduu  cchhaammpp  ddeess  pprreessttaattiioonnss  
ggaarraannttiieess  ppaarr  llee  RRAAMMUU  ::  
              

    aa--  lleess  ffrraaiiss  rreellaattiiffss  aauuxx  pprreessttaattiioonnss  ffoouurrnniieess  ppaarr  ddeess  pprreessttaattaaiirreess  nnoonn  
ccoonnvveennttiioonnnnééss  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  ;;    
                

  bb--    lleess  ssooiinnss  ddee  ccoonnffoorrtt  ;;  
              

  cc--  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  ddee  cchhiirruurrggiiee  eesstthhééttiiqquuee  ;;  
              

  dd--  lleess  ccuurreess  tthheerrmmaalleess  ;;  
              

  ee--  llaa  mmééssootthhéérraappiiee  ;;  
                

  ff--  llaa  tthhaallaassssootthhéérraappiiee  ;;  
                

  gg--  ll’’hhoommééooppaatthhiiee  eett  lleess  pprreessttaattiioonnss  ddiissppeennssééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  
mmééddeecciinnee  ddiittee  ddoouuccee  ;;  
              

  hh--  lleess  pprreessttaattiioonnss  ffoouurrnniieess  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  ;;  
              

  ii--  lleess  pprroodduuiittss  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  ddee  ccoonnffoorrtt  ;;  
                

  jj--  ttoouutteess  aauuttrreess  pprreessttaattiioonnss  nnoonn  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  nnoommeennccllaattuurree  ddeess  aacctteess  
mmééddiiccaauuxx  eett  ddeess  mmééddiiccaammeennttss  ééttaabblliiee  ppaarr  ddééccrreett  pprriiss  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  
mmiinniissttrreess,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ccoonnjjooiinnttee  ddeess  mmiinniissttrreess  cchhaarrggééss  ddee  llaa  ssaannttéé  eett  ddee  llaa  
pprrootteeccttiioonn    ssoocciiaallee..    
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TTIITTRREE  IIIIII  
  

DDEE  LLAA  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  EETT  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDUU  RRAAMMUU  
 

    CCHHAAPPIITTRREE  PPRREEMMIIEERR  
  

DDEE  LL’’OORRGGAANNIISSMMEE  DDEE  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  EETT  DDEE  GGEESSTTIIOONN  

  

  AArrttiiccllee  3300  ::  LLaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  dduu  RRAAMMUU  ssoonntt  aassssuurrééeess  ppaarr    
ll’’AAggeennccee  NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’AAssssuurraannccee  MMaallaaddiiee  ((AANNAAMM))..  
  

SSeeccttiioonn  pprreemmiièèrree  
  

DDee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  ll’’AANNAAMM  
      

AArrttiiccllee  3311  ::  LL’’AANNAAMM  aa  ppoouurr  mmiissssiioonn  ::  
  
          aa--  dd’’aassssuurreerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  RRAAMMUU  ;;  
  

            bb--  ddee  vveeiilllleerr  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  oouuttiillss  ddee  rréégguullaattiioonn  dduu  RRAAMMUU..  
  

  

SSeeccttiioonn  IIII  
  

DDuu  rrééggiimmee  jjuurriiddiiqquuee  ddee  ll’’AAggeennccee  NNaattiioonnaallee    

ddee  ll’’AAssssuurraannccee  MMaallaaddiiee    

  
  AArrttiiccllee  3322  ::  LL’’AANNAAMM  eesstt  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  àà  ccaarraaccttèèrree  ssoocciiaall  ddoottéé  
ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  eett  ddee  ll’’aauuttoonnoommiiee  ddee  ggeessttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  
ffiinnaanncciièèrree..  
  

  AArrttiiccllee  3333  ::  LL’’AANNAAMM  eesstt  rrééggiiee  ppaarr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  llooii  rreellaattiivvee  aauuxx  
ooffffiicceess  àà  ccaarraaccttèèrreess  ssoocciiaall,,  ccuullttuurreell  eett  sscciieennttiiffiiqquuee..  
  

  AArrttiiccllee  3344  ::  LLaa  ttuutteellllee  ddee  ll’’AANNAAMM  eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  eenn  cchhaarrggee  
ddee  llaa  ssaannttéé..  

CCHHAAPPIITTRREE  IIII  
  

DDEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
  

SSeeccttiioonn  pprreemmiièèrree    
  

DDee  ll’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  eett  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  
  
  AArrttiiccllee  3355  ::  LLeess  aassssuujjeettttiiss  eett  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  vviissééss  aauuxx  aarrttiicclleess  55,,  66,,  77  eett  88  
ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ssoonntt  iimmmmaattrriiccuullééss  àà  ll’’AANNAAMM  oouu  ppaarr  ll’’eennttrreemmiissee  ddeess  
oorrggaanniissmmeess  aaggrrééééss..    
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  AArrttiiccllee  3366  ::  LL’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  ssee  ffaaiitt  ppaarr  eennrrôôlleemmeenntt  bbiioommééttrriiqquuee  ddeess  
aassssuujjeettttiiss  eett  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  
rréégglleemmeennttaaiirreess  rreellaattiivveess  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  ppeerrssoonnnneelllleess..  
  
  AArrttiiccllee  3377  ::  LL’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  ddoonnnnee  lliieeuu  àà  llaa  ddéélliivvrraannccee  dd’’uunnee  ccaarrttee  
dd’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee..  LLaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  cceettttee  ccaarrttee  oouu  ddee  ttoouutt  aauuttrree  
ddooccuummeenntt  aaggrréééé  ppaarr  ll''AANNAAMM  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  ppoouurr  bbéénnééffiicciieerr  ddeess  
pprreessttaattiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ppaarr  llee  RRAAMMUU,,  ssaauuff  eenn  ccaass  dd''uurrggeennccee  ddûûmmeenntt  ccoonnssttaattéé  
ppaarr  llee  ccoorrppss  mmééddiiccaall..  
  

  AArrttiiccllee  3388  ::  DDaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  aattttrriibbuuttiioonnss  ddee  ll’’AANNAAMM,,  iill  eesstt  iinnssttiittuuéé  uunn  
ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  ::  
  

            aa--  ll’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  ddeess  aassssuujjeettttiiss  eett  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ;;  
  

            bb--  llaa  ccoolllleeccttee,,  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn,,  llee  ttrraaiitteemmeenntt  eett  llaa  mmiissee  àà  jjoouurr  ddeess  
iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn,,  aauu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ccoottiissaattiioonnss,,  àà  llaa  
mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ddee  ttoouutteess  nnaattuurreess,,  àà  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddeess  pprreessttaattiioonnss  eett  
aauu  rrèègglleemmeenntt  ddeess  pprreessttaattaaiirreess  ;;  
  

          cc--  llee  ttrraaiitteemmeenntt  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ddee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ;;  
  

          dd--  llaa  mmiissee  àà  jjoouurr  rréégguulliièèrree  ddeess  ddoonnnnééeess  ssttaattiissttiiqquueess  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  
aaccttiivviittééss  ddee  ll’’AANNAAMM  eett  ddeess  oorrggaanniissmmeess  aaggrrééééss..  
  

  AArrttiiccllee  3399  ::  LLeess  mmooddaalliittééss  ddee  ll’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  eett  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  
ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssoonntt  ffiixxééeess  ppaarr  ddééccrreett  pprriiss  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  ssuurr  
pprrooppoossiittiioonn    dduu  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ssaannttéé..    

SSeeccttiioonn  IIII  
  

DDeess  iinnccoommppaattiibbiilliittééss  
  
  

  AArrttiiccllee  4400  ::  DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  RRAAMMUU,,  lleess  ffoonnccttiioonnss  lliiééeess  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  
rriissqquueess  ssoonntt  iinnccoommppaattiibblleess  aavveecc  cceelllleess  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ttoouutt  ééttaabblliisssseemmeenntt  
aassssuurraanntt  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ddee  ddiiaaggnnoossttiicc,,  ddee  ssooiinnss  oouu  dd’’hhoossppiittaalliissaattiioonn  oouu  ddee  
ttoouutt  ééttaabblliisssseemmeenntt  aayyaanntt  ppoouurr  oobbjjeett  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  mmééddiiccaammeennttss,,  ddee  
mmaattéérriieellss,,  ddee  ddiissppoossiittiiffss  eett  dd’’aappppaarreeiillss  mmééddiiccaauuxx..      
  

  AArrttiiccllee  4411  ::  TToouutt  ccuummuull  dd’’uunnee  ffoonnccttiioonn  ddee  ddiirreeccttiioonn  oouu  dd’’uunnee  ffoonnccttiioonn  
tteecchhnniiqquuee  ppeerrmmaanneennttee  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AANNAAMM,,  aavveecc  uunn  aauuttrree  eemmppllooii  ppuubblliicc,,  eesstt  
iinnccoommppaattiibbllee..    
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SSeeccttiioonn  IIIIII  

DDuu  ccoonnttrrôôllee  mmééddiiccaall  eett  ddee  ll’’eexxppeerrttiissee  mmééddiiccaallee  
  

  
  AArrttiiccllee  4422  ::  LL’’AANNAAMM  aassssuurree,,  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  ppaarr  ll’’eennttrreemmiissee  ddeess  
oorrggaanniissmmeess  ggeessttiioonnnnaaiirreess  aaggrrééééss,,  uunn  ccoonnttrrôôllee  mmééddiiccaall  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssooiinnss  ddee  
qquuaalliittéé  eett  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ttaarriiffiiccaattiioonn  ddeess  aacctteess  eett  aauuttrreess  pprreessttaattiioonnss..  
  

  AArrttiiccllee  4433  ::  LLee  ccoonnttrrôôllee  mmééddiiccaall  ppoorrttee  ssuurr  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  dd’’oorrddrree  
mmééddiiccaall  qquuii  ddéétteerrmmiinneenntt  ll’’ooccttrrooii  eett  llee  sseerrvviiccee  ddeess  pprreessttaattiioonnss  dduu  RRAAMMUU.. 
 

  AArrttiiccllee  4444  ::  LLee  ccoonnttrrôôllee  mmééddiiccaall  vviissee  àà  ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’AANNAAMM  ddee  ::  
  

          aa--  rreemmbboouurrsseerr  lleess  ffrraaiiss  ddeess  pprreessttaattiioonnss  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ffoouurrnniieess,,  ddaannss  lleess  
ccoonnddiittiioonnss  eett  sseelloonn  lleess  mmooddaalliittééss  llééggaalleess  ;;  
  

          bb--  rreemmbboouurrsseerr    lleess    ffrraaiiss  ddeess  pprreessttaattiioonnss  aauuxx  ttaarriiffss  ccoonnvveennttiioonnnnééss  ;;  
  

          cc--  éévviitteerr  ttoouuss  ccaass  ddee  ffrraauuddeess  oouu  dd’’aabbuuss  ddaannss  llaa  ffoouurrnniittuurree  oouu  llee  
ppaaiieemmeenntt  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ;;  
  

          dd--  ss''aassssuurreerr  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ffoouurrnniieess  aauuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess..    
  

          AAuuccuunnee  ffaaccttuurree  rreellaattiivvee  àà  uunnee  qquueellccoonnqquuee  pprreessttaattiioonn  nnee  ppeeuutt  êêttrree  
ppaayyééee  ssaannss  llee  vviissaa  dd’’uunn  mmééddeecciinn--ccoonnsseeiill..    
  

  AArrttiiccllee  4455  ::  LLee  ccoonnttrrôôllee  mmééddiiccaall  eesstt  aassssuurréé  ppaarr  ddeess  mmééddeecciinnss--ccoonnsseeiillss  
dd’’aassssuurraannccee,,  eennccoorree  aappppeellééss  mmééddeecciinnss  ccoonnttrrôôlleeuurrss,,  rreeccrruuttééss  oouu  aaggrrééééss  ppaarr  
ll’’AANNAAMM..      
  

  AArrttiiccllee  4466  ::  LLeess  ccrriittèèrreess  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  mmééddeecciinnss--  
ccoonnsseeiillss  dd’’aassssuurraannccee  aaiinnssii  qquuee  lleess  mmooddaalliittééss  dd’’eexxeerrcciiccee  dduu  ccoonnttrrôôllee  mmééddiiccaall  
ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  aarrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ssaannttéé..  
 

  AArrttiiccllee  4477  :: LLeess  ccoonntteessttaattiioonnss  dd’’oorrddrree  mmééddiiccaall  rreellaattiivveess  aauuxx  ddéécciissiioonnss  dduu  
ccoonnttrrôôllee  mmééddiiccaall  ddoonnnneenntt  lliieeuu  àà  uunnee  pprrooccéédduurree  dd’’eexxppeerrttiissee  mmééddiiccaallee..  
  

  AArrttiiccllee  4488  ::  LL’’eexxppeerrttiissee  mmééddiiccaallee  eesstt  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  ddeess  tteecchhnniicciieennss  
ffiigguurraanntt  ssuurr  uunnee  lliissttee  ddeess  eexxppeerrttss  aaggrrééééss  pprrèèss  lleess  ttrriibbuunnaauuxx,,  aapppprroouuvvééee  ppaarr  llee  
mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ssaannttéé  eett  rréévviissaabbllee  cchhaaqquuee  aannnnééee..  
  

SS’’iill  rreessssoorrtt,,  ddee  ll’’aavviiss  tteecchhnniiqquuee  ddee  ll’’eexxppeerrtt,,  qquu’’uunn  ppaaiieemmeenntt  aa  ééttéé  
eeffffeeccttuuéé  aauu  ttiittrree  dd’’uunnee  pprreessttaattiioonn  mmééddiiccaalleemmeenntt  iinnjjuussttiiffiiééee,,  iill  eesstt  pprrooccééddéé  aauu  
rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  ssoommmmeess  iinnddûûmmeenntt  ppeerrççuueess..    
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  EEnn  ccaass  ddee  ccoonntteessttaattiioonn,,  uunnee  ccoonnttrree  eexxppeerrttiissee  eesstt  nnéécceessssaaiirree,,  aauuxx  ffrraaiiss  
ddee  llaa  ppaarrttiiee  ccoonntteessttaattaaiirree..  

  

CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII    
  

  

DU FINANCEMENT  ET DE LA GESTION FINANCIERE DU REGIME  
D'ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE 

 
  AArrttiiccllee  4499  ::  LLee  RRAAMMUU  eesstt  ffiinnaannccéé  pprriinncciippaalleemmeenntt  ppaarr  ll’’EEttaatt,,  lleess  
ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,    llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  eett  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess..  
  

                  CCoonnssttiittuueenntt  ééggaalleemmeenntt  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu  RRAAMMUU,,  lleess  aappppuuiiss  ddeess  
ppaarrtteennaaiirreess  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss,,  lleess  rreevveennuuss  ddeess  ppllaacceemmeennttss,,  lleess  ddoonnss  eett  
lleeggss,,  ttoouutteess  aauuttrreess  rreessssoouurrcceess  aaffffeeccttééeess  àà  ccee  rrééggiimmee  eenn  vveerrttuu  dd’’uunnee  
rrèègglleemmeennttaattiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree..    
  

  AArrttiiccllee  5500  :: LLeess  ooppéérraattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ddee  ll’’AANNAAMM  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  
bbuuddggeett  aannnnuueell..  
  

  AArrttiiccllee  5511  ::  LLeess  rreessssoouurrcceess  aaffffeeccttééeess  aauu  RRAAMMUU  ssoonntt  ggéérrééeess  ppaarr  ll’’AANNAAMM  
ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  mmaannuueellss  ddee  pprrooccéédduurreess  ddee  ggeessttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  
ccoommppttaabbllee  eett  ffiinnaanncciièèrree..  
  

  AArrttiiccllee  5522  :: LLaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  pprréévvooiitt  lleess  ssuubbvveennttiioonnss  àà  aalllloouueerr  àà  ll’’AANNAAMM  
aauu  ttiittrree  dduu  RRAAMMUU..    
  

  AArrttiiccllee  5533  ::  LL’’aassssiieettttee  eett  lleess  ttaauuxx  ddeess  ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaanncceess  aaffffeeccttééeess  aauu  
RRAAMMUU  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess..  
  

  AArrttiiccllee  5544  ::  LLeess  ddiifffféérreennttss  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’AANNAAMM  eett  ddeess  
oorrggaanniissmmeess  ggeessttiioonnnnaaiirreess  aaggrrééééss  ssoonntt,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ggeessttiioonn  dduu  
RRAAMMUU,,  ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  rraattiiooss  pprruuddeennttiieellss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  eett  aauuxx  nnoorrmmeess  eenn  
vviigguueeuurr  eenn  RRééppuubblliiqquuee  dduu  BBéénniinn..  
  

  AArrttiiccllee  5555  ::  LLaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr  eesstt  pprrééccoommppttééee  ssuurr  ssaa  
rréémmuunnéérraattiioonn  lloorrss  ddee  cchhaaqquuee  ppaayyee..  LLee  ttrraavvaaiilllleeuurr  eett  ll’’eemmppllooyyeeuurr  nnee  ppeeuuvveenntt  
ss’’ooppppoosseerr  aauu  pprrééllèèvveemmeenntt  ddee  cceettttee  ccoonnttrriibbuuttiioonn..  
 

            LLee  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eeffffeeccttuuééee  aapprrèèss  llaa  rreetteennuuee  ddee  llaa  
ccoonnttrriibbuuttiioonn  dduu  ssaallaarriiéé  vvaauutt  aaccqquuiitt  ddee  cceettttee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ll’’ééggaarrdd  dduu  
ttrraavvaaiilllleeuurr  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr..  
  

            LLaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  eesstt  eexxcclluussiivveemmeenntt  àà  ssaa  cchhaarrggee..  
  

          TToouuttee  ccoonnvveennttiioonn  ccoonnttrraaiirree  eesstt  nnuullllee..  
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  AArrttiiccllee  5566  ::  LL''eemmppllooyyeeuurr  eesstt  ddéébbiitteeuurr,,  vviiss--àà--vviiss  ddee  ll''AANNAAMM,,  ddee  ll''eennsseemmbbllee  
ddeess  ccoottiissaattiioonnss  dduueess..    
  

  EEnn  ccaass  ddee  nnoonn  vveerrsseemmeenntt  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  dduueess  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  rreeqquuiiss,,  iill  
eesstt  aapppplliiqquuéé  àà  ll''eemmppllooyyeeuurr  uunnee  mmaajjoorraattiioonn  ddee  rreettaarrdd..    
  

  Cette majoration, qui ne saurait durer plus de trois (03) mois, est 
payable en même temps que les cotisations.  
        

 Trois (03) mois après le non versement des cotisations, les dispositions 
des articles 77 et 84 de la présente loi s’appliquent. 
 

  AArrttiiccllee  5577  ::  LL''eemmppllooyyeeuurr  ppeeuutt,,  eenn  ccaass  ddee  ffoorrccee  mmaajjeeuurree  oouu  ssuurr  
jjuussttiiffiiccaattiiffss,,  ffoorrmmuulleerr  aauupprrèèss  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’AANNAAMM,,  ddeess  
rreeqquuêêtteess  eenn  aannnnuullaattiioonn  oouu  eenn  rréédduuccttiioonn  ddeess  mmaajjoorraattiioonnss  ddee  rreettaarrdd  eennccoouurruueess  
eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  5566  ccii--ddeessssuuss..  
    

  CCeess  rreeqquuêêtteess  nnee  ssoonntt  rreecceevvaabblleess  qquu’’aapprrèèss  rrèègglleemmeenntt  dduu  pprriinncciippaall.. 
             

  AArrttiiccllee  5588  :: SSoouuss  ppeeiinnee  ddee  ssee  vvooiirr  aapppplliiqquueerr  lleess  mmaajjoorraattiioonnss  ddee  ccoottiissaattiioonn  
pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ttoouutt  eemmppllooyyeeuurr  eesstt  tteennuu  ddee  ffoouurrnniirr  àà  ll’’AANNAAMM,,  lleess  
rreennsseeiiggnneemmeennttss  rreellaattiiffss  àà  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss,,  
nnoottaammmmeenntt  eenn  ccaass  ddee  cceessssaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  aavveecc  lleess  iinnttéérreessssééss..  
  
  AArrttiiccllee  5599  ::  LLoorrssqquuee  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  sseerrvvaanntt  ddee  bbaassee  aauu  
ccaallccuull  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ccoommmmuunniiqquuéé  àà  ll’’AANNAAMM,,  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  
ccoottiissaattiioonnss  dduueess  eesstt  éévvaalluuéé  dd’’ooffffiiccee  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  ddééccllaarraattiioonn  
ttrriimmeessttrriieellllee  mmaajjoorrééee  ddee  vviinnggtt--cciinnqq  ppoouurr  cceenntt  ((2255%%))..  
  

            EEnn  ll’’aabbsseennccee  ddee  ddééccllaarraattiioonn,,  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  eesstt  aalloorrss  
ddéétteerrmmiinnéé  ppaarr  ll’’AANNAAMM  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr..  
  

  AArrttiiccllee  6600  ::  LLoorrssqquuee  lleess  éélléémmeennttss  rreellaattiiffss  àà  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ddee  
ll’’eemmppllooyyeeuurr  nnee  ssoonntt  ppaass  ddiissppoonniibblleess  aauupprrèèss  ddee  ll’’AANNAAMM  oouu  ddeess  sseerrvviicceess  
ooffffiicciieellss  ccoommppéétteennttss  oouu,,  lloorrssqquuee  cceettttee  ccoommppttaabbiilliittéé  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  ddee  
ddéétteerrmmiinneerr  eexxaacctteemmeenntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  vveerrssééeess,,  ccee  mmoonnttaanntt  
eesstt  ffiixxéé  ffoorrffaaiittaaiirreemmeenntt  ppaarr  ll’’AANNAAMM  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ttaauuxx  ddee  ssaallaaiirree  pprraattiiqquuééss  
ddaannss  llaa  pprrooffeessssiioonn..  
 

  AArrttiiccllee  6611  ::  EEnn  ccaass  ddee  nnoonn  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  eett  ddeess  mmaajjoorraattiioonnss  
ddaannss  lleess  ddééllaaiiss,,  ttoouuttee  aaccttiioonn  eenn  ppoouurrssuuiittee  ccoonnttrree  llee  ddéébbiitteeuurr  eesstt  pprrééccééddééee  ddee  
ll’’eennvvooii  dd’’uunn  aavviiss  ll’’iinnvviittaanntt  àà  rréégguullaarriisseerr  ssaa  ssiittuuaattiioonn  ssoouuss  qquuiinnzzaaiinnee  ppoouurr  
ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  rréécceeppttiioonn  ddee  ll’’aavviiss..  
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PPaasssséé  ccee  ddééllaaii,,  uunnee  mmiissee  eenn  ddeemmeeuurree  aavveecc  aavviiss  ddee  rréécceeppttiioonn  lluuii  eesstt  
aaddrreessssééee  ll’’iinnvviittaanntt  àà  ss’’eexxééccuutteerr  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  qquuaarraannttee--cciinnqq  ((4455))  jjoouurrss..  

  

SSii  llaa  mmiissee  eenn  ddeemmeeuurree  rreessttee  ssaannss  eeffffeett,,  ll’’AANNAAMM  ppeeuutt,,  ppaarr  ccoonnttrraaiinnttee  
vviissééee  eett  rreenndduuee  eexxééccuuttooiirree  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ttrriibbuunnaall  ccoommppéétteenntt  oouu  ppaarr  aavviiss  
àà  ttiieerrss  ddéétteenntteeuurr,,  pprrooccééddeerr  aauu  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  ccrrééaanncceess  dduueess  ddaannss  lleess  
mmêêmmeess  ffoorrmmeess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  qquuee  lleess  ccrrééaanncceess  ddee  ll’’EEttaatt..  
          
  TToouutteeffooiiss,,  llee  rreeccoouurrss  jjuurriiddiiccttiioonnnneell  eenn  ccoonntteessttaattiioonn  ddee  llaa  ddeettttee  eesstt  
ssuussppeennssiiff  ddee  llaa  ccoonnttrraaiinnttee..  
  

  AArrttiiccllee  6622  :: EEnn  mmaattiièèrree  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ssoocciiaalleess,,  
ll’’AANNAAMM  jjoouuiitt  ddeess  pprriivviillèèggeess  dduu  TTrrééssoorr..  
  

  AArrttiiccllee  6633  :: LL’’aaddmmiissssiioonn  eenn  nnoonn--vvaalleeuurr  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  oouu  ddeess  mmaajjoorraattiioonnss  
ddee  rreettaarrdd  dduueess  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr  nnee  ppeeuutt  êêttrree  pprroonnoonnccééee  qquuee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  
dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’AANNAAMM  eenn  ccaass  dd’’iinnssoollvvaabbiilliittéé,,  ddee  ddiissppaarriittiioonn  oouu  ddee  ddééccèèss  
dduu  ddéébbiitteeuurr  eett  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  ttoouutt  aaccttiiff  ssaaiissiissssaabbllee,,  oouu  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  ddee  
bbiieennss  ccllôôttuurrééee  ppoouurr  iinnssuuffffiissaannccee  dd’’aaccttiiffss.. 
  

  DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass,,  ll’’aaddmmiissssiioonn  eenn  nnoonn--vvaalleeuurr  nnee  ppeeuutt  êêttrree  pprroonnoonnccééee  
mmooiinnss  ddee  ddeeuuxx  ((0022))  aannss  aapprrèèss  llaa  ddaattee  dd’’eexxiiggiibbiilliittéé  ddeess  ccoottiissaattiioonnss.. 
 

  AArrttiiccllee  6644  ::  SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  dduu  rreeccoouurrss  eenn  jjuussttiiccee,,  lleess  ccrrééaanncciieerrss  ddee  
ll’’AANNAAMM  ddoonntt  lleess  ccrrééaanncceess  ssoonntt  ccoonntteessttééeess  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  
ppeeuuvveenntt  ssee  ppoouurrvvooiirr  ddeevvaanntt  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ttuutteellllee..  
          
  LLee  ccaass  éécchhééaanntt,,  llee  rreeccoouurrss  eesstt  aaddrreesssséé  ssiimmuullttaannéémmeenntt  aauu  mmiinniissttrree    
cchhaarrggéé  ddee  llaa  ssaannttéé,,  aauu  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  ffiinnaanncceess  eett  aauu  mmiinniissttrree    cchhaarrggéé  dduu  
ttrraavvaaiill..  
  

AArrttiiccllee  6655  ::  Sont fixés par décret pris en Conseil des ministres : 
 

     a- les contributions des assujettis ainsi que les modalités de liquidation et 
de recouvrement des taxes et redevances ; 
 

     b- leess  ccoottiissaattiioonnss  ddeess  aaggeennttss  ppuubblliiccss  eett  ddeess  ssaallaarriiééss  ddeess  sseecctteeuurrss  
ppaarraappuubblliiccss  eett  pprriivvééss  aassssiisseess,,  ddaannss  llaa  lliimmiittee  dd’’uunn  ppllaaffoonndd,,  ssuurr  llee  rreevveennuu  nneett  
dd''iimmppôôtt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  éélléémmeennttss  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  iimmppoossaabblleess  ;;  
 

     c- le taux des cotisations ainsi que la quote-part à la charge respective 
de l’employeur et du travailleur ; 
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 d- les montants des cotisations des assujettis à titre volontaire, des 
travailleurs indépendants, des étudiants et des élèves, eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  
ccaappaacciittééss  ccoonnttrriibbuuttiivveess  ddeess  ggrroouuppeess  ssoocciiaauuxx  ccoonncceerrnnééss ; 
  
     e- la date et les modalités de versement de l’ensemble des cotisations 
dues par l’employeur ; 
 

     f- le taux de la majoration pour retard en cas de non versement, par 
l’employeur, des cotisations dues ; 
  
      g- les modalités suivant lesquelles sont précomptées les cotisations des 
titulaires d’une pension ou d’une rente, ainsi que celles des étudiants 
bénéficiaires d’une bourse ou d’un secours universitaire d’un montant 
supérieur au SMIG ; 
 

     h- les taux forfaitaires des cotisations des travailleurs indépendants et 
des assujettis à titre volontaire ainsi que les modalités de recouvrement de 
ces cotisations ; 
 

     i- le montant forfaitaire symbolique chiffré des cotisations à la charge 
des Béninois économiquement faibles ainsi que les modalités de son 
recouvrement. 

CCHHAAPPIITTRREE  IIVV    
  

DDEESS  PPRREESSTTAATTAAIIRREESS  
  

  
  AArrttiiccllee  6666  ::  PPoouurr  lleess  pprreessttaattiioonnss  ddee  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé,,  sseeuullss  lleess  ffoorrmmaattiioonnss  
ssaanniittaaiirreess  ppuubblliiqquueess,,  lleess  hhôôppiittaauuxx  eett  cclliinniiqquueess  pprriivvééss,,  lleess  ooffffiicciinneess  eett  lleess  ddééppôôttss  
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess,,    lleess  llaabboorraattooiirreess  dd''aannaallyyssee  bbiioommééddiiccaallee  eett  lleess  cceennttrreess  
dd’’iimmaaggeerriiee  mmééddiiccaallee,,  aaggrrééééss  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ssaannttéé,,  ssoonntt  
hhaabbiilliittééss  àà  pprraattiiqquueerr  àà  cchhaarrggee  dduu  RRAAMMUU..  
  

EEnn  pplluuss  dd’’êêttrree  aaggrrééééeess  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ssaannttéé,,  lleessddiitteess  
ssttrruuccttuurreess  ssoonntt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ccoonnvveennttiioonnnnééeess  ppaarr  ll’’AANNAAMM,,  ppoouurr  pprraattiiqquueerr  àà  
cchhaarrggee  dduu  RRAAMMUU..    

  

AAuuccuunn  pprreessttaattaaiirree  ddee  ssooiinnss  iinnddééppeennddaanntt  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnvveennttiioonnnnéé  ppaarr  
ll’’AANNAAMM  eett  pprraattiiqquueerr  àà  cchhaarrggee  dduu  RRAAMMUU..    
    

  TToouutteeffooiiss,,  iillss  ppeeuuvveenntt  pprreennddrree  ppaarrtt  àà  ddeess  mmiissssiioonnss  dd’’eexxppeerrttiisseess  
ppoonnccttuueelllleess  àà  eeuuxx  ccoonnffiiééeess  ppaarr  ll’’AANNAAMM  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  ccoonnttrraattss  ssppéécciiffiiqquueess  eett  
ddeess  tteerrmmeess  ddee  rrééfféérreenncceess  pprréécciiss..  
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  AArrttiiccllee  6677  ::  NNoonnoobbssttaanntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  7766  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  
aauuccuunn  pprreessttaattaaiirree  ddee  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnvveennttiioonnnnéé  ppaarr  ll’’AANNAAMM,,  
ddoonncc  nnee  ppeeuutt  pprraattiiqquueerr  àà  cchhaarrggee  dduu  RRAAMMUU,,  ss’’iill  nn’’eesstt  eenn  rrèèggllee  vviiss--àà--vviiss  ddee  
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee.. 
    

  AArrttiiccllee  6688  ::  LLeess  pprreessttaattaaiirreess  ddee  ssaannttéé  ccoonnvveennttiioonnnnééss  ssoonntt  ssoouummiiss  aauu  
ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’AANNAAMM,,  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  nnaattuurree  ddeess  pprreessttaattiioonnss  qquu’’iillss  ffoouurrnniisssseenntt.. 
    

  LL’’eennttrraavvee  àà  ccee  ccoonnttrrôôllee  eennttrraaîînnee  ddeess  ssaannccttiioonnss  ppoouuvvaanntt  aalllleerr  jjuussqquu’’àà  llaa  
rrééssiilliiaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn..  
  

  AArrttiiccllee  6699  ::  LLee  ppaaiieemmeenntt  aauuxx  ooffffiicciinneess  eett  aauuxx  ddééppôôttss  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  
ccoonnvveennttiioonnnnééss  ddeess  ffrraaiiss  eennccoouurruuss  ppaarr  ll’’aassssuurréé,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ll’’aacchhaatt  ddeess  
mmééddiiccaammeennttss,,  ddeess  ccoonnssoommmmaabblleess  eett  ddeess  mmaattéérriieellss  mmééddiiccaauuxx,,  ssee  ffaaiitt  ppaarr  
ll’’AANNAAMM    ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  pprriixx  hhoommoolloogguuééss  ffaaccttuurrééss..  
  

  AArrttiiccllee  7700  ::  SSaauuff  ddéérrooggaattiioonn  ssppéécciiaallee  ddoonnnnééee  ppaarr  ll’’AANNAAMM,,  eenn  rraappppoorrtt  
aavveecc  ll’’ééttaatt  ddee  ssaannttéé  ddee  ll’’aassssuujjeettttii,,  sseeuullss  lleess  pprriixx  ddeess  mmééddiiccaammeennttss,,  ddeess  
ccoonnssoommmmaabblleess  eett  ddeess  mmaattéérriieellss  mmééddiiccaauuxx  ffiigguurraanntt  ssuurr  llaa  lliissttee  ooffffiicciieellllee  ddeess  
mmééddiiccaammeennttss  eesssseennttiieellss  rreemmbboouurrssaabblleess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  RRAAMMUU  eett  ffaaiissaanntt  
ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  aarrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ssaannttéé,,  ssoonntt  pprriiss  eenn  cchhaarrggee..  

  

TTIITTRREE  IIVV  

DDUU  CCOONNTTRROOLLEE,,  DDUU  CCOONNTTEENNTTIIEEUUXX  EETT  DDEESS  SSAANNCCTTIIOONNSS  

CCHHAAPPIITTRREE    PPRREEMMIIEERR    

DDUU  CCOONNTTRROOLLEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  LL’’AAGGEENNCCEE  

  
  AArrttiiccllee  7711  ::    LLee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ggeessttiioonn  eesstt  aassssuurréé  ppaarr  llee  sseerrvviiccee  cchhaarrggéé  ddee  
ll’’aauuddiitt  iinntteerrnnee  eett  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’AANNAAMM  aaiinnssii  qquuee  lleess  ccoorrppss  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  
ll''EEttaatt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  eenn  vviigguueeuurr..  
  

  AArrttiiccllee  7722  ::  LL’’AANNAAMM  mmeett  ttoouutt  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  lleess  ooppéérraattiioonnss  
vviissééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  7711  eett  7733  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    
 

              LLaa  dduurrééee  dduu  ccoonnttrrôôllee  eesstt  ddéétteerrmmiinnééee..    
  

              CCeettttee  dduurrééee  eesstt  pprroolloonnggééee,,  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé  aayyaanntt  ddiilliiggeennttéé  ccee  ccoonnttrrôôllee,,  
dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ddééllaaii  pprréécciiss,,  ssuurr  rraappppoorrtt  cciirrccoonnssttaanncciiéé  ddeess  aaggeennttss  cchhaarrggééss  dduu  
ccoonnttrrôôllee..  
  

  AArrttiiccllee  7733  ::  NNoonnoobbssttaanntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  7711  ccii--ddeessssuuss,,  lleess  
ccoommpptteess  eett  lleess  ooppéérraattiioonnss  dduu  RRAAMMUU  ssoonntt  ssoouummiiss,,  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  àà  uunn  aauuddiitt  
aaddmmiinniissttrraattiiff,,  ccoommppttaabbllee  eett  ffiinnaanncciieerr  eexxtteerrnnee  ssyyssttéémmaattiiqquuee,,  ddiilliiggeennttéé  ppaarr  
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ll''aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  ddee  ll''EEttaatt  eett  rrééaalliisséé  ppaarr  uunn  ccaabbiinneett  iinnddééppeennddaanntt    
sséélleeccttiioonnnnéé  ppaarr  aappppeell  dd’’ooffffrreess..    
  

  AArrttiiccllee  7744  ::  EEnn  aauuccuunn  ccaass,,  lleess  ffrraaiiss  aafffféérreennttss  aauuxx  ddiifffféérreennttss  ccoonnttrrôôlleess  
eexxtteerrnneess  nnee  ssoonntt  iimmppuuttaabblleess  aauu  bbuuddggeett  ddee  ll’’AANNAAMM..  LLeess  aauuttoorriittééss  aayyaanntt  
ddiilliiggeennttéé  cceess  ccoonnttrrôôlleess  eenn  pprréévvooiieenntt  lleess  rreessssoouurrcceess  eenn  ddeehhoorrss  dduu  bbuuddggeett  ddee  
ll’’AANNAAMM..  
    

  AArrttiiccllee  7755  ::  AAuuccuunn  ddooccuummeenntt  ccoommppttaabbllee  oouu  tteecchhnniiqquuee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  
ssaaiissii  ppaarr  lleess  ccoonnttrrôôlleeuurrss  oouu  ssoorrttii  ddeess  llooccaauuxx  ddee  ll’’AANNAAMM,,  ssaauuff  àà  eenn  ddoonnnneerr  
ddéécchhaarrggee  rréégguulliièèrree  aauu  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  oouu  àà  ttoouutt  aauuttrree  ddee  sseess  
ccoollllaabboorraatteeuurrss  ccoommppéétteennttss  ppoouurr  ffoouurrnniirr  lleeddiitt  ddooccuummeenntt..  
  

  AArrttiiccllee  7766  ::  UUnnee  ééttuuddee  aaccttuuaarriieellllee  ddee  ll’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  uunniivveerrsseellllee  eesstt  
rrééaalliissééee  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ttrrooiissiièèmmee  aannnnééee  ddee    ssaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  
 

  PPaarr  llaa  ssuuiittee,,  uunnee  ééttuuddee  aaccttuuaarriieellllee  eesstt  rrééaalliissééee  ttoouuss  lleess  cciinnqq  ((0055))  aannss..    
  

LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  cceess  ééttuuddeess  sseerrvveenntt  ddee  bbaassee  dd’’aajjuusstteemmeenntt  ppéérriiooddiiqquuee  
ddeess  ppaarraammèèttrreess  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss  ddee  ll’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee..  
 

CCHHAAPPIITTRREE    IIII    

DDUU  CCOONNTTEENNTTIIEEUUXX  
 
  AArrttiiccllee  7777  ::  TToouutt  lliittiiggee  eesstt  ssoouummiiss,,  eenn  vvuuee  ddee  ssoonn  rrèègglleemmeenntt,,  àà  uunnee  
ttrraannssaaccttiioonn  pprrééaallaabbllee..  

      
LLaa  rrééaaccttiioonn  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’AANNAAMM  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  uunn  ddééllaaii  

ddee  qquuiinnzzee  ((1155))  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  rreeqquuêêttee..    
  

DDèèss  rrééaaccttiioonn  oouu  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  ccee  ddééllaaii,,  lleess  ppaarrttiieess  ddiissppoosseenntt  ddee  
qquuaattrree--vviinnggtt--ddiixx  ((9900))  jjoouurrss  ppoouurr  ttrraannssiiggeerr..  

  

  EEnn  ccaass  dd’’éécchheecc  oouu  dd’’iinnaaccttiioonn,,  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ccoommppéétteennttee  eesstt  ssaaiissiiee  ppaarr  llaa  
ppaarrttiiee  llaa  pplluuss  ddiilliiggeennttee..  
  

  AArrttiiccllee  7788  ::  LLeess  aaccttiioonnss  eenn  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  ddééccoouullaanntt  ddee  
ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ssee  pprreessccrriivveenntt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  
dduu  ddrrooiitt  ccoommmmuunn..    
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII    
  

DDEESS  SSAANNCCTTIIOONNSS  
  

 
AArrttiiccllee  7799  ::  NNoonnoobbssttaanntt  lleess  ssaannccttiioonnss  ddiisscciipplliinnaaiirreess  eett//oouu  ppéénnaalleess  

pprréévvuueess  ppaarr  lleess  tteexxtteess  eenn  vviigguueeuurr,,  lleess  ssaannccttiioonnss  ddééffiinniieess  aauuxx  aarrttiicclleess  8800  àà  8888        
ccii--aapprrèèss  ssoonntt  aapppplliiccaabblleess..  
 

  AArrttiiccllee  8800  ::  QQuuiiccoonnqquuee,,  àà  qquueellqquuee  ttiittrree  qquuee  ccee  ssooiitt,,  ssee  rreenndd  ccoouuppaabbllee  
ddee  ffrraauuddeess  oouu  ddee  ffaauusssseess  ddééccllaarraattiioonnss  oouu,,  ppaarr  ttoouutt  mmooyyeenn,,  oobbttiieenntt,,  tteennttee  
dd’’oobbtteenniirr,,  ppoouurr  lluuii--mmêêmmee  oouu  ppoouurr  uunn  ttiieerrss,,  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  pprreessttaattiioonnss  qquuii  nnee  
ssoonntt  ppaass  dduueess,,  eesstt  ppaassssiibbllee  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  cciinnqq  cceenntt  mmiillllee  ((550000  000000))  àà  ddeeuuxx  
mmiilllliioonnss  cciinnqq  cceenntt  mmiillllee  ((22  550000  000000))  ffrraannccss  eett  dd’’uunn  eemmpprriissoonnnneemmeenntt  dd’’uunn  ((0011))  
mmooiiss  àà    ddoouuzzee  ((1122))  mmooiiss  oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ddeeuuxx  ppeeiinneess..  
  

  AArrttiiccllee  8811  ::  QQuuiiccoonnqquuee  ssee  rreenndd  ccoouuppaabbllee  ddee  ffrraauuddeess  oouu  ddee  ffaauusssseess  
ddééccllaarraattiioonnss,,  ddiissssiimmuullee,,  rréédduuiitt  oouu  tteennttee  ddee  rréédduuiirree  lleess  rréémmuunnéérraattiioonnss  ssuurr  
lleessqquueelllleess  ssoonntt  aassssiisseess  lleess  ccoottiissaattiioonnss  ssoocciiaalleess  eenn  vvuuee  ddee  mmiinnoorreerr  lleess  ccoottiissaattiioonnss  
àà  ppaayyeerr,,  eesstt  ppaassssiibbllee  dd’’uunnee  aammeennddee  dd’’uunn  mmiilllliioonn  ((11  000000  000000))  àà  cciinnqq  mmiilllliioonnss  
((55  000000  000000))  ddee  ffrraannccss  eett  dd’’uunn  eemmpprriissoonnnneemmeenntt  ddee  uunn  ((0011))  mmooiiss  àà  ddoouuzzee  ((1122))  
mmooiiss  oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ddeeuuxx  ppeeiinneess.. 
  

  AArrttiiccllee  8822  ::  QQuuiiccoonnqquuee  tteennttee,,  ppaarr  ddeess  mmaannœœuuvvrreess  ffrraauudduulleeuusseess,,  ddee  
bbéénnééffiicciieerr  iinnddûûmmeenntt  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ggaarraannttiieess  aauu  ttiittrree  dduu  RRAAMMUU,,  eesstt  ppaassssiibbllee    
dd’’uunnee  aammeennddee  dd’’uunn  mmiilllliioonn  ((11  000000  000000))  àà  cciinnqq  mmiilllliioonnss  ((55  000000  000000))  ddee  ffrraannccss  eett  
dd’’uunn  eemmpprriissoonnnneemmeenntt  dd’’uunn  ((0011))  àà  ddoouuzzee  ((1122))  mmooiiss  oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ddeeuuxx  
ppeeiinneess.. 
  
  AArrttiiccllee  8833  ::  TToouutt  eemmppllooyyeeuurr  qquuii  nnee  pprrooccèèddee  ppaass,,  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  
rréégglleemmeennttaaiirreess,,  àà  ssoonn  iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  eett  àà  ssoonn  aaffffiilliiaattiioonn  àà  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  
ggeessttiioonn  aaggrréééé  aauuqquueell  iill  eesstt  aassssuujjeettttii,,  bbéénnééffiicciiee,,  ssuurr  iinnjjoonnccttiioonn  ddee  ll’’AANNAAMM,,  dd’’uunn  
ddééllaaii  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddee  ddeeuuxx  ((0022))  mmooiiss  ppoouurr  yy  pprrooccééddeerr..  PPaasssséé  ccee  ddééllaaii,,  iill  eesstt  
ppaassssiibbllee  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  cciinnqq  cceenntt  mmiillllee  ((550000  000000))  ffrraannccss  àà  ttrrooiiss  mmiilllliioonnss  
((33  000000  000000))  ddee  ffrraannccss..    
  

  AArrttiiccllee  8844  ::  TToouutt  eemmppllooyyeeuurr  qquuii  nnee  pprrooccèèddee  ppaass,,  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  
rréégglleemmeennttaaiirreess,,  àà  ll’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  eett  àà  ll’’aaffffiilliiaattiioonn  ddee  sseess  ssaallaarriiééss  àà  
ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ggeessttiioonn  aaggrréééé  aauuqquueell  iillss  ssoonntt  aassssuujjeettttiiss,,  bbéénnééffiicciiee  ssuurr  iinnjjoonnccttiioonn  
ddee  ll’’AANNAAMM,,  dd’’uunn  ddééllaaii  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddee  ddeeuuxx  ((0022))  mmooiiss  ppoouurr  yy  pprrooccééddeerr..    
  

  PPaasssséé  ccee  ddééllaaii,,  iill  eesstt  ppuunnii  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  cciinnqquuaannttee  mmiillllee  ((5500  000000))  
ffrraannccss    ppaarr  ssaallaarriiéé  nnoonn  iimmmmaattrriiccuulléé  oouu  nnoonn  aaffffiilliiéé..  
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  AArrttiiccllee  8855  ::  TToouutt  eemmppllooyyeeuurr  qquuii  nn’’aa  ppaass  pprrooccééddéé  aauu  vveerrsseemmeenntt  ddeess  
ccoottiissaattiioonnss  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  pprreessccrriittss,,  eesstt  ppaassssiibbllee  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  cciinnqq  cceenntt  
mmiillllee  ((550000  000000))  ffrraannccss  àà  ddeeuuxx  mmiilllliioonnss  cciinnqq  cceenntt  mmiillllee  ((22  550000  000000))  ffrraannccss..  
  

  AArrttiiccllee  8866  ::  TToouutt  eemmppllooyyeeuurr  qquuii  aa  pprrooccééddéé  sscciieemmmmeenntt  aauu  pprrééllèèvveemmeenntt  
ddee  ccoottiissaattiioonnss  ssaallaarriiaalleess  iinndduueess,,  eesstt  ppaassssiibbllee  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  cciinnqq  cceenntt  mmiillllee  
((550000  000000))  àà  ddeeuuxx  mmiilllliioonnss  cciinnqq  cceenntt  mmiillllee  ((22  550000  000000))  ffrraannccss.. 
  
  AArrttiiccllee  8877  ::  TToouutt  pprraattiicciieenn  oouu  ttoouutt  rreessppoonnssaabbllee  dd’’uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  
ssaannttéé  ccoonnvveennttiioonnnnéé  qquuii  ss’’ooppppoossee  aauu  ccoonnttrrôôllee  mmééddiiccaall  eesstt  ppaassssiibbllee  dd’’uunnee  
aammeennddee  ddee  ddeeuuxx  cceenntt  mmiillllee  ((220000  000000))  ffrraannccss  àà  uunn  mmiilllliioonn  ((11  000000  000000))  ddee  ffrraannccss..   
  

  AArrttiiccllee  8888  ::  EEnn  ccaass  ddee  ppeeiinneess  aalltteerrnnaattiivveess  pprréévvuueess,,  llee  mmaaxxiimmuumm  ddee  ll’’uunnee  
ddeess  ddeeuuxx  ppeeiinneess  eesstt  aapppplliiqquuéé  aauu  rréécciiddiivviissttee..     
                
  EEnn  ccaass  ddee  ppeeiinnee  uunniiqquuee,,  llaa  ssaannccttiioonn  eesstt  ppoorrttééee  aauu  ddoouubbllee  ppoouurr  llee  
rréécciiddiivviissttee..  

TTIITTRREE  VV    

DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  TTRRAANNSSIITTOOIIRREESS  EETT  FFIINNAALLEESS  

  
  AArrttiiccllee  8899  ::  LLeess  oorrggaanniissmmeess  ddee  ggeessttiioonn  aaggrrééééss  ddee  ll’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  
oonntt  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ddaannss  lleeuurrss  
rreellaattiioonnss  aavveecc  ll’’AANNAAMM..  

  

  LL’’aaffffiilliiaattiioonn  aauu  RRAAMMUU  nnee  ffaaiitt  ppaass  oobbssttaaccllee  àà  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  àà  uunnee  aauuttrree  
ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee..  
 

  AArrttiiccllee  9900  ::  LLeess  ppeerrssoonnnneess  vviissééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  55  ssoonntt  tteennuueess  ddee  ss’’aaffffiilliieerr  aauu  
RRAAMMUU  ddaannss  uunn  ddééllaaii  dd’’uunn  ((0011))  aann  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  dd’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  
ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  
  

  AArrttiiccllee  9911  ::  LLaa  pprréésseennttee  llooii  qquuii  aabbrrooggee  ttoouutteess  ddiissppoossiittiioonnss  aannttéérriieeuurreess  
ccoonnttrraaiirreess,,  sseerraa    eexxééccuuttééee  ccoommmmee  llooii  ddee  ll’’EEttaatt..  
 

             Porto-Novo, le 28 décembre 2015 

              Le Président de l’Assemblée Nationale,    
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