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 المقدمة 

حفلت المسؤولية المدنية بصورة عامة باهتمام الفقه و القضاء، و كذا التشريع، نظرا   

القة مطردة بالتطورات التي تحصل في المجتمع، ومن لما لهذه المسؤولية من مجاالت لها ع

  .ثم فهي تسير جنبا إلى جنب مع تلك التطورات الحثيثة

و ما المسؤولية المدنية عن فعل األشياء غير الحية إال من ضمن أنواع المسؤولية   

 المدنية التي حظيت باهتمام الفقه و القضاء، و هي التي كانت من صنعهما، و هذا منذ أواخر

 و بداية القرن العشـرين، حيث  بدأت اآلالت الميكانيـكية و الكهربائية في 19القرن 

االنتشار، ثم ظهرت الحقا السيارة و ما نتج في بعض األحيان من حوادث ضارة التي 

  .أصابت العمال أو غيرهم من الناس نتيجة استعمال هذه اآللة أو تلك

لمسؤولية المدنية المترتبة عن فعل الشيء و لم يكن المشرع الفرنسي يتصور أحكام ا  

، إال بعد مدة طويلة، إذ قبل ذلك 1804غير الحي حين وضعه للقانون المدني الصادر سنة 

 و هما 1 )1383 ـ 1382(كانت تطبق أحكام المسؤولية التقصيرية الواردة في المادتين 

 المدعي عليه، و الملزمتان للمضرور عن فعل الشيء غير الحي أن يثبت خطأ في جانب

للمدعي عليه أن ينفي ذلك بكافة طرق اإلثبات الممكنة، و هذا ما ترتب عنه ظلم بالنسبة 

للمضرور من أجل المطالبة بحقه في التعويض، حيث كان في أغلب األحيان ال يتمكن من 

  .إثبات ذلك مما يضيع حقه في التعويض

 و ال مساعدة للمضرور عن الحوادث و أمام أحكام  هذه المسؤولية التي لم تكن بكافية  

الناجمة عن فعل اآللة التي كانت بيد الفرد المتحكم في الصناعة و االقتصاد  و المال ، و 

بالتالي المتحكم في اتخاذ القرارات المتناسبة و مصالحه ، إذ اإلنسان جشع و أناني بطبعه في 

  البحث على مصالحه مما نتج عن ذلك حيف و ظلم بالنسبة 

                                                 
1  ��   ق م م  ، 163 ق م س ، 164 ق م ج  ، 124: ا�5$�ع ا�;:ا(�ي و ا�)�ري و ا��95ي ذ�6 	� ا��5اد ا������  ـ  و %& �34 آ2 

و إ�E ا�����ن ا�5&�� ا�)�ري ) ق م ج ( و إ�E ا�����ن ا�5&�� ا�;:ا(�ي ����Cوق )ق م ف (و �Gف أر�: إ�E ا�����ن ا�5&�� ا�����C �(��Dوف 
  ) .ق م م (�ن ا�5&�� ا��95ي ����Cوف و إ�E ا����) ق م س ( ����Cوف 
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طبقة المستضعفة و خاصة منها التي أصابت الفرد نتيجة استعمال هذه اآللة أو تلك و هذا لل

حين تقرير أحكام المسؤولية التقصيرية الواردة في المادتين المذكورتين سابقا بالنسبة 

  .للمضرور 

أمام هذه األحكام المجحفة في حق المتضررين بدأ كل من الفقه و القضاء يبحثان عن   

نظرية يؤسسان عليها هذه المسؤولية الناجمة عن فعل اآللة، و من ثم إنصاف سبل أو 

و من أجل ذلك بدأت ثورة كل من الفقه و القضاء التي انتهت . المضرور و الجبر بخاطره 

و التي تنص على أن تكون مسؤولية من  2 ق م ف1384/1باكتشاف الفقرة األولى من المادة 

  .قلة عن أنواع المسؤوليات األخرىنوع خاص ، و بالتالي فهي مست

ومن حينها أخذ الفقه و كذا القضاء يتباريان في تأصيل هذه المسـؤولية و بيان نطاق   

تطورها، و لعل قطب الرحى في ذلك التطور يعود خاصة إلى بداية ظهور السيارة و ما 

لضارة من أهم ترتب  عن استعمال هذه األخيرة من حوادث للغير ، إذ تعتبر تلك الحوادث  ا

التطبيقات في المسؤولية الناشئة عن فعل الشيء  غير الحي، و هذا منذ حكم محكمة النقض  

و المتعلق بحادث  "  Jand heur" جان دير "  في قضية 1930الفرنسية الصادر في سنة 

سيارة ، بل و مازالت حوادث السيارات تزداد ازديادا مطردا في العصر المعاصر و ما 

ليها من نتائج ضارة غير مرغوب فيها البتة حيث كل يوم أو حتى كل  ساعة  يترتب ع

خاصة مع ازدياد عدد السيارات، والتي هي في األصل شيء . 3يذهب  ضحيتها أحد األبرياء

خطر قد ينتج عنه ضرر محتمل في أي لحظة سواء كانت السيارة أو العربة ساكنة أو 

  ،  بل ال يقتصر الحادث أو أثره على المضرور متحركة، وسواء كانت مقودة أم غير ذلك

فقط، إنما قد  يمتد  إثر ذلك حتى إلى أسرته و ما قد يصيبها من أضرار مادية و معنوية أو 

أحد هذه األضرار، خاصة إذا ما كان المضرور أو الضحية هو رب األسرة و مصدر 

  .رزقها

                                                 
ق  178 ق م س ، ا�5$�ع ا��95ي 	� ا��5دة 179 ق م ج ، و آ6�L  ا�5$�ع ا�)�ري 	� ا��5دة 138و %& �34 ا�5$�ع ا�;:ا(�ي ذ�6 	� ا��5دة  ـ  2

  .م م 
 أ�T 	� آ1969 2	�Sا�P "  "��3 ا��Q� " ��9 ا�$�P�Q ��& أ"! # � �54 ا���9 ا�5��O�� 	� ا�O&د ا���دي "$� ا���ص ��Cادث ا��5ور  	� �;! ـ   3

2.5 �	 V!C  رات��ادث ا�)�� �� E!��9ءات أن "&د ا���Yا 
Lه #�S[ا���ادث ، آ�5 أ 
L;� ه�3  ����Oن ا��\G �� د%����ن و ��P ^9�2 أ�& ا[�P�Cء 
�  أ�^ %��2 و �� 150P أ�^ %��2 ، و %& آ�ن هLا ا�O&د D�)1969 (175_ ا��Oم " &P:7 م�" �	 V!C Tآ�5 أ� ، `P�a ^9� و ��Pb� أ�^ 1971 - 200 

� ورا(�Q  ر"��� �Q�)�G أو %�(&ه� ، إذ أن �!)��رة ��O! � و �QSSG ا�)��رة  و ��d �Q \� ب�� ���ا��� �	 �Qأ� ، �Q�S�"ل   ا�) �ات ا��� أ�C ��%��2  و
  .	�ا(& آj��ة �� i ر"��� ه&ا ا�)�(h أو ذاك 

 T�!" ح ا��)�ؤل ا����� و�� �;P :�9ص ؟ ��C 3�Q� 2 أنS% iس أو�D ��C 3�Q� أن �;P  b	أ 
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فس متألمة لما أصابها من ضرر، و باإلضافة إلى ذلك فقد أثار انتباهي و انتباه كل ن  

و لم ترى من حوادث مفزعة و مؤلمة تحدث أناء الليل و أطراف النهار في الطرقات، 

فتتحـدث عن حصـيلة ضـحاياها الصحف، و تتكلم عنها اإلذاعة، و نشاهد بعض من 

صورها المروعة على شاشة التلفزيون ، و لما يراه الزائر للمستشفيات عبر الوطن من 

ر أصابت الفرد نتيجة تلك الحوادث ، هذه الحوادث تركت أثارا أفزعت القلب حسرة، أضرا

و أثرت على اإلحساس تألما و شفقة على المضرور من حوادث المرور الناجمة عن 

على 4ولعل اإلحصائيات التي يصدرها الديوان الوطني أصدق دليل.المركبات بشتى أنواعها

صل في المحاكم عبر الوطن يرى أن كثيرا من األحكام أو ذلك، كما أن المتتبع لمجريات الف

  .القرارات الصادرة عنها تتعلق بالحوادث الناجمة عن السيارات

       كل ذلك يثير انتباه المتأمل العاقل منا إلى أن هناك حربا خفية غير معلنة و غير 

ة و المـادية و عادلة أضـرت بالفـرد ، و كذا المجتمـع كافة، نظرا لكلفتـها البشـري

االقتصادية ، فإذا هي حرب باهظة التكاليف ، و هي ما أسميها بحرب حوادث السيـارات 

المكـلفة بشريا و ماديا و معنويا ، فما موقف القانون و خاصة  القانون المدني من 

 .المسؤولية المترتبة عنها ؟

 في الحياة اليومية غير أن استعمال السيارة و قيادتها أضحى من المتطلبات الالزمة  

في المجتمع، حيث لها من  الفوائد الجمة ما ال يمكن حصرها  سواء تعلق األمر بالجانب 

االقتصادي لألفراد أو للجماعات، أو تعلق  األمر بالجوانب االجتماعية ما بين األفراد و حتى 

صال و بين الجماعات، إذ هي صلة وصل فيما بينهم، إذ تجعل من المجتمع مجتمعا متوا

كما يمكن  استعمالـها حتى للترويح عن النفس و رفاهها ، . مترابطا اجتماعيا و اقتصاديا

، بل أن منافعها تكاد تخفي 5فإذا السيارة منافـعها كثيرة و منافعها أكثر من ضررها

األضرار المترتبة عنها بالنسبة للغير، لذلك قد ال نشعر في  بعض األحيان، بأن الحوادث 

لمترتبة عنها باتت تشكل حربا خفية يجب على المجتمع، أفرادا و جماعات االنتباه الضارة ا
                                                 

�2j ا�$�� �ت و ا���	bت ، و V!C2004 "&د ا�)��رات 	� ا�bn 3��Oل C&ا�P  ـ  4 �Sآ���!��ن  �)�� Eإ� �	�oY�C ، �����G رة��G ر��!� ^9� �� �jأآ 
 � G �9ء�p� � ان ا����P&ا� E92004%& أ� �" 2�P i �� 03 �" �C�P ��� و ��(� أ�^ G��رة ، و دn!# إ�E ا�;:ا(� �Pb�أ�^ G��رة P&a&ة 80 


 ا�)��رات ذات ��رآ�ت P&a&ة أي ذات  وiدة %73،و bn2004ل Lه ��� و ��(� أ�^ G��رة 2O;s ا�;:ا(� �s�2 ا��5آ: �Dr 03 و أن ر3% – �Pb� 
�P�	ب إ� a &OC أي ���P�	إ �	 ���jذ�6 ا� �	أ��4  ، �C�O3 ا���Oا� �	 Eو ا[و� ، ��:  

 - ��� ��Dr 23 1430 ا�O&د 14/07/2005 ا��5�P�a – _&ة ا�$�وق ا����P�)ا:a �$" 2\� رة��G ، ان� " #�s .  
� �9�v 633 و إ�C�r 49 ��دث ��ور أدى إ�E و	�ة 407 و%�ع - �� C;�وح bnل ا[�SGع  ا�55�&  P�nw 23Eإ� �S5	�� -29	��  �S52005 – 

   .5 ص 1837 ا�O&د 2005 د�S5(P 01 ا��5�_ –أ��4 ا�bSد 
5  E��Os 25﴾، سورة احلديد، رقم اآلية ....﴿ و أنزلنا احلديد فيه بأس شديد و منافع للناس  ـ %�ل.  
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إليها بكل حكمة و تبصر، و ذلك للحد من هذه الظاهرة غير المتحضرة في قيادة السيارات و 

استعـمالها ، كما يجب عليه أن يراعـي المضـرور في تكاتـف و تضامن، و احتضان 

قع بسببها مهما كانت عالقة المضرور بالحادث، أو لم تكن أي متضرر من الحوادث التي ت

له عالقة، إذ السيارة آلة خطرة يحتمل منها الضرر في كل وقت قد يصيب الفرد في جسمه 

و نفسه، جراء استعمالهـا من قبل مالكـها أو حارسـها ليستفـيد من خدماتـها 

ة من مخاطر، فيكون إذن على االقتـصادية و االجتماعية ، و ما قد ينتج عن هذه المركب

مالكها أو حارسها واجب المسؤولية المدنية الناجمة عن األضرار التي تحدثها، لكن على أي 

أساس تقوم عليه مثل هذه المسؤولية ؟ و أي ضمانة يمكن أن نطمئن بها المضرور أو ذوي 

  .حقوقه  في سبيل الحصول على التعويض جراء ذلك ؟

ها على أساس مزدوج واحد ؟ نضع فيه قائد السيارة أو ثم أال يمكن التأسيس ل  

مستعملها محل اعتبـار فيكون فيها مسؤوال عن الضـرر الذي يحـدثه بالمركبـة و بالتالي 

يكون ملزما  بالتعويض في بعض الحاالت إلى جانب المؤمن باعتباره يتصف و يتميز 

  .حمايتهبالمالءة و الغنـى عن المـسؤول وهذا لمصلحة المضرور و 

و للوصول إلى ذلك يجدر أن نرجع بأساس المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات   

عبر مراحل تطورها بشيء من التفصيل إلى بداية عهدها األول، حتى يتضح لنا كيفية 

التأسيس لها حاليا ، و بالتالي يكون مالك السيارة أو حارسها مفترضا فيه أن يكون مسؤوال 

 أي ضرر تحدثه سيارته المنوطة بها حراسته ، و بالعودة إلى نقطة في كل الحاالت عن

  : البداية ، نجد أن هذا األمر قد تجاذبته فكرتان أساسيتان هما 

بأن المسؤولية تقام على أساس ثبوت الخطأ في  و يرى أصحابها : الفكرة األولىـ   

ة غير كاف ألن يتحمل جانب مالك السيارة أو حارسها ، إذ أن الضرر الذي تحدثه السيار

حـارس السـيارة أو مالكها التعـويض من خالله، و هذا الرأي هو ما ارتآه  و أخذ به 

 و ذلك لمدة طويلة، و رجعـوا 1804مفسـروا القانون المدني الفرنسـي عقب وضعه سنة 

، و اللتان تقضيان بأنه يجب أن تكون  1383-1382في تقريـر ذلك إلى أحكام المادتين 

سؤولية قائمة على أساس حصول تقصير أو خطأ من قبل المسؤول ، بحيث إذا لم يستطع الم
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المضرور إقامة الدليل على حصول الخطأ من طرف المدعي عليه فال يقضي للمضرور 

  .6بتعويض ما

كافية لتقريرها  في كل   )1383-1382(إذن هل هذه األحكام الواردة في المادتين   

 الرجوع إلى قواعدها العامة و تطبيقها في المسؤولية المدنية و مسؤولية و من ثم يستلزم

  بخاصة منها الناجمة عن حوادث السيارات ؟

 و هل من العدل بأن نلقي في مثل هذه الحالة بعبء اإلثبات على المضرور في حادث من 

حوادث السيارات و قد أخرجه الحادث عن وعيه وامتنع عليه عمال أن يتبين كيفية وقوع 

  لحادث ؟ا

ترى من يكون أكثر وعيا و قدرة على تعليل ما وقع في مثل ذلك، هل الشخص   

 .المضرور أم السائق المسؤول عن قيادة السيارة المرتكبة للحادث الضار ؟

و من يتحمل األضرار إذا داست السيارة شخصا مارا دون أن يكون هناك خطأ بالمرة   

 .شخص المار الذي هو أجنبي عن السيارة ؟سواء من قبل مالك السيارة أو من قبل ال

ومن يتحمل األضرار إذا داست السيارة شخصا مارا و استطاع مالكها أن ينفي عن   

 نفسه الخطأ، سواء كان الخطأ قابال إلثبات العكس، أو غير قابل إلثبات العكس؟

فمن يحمي المضرور و يعوضه عما أصاب نفسه و جسده من أضرار مادية و   

-1382( كذا ذوي حقوقه ؟، أم أن في األمر استثناء قد ورد على أحكام المادتين معنوية و

 أي على المبدأ العام و بالتالي تحكم قواعد المسؤولية المدنية على حوادث السيارات 7)1383

 .قواعد قانونية أخرى ؟

 و و التي يرى  أصحابها بأن المسؤولية المدنية  : من أجل ذلك ظهرت الفكرة الثانية  

منها المسؤولية عن حوادث السيارات ، تقوم على أساس وقوع الضرر و ال لزوم  في هذه 

الحالة إلى البحث عن إثبات الخطأ من طرف المضرور إزاء المدعي عليه حيث أن الضرر 
                                                 

� $�رات ا��S�\5 ـ  6 ،� G ون&C ،Eا[و� �OS��، ا�x(5و��� ا�5&��� أو ا["�5ل d�� ا����S5، ا�\P وت، ص ز ه&ى��C ا&�r ،�P�9O237- 236 ا�-
246  

� ��ادث ا�)��رات –ا�&آ��ر إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2  ـ  7" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C �5ن – ا�5!�:مo و ��x5�5ن ا�o و �v�S5ا�*�5ن ا� �Gدرا 
  ��bGYا T�D��C ر����� ��P�\ا�����ن ا� �	 _D ا�&و�� [ذى ا�- Eا[و� �OS�� $�را1985 ا� ، #P�\و ا� $� ا� �"�S�!� 2Gb(ت ذات ا�– ��Dr 5 و 

 �Q�!P ��.  
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كاف لكي يتحمل سائق السيارة أو مالكها المسؤولية و بالتالي االلتزام بالتعويض إزاء 

 .المضرور
  

و عليه فهل أضحى هذا االستثناء الوارد في الفقرة األولى من           المادة         

-1382 من القانون المدني الفرنسي على المبدأ العام الوارد في    المادتين 8 1 /1384

 كافيا لتحقيق مصلحة المضرور إلى بلوغ حقه في التعويض عن الضرر 9ق م ف1383

 ؟ أم أمسى هذا االستثناء هو ذاته 3 العصر الحاضرالذي أصابه في حوادث السيارات في

المبدأ العام في المسؤولية الناجمة عن حوادث السيارات و من ثم فال يحقق الراحة للمضرور 

  .في سبيل بلوغه الحق في التعويض كامال و دون عناء أو مشقة ؟

ألساس هذا ما يجعلنا نبحث عن أساس آخر خاص لهذه المسؤولية، و عليه هل هذا ا  

المتفرع عن الضرر قد حقق مصلحة المضرور من تلك الحوادث الضارة؟ أم أصبح هو 

كذلك ال يتماشى و المسؤولية الناجمة عن حوادث السيارات، خاصة و وأن هذه المسؤولية ما 

برحت  تتطور تطورا مستمرا، مواكبة في ذلك كل تطور يحدث في المجتمع، و هذا مع 

أنواعها المختلفة مما نتج عنه ازدياد الحوادث ،و ما ينتج  عن تلك ازدياد عدد السيارات و 

الحوادث من أخطار و مضار و تكاليـف بشرية و مالية و اقتصـادية مكلفة، لذلك فال يزال 

البحث مستمرا لدى كل من الفقه و القضاء و من ورائهما التشـريع إليجاد الحـلول و 

ره، و بذلك نكفل مصلحة المضرور في المجتمع، السبل التي تسعف المضرور و تجبر بخاط

  .و مصلحة المجتمع حيث أن السيارة أداة  خطرة و لكن لها فوائد جمة

و لعل ذلك ما  أسس للفكرة الثالثة ألن تبرز، في محاولة ألن يجمع بين الفكرتين   

غير السابقين و نادت بضرورة ازدواجية األساس في المسؤولية المدنية عن فعل األشياء 

الحية و بخاصة منها المسؤولية المدنية الناجمة على حوادث السيارات ، كأهم  تطبيق لها،  

                                                 
� ا��5اد  ـ  8�
 ا[�\�م و ا��� s i$��ط "!E ا�5*�ور إ]�Sت ا���} 	� ���a 178 ق م س ،179 ق م ج ، 138( و %& s*5 #  آ2 Lق م  م  ه 

 T�!" �"&5رة ( ا���ا�) ���r (ا�*�ر h��s �5 �5;�د)�% � ه ��و�x(5إ��5 ا� �S(ا� ��Gا�C iذ�6 إ �D P ول أنx(5ا� }���(P i رة ، و��2 ا�)ODC 
� �aاء 	2O ا�)��رة و �Q!n&s و ��_ ا���} آhSG �5 	� ا��5اد �
 ا�x(5و��� و%�ع ا�*�ر Lه �	ط ��$P T�~	 � ه �� 164 ق م ج ، 124( ا[�S a  و

�#  s!6 ا[�\�م ا��اردة 	� ا�)  ق م م 163ق م س ، Ssا ا��5دة 178 ق م س ، 179 – ق م ج  �5138اد و %& ارL1/ 1384 ق م م و آ �!C��5ق م ف ا�  
 �Qو��v و �Q��QD�  .�DC 3Q\�ة ا���ا�G  و ��E أ]�رت "&ة s)�ؤiت ��ل 

� "!E ا74/15أr&ر ا�5$�ع ا�;:ا(�ي %����� ��C �r�nادث ا�)��رات  وذ�E*��5C 6 ا[�� ر%3  ـ  9���)��رة و C �4م و ا�C h!O�5~�:ا�T ا��}
� ا[�oار ، و ا�O5&ل و ا�������C 35�5ن ر3% " zP�O�2  88/31ا�Oa و {�
 ا�x(5و��� و %& أE!" �Q(G 	\�ة ا�*�5ن OC�&ا "� 	\�ة ا��L34 ه P يLا� 

� ���رس ا�)��رة أن �D P ا�x(5و��� " E�� T و �� آ\5P i ا���دث و �	 �Q!n&s 5;�دC م��s رة��رس ا�)�� ��و�x(� �S a]ا �S(ا� ��Gا�C 6ن ذ��
� ا��5اد ��} ا�)�(h ا�*���  	� ��iت �O� � و هLا "!bn Eف آ2 �C }	&ء ا�� j�G�C138 ري 179 م م ج�G 178-  م �Q�	 �\5P يL�9ي ا�� م 

 �S a]ا �S(ا� ��Gا�C ر�*!� Tsر��G ب�\sار T(D� �" �D P  رة أن��رس ا�)��� .  
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وما يسند  هذا الرأي األخير هو الحالة التي يكون عليها وضع المضرور من جراء حادث 

خاصة إذا عرفنا بأن البعض من مستعملي السيارات ، يتخذون االلتزام بضمان ‘السيارة 

 طرف شركات التأمين المتعاقدين معها ودفعهم لها أقساط التأمين متضامنين التعويض ، من

فيما بينهم في ضمان التعويض للمضرور من حادث أي سيارة قد يحدث له ، و بذلك ال 

يعوض الحارس للسيارة المسؤول عن الحادث الضار بصفة فردية و شخصية ، و من ثم 

ون على واجب الرقابة و االستعمال و التسيير، فتلك مدعاة  لبعض السائقين الذين ال يحرص

و سلطة إصدار األوامر لسياراتهم كما يقتضيها العقل و القانون و الحيطة و الحذر في قيادة 

و نتيجة لذلك حدث في كثير من األحيان بأن سببوا بواسطة سياراتهم أضرارا . السيارة 

) المسؤولة عن تعويض المضرور بأن شركة التامين هي ( لآلخرين وأول ما يتفوهون به 

و بالتالي فإن عدم اكتراثه بالمسؤولية المدنية الناجمة عن تدخل السيارة التي يقودها في .

إحداث الضرر بالغير ، و إلقائه بالمسؤولية على شركة التأمين ، باعتبارها قد تلقت األقساط 

هم ، و بالتالي فإنها في المؤمن بها على هذه السيارة ، و من باقي المؤمنين على سيارت

  ).أي شركة التأمين ( األخير هي من تتولى االلتزام بضمان التعويض للمضرور 

     و إذا  كان االلتزام بضمان التعويض للمضرور يصلح كأساس لقيام المسؤولية المدنية 

عن حوادث السيارات ، إال أنه يظل غير كاف و ال يحد من ظاهرة التهور في قيادة 

رات أو المركبات ، و استعمالها من قبل البعض الذين ال يحرسون على التزام الحذر و السيا

و هذا ما يجعلنا . التبصر في قيادتهم لمركباتهم و من ثم مخالفة القوانين المتبعة في ذلك 

نبحث على أساس يكون فيه هذا السائق مسؤوال مدنيا ، خاصة إذا قاد السيارة أو المركبة 

فلعلنا بذلك نقلل من  ظاهرة كثرة حوادث السيارات في الجزائر ، . أو تبصر دون حذر منه 

و التي غالبا ما تنتج عن أخطاء في قيادة السيارة و استعمالها ، و ما ينجم عن ذلك من 

  .أضرار مست الفرد و مست المجتمع بشريا و اقتصاديا 

مسؤولية على حوادث و حتى و إن كان ذلك األساس كافيا في بعض الحاالت لقيام ال  

السيارات و ضرورة المناداة باإلبقاء عليه ، إلى أن هذا األساس في الوقت الحالي أضحى 

غير كاف ألن تقوم المسؤولية المدنية على حوادث السيارات عليه فقط ، و من ثم حسب 

رأيي من خالل هذا البحث ، أن نبحث له على أساس آخر يسنده في قيام المسؤولية و لعل 

و خاصة و أن . ذلك يقلل و لو نسبيا من ظاهرة حوادث السيارات الضارة في الجزائر ب
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المشروع الجزائري قد أخذ بآخر ما توصل إليه كل من الفقه و القضاء الفرنسيين في هذا 

 من القانون المدني الجزائري و المقابلة للمادة 138الشأن سواء تعلق األمر بالمادة  

 88/31 المتمم و المعدل بموجب القانون 74/15 كذلك باألمر رقم  أو تعلق األمر1384/1

 و المتعلق 1985 جويلية 5الذي كرس ما نادى به الفقه الفرنسي و المقابل له فيما بعد قانون 

  . بالمسؤولية المدنية على حوادث السيارات في فرنسا 

 1384/1ن المادة غير أن القضاء الفرنسي في هذا الصدد و المكتشف للفقرة األولى م  

لم يبين األساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية الناجمة عن تدخل السيارة في أحداث 

 بفقرتيها لم تبين كذلك أساس قيام هذه المسؤولية 138الضرر ، و كذا الحال عليه في المادة 

كون و ال أساس اإلعفاء منها ، كما أن صدور األمر المذكور لم يحسم بدوره في أساس ي

  .قاطعا  تقوم عليه مثل هذه المسؤولية 

(       و لهذا السبب ، و غيره من األسباب السابقة ما جعلني أبحث في هذا الموضوع 

قاصدا بذلك كفالة حق المضرور و ) . المسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السيارات 

ن أهمية و ارتباط وثيق حمايته من خطر حوادث السيارات ، بالرغم من أن لهذه األخيرة م

بالحياة العملية و اليومية لإلنسان ، و الذي يحتمل أن يصاب بسببها في كل لحظة ، ما دام 

يتحرك راجال في الطرقات و جنباتها ، وما دامت السيارة مقودة، أو غير مقودة كان هذا 

لك من المضرور واقفا حين إيذائه، أو كان راكبا أو كان يسير على قدميه ،أو غير ذ

  .الوضعيات  التي يكون عليها المضرور حين إيذائه بسببها 

و على الرغم من أن للسيارة فوائد كثيرة تفوق األضرار الناجمة عنها فكان البد على   

المجتمع في سبيل رفاهيته االقتصادية و االجتماعية و غيرها، واجب يترتب على استعمال 

يعـوض هذا المضرور، و يجبر بخاطـره السيارة التي ينتج عنها ضررا للفرد أن 

المكسـور و يسعـفه دون عناء أو مـشقة تثقل كاهله و ينسيه ما أصابه من ضرر أو 

لذوى حقوقه من بعده، و هذا في سبيل تضحيته مقابل استعمال هذه الوسيلة الضرورية ، و 

 ما نجم عنها من و لعل األمر قد دق منذ أن ظهرت السيارة و. التي ال يستغنى عنها المجتمع

ضرر قد أصاب الفرد و ما ترتب عن ذلك من قيام للمسؤولية الناشـئة عنها، خضـعت 

هده المسؤولية إلى تطور دائم و مستمر ، راح خاللها كل من الفقه و القضاء الفرنسي بصفة 
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و ما .  ومن بعد اكتشافها1384/1خاصة و هذا من قبل اكتشاف الفقرة األولى من المادة 

نتيجة لذلك من بروز عدة نظريات متباينة ، و أحكام قضائية مختلفة أرى ضرورة حصل 

مناقشتها و مناقشة ما توصل إليه كل من الفقه و القضاء الجزائري في هذا المجال، مرورا 

بما ورد في النصوص القانونية بالنسبة للتشريع الجزائري و المتعلق بالمسؤولية الناجمة عن 

 الغاية من كل ذلك حمايـة حق الطـرف الضعيف في هذه و  .حوادث السيارات

المسؤولية و هو المضرور و األخذ بحقه سواء في سالمة جسمه أو في حقه المطلق في 

التعويض ومن هذا المنطلـق لعلي أتوصـل إلى رأي يتفـق مع طبيعـة قيـام هذه 

 ضوء التساؤالت المسؤولية و شروطها وكذا الحراسة المنوطة بالسيارة و شروطها على

  .السابقة ضمن هذه المقدمة  

لذلك أرى لزاما في هذا البحث أن أتتبع ذلك التطور و تأصيل قيام هذه المسؤولية فيه   

و هذا على ضوء التطور الحاصل في كل من الفقه و القضاء حتى يمكننا التأسيس لهذه 

مسؤولية على حوادث و خاصة و أن القانون الجزائري قد أخضع مثل هذه ال. المسؤولية

السيارات كأهم تطبيق للمسؤولية المدنية عن فعل  الشيء غير الحي إلى نظامين مختلفين و 

 المعدل 74/15 في القانون المدني و كذلك وفق أحكام األمر رقم 138هذا وفق أحكام المادة 

ء الجزائري ،  فأي من النظامين القانونيين يجب تطبيقه بالنسبة للقضا88/31و المتمم بقانون 

ألي من النظامين في المسؤولية الناجمة . حيث قد وقع القضاء في حيرة من أمره في تطبيقه

عن حوادث السيارات سواء من حيث األساس الذي تقوم عليه في كال النظامين، كما سبق أن 

طرحنا السؤال ضمن هذه المقدمة، أو من حيث طبيعة األضرار الناجمة عن حوادث 

 إلزامية التأمين منها، و ضرورة تقدير حساب التعويض عن األضرار المختلفة السيارات و

للمضرور أو ذوي حقوقه منها، و كذا من حيث اإلجراءات المتبعة في سبيل رفع الدعوى 

  .القضائية

ثم ما وضعية المضرور أو ذوي حقوقه في حالة سقوط الحق في تغطية المؤمن أو   

ل بمبلغ التعويض عن الضرر الناجم عن تدخل سيارة صندوق ضمان السيارات في التكف

  .المسؤول عن الضرر؟
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      و هل للمؤمن أو صندوق ضمان السيارات الحق في الرجوع على المسؤول عن 

  .الحادث بما كان قد دفعه من تعويض إلى المضرور أو ذوي حقوقه ؟

ى ثالثة فصول، من أجل ذلك كله قسمت البحث إلى ثالثة أبواب و يحتوي كل باب عل  

حيث يتضمن الباب األول ، أساس المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات وفقا لكل من 

باإلضافة إلى ) الفصل الثاني ( و النظرية الموضوعية ) الفصل األول ( النظرية الشخصية 

  )الفصل الثالث (مراحل تطور هذه المسؤولية في الجزائر 

لمسؤول عن تدخل عن تدخل السيارة في الحادث ويتضمن      كما يتعلق الباب الثاني، با

ثم التأمين ) الفصل الثاني( و تدخلها في الحادث ) الفصل األول(المقصود بحراسة السيارة 

  ) الفصل الثالث ( اإللزامي من المسؤولية الناجمة عنها 

، و كيفية      و تعرضت في الباب الثالث و األخير ، إلى األضرار التي يغطيها التأمين 

و تتضمن األضرار المتعلقة بالمضرور، و ما ينجم عنها من أضرار مرتدة . التعويض عنها

ثم إلى التعويض عنها من قبل المؤمن و كيفية ). الفصل األول ( بالنسبة له أو ذوي حقوقه 

الفصل ( و إلى التعويض عنها من قبل صندوق ضمان السيارات ) الفصل الثاني( ذلك 

   ).  الثالث
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  الباب األول
  

  أساس المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات

، إنما حدثت   واحدة منذ أمد بعيدإن المسؤولية عن حوادث السيارات لم تأت كطفرة  

مسؤولية ذلك ، فصاحبت هذه الفي المجتمعتحصل  التي حصلت و ما تزال بفعل التطورات

ت أن ـهذه المسؤولية من تطور في التأسيس ما لبث، و ما صاحب التطور جنبا إلى جنب

يارة و ما نجم عنها من حوادث ـ ومن ثم فإن هذه األسس منذ  ظهور الس ،قامت عليه

، سواء تعلق األمر باآلراء الفقهية اآلراءأضرت بالغير أو الفرد ، قد تباينت و اختلفت حوله 

باينة فيما كام و القرارات القضائية المتالمختلفة هي أيضا فيما بينها ، أم تعلق األمر باألح

  .بينها حول ذلك األساس

و عليه فإن أساس هذه المسؤولية المترتبة عن حوادث السيارات في عصرنا لم تكن   

لتوجد لوال ذلك التأسيس الذي صاحب المسؤولية المذكورة في تطورها و ذلك منذ القضية 

و ما قبلها   ، Jean d’heur الطفلة جان دير الشهيرة و المتعلقة بحادث السيارة التي دهست

 بسنين حين بدأت الثورة الصناعية في أوربا تتطور و صدور القانون المدني الفرنسي سنة

ر األولى  للتشريعات تظهر و تتطور مع تطور هذه د  ومن ذلك الحين بدأت البوا1804

  .ولية الناجمة عن مثل تلك الحوادثالمسؤ

 و ،ؤولية و أساسهاـور هذه المسـاء  دورا في تطـ الفقه و القضو كان لكل من        

ة قد  من هذه الفترة التي ظهرت فيها السيارة كآلة خطرابتداءؤسس لقيامها نلذلك يمكن أن 

، و بالتالي ضرورة البحث لها عن أساس سليم تقوم تلحق بالشخص ضررا يصيب جسمه

  .بواسطتهالهؤالء المتضررين  عليه هذه المسؤولية حماية

ه و القضاء ـرت أن أبدأ من حيث بدأ كل من الفقـللوصول إلى هذه الغاية اختو  

ولية عن حوادث السيارات و هذا حماية للمضرور ؤيبحثان عن األساس الذي تقوم عليه المس

رار بسببها إذ منذ ظهور السيارة و بداية ازدياد حوادثها و ما سببته هذه الحوادث من أض

يكن قد تعرض إلى مثل هذه خاصة و أن التشريع لم   .ة بالنسبة للغيرنفسية و جسمي

، من هنا بدأ البحث عن إيجاد هذه قانونية خاصة بها، و لم يكن قد أفرد لها قاعدة الحوادث
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كفل لهذا  عساها ت،العالقة القانونية الخاصة بين المسؤول عن حادث السيارة و بين المضرور

ه ذلك، و ـاء على عاتقـقه و القضـمن الف تولى كل ، وضـاألخير الحق في التعوي

ضرار التي أن قائد السيارة أو حارسها يكون مسؤوال عن األتوصال عبر مراحل طويلة إلى 

عما أحدثته سيارته من  والؤ، و لكن لماذا حارس السيارة يكون مستحدثها سيارته بالغير

  .ضرر إزاء الغير؟

، فماذا يعني هذا األساس في وليةؤيه المس علإن ذلك مرده األساس الذي قامت  

  .ولية المدنية المترتبة على حوادث السيارات ؟ؤالمس

، هو السبب الذي من أجله مدنية عن حوادث السيارات و غيرهاولية الؤإن أساس المس       

، غير أن القانون لم يكن قد تعرض إلى 10ألزم القانون محدث الضرر بأن يعوض المضرور

، غير أن هذا لم يأت طفرة س مع بداية وضعه إلى أن أفصح عنه في الوقت الحاليذلك األسا

و خاصة و أن التشريع ، ة ترك فيها األمر للفقه و القضاء، بل مر عبر فترات طويلواحدة

 في تبايناولية فخلق بذلك ؤقد ورد غامضا فيما يخص هذه المس)  ق م ف1384/1(في المادة 

 مما دفع القضاء إلى أن يطبق .11جد الخالف الشديد فيما بينهم، و أووجهات نظر الفقهاء

تطبيقا يساير به التطور الذي حصل عبر تلك الحقبة  ) 1384/1(الفقرة األولى من المادة 

، حتى غدا التدخل من طرف القضاء يحتل المكانة دة منه في توفير األمن للمضرورينمساع

 سد بذلك القضاء الثغرة التي تركها المشرع عند  و ،رزة بين قواعد المسؤولية المدنيةالبا

  .1804وضعه للقانون الصادر في فرنسا سنة 

، و من ما بينها حول أساس هذه المسؤوليةغير أن األحكام القضائية أيضا قد تباينت في  

ثم فقد عرف التأسيس لنظام المسؤولية عن حوادث السيارات في العصر الحديث عدة 

، و لذلك يمكنني إرجاع هذه المسؤولية إلى  العصر المعاصرورات هامة خاصة فيتط

ء وصوال بها إلى مرحلتها الحالية، حتى مراحل تطورها األولى كما بدأها الفقه و القضا

                                                 
� ، م �Gري179 م ج و ا��5دة C��138!� �!�5دة 5 ف ا� ق م1384/1إن ا��5دة  ـ   10�Ss 3� (5س ا��Gح أ�o�Cx �Q \� ، و ��ا�� ��d ء��v]ا �و��� "

� E��s ��ا�v �Gء و آ��# �T %&رة ا�5O�Giل و ا��)��� x ا�$�� ا�5)"� #� P$��ط و��� أ�xTو ا��%��C ، آC �5� # ����م ا�5)ول ، و %�رت أن آ2 

 ا�E!" #9� 3(5 و�G(2 ا�&	{ �،  ]و%�ع ا�*�رLQx �S a]ا �S(ت ا��S[~C ��و�.  


 ا�5) ـ  11Lه T�!" م��s س�Gأ ��
 �P �5Cى �;sآ2 ا h!Os و  �و��� ��� �Pى أ��rب ا� dx �P�4�� أن ا�T�D 	� ذ�6  ا��)3 إ�E اs;�ه�� ر(�)��
 ا���� ا��� أو ���\T ، إذ أن ا�*�ر ا�Lي أ�&]�T ا�)��رة  �d bj�� آ�ف و��� ��sم "!E أ�Gس ]�Sت ا���} 	� ���a ��رس ا�$�ءxا�9�$�� C}ن ا�5)

  .و��� و ��C���� ا��xzP�O[ن P��25 ��ر�QG ا�5)
� ا�C T�D}ن ا�5)� �nw ���a ى�P �5آx أن ��� {�� إ]�Sت ا��" ��Sا� �	 L� �� �"دا i رة و��ا�) T�	 �SS(�5س و%�ع ا�*�ر ا��Gأ E!" م��s ��و�


 ا�)��رة ا�5)ا�*�ر آ�LQ� 25 ا���رس���ف �xإزاء ا�5*�ور zP�O���C ام:��iا ������C و ��و�.  
� ��ادث ا�)��رات ا�a�5{ ا�)�hC ،  –ا�&آ��ر ا�Cاه�3 ا�&�G%� : أ��4 	� ذ�6 " 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C ا�5!�:م، ��Dr 5 �Q�!P ��    . و 
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 و بالتالي طرح التساؤل حول نظام ،، ومن ثم التمييز بين مراحلها المختلفةيتجلى لنا تأصيلها

 ،ضـه في التعويـ و بيان حق،حماية المضرورقانوني يكون فيه اإلنصاف و العدل في 

 و بالتالي البحث على ضرورة وجود نظام قانوني تقوم اقهـإرهادة في تعبه و ـدونما الزي

  ،لينـصت له فصـ، و هذا ما خص12ياراتـوادث السـولية المترتبة على حؤعليه المس

  ، عن حوادث السياراته و القضاء على أساس قيام المسؤولية المدنيةـبحث فيه كل من الفق

  ، سواء تعلق األمر فيما بين الفقه و القضاء،و لكل فريق من هؤالء أراء مختلفة عن اآلخر

 أو فيما بين األحكام القضائية المتباينة أيضا و يمكن جمع ،أو فيما بين اآلراء الفقهية المختلفة

 :ا أو تلخيص تلك اآلراء أو األحكام في نظريتين متباينتين أيضا هم

  

 الشخصية و قوامها الخطأ كأساس لقيام المسؤولية المدنية عن ة النظري:أوال ـ   

  .حوادث السيارات 

 الموضوعية وقوامها الضرر كأساس لقيام المسؤولية عن حوادث ة النظري:ثانيا ـ   

   .السيارات
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ا�5)إن ا�T�D و ا��*�ء %& �Osو�� "!E إP;�د r�V � ـ   12Lم ه���x(5ا� ���a Eإ� &P&a zP�Os �4م� �	ه� �Qو أ� &OC �5�	 }P�$�ه� ا���!s ، و ��و�x ��و�

   .���iآG  �5 �ى 
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  الفصل األول 
  

  ةأساس المسؤولية المدنية وفق النظرية الشخصي
  

لقد تم االنفصال ما بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية غداة وضع نظرية   

 المدني الفرنسي الصادر سنة  و هذا في التقنين ،قوامها الخطأو عامة للمسؤولية المدنية، 

، و كان لهذه النظرية العامة مبادئ وضعت ضمن ظروف إيديولوجية رأسمالية فردية 1804

، و  به الثورة الفرنسية غداة حدوثهاع دروب الحياة آن ذاك، و هذا ما أوحتمتحكمة في جمي

من ضمن هذه المبادئ تقديس الحريات الفردية حيث أن  الفرد كان يمثل مركز الدائرة 

لحته هنا تطغى على مصلحة الجماعة، و ، و بالتالي مص المجتمعبالنسبة لباقي الجماعة في

اعة و جميع ـال الفرد الرأسمالي المتحكم في االقتصاد و الصن، إما هذا الفرد بهذا المجتمع

، و دوات فالحيه أو صناعية  أو غيرها، سواء كانت هذه األاج و أدواتهاـب اإلنتـدوالي

ها، و هذا الستغاللها في التي كانت بحوزة هذا الفرد الرأسمالي بصفته مالكا لها أو حارسا ل

    .منفعته

، ثم مع ا كان يديرها عامل فيحدث أن تسبب له أضرارالبا ما غغير أن هذه األداة       

، فكان سبب للمارة أو الغير أضرارا أيضاظهور السيارة التي يقودها صاحبها فيحدث أن ت

إذن على المضرور في كل األحوال أن يطالب بحقه في الحصول على التعويض نتيجة 

و هذا ما أتناوله  المطالبة بذلك ؟ الضرر الذي أصابه بفعل ذلك لكن على أي أساس يمكنه

   :في المبحث التالي
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  المبحث األول

  نظرية الخطأ المفترض 

، الفكرة األولى و توجب على المضرور إثبات الخطأ في جانب قد ساد هذه النظرية فكرتان 

المدعى عليه ، و كان المضرور في غالب األحيان ال يستطيع إثبات ذلك، مما نتج عنه 

ثم تلتها الفكرة الثانية و التي يفترض فيها الخطأ في جانب المدعى عليه و .ف في حقه إجحا

  .لهذا األخير في هذه الحالة أن ينفي عنه الخطأ بكافة الطرق 

   :و لذلك أتعرض إلى هاتين الفكرتين في المطلبين التاليين 

  المطلب األول
  إثبات الخطأ في جانب المدعى عليه

 فوضع قاعدة عامة تقوم السابقة و غيرها راح المشرع الفرنسيفي ظل المعطيات   

 ق م ف و تشمل هذه القاعدة 1383-1382يرية في المادتين ـؤولية التقصسـعليها الم

 و  ،جميع أنواع األفعال الضارة دون أن ينص على كل نوع منها بنص خاص و مستقل

سؤولية التقصيرية على أساس الخطأ بذلك فقد أقام هذا القانون في بداية عهده كل أنواع الم

، و من ثم فقد رجح المشرع الفرنسي مصلحة المتسبب في الضرر على 13الواجب اإلثبات

) المضرور(لضرر متعمدا و عليه فإن المدعي  إال إذا كان المتسبب في ا،مصلحة المضرور

تى يمكنه ح) .المسؤول ( أن يثبت الخطأ في جانب المتسبب في الضرر و هو المدعي عليه 

وجية ، و هذا انسجاما مع اإليديولحقه في التعويض لما أصابه من ضررالحصول على 

، و ذلك  بغية السماح لها و تشجيعها على تطوير المبادرات الليبرالية التي كانت سائدة

، ومن ثم جعل الخطأ كأساس لهذه المسؤولية و مما ال شك ائمالفردية دون تثبيط للهمم و العز

، و فكرة اإلنصاف و العدل تتنافى و فكرة التضامن االجتماعيفكرة هذا األساس فيه أن 

و هكذا فقد ظل الفكر القانوني في هذا العهد يدعو إلى ضرورة  . 14أيضا في حق المضرور

                                                 
� ا�����ن ا�5&�� ا���D)� 1386-1385- 1384-1383و %& أ�vرت إ�E ذ�6 ا��5اد  ـ  13�-164 ق م ج و ا��5اد 140-124 آ�5 أ�vرت إ�E ذ�6  

و 6�LC  �� ا�����ن ...  ا���} �S�"�Cر
 ه� %�ام ا�x(5و��� ا���9���G �Pاء آ�ن هLا ا���} و ا�S[Y  �aت أو آ�ن ��o��D إ�E 	\�ة " ق م س  179
 E!" �P&ا�� �(��D05ا� Eإ� �aور ا���&s  �(��Dا�5$�ع ا� �\P 3� و {��;E!" �Q!5 ا�x(5و��� ا�5&��� ا���(E!" �5 أ�Gس ا�� �	 � s ��	 اد�� 

 ��{ ا����رات 1804وTOo �!����ن ا����ر �� � a Eإ� �S a ���(s ���&5ا� ��و�x(5أن ا� ��d ،6ذ� �� �jأآ Eإ� �"&s �\s 3� �9ا��C �a3 ا���[ ،
 .ا��D!��5 ا��� �s&ث 	� ا�5;�5{ و �5G  6!s ا����ر

  
� x ا�5$�ع ا���D)� و%��L أن ه �ك �)و �2O ذ�6 راa{ إ�E أن ا�)��رة آ��# ��درة ا�5O�Giل و %!�!� ا�i�$�ر 	!P 3&ر LCه� ـ  14" �s��s ���&�و��� 

� ا�iت ا�5)��&]� ا[�nى�  .ا�o]ار ا��� �Q[&�s ا�)��رة أو d��ه� 
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كما أن كال من الفقه و    .إثبات الخطأ في جانب المدعي عليه على عاتق المدعي المضرور

قد أقام المسؤولية المدنية على أساس الخطأ ) 19(سع عشر القضاء مع مطلع القرن التا

إذ ) 1383-1382( . لمذكورتينالواجب اإلثبات طبقا للقواعد العامة الواردة في المادتين ا

 بأن اإلنسان كما يسأل عن فعله الشخصي فإنه يسأل أيضا عن األضرار  التي يحدثها تنصان

نه قد ارتكب خطأ في اتخاذ التدابير الكفيلة ، أل غير الحي  الذي يكون تحت رعايتهالشيء

يجب على ، و هذا الخطأ ليس إال خطأ شخصيا  منع الشيء من أن يوقع ضرر بالغيرب

ولية عن فعل الشيء غير الحي تقوم على هذا ؤ، و ظلت المسالمضرور أن يقوم بإثباته

 كما سبق أن األساس ، بل وقد طبق القضاء ذلك لردح  طويل  من الزمن ، و مرد  ذلك

ولية بنص واضح و صريح ؤرض إلى أساس قيام هذه المسـالفرنسي لم يتعالمدني ون ـالقان

 .15 بهاو خاص

و لم ينتبه إلى نص  ق م ف  1384/1        و هكذا  ظلت الفكرة غامضة  في نص المادة 

ات التالية لها نها سوى األخبار بما هو وارد في الفقر مإذ لم يكن يراد"  :الفقرة األولى منها 

، ومن تم )1386-1385(     دتين التاليتين لها ، و كذلك ما هو وارد في الما نفس المادةمن

ص عليها في ظلت األضرار التي تحدثها األشياء  غير الحي  خاضعة للقواعد العامة المنصو

أ  و ظل القضاء ملتزما بذلك و مطالبا المضرور بأن يثبت الخط16)1383-1382(المادتين 

كن من الحصول على حقه في في جانب المتسبب في الضرر الذي لحق به حتى يتم

يجاد الدليل على خطأ من أجل إ. و ذلك ما جعل المضرور يواجه الصعاب .التعويض

، إذ ليس سهال أن يصل المضرور إلى إقامة الدليل على ذلك بل أنه في كثير المدعي عليه

 كما قد توجد حاالت  ،من باب طرق المستحيلمن الحاالت قد يكون الوصول إلى ذلك 

، خاصة بعد التقدم و التطور الذي حصل في إلى الخطأ      رى ال يرجع فيها الضرر أخ

، وما ترتب عن  الناس في استخدامها و استعمالها و وسائل النقل الذي توسع،اختراع اآلالت

 أن تحمل المضرور وحده  فكان،ادث الضارة بصورة مستمرة و مطردةذلك من ازدياد للحو

                                                 
��D)� و �2O ذ�6 راa{ إ�E أن ا�iت ا�5�\���\�� أو ا�\�C�Q(�� و d��ه� آ��)��رات آ��# ��درة ا�5O�Giل و %!�!� ا�i�$�ر 	!P 3&ر �;!& ا�5$�ع ا� ـ  15

(�� ا�iت ا� �[&��(5	�x&OC �5و%��L أن ه �ك �� ا�o]ار ا��� �Q[&�s ا�)��رة أو d��ه� " �s��s ���&�  .و��� 
�s 2j!6 ـ  16 E!" hS�s أن �O�S�� ا��� ا�5O�Gل ا�)��رات ، إذ آ�ن " �5a� ار ا��o]ا �" zP�O�ر د"�وى ا��Q� �Pا&C }� �r�n ا�&"�وى 

�� 	� ا�5�Oا���ا"& ا�(xا� ��ا"& ا�5)و��% �\s 3� ��� ، �P��9��x &OC ت�Q� &% ا��� ��d ء��v]2 اO	 � .و��� ا�5&��� "
�\�ن ���r �P��s ا�)��رة ، و آ�ن هLا  i {�� ا�5*�ور إ]�Sت ا���
و آ��# ا���5آ� 3� s �Q$��ط �;siا ��)��Dا���5آ3 ا�              �	ه� ا�)�(&  

 bj���\�5 رwن �: �9Cرة "��� أ��4  3\Roaen  �Pر��C 02 2P�	295 -2-  1899 د ا�!�ز – 1898 أ. 
 �	 �Q� 3\�C ��(��Dا� z� �5 ا�\�� ��
 %& أ�9C Ts&Pرة "��;siا اL355 - 1-1911 – 1911 دا�!�ز – 22/03/1911آ�5 أن ه. 

� ��ادث – ا�a�5{ ا�)�hC – إ�Cاه�3 ا�&�G%� - أ��4 د" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C رات  ا�5!�:م��ا�) .... ��Dr290.   
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، و هذا ما يعد 17ها بالنعم و الفوائد منهاـعم صاحبـتبعة و أخطار هذه الوسائل في حين ين

لما و  إجحافا في حق المضرور المصاب في نفسه و جسمه ، من أجل ذلك هب كل من ـظ

يه ، يحاولون فللمسؤولية عن فعل الشيء غير الحيالفقه و القضاء للبحث على أساس جديد 

 و خاصة بعد  الخطأ عليه في جانب المدعي عليهإنصاف المضرور و تخفيف عبء إثبات

 هكذا و في  و.و ما تسببه هذه األخيرة من حوادثالتطور الذي حصل في صناعة السيارات 

 سر له الحق في المطالبة بالتعويض،غياب النصوص القانونية التي تحمي المضرور و تي

 إلنصاف المضرور و من ضاء يفكران من أجل إيجاد حلول عملية كل من الفقه و القأابتد

و بالتالي إعفاء .  دعوتهم إلى افتراض الخطأ في جانب المسؤول عن الضرر .هذه الحلول

  :المضرور من إثبات الخطأ في جانب المدعى عليه ، و هذا ما يتضمنه المطلب التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  سؤولافتراض الخطأ في جانب الم

                                                 
�;!� ا����ق و ، ا���5رن  ا� �4م ا������� �!x(5و��� ا�5&��� "� ��ادث ا�)��رات، 	� ا�����ن ا�\�P�� و ا�����ن���لا�&آ��ر إ�Cاه�3 ا�&�G%�، ـ  17

 �OP�$ا�، �P� P ����jد ا[ول ا�) � ا�&O1978 ا� #P�\ا� �O��a �OP�$ا����ق و ا� ��287، 286 ص آ!.   
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 التي التجأ إليها كل من الفقه و القضاء بغية التخفيف عن 18حين فشلت الوسائل السابقة      

، راح القضاء و بمساعدة من ول عن الضررؤ الخطأ في جانب المسالمضرور عبء إثبات

ة الناجمة عن فعل الشيء غير الحي، و هذا وليؤعليه المس الفقه يبحثان عن نموذج جديد تقوم

 بدأت الدعاوى  و،، و خاصة لما كثرت الحوادث بسبب السياراتلمضرور و إنصافهحماية ل

 للمطالبة بالتعويض عن األضرار الناجمة عن استعمال السيارة و بدأ معها ترفع أمام القضاء

 بعيدا  ،19وليةؤ قاعدة خاصة تقام عليها هذه المساالجتهاد  القضائي في محاولة منه إليجاد

، و هكذا رأت بعض  المسؤولية على وجوب إثبات الخطأ التي تقام عليهاعن القواعد العامة

                                                 

 ا��&اC�� ا��� ا��;} إ���Q  ا��*�ء ا���D)� ا���� �P	� zOC ا��ا�Saت ا�������� ���*�ه�  أن zOC 25O�(P ا[v��ء ا����ة ا��� "!�T أن  ـ   18Lه ��و 

� ا����� و ا��Lر �\� ��Pل دون 	2O ا�$�ء d�� ا��� و ا�*�ر ، و إi آ�ن ا�$�� ���6 ا�$�� �S��a L��P ارا أن�oث أ&�s(� TGء أو ��رx iو
 �Q� #Qaو &% �!�Gا�� 
Lأن ه ��d ، ��� 	�o TC �S(P 2Oرا �!��� و ر	z ا��*�ء !(���C�OC 3;: رب ا�bs E!" 25O	�  ا���"T[&�P �5 ذ�6 ا�$�ء 

 �Q �� إ]�Sت أن ا�!" �"&5��i�C 3�P 3� T�����ت ا�bز�� ، : ا����دات �أو أ�T %�9 	� واTs�Sa و ه� أ�� ")�� أ�d �Q�� آ�	�� [��DOs i �Q ا�5*�ور 
 T� _�� ��ت ا�������Saا�!� �oا��� �P&�s ~ن	ى �nأ �Qa ��� �Qa و ��� P:ال hs�" 2�jP ا�5*�ور هLا  {�"!E ا�E O5C ،�"&5 أن "�ء إ]�Sت ا��

�*C و ا��*�ء T�Dا� zOC 6 رأى�L� ،�n�� %�ض ��} ا�x(5ول، و �O��ر وا�& ]�s �P&�s ^!��P 2C ،#C!6 ا��ا�Saت n ت�S[Y ا���ل �ورة ا[��C Lnا(
 �
 ا���ا(Lو ه ،��sر��G ام&�rم، أو ا�Oرة ا� �2 ا���G ب�C ���} ا�x(5ول، آ)��ط أ�& ا��آ�ب n 2�د� �Qsذا �	25 �s ا���ادث zOC ر أن�S�"�C 6ذ�

h�S�s ��r ى&��S��� !G�E!" �5 ذ�6 �2O;P �5 ا��o���5ن �OP iد �P&�sه� إ��o�% E  ا��o�5ع و ��_ �!�5\�5 ا�O!�� ا��� �sا%� s ا�����ن 
��5 �ن إ�E ذ�6 أ��4 	� ذ�6P. 

� ا[v��ء d�� ا���� ��5/ دـ " ��v� ا� ��و�x)5ل �5:ة، ا�ba د� �	ا����ق ا�����ن ا�5&�� ا�;:ا(�ي   �	دو��  
 آ!�� ا����ق 1981، ر���G دآ��را
��O ا�;:ا(� ص �a98/99   

 ا�x(5و��� "� 	2O ا���� ، ا�x(5و��� "� 	2O ا[v��ء ، ا��zP�O  ،	� ا�����ن ا�5&�� ا�;:ا(�ي �5ن، درا�Gت 	� ا�5)xو���  ا��&5��   G �!"!�"!�/ د
 �OS�  . 86ص د�Pان ا�5��S"�ت ا�;��O�� C ،1984&ون ذآ� ا�

 -�Oا� zOC �	 ت���د و رأ�P ا��� }G	��Q و � �Q "�& ا� �2 و ا�25O و رأي ا��*�ء أن  آ�5 اC�\� ا��*�ء �{ zOC ا�T�D وG�!� أ�nى C h!O�s~�$�ء ا��:ا
�!:م  ��d T�~	 �D(أ] �ء ا� �Sا��5آ ��Gا�C ر�*C ��rأ ���، و "!�T 	~ن ا�5)�	� إذا �5��G 3Q��9Pإ E!" م:�!P 2 ا��آ�ب أن� P ��"!E ا� �2% " &

��o�Os &% T# ��ذى و �� "!E ا�5)إ�!" �5�T أن SjP# ) ا�x(5ول ( �S[~Cت ا���} 	� ���a ا� �2% bG و أن TC�rي أLا�*�ر ا�x Eا����� إ� 
Lه �	ول 
 
Lأن ه ��d �S a]ا �S(ا� ��Gا�C ��و�x(5ا� �D� ا����� 
Lه �	ا�*�ر  ���ع ا�x(5ول "�Gإذا ا iا�5�*�ر إ �	إزاء ا�5)� zP�O���C م:�!P أن

i25 إ$s i �Q�] �*Pأ ��	ه� آ� �\s 3� �P�4 ا� �Q[&�s ��ا���ادث ا� �	 �P��jو ه3 آ �P&%�O�5ا� ��d �Pا�5*�ور &"�(s b	 3[ ���، وP&%�O�5ا� 
 25O2 رب ا�Oa 6�LC 25 وOادث ا���C ر ا�����ن ا���ص&r2 ا�5$�ع و أn&s ��& " ��)�Q� ��!5Oا� �Q��5ت أه&�	 &% �P�4 ا� 
Lرات �!�5رة، ]3 أن ه��ا�)

(�x ا�*�ر �" iوP يLا�E!" }�T"�%أو "&م و {��T!5" �S(C 2 دون ا� �4 إ�E و%�ع ا���Oا� .  
 
�&��ل ا��5دة -  �	 #OG�s &% ��)�*�5دة 1386 آ�5 أن ا[�\�م ا��!� �!C��5و ا� �(��Dا�����ن ا�5&�� ا� ��� ا�����ن ا�5&�� ا�;:ا(�ي و رأى 140 � 

� �s&م ا�S �ء" ��v� ار ا��o]ا E!" �9��P i �Q���&�� ا[v��ء d�� ا���� �9Cرة "���، و أن �� ا��*�ء أن " �5a� ار ا��o]ا  �*P25 أ$P 2C ،��	 
�iت ا�5�\���\�� و �	3 [ ��ورد 	� ا��5دة ا�L5آ�رة إ��5 ورد "!SG E�2 ا��j5ل، و أن �� ورد 	�C �Q$}ن �� T[&�P ا�S �ء ��P 3د "!SG E�2 ا���9�� ،، و

5� ا� ��ق و o 2n&s ه���d ت أو�Sء ا��5آ� Sان أو ا���ا�� �� �Pا و أذ��n &vق م س 178-177- جق م 140- 139) (  ق م ف1386 -1385(ه� أ (
�!TS ا��5دة �s يL2 ا��3 ا�&���P ذ�6 أن �	ا[��ال ، و أ�:م ا�5*�ور  
L2 هj�
 ا��5دة 	� Lا��*�ء ه hS� &% 1386و �� �(��Dا�����ن ا�5&�� ا� �� 

  .��"�� 	� ا��$��& و ��� 	� ا�9��
� %2S ا�T�D ا�Lي رأى 	��Q أن �� ا��5دة � �*Pا���&ت أ &% �!�Gا�� 
Lأن ه ��d1386 ��و�x(5أن ا� �� TC ا��� %9&ت �Q���&� ��� �� ��P�r ء�a 

	 6�LC i&a � o�	 وأن E�� ة، و��� ] 3	s b��&ث "� ا�iت ا�5�\���\�� ا����ة و d�� ا���~ن إ]�Sت ا�O�� 	� �s��s ه � "� Qs&م ا�S �ء و�&
،  و
� C&s��ات %*�(�� ا��� آ�ن � hSG ��� %2S ا�5*�ور ��_ !" bQG� 2C T	� ���d ا[���ن 2r��P i إ�E ذ�6، و ه\Lا 	~ن آ2 �ا�9���� أو 	� ا��$��& 

{��� C}ن SjP# ا��:!�
 ا�D��ة Lه �	24 ا�5*�ور 	 �Q��\�� ه � � x 3	� ���a ا�5)ا��9& � �P�5� �Q ا�5*�ور و ا���D��s 3� ،T " ^اوح �ول و

 ا�D��ةLه &OC ى� G �5�	 iذ�6 إ E!" و ا��*�ء T�Dا� �	 ��Sا� �� 3d���C ���v ا�5*�ور �" ^D�P.  

���5د/ د: أ��4 a ل  �5:ةb ، hC�(ا� }a�5105-99ص  ا�.  
  .87-86 ص  ا�a�5{ ا�)�G �!" �!"،hC!��5ن / د

19 TS��5 ا��*�ء  ـ ا�!� Eة ا[و���Dا� ��  ".أو ا[v��ء ا��� s\�ن �s# ��اT�G"... ف و ا���  � s	� �nwه� .م. ق1384/1دة 
« Ou des choses que l’on a sous garde ». 

 �C�� 2 ا��ف وآ�� �� �\�;!C �	 #D$�أن اآ Eإ� �rا���"&ة ا��� �aدر E29 إ�s ������% �5�% رة�SOا� 
LQ� �\s 3� ��� و« Faider »" &ر�	ي "Lا� ،
C 2 ا�$�ء رأىO	 �� ا��5دة ا�L5آ�رة E!" � s ا�x(5و��� "� Eة ا[و���D... }ن ا� ��و�x(� iوx(�و ا��EQ إ�E ا���ل C}ن ا���رس �!$�ء P\�ن 

���P 3� Tأ� #SjP E�� T�Gا�� #�s ��ء ا���v]ا �Q[&�s ��ار ا��o]ا �" �o��D�."  
!Sا� z� �5 ا�\����\�5 اG�� �ف �Cوآ)2 و  �� bأن آ ��d �Pر��C �Q� 3\� �	 ��\�;18/05/1879 TC ي ��دىLا� &P&;ا ا��أي ا�L*�� ه	ر " %& ر&�	

Faider " ا��5دة �	ا� � ا��ارد  h�S�s E!" ����Cأي .م. ق1382و أ�� T�Dا� &�P{s �� 3d���C ،فFaider ا ا��أيLه z	�P �\�;!Sو �2 ا��*�ء ا� ،
�� %�P�Q� 2S ا���ن  E19إ�.  

 `�o��ا� �� &P:5��4� أ:  
106 – 105���5د baل �5:ة، ا�a�5{ ا�)�hC، ص / ـ د.  
  . و �� !P�G �!" �!"90�Q!��5ن، ا�a�5{ ا�)�hC، ص / ـ د



 23 

ق ـ، و بذلك ظهرت محاوالت مبكرة لتطبيي حرم بأن السيارة هي أصال شيئا غياألحكا

 و مقتضى ذلك  ارةـمال السيـوادث الناجمة عن استعـ ق م ف على الح1384/1المادة 

تراض الخطأ في ت بذلك أحكام أخذت باف و صدر .20إعفاء المضرور من إثبات خطأ السائق

حاكم في أول مراحل هذا التطبيق كانت قد قررت بأن م، غير أن الجانب حارس السيارة

، إال إذا كان الحادث قد وقع ق على حوادث السياراتيمكن أن تطبف .م.ق 1384/1المادة 

، إما أو سائقهاقيادتها من طرف صاحبها من السيارة و هي في حالة سكون أي في حالة عدم 

هي ف .م.ق 1382إن كانت السيارة متحركة أي هي مقادة من طرف قائدها  فإن المادة 

ولية ؤد العامة في المسالتي تطبق في مثل هذه الحالة و بالتالي إخضاعها إلى القواع

  .التقصيرية

ولية عن ؤ الصادرة إنما تقرر المساألحكام القضائية  بمقتضى1384/1إذ أن المادة   

ولية عن فعل الشيء غير الحي يفترض أساسا لتطبيقها إن ؤعل الشيء غير الحي، و المسف

 و بعيدا عن تدخل اإلنسان أي في هذه ،الشيء غير الحي قد تدخل فعال في أحداث الضرر

 هي التي 1384/1، فإن كانت كذلك و أحدثت ضررا فإن المادة الحالة تكون السيارة متوقفة

   .تطبق على تلك الحالة

ها الحادث في حالة الحركة من طرف سائقها فإن منأما إن كانت السيارة التي وقع      

ليس السبب في هذا الحادث هو سائق السيارة و بالتالي فإن الفعل هنا يكون فعل السائق و 

 و عليه يجب 1382،  ومن ثم يجب إخضاع مثل هذه الحاالت إلى تطبيق المادة فعل السيارة

 من تطبيقها على تلك الحاالت و قد صدرت أحكاما عديدة في هذا 1384/1ة استبعاد الماد

  .21 1914-1906الشأن ما بين فترة 

ؤولية الناشئة عنها نجد أن ـارة في المسـو عليه فإن أخذنا بنظرية الفعل الذاتي للسي  

 إذ 1384/1 و ليس للمادة 1382معظم الحوادث الناجمة عن السيارات كانت تخضع للمادة 

  .ارة و هي في حالة حركة من قائدهاـ السيمنع ـأن معظم هذه الحوادث كانت تق

                                                 
� ��ادث ا�)��رات ا�a�5{ ا�)�hC–إ�Cاه�3 ا�&�G%� . د ـ  20" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C 291ص ، ا�5!�:م.   
�S�h ا��5دة  C �5\�  :25/02/1909��رOrléans   �Pأr&رت ��\�5  ـ  21s ا���r T�	 #*	رات دا�!�ز 1384/1ر��ادث ا�)�� E!" 1911  -2 -

� اPY*�ح أ��4 د- 207� &P:5�  . �%�G&3 ا��اه�Cص –إ hC�(ا� }a�5291 ا�. 
���آ3 اGi�� �ف �Q5\�C ا��9در 	 �P�4� ��(��Dا� z� �5 ا�\�����آ3 اGi�� �ف ، آ�5 أP&ت  ��S��d ����رس �22 و %& أP&ت هLا ا��\3 آ2  1911 

    .291 ا�a�5{ ا�)�hC ص –إ�Cاه�3 ا�&�G%� . د  . 255 -1-  1911 د ا�!�ز –



 24 

 تظهر أكثر و 1384/1و قد انتقد هذا الوضع بمنطق أن الحاجة التي تقررها المادة   

و ث تظهر خطورتها  و تكثر حوادثها ، حيال السيارة و قيادتهاـبإلحاح في حالة استعم

كة أكثر مما هي في حالة سكون فكان يمكن أن يكون تتفاقم  جسامة أضرارها و هي متحر

  .22سب مفهوم التطور الذي حدث آن ذاكالعكس هو األقرب إلى المنطق ح

 على حوادث 1384/1غير أنه ظهر اتجاه آخر في  القضاء أخذ بتعميم المادة   

و  أ، حوادث السيارات بين إن كانت السيارة مقادةن و لم يفرق في المسؤولية ع،ياراتالس

و إن كان غالبية المفسرين قد رأوا بأن  1384/123 فاألمر سيان في تطبيق المادة ،مقادةغير 

قة بين فعل هذا الرأي قد خالف أحكام محكمة النقض الفرنسية في قضائها السابق في التفر

، و ذهب إلى القول أن من الشراح من تشكك في صحة ذلك، غير 24الشخص  و فعل السيارة

، و بالتالي فهو ال  بمناسبة حوادث السيارات1384/1ة ذكور لم يطبق المادبأن الحكم الم

  .لسابقيتضمن أي تغيير عن القضاء ا

و هكذا انقسم القضاء في تلك الفترة ، فصدرت بعض األحكام تأخذ بتعميم المادة   

 كانت السيارة مقادة أم على جميع الحوادث التي تحدثها السيارات بال تفرقة سواء 1384/1

 إنما ترى 1384/1يم المادة ـ، كما صدرت بعض األحكام أيضا ال تأخذ بتعمغير ذلك

تالي استمرت على قضائها قادة و بالـادة و غير المـيارة المقـرورة التفرقة بين السـض

  .التقليدي
 

 1384/1، و حسم األمر أخيرا لصالح تعميم المادة هذا الخالف لم يدم طويالغير أن   

ولية فيها ؤ و أقامت المس ،25ركة أو ساكنةـيارات سواء كانت السيارة متحعلى حوادث الس

 أحكامه منذ اكتشاف بهذا األساس فيقد قضى القضاء و ، راض الخطأـعلى أساس افت

و ما صاحب ذلك من تطور في القضاء الفرنسي غير  26 1384/1الفقرة األولى من المادة 
                                                 

  .292إ�Cاه�3 ا�&�G%�، ا�a�5{ ا�)�hC، ص . د ـ  22
  .294إ�Cاه�3 ا�&�G%�، ا�a�5{ ا�)�hC، ص . د ـ  23
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 ��Dr 2�!ا� �C294أ.   
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 ا��*�� �C%�ع ��دث G��رة Lو%�({ ه �!��s و E"&s ار ، و�o{C ة&�G TC�rأ T " ��� " T��(C " 3\ر ا����	 ، {�� ا��� h)�(أ ا��\3 ا��C &%و

�} "!E آ�ه2 ���6 ا�)��رة ، ا[�� ا�Lي QP&م n &a�P b	 ������C رة ، و��ء ���� ا�)�(� �Oaن را�\P أن �\5P i أن ا���دث _Pر�C �5\�� ��ا��9در 
 T�!" }�s يLا� {��C;� أ�(  " 3� �Q��C T"  و%# ا��\3 و %& ر	*# ��\�C �5رP_ د"�ى ا�)�&ة 1384/1 ا����� ا�Lي آ�ن �G(&ا �!�5دة  �)�–%���� ا��

��\�5 ا� �z ��*# هLا ا��\T�D���5� 3 ا��5دة  �-07- 29 و ذ� 6	� ��Q5\ ا��9در 	� Sjs1384/1# أن ا���دث a�P{ إ��G Eء ���� ا�)��رة ، و �\
  .294ا�&�G%� أ�C ا�!�2 ا�a�5{ ا�)�hC ا�5!�:م zP�O�C ا�*�ر "� ��ادث ا�)��رات ص إ�Cاه�3 / أ��4 د.1924


 ا��*�ء21أ��4 ه��� ا���D9 ر%3  ـ  26�S�أي ا� ��Sا� ��  Eا��5دة  إ� �� Eة ا[و���D1384/1 ا�  
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ة  بسيطة ين اعتباره قر افتراض الخطأ بين  في شأن27أن القضاء الفرنسي قد ظل مترددا

 قرينةتسمح للحارس بأن يدفع عن نفسه المسؤولية و ذلك بإثبات أنه لم يخطئ ، أي أنها 

، بمعنى أنها ال تسمح ة قاطعة ال تقبل إثبات العكسينقابلة إلثبات العكس، و بين اعتبارها قر

قر ـ، و هكذا  استيـ األجنببواسطة السببللحارس بأن يدفع عن نفسه المسؤولية إال 

راض ـفتمال عبارة اـ على هذا الرأي األخير مستع1914سي بعد تاريخ ـالقضاء الفرن

  إلى28ة وجه الفقه كثيرا من االنتقادات، و خالل هذه الفتر1930ى سنة  ـأ و ذلك حتـالخط

                                                                                                                                                             
��v T\!5s } 9آ� E5(s ر	O#آ�ن ذ��SG� 5C 6 د"�ىو �	  2a��أدى إ�Société Linière  de Stgilles   E  أ��م ��\�C �5وآ)�S(C 2 ا�D;�ر 

10 "��b و �aح %12�2  � G �	 6و ذ� �P�nw 1870 "�5ل �C�� 2 ا��ا�&"�ى وآ 
Lه �	{ 	و را ، "Faider    "  � G �	 ة أي��و ا%��ح [ول 
� ا��5دة 1871� Eة ا[و���Dا� h�S�s 1384/1ا� ��d 2 ا�$�ءO	 ��} z�&P i إ�S[~C iت ا��S�"�C ، ،_\Oره� E!" � s ا�x(5و��� "n ض��DP و ��

 �Pر��C �5\� 2(وآ�SC ��)ا&�Ciرت ا��5\�5 ا&rا أL\31/05/1871و ه �C�� 2 ا��أي وآ�C T�	 تLnأ "Faider   "  اض��	�C T�	 تLnأ E O5C
� ا�$�ء ا�Lي P\�ن �s# ا���ا�G ، أي �C	��اض ا���} C;��� ا�$" �� s ��ار ا��o]ا �"!� "!� G!��5ن، / أ��4  	� ذ�6 ، د. �آ�ا�x(5و��� "

  .ba106ل ���5د  �5:ة ا�a�5{ ا�)�hC ص / ،  ، د90ا�a�5{ ا�)�hC ص 
�;!_ ا�&و�� ا�C �5\� �(��D��ر�P  ـ  27 � أ Ln	��C T	��اض ا���} "!hs�" E ا�&و��  �S(C	�o 2Oر r21/06/1895 �Q� �OC�s ��w T�SSG&ر "

�{ ا��G03 -08��TP "&د :أ��4  �Pر�Q� h�!O:د ��  .90  ا�a�5{ ا�)�G �!" �!"hC!��5ن/  د-107صbaل �5:ة ا�a�5{ ا�)�hC / ه�
�� ا�)�S ا[�S a و ذ��r 3\�C 6در Gا�C iإ T�D� �\5P i يLا� {�آ�5 أr&رت ا�&وا�) ا�5&��� ��5\�5 ا� �z ا�(��D�� �\�5 أLnت 	��C T	��اض ا��

 �	16/06/1896��� ا�6�x(5 ا�����ة ا��� �o #SSGرا دون أن P\�ن �!5)، إذ %*x(5C Eو��� � �!��P ول أنx أو ����} ��r{ اn ت�S[~C ��و�
 ��� أن ا���5� 3d���C ،�Q�	 �Dn ��" ت�S[إ"Sarrut "  ا��5دة �� Eة ا[و���Dا� h�S�s م ا��5\�5 "&م�� إ�E أن ا�&وا(� %1384/1& �!� 	� ��ا	T�O أ

�Dا� z� �5\�5 ا�� ��ا�5&�{��� ا�)�S ا[�S a، أ��4 ذ�6 ،�)�� ر	*# �!TS و %*# �C	��اض ا��Gا�C iإ T�D� ت�S[2 إS�P i يLد ا�/ �!" �!" 
�{ ا��!O��5G i hن 17 ر%3 1 "&د -G 1896��TP 107  ا�a�5{ ا�)�hC صbaل �5:ة/ ، د91  ا�a�5{ ا�)�G  hC!��5ن . 

 -  �Pر��C �Q� �5\� z)ا�Oرت دا(�ة ا�&r2 30/03/1897آ�5 أa�5ر ا��;D��C �rا��� ��9&د ا��*C T�	 #*% »Chaudière«  ،ر�*C 2�أ�rب "�
_\Oت ا��S[Y 2C�% {�n T \� 2a�56 ا���� {�n اض��	�C. 

�}  ا	��ا2S�P i �o إ]�Sت  - �!� �Qoا��	ا �	 ��)��Dا� z� �5\�5 ا�� ��ا�&ا(�ة ا�5&� }�ا�O\_ و d i�� أن دا(�ة ا��Oا(z "�دت و ا�Ds# 	� ذ�6 
 �Pر��C z)ا�O3 دا(�ة ا�\� ،�S a]ا �S(ا� ��Gا�C iإ T�D� �\5P17/01/1914 TP��G �	 �$� 1914 ل /د ، أ�120�4 ر%3 - 1-  "&دba �5د�� 

 .92ص ا�a�5{ ا�)�G �!" �!" hC!��5ن /د – 110	� ا�a�5{ ا�)�hC  ص  �5:ة
� r { ا�5$�ع ا���D)� و ��E أن ا�5$�ع و ��& r` ا���ل 	� هLا ا�$}ن C}ن ا�x(5و��� "� 	2O ا[� i T�Dا��*�ء و ا� } r ��v��ء d�� ا���� ه� 

 �Pر��C �����% ر&r�	 رة�SOا� 
LQ� و ا��*�ء T�Dا� ��(Ds ا�)�ق و راء &% �(��Dف 07/11/1922ا��o{	 {� أ &P	�Ds T)�� ا�T�D و ا��*�ء و ا	��اض ا��
� ا��5دة � Eة ا[و���Dا� E1384إ���	  b	  hP�� �Q�	 �v  ���� � iا��� "��ر أو أ�� ��ز "��را أو a:ءا �� ا	��اض ا���} آ2 � � j�(s ����[ ة

(�
 ا���Dة Px\�ن Lه �	�o~C ل&P اLQ	 ،3Q " ل{(P �PLص ا���v]ا {�n أو 
{�n ا�5*�ور #S[إذا أ iإ ��ر �!��o �� hPاد ا���&��وT[&�P �5" i، ا
�� ا��5دة "!E أ�OP T��ف C}ن ا�$� Eة ا[و���Dا� �� ���jض أ��1384�4 ا���D� {�n E!" � P  :ص / د hC�(ا� }a�5�5ن ا��!G �!" �!"93.   

�� P!�  ـ  28 {�
 ا�i���دات ا��� �P�4� �Q� #o�Os ا��Lه �5o ��  :و 
 (+) �Pر��C �Q " ا��\3 ا��9در �	ه!# �;s ��(��Dا� z� �5\�5 ا�� �O5�;5ا� �)اض 13/02/1930إن ا�&وا��	ا T!�� SOs�� ا���} ا�D5��ض وأ�!# 

  .ا�x(5و���
�\�ن �!��رس �!$�ء d�� ا��� و � �Q ا�)��رة (+) Yا ��d �� 2O;P أن T�{v �5� �S a]ا �S(ا� ��Gا�C iإ T�D� �\5P i يLا� {�آ�5 أن ا	��اض ا��

� ]3 إذا %��# ا�5)���، و�P 3� Tت أ��S[إ �� T� ن�\�Yا ��d �� 2O;�� T(D� �" �D P ن{C T \5s 3� ا���رس و ���a �	  اض��	س ا�Gأ E!" ��و�x
� ا�5 �h أن ا	��اض ��ـ� 	bO و "!�T 	~ن �P 3� ^  إذ�ا�� ��ا���} ا	��اض 	� s ، TS��a\�ن %& �a	� �  ا�5 �h، و أSr � ا��ـ�رس �!$�ء C �ع 

 ، �\5P i يLاض ا���	iإذ أن ا ،T�D� ����\�إد���S�OP i To ا	��ا�o و إi آ � أ��م z%� s أو أ��م �)xو��� %�(E!" �5 أ�Gس ا�*�ر و ا���} T!C��s إ
 ���i ى� G �5آ {�  .��_ "!E أ�Gس ا��

 (+) �5\��� أن �Gx_ ا�x(5و��� "� ��ادث ا�)��رات E!" �r�n �D9C أ�Gس ا���} ا�D5��ض ا�Lي 2S�P i إ]�Sت ا�O\_، و�;�ري \5P i �5آ
(��Dا� z� ا� ��و�x(5ر أن ا��S�"ا E!" � P 3� ا����� 
L2 هj�� !" �r�9��Q 	� ا�����ن �rا��، و ا�����ن 	�  �O��% {��� إi إذا آ��# %�P � ا��

5� ا���iت ا��� s\�ن 	��Q ا���ا(� %���O و هLا �� ورد 	� ا��5دة o ��� 	2O ا�$�ء d�� ا��� ه� "1352!C��5و ا� �(��Dا�����ن ا�5&�� ا� ��  �

 ا[n��ة �E!" #9  أن �337 � ا��5دة Lا�����ن ا�5&�� ا�;:ا(�ي إذ ه ��  " ��� أي ����P أ�nى � T��!95� رت��s �� �*�s ��ا������ �ا���ا(

�� ��C �*�P �� &a�P  3�� ذ�6  �(\O2 ا���&��C � Pا��� 
Lه z�� ز�;P Tأ� E!" ت�S[Yف ا��. "  
�Gأ E!" �5)�% ��و�x(� &a�s i ذن~	 �S( ��C اLو ه �S a]ا �S(ا� ��Gا�C iإ �QO	د �\5P i و ، _\Oت ا��S[Y 2C�% ��d �oا��	ض ا��D� {�n س

� ��C �Qادث ا�)��رات h!O�P �� �r�n ا��� و ��d 2 ا�$�ءO	 �" �5a� ا� ��و�x(5!�.  
 `P�r ن���% �� ^���P ن )  ق م ج 337( إذ أن ذ�6 ا���ل ه� ���ل�\�� ���Cpء "!E إi ��!�د	{ ا���} و �� %�P � "&م إ� �Pأ��9ر ا�5 �د ��C&s �� 

  .	\�ة ا���} آ}�Gس �!x(5و��� 	� ��� أن ا�x(5و��� ��s iم "!E أ�Gس ا���} 	� ���a ا���رس

 ا��5دة Lه� ه�aم و���\��T أن �D P ذه� أ��9ر ا���} �C�� ا��CYء "!�T إ�E ا���ل C}ن ا���رس �!$�ء d)  ق م ج 337 ق م ف، 1352( و أ~C ا��� ��

�� ا�)�S ا[�S a، و �� إ]�Sت "&م Gا�C ���P 3� Tت أ��S[~C 6و ذ� ،_\Oت ا��S[2 إS�P i �oا��	ض ا��D5ا� {�" T ا�x(5و��� ا���(E!" �5 أ�Gس ا��
P ��ا� �� ا���ا(��� و ه� �(C ال:s i {��� ا�)�S ا[�S a " &ه3 إE!" � P�% �C�j5C i ا��Gا�C {��� ا�&��2 ا� ،�(\O	�Q إذن ا��Gا�C �Q�D� �\5

�O��% �� ا���iت ا��� s\�ن 	��Q ا���ا(� #(��.  
�� آE!" #9� �5 ذ�6 ا��5دة �(C � P�% &OP i �S a]ا �S(ا� ��Gا�C {��ؤ
 و ��_ D ق م ج إذ أن "\_ %�P � ا���} ه� ا��d337�� أن إ]�Sت "&م ا��

�} ا���رس و إ]�Sت ا�)�S ا[�S a، ]3 أن إ]�Sت ا�n }� �S a]ا �S(ا� �Q�	 }5�aة %& ا��jت آi�� إذ أن ه �ك ،{�)�S اOP i �S a] � إO� �s�S[&م ا��
  . �r�n	� zOC ��ادث ا�)��رات
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 من سيةـض الفرنـمة النقـادات عدلت محكـ، و أمام هذه االنتق هذا االصطالحاستعمال

طالح افتراض ـإلى اص « présomption de faute »أ ـراض الخطـالح افتـاصط

 1384/1ه تطبيق المادة  و عممت في « présomption de responsabilité »ولية ؤالمس

ارة أثناء قيادتها و هي ما  تعرف ـت أحد المـ، و ذلك بصدد حادث سيارة صدمدون تفرقة

معة تت فيها الدوائر المجـحيث قض،  « Jand’heur »رة يـية جان دير الشهـبقض

ولية الواردة في المادة ؤ بافتراض المس29 13/02/1930مة النقض الفرنسية بتاريخ ـلمحك

  التي ال يمكن دحضها إال بواسطة السبب األجنبي و بذلك نقضت الحكم الصادر 1384/1

حيث أن الحكم ... " و قد جاء في حكم النقض بأن  Besançon » 30 »من محكمة بيزانسون 

ارة كانت وقت الحادث بقيادة سائقها، و إنه بالتالي ـ بحجة أن السي1384/1قد رفض تطبيق المادة 

، و لكن 1382يلزم لحصول المضرور عن تعويض الضرر الذي أصابه إثبات خطأ السائق وفقا للمادة 

يز بين ما إذا كان الشيء الذي لم يم 1384/1حيث أن القانون في تطبيق القرينة الواردة في المادة 

أحدث الضرر محركا بيد اإلنسان أو غير محرك، و أنه يكفي أن يكون الشيء الذي سبب ضررا خاضعا 

فلهذا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ... للحراسة بسبب  الخطورة التي يحدثها بالغير 

 على 1384/1النقض تطبيق المادة و بذلك قررت الدوائر المجتمعة بمحكمة  " ويتعين نقضه

تي أحدثت الضرر يقودها شخص حوادث السيارات دون أن تفرق بين ما إذا كانت السيارة ال

 إذ المادة ، إلحداث الضرر قابالا داخليا، كما أنه ليس من الضروري أن يكون بها عيبأم ال

  .ولية بالحراسة و ليس بالشيء ذاتهالمذكورة تربط المسؤ

ولية عن حوادث ؤلقضائية في تقرير مبدأ خضوع المس استقرت األحكام او هكذا فقد  

و التي أقامت المسؤولية عنها على أساس افتراض  1384/1سيارات دون تفرقة للمادة ال

                                                                                                                                                             
 zOC ول�� ���P 3� T�{C ت ا���رس �!$�ء�S[م إ&" ��C ض و��D5ا� {�� G{s�_ ا�x(5و��� "!E ا���C 2ـrا��� zا ا�� �%ـLم ه��ا�$�اح ��D و ه\Lا أ

 2���(� ���} [�T أn ي] ��)�Q� ��D� �S�OP i {�ذ�6 ا�� �%z، و ذه�Sا إ�E أن "&م إ]�Sت ا��S( ��C ،_\O �!��رس ��Pم "!E ا"��Sر أن ��D ا��
"Négation Indéfinie " s�P 3� Tأ� #SjP أن �� d�� ا�55\� T�~	 ،{�n �\s�P 3� T�{C ��$ا� #SjP أن �� ا�55\��} 	~ذا آ�ن n أي �\.  

 �� } 5P ء�vi 6ذ� }��} وn �\s�P 3� اLQC �Q	 bj��� ا�)��رة Gا�C ع ا�*�ر��Pإ ���� P!:م �5 { ا�$�ء  2\C م��P ��d�� أن ا���رس �!$�ء آj��ا 
S a]ا �S(ا� ��Gا�C 6ذ� �D� ع���Gوإن ا E�و� ،�S a]ا �S(ا� ��Gا�C 6ذ� �D� }��(P 3� إذا zP�O���C T�!" 3\�P ىأن� G �5آ �.  


 ا�i���دات ا��� �P�4� �Q� #o�Os ا���} ا�D5��ض ا��;} ا�T�D إ�E ا�E!" ��S أ�Gس ��s �nwم "!�T ا�x(5و���، 	5O& إ�E إ%���E!" �Q أ�Gس Lم ه��وأ
  :ا���} 	� ا���ا�G آG �5 �ى

  :أ��4 	� آ2 ذ�6
���5د baل �5:ة.  د- )1( -hC�(ا� }a�5ا[-  ا� �" ��v� ا� ��و�x(5ا�  ��Dr ي�)ا�����ن ا�5&�� ا�;:ا �	 ��ا�� ��d ء��v358�Q�!P ��  . و
  �Q و�� P!�93ا�5&�� ا�;:ا(�ي ��Dr  درا�Gت 	� ا�5)xو��� ا�5&��� 	� ا�����ن -  ا�a�5{ ا�)�G �!" �!" -hC!��5ن:  آ6�L ا�&آ��ر- )2(

�5!�آ� �$�آ�  ـ  29 })�*C رة��G أن �	 ��ا��* 
Lه �!��s"Bumsel" آ�  ا�5)�5ة�$CGaleries belfortaines  #(ا�  ده  �!D�"Lise Jand 
'heur "  �Pر��C  :02/04/1925 #O	�	 ، ة���n وح�;C �Q���;	 Q�� د"�ى أ��م ��\�D!C �5ر ، ��� #S	��Q ا�$�آ� zP�O���C "�5 أ�QC�r و أ

� �oر ، و أ%��# ا�&"�ى "!E أ�Gس ا��5دة � �Q� Cب ا�r1384/1أGأ E!" �������5دة  و ا�!� ��S� h)�(ا� {�n ت�S[2 �1382س إS�s 3� �5 إذا�	 ، 
�S�h ا��5دة s �5\�51384/1ا� �Pر��C ا��9در �Q5\� �	 �5\�5ا� #!S�	  :07/07/1925 ا��5دة h�S�s 1384/1أ��4 د  / }a�5�5ن،ا��!G �!" �!"

hC�(94 ص  ،ا�.  
30  � G د ا�!�ز �	3 - 1 "&د �1930$� %�C 57�SP�� h�!O�ا� }�  � G TP��G �	 �$� 3 - 1"&د- �1930 ، و%�C 121         �5نG]  h�!O�ا� }�   
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  31المسؤولية بالرغم من وجود معارضة من بعض محاكم االستئناف لمحاكم الدرجة األولى

ى حوادث ذي ال يطبق أحكام المادة المذكورة علالتي أصرت على التمسك بالقضاء القديم ال

أخذت محكمة النقض ) 13/02/1930(       ومنذ ذلك  التاريخ  .السيارات أثناء قيادتها

و مرد  ذلك أن افتراض  32الفرنسية تستعمل في أحكامها الالحقة اصطالح افتراض الخطأ

 يد لحارس األشياء فيه ، كما المسؤولية ال يمكن إدحاضه إال بإثبات السبب األجنبي الذي ال

  .33ولية عن نفسهؤأن إثبات عدم الخطأ أو أن سبب الضرر ظل مجهوال ال يكفيان لدفع المس

ولية التي ظلت محكمة النقض الفرنسية تستعمله كان  ؤغير أن اصطالح افتراض المس 

إلى أن  مما حدا بالمحكمة المذكورة 35ه و مثار نقد الكثير من34محل ترحاب من بعض الفقه

و .اإلستعاض عنه بمصطلح جديد  و)افتراض المسؤولية  ( مصطلحتعدل عن استعمال هذا ال

حيث أصدرت الدائرة المدنية الثانية بها هو المسؤولية بقوة القانون،أو المسؤولية القانونية 
                                                 

��\C �5�:ا�Gن  ـ  31 #�&"Besançon  ا��5دة h�S�s #*	6 ر�LC ر ، و�D!C �5\�� � ، و آ�ن ذ� 6	� �sر�P 1384/1 ا��\3 اCi�&ا(� ا��9در "

 ا��5\�5 إ�E ا�&ا(�ة 29/12/1925Lه �" z�� }	�5 ر� Tأ� ��d  ف� ��G�5 ا\��
 ا[n��ة ا��\3 أي �\3 L*# ه	ر ��ا�5&�Besançon 6و ذ� 

 �Pر��C:21/02/1925 �Q5\� ق�� ��� ا�)C1384/1}ن ا	��اض ا�x(5و��� ���S � � ا��5دة "  و ��a �5ء 	� Gا�C iإ z�&P i  i و �S a]ا �S
�} أو أن �SG ا�*�ر �2 �;�TQأ �D\P  #SjP ا�x(5ول أنn �\s�P 3�  إذا �� ��C ،�Q�!" �� ��ا� � Pا��� h�S�s �	 :�5P 3� أن ا�����ن ��و � ،i�

 T*�� ��O�P ا�����ن و ^��n &% T�	 ن�O���ر ،Ts	LQ!ا P\�ن ا��\3 ا�5n �S(C �Gا��!� �Oo�n ي أ�&ث ا�*�رLأ��4 ، د" آ�ن ا�$�ء ا� / �!" �!"
 .��Dr 95 ،ا�a�5{ ا�)�G hC!��5ن

��\�5 اG�� �ف  ���ن و %& أ��2 ا� �4 	� ا� Eإ� &P&a ���S�h 07/07/1927 و ا��� أr&رت 	�C �5\� �Q��رLyon  �P&"�ى s z	�C T�	 #*% 
أ�SjP 3� T# أ�T آ�ن ��C)��رة ا��� أو%O# ا���دث " و ��a �5ء 	� ا��\Besançon" "  3 و �Gرت 	� ذ�6 ��\�5 اG�� �ف C:ا�)�ن 1384/1ا��5دة 

�� �QGل ��ر{(P b	 �S�" �5 أن ا�C و ، 
x�n #SjP 3�5 �QS!� z	��	 {�n #Sjs 3� ��"&. " � G �"�SG]د ا�!�ز ا �	ا ا��\3 L423 ر%3 �1927$� ه.  
��\�5 ا� �z ا�(��D�� C&وا(�ه� ا��O5�;5 	�  ـ  32 T�!" #���ا �P�Ssا �!�2P&O ا�Lي أ%&&�P أن {�أن  " 13/02/1930و%& ��ول أ��9ر ��P�4 ا��

� ��& إذا أن ا�5ـ�دة Oa ���1384/1!# أ�Gس ا�x(5و��� 	� ا��5دة ��\�5 ا� �z ا� �Q�إ� Taو �� ��P 1352م "!E ا	��اض ا�x(5و���، و ذ�6 ���; � 
� ا����ـ�ن ا�5&�� ا���D)ـ� و ا�C��5!� �!�5دة �337 i ��ا� �ذا %���C 2&��2 ا��O�s 3� �(\Oض ���P � ا���} و � 6�L	z�&s  ~  ق م ج ا��� ذآ�ت ا���ا(

� �S[~Cت ا�)�S ا[�S a ا�Lي P i& �!��رس 	�T، و C1384/1}ن ا��5دة \5� �� ��sم "!P�% E � ا�x(5و��� 	\�^ أن SjP# ا���رس "&م �)xو���T و ه� أ
�����D ا��5دة  z� �5 ا�\�� � ;�s 6�LC1352 د337 ق م ف hC�(ا� }a�5ا�$�ح أ��4 ا� �� &P:5� ل �5:ة/  ق م ج، وba �5د��، و إ�E 114 ص 

 �"�SG]د ا�!�ز ا �	ن ��C53 ص 1931رأي آ�.  

33  - La présomption établie par l'article1384/1 à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose  inanimée qui a 
causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou  de force majeure ou d'une 
cause étrangère qui ne lui soit  pas imputable : il ne suffit pas de prouver qu'il  n'a commis aucune faute ou que la 
cause du fait dommageable est demeurée inconnue .   

��زو " �5�Cس P&v& و ا"��Sو
 ��9ا ��	L��C bآ� آ��P �5ل " Jand'heur" 	� %*�� و %& s!�^ أ��9ر �25�s �P�4 ا���OS �\3 ا�&وا(� ا��O5�;5 ـ 34
 " Ts���!Os �	 ان�G�a �� 	2O ا[v��ء d�� ا���� و أ�!# ��2 	\�ة " آ�5 أ"!" ��"�o�5ا� ��و�x(5ا ا��\3 ��� ا�LQC #�n &% z� �5 ا�\��أن 

�Srأ {� .# ه���، و ��D\s &Os 3 ��25 ا��Oء ا��j�2 ا�hs�" E!" E�!5 ا�x(5و��� 	� ا��%# ا����oا���} ا���!�&�P 	\�ة ا����، ذ�6 أن 	\�ة ا��
9�!` ا	��اض ا�x(5و��� ]�رة و ا���G] �Cbس ا�x(5و��� "� ا[v��ء d�� ا���� �2C ذه� .....ـ آ�5 ا"��S أ��9ر �25�s �P�4 ا���OS ا�5O�Gل 

� 3Q إ�E أن ا�5O�Gل SOs�� ا	��اض ا�5 zOSا� �OS�25 ا��s �P�4 C Ln]ا Eرة إ���(� ......")xو��� �� ه� إi إ�vرة 
 �O5�;53 ا�&وا(� ا�\�� ���bا[�\�م ا� ��5� Ss �ه�، و �� ا�$�اح ر	*�Q و "&ل " �Q "&د  � ��j\ا�  �
 ا� i�S% h!s 3� �P�4 �) �، و أ"!Lأن ه ��d

 �� ا���o�` أ��4 	� أ��Qت أن ��\�5 ا� ��s 3� zد أن Gxs_ ا�x(5و��� "� &P:5� �OS�25 ا��s �P�4� E!" ��ا�� ��d ء��v]�5د : ا��د baل 
 ��Dr hC�(ا� }a�5116-115- 5�114:ة ا��Q$� . و ه�ا

� ا��Q�Dء  �\3 ا�&وا(� ا��O� �O5�;5م  ـ  35� ��j\13/02/1930ا���& ا��Ds i ��و�x(5ن ا�{C ، و %���ا��و�x(5اض ا���	ا  `!�9�ض  �5O�Giل 

 ا��%�({ ا�����ن ه� ا�Lي �P&ده�، �Gاء آ��# و%�({ %������ أو ��o��D ،	~ذن ا�x(5و��� ���;� Lو%�({، و ه E!" �s��s �;��� و��x(5إذ أن ا� ،�oا��	ا

� �Q ا� ��;� و "!�T 	~ن ا�� �!��)s ��ـ�ض ه� ا��%�({ ا��Ds يLض، إ��5 ا���Ds i ـ�;�� ��	 T�!" ا��%�({، و �� �� �(s ض��Ds �9�v ن{C ل�
�)xول ��d أو bO	 iوx(��)xو���T، و هLا ا�$�� إ�� أن P\�ن . 

 #��2C ،�o��D ا�x(5و��� ��aـ�دة �� دا �Q�	 ��و�x(5ا� #(�� `!�� ا�T�D إ�E ا���ل C}ن ا��*�� ا��� ا 25O�G	��Q هLا ا�95� zOSه� ا�LP و
�bح 	�rا iإ ��و�x(5ض ا���	ا �����	�ة، و  �Qو��v 6ذ� �	أ��4  Tـ(D� }� zـ%� �� ر���G – ا�x(5و��� "� ا[v��ء –��S� &5�� v � / د: رغ و 

 
   .��Dr ، 210  1957 ا���ه�ة – ا����ق –دآ��را
 �oا��%# ا��� �	 ���P د�\P T�~	 6�L� ) ��و�x(5اض ا���	ح اbrإ (T " �� �	 ،ر�o T " �� P {�n را أو�o bO	 �\s�P &% أن ا��5ء ��� 

 T�	 brدة أ�a�� ��d و ه� ��و�x(5ا� ��v �	 ض��D� أن �\5P b	 62 ذ�S% ���)xو���، أ. 
  :أ��4 	� 

 .!P��Q   و ����Dr 98 –درا�Gت 	� ا�x(5و��� ا�5&��� 	� ا�����ن ا�5&�� ا�;:ا(�ي :  ا�a�5{ ا�)�G �!" �!"– hC!��5ن / ـ د
���5د baل �5:ة / ـ د : hC�(ا� }a�5و�: ا�x(5ء ا���v]ا �" ��v� ا� ���ا ����dT ��Dr ا�����ن ا�5&�� ا�;:ا(�ي �	119 .  
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 يعتبر ةو حيث أن حارس األشياء غير الحي"... جاء فيه ) 18/10/1956(حكما بتاريخ 

عن الضرر الذي سببه الشيء الذي  plein droit »  « de      وة القانونـقمسؤوال ب

  .36"تحت حراسته، ما لم يثبت قيام سبب أجنبي ال يد له فيه و لم يستطع توقعه 

ناك ما يشبه ، و أصبح همة النقض الفرنسية عن فكرة الخطأو هكذا ابتعدت محك  

 و إنما هي ،لحية ال تقوم على فكرة الخطأولية عن فعل األشياء غير اؤاإلجماع على أن المس

ان هذا الحارس مسؤولية قانونية وضعها القانون على عاتق الحارس بصرف النظر إن ك

نقض الفرنسية تستعمل اصطالح بدأت محكمة ال، و منذ ذلك التاريخ مخطئا أو غير مخطئ

لمصطلح الجديد أي غير أن المحكمة المذكورة لم ترتب على هذا ا 37ولية بقوة القانونؤالمس

لتي تسمح للحارس ، و بذلك لم يؤد هذا المصطلح إلى تعديل في الوسائل ا38أثر جديد أيضا

 حيث أن المضرور ليس  ،وليته بقدر ما أدى إلى حصر عبء اإلثباتؤبأن يتخلص من مس

عليه أن يثبت خطأ في جانب الحارس بقدر ما أن الحارس ملزم بأن يثبت القوة القاهرة أو 

  .وليتهؤلتخلص من مسسبب أجنبي ال يد له فيه لأي 

 ومن ثم فقد أضحى هذا التطور من طرف القضاء الهدف منه تيسير  التعويض      

 محكمة  بالحوادث التي تنجم عن السيارات، حيث ما  فتئتللمضرور و بخاصة ما يتعلق

 « de plein droit  »انون ـوة القـولية بقؤبق اصطالح المسـ منذ ذلك الحين تطضـالنق

تلك القضايا  على مثل « la responsabilité de droit  »ولية القانونية ؤأو المس

ولية ؤمن التطور الذي حصل في أساس المسغير أنه و بالرغم .39ة للفصل فيهاضالمعرو

 ق م ف 1384/1و خاصة منذ اكتشاف الفقرة األولى من المادة  ،عن فعل الشيء غير حي

ولية الناجمة عن ؤتبع ذلك من تطورات حول أساس المساء و ما أوال من طرف القض

                                                 
���5د baل �5:ة/ أ��4 	� آ2 ذ�6 د365 ر�d 1956 -02 3%زP# دي ��C�T – 1956 أآ���C 18ا�&ا(�ة ا�5&���  ـ  36، ��ا�a�5{ ا�)�hC ص  ه�

   .G �!" �!"98!��5ن ا�a�5{ ا�)�hC ص / د119- 118
 . !Os�h رودP�� 935 - 2-1959 ا[�SGع ا������� �� 1959	�S5 �24�� ا�&ا(�ة ا�5& ـ  37

  533- 1962 د ا�!�ز �D��a 1962 17    ا�&ا(�ة ا�5&���
  �a 1965    // 1965-662ان 16     ا�&ا(�ة ا�5&���

 ����jا� ��ي 15ا�&ا(�ة ا�5&��D�	 1967  -2 - 72 ��Dr 51�4ل �5:ة  / د ، أ�ba �5د��  .��Dr hC�119 �)ه��� ا�a�5{ ا 
� أن ��\�5 ا� �z ا�(��D�� �E!" �s�s 3 هLا ا�95�!` أي أ]�  &P&a	�Q�~ أرادت � 6P��s T ا�5�\���\�� 	� ا��5دة  ـ  38� 3d���C 3 1384/1و�P E�� 

� ��م �!� �%z 	� ا[�\�م ا��� 9s&ر " �Q آ��P �5ل " �QO r آ��P �5ل ا��D��s�� Tر�� � �Q�إ� Ta�P �� � ;�s زو " و��: �!P:5& 	� ذ�6 أ��4 " 
 .1782 ف �s�� 617ر�� ص –ا�x(5و��� ا�5&��� 

  .120ا�a�5{ ا�)�hC ص   �5:ة  ���5دbaل/د"�  : 1297 ف 408ص + 2��زو ج 
� ا[�\�م ، أ��4 	�  و d��ه� �� 1957	�S5 28ا�&ا(�ة ا�5&���   ا�)�hC ا�vYرة إ��T 	� ا�5��1956 أآ���C 18ا�&ا(�ة ا�5&��� : أ��4 	� ذ�6  ـ  39�

 baل �5:ة:  ، ه��� د !Os 1959 -2-292�h رودP�� ، ا�5;!� ا�5&��� 10935- 2- 1959 ا�5;!� ا�5&��� 482- 2-1957آ2 ذ�6 إ�E ا�5;!� ا�5&��� 
 ��Dr hC�(ا� }a�5120ا�.  
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ا تبعها  من تطور في افتراض ، و م الشهيرة  Jeand’heur  حوادث السيارات منذ قضية

 .    ولية بقوة القانونؤولية إلى المسؤالمس

 تتبنى  من الفقه أن هناك فئةو بالرغم من هذا التطور الكبير في الفقه و القضاء إال  

خطأ ، فهل تصلح فكرة ال الحي على أساس الخطأ في الحراسةولية عن فعل الشيء غيرؤلمسا

ولية خاصة فيما يتعلق بالحوادث الضارة الناجمة عن تدخل ؤفي الحراسة كأساس لقيام المس

  .بحث الثانيمتعرض له في الأ هذا ما السيارات و
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  المبحث الثاني
  

   الحراسةنظرية الخطأ في

يوجد إلى جانب نظرية الخطأ المفترض ، نظرية أخرى تجعل من الخطأ كأساس   

وحيد تقام عليه المسؤولية عن األشياء غير الحية أيضا، و منها المسؤولية عن حوادث 

و تقع المسؤولية على عاتق الحارس هنا في جميع األحوال على فكرة الخطأ في .السيارات 

  :ار، أو الثابت ، و هذا ما أتعرض له في المطالب التالية الحراسة ،أو الخطأ الض

  المطلب األول
  

  حراسةالوم الخطأ الضار في مفه
  

الحارس للسيارة ملتزما التزاما بتحقيق غاية ، و هو أال يلحق ضررا بالغير، فإذا يعتبر      

ه مسؤولية فلتت السيارة من يده و أوقعت ضررا بالغير،  يعتبر ذلك خطأ ضارا تترتب علي

  .في مفهوم هذه النظرية 

  اإلخالل بااللتزام في الحراسة -أوال  

كرة الخطأ كأساس إلى جانب ما سبق ذكره آنفا يوجد جانب آخر من الفقه المؤيد لف  

 و ، و منها المسؤولية عن حوادث السيارات،عن األشياء بصورة عامة وليةؤام المسقيوحيد ل

يض الذي يقع على عاتق الحارس يستند في كل الحاالت إلى هؤالء يرون بأن االلتزام بالتعو

 و على رأس » « Faute dans la garde  40فكرة الخطأ الثابت أو الخطأ في الحراسة

بأن  : " الذي يرى حسب مفهومه لهذه النظرية، 41"هنري مازو" هؤالء الفقيه الفرنسي 
                                                 


 ا� �P�4  ـ  40LQ� ض�" ��
 و ���ن و �aن  ��زو دروس  � G1925 ��Dr 792	� T� ��C 	� ا�5;!� ا�9D!�� �!����ن ا�5&�� " ه �ي ��زو"أول  

 أ�&ري C�)�ن G � 539	� ا�����ن ا�5&�� ف &OC �����5د baل �5:ة /  د– ورد آ2 ذ�6 	� ا�a�5{ ا�)�hC 42 رSs 3[ 1927 ��Dr T���G �ه� 

 ��Dr361آ��ر&!� hC�(ا� }a�5ا� �	6 ورد ذ�6 �Lه� ، و آ&OC ��  .G �!" �!"99!��5ن ��Dr /  و 
�  ـ  41�sن ا��5د{C �Gا���ا �	 {�� bnل "��P�4 � To ا��� ق م ف s �9ن "!E ا��:ام �nص و ��&د LP1384/1385ه� ا[G��ذ ه �ي ��زو 

Déterminée   ا�$�� �!$�ء �Gا��C h!O�P �����% ه� ا��:ام E O5C �� �P�d h����C ه� ا��:ام T�!" �9ن s يLام ا�:��iص ، و ا��v]ا zOC &o 
�d ب�rرا أ�o ذ�6 ا�$�ء ���} آ��$}ن 	� ا�i�:ام ا������� ا��5&د ، و "!�T 	~ذا و%{ n �S�OP ام:��i6 ا�LC لbnYان ، و ا��ا�� T�	 �5C ا��� �

� P& ��رTG ، و�� إ	bت ا�:��م إi �1384/1ا���� 	~ن ا�i�:ام ا�Lي To�Ds ا��5دة � T����} 	�  �h���P 3 و OP � ذ�6 ا�$�ء ، %& 	!# زn �;��
 �Gذ�6 .ا���ا �	!����ن ا�5&�� : أ��4 � ��9!Dا�5;!� ا�–hC�(ا� }a�5ا� �*Pف  و أ��4 أ ��ا�5&� ��و�x(51312  ا� �OS� ���j6 ا�;:ء ا� � G 1970 
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، و من ثم يكون وع الضرر غير الحي تقوم بمجرد وقولية المدنية عن فعل الشيءؤالمس

 ق م 1384/1 الذي يقع على عاتقه طبقا للمادة شيء قد أخل بااللتزام في الحراسةالحارس لل

 و كانت له عليه سلطة االستعمال و ، غير حيءشية ـص حراسـ فإذا تولى شخ.ف 

 حتالتسيير و الرقابة ، يكون ملتزما بالتزام قانوني محدد غايته أن يمنع الشيء الذي ت

 االلتزام بذلك ال يكون فإن ، 42الغاية، فإذا لم تتحقق تلك حراسته من أن يسبب للغير ضررا

من يده و عليه يكون    قد تحقق و من ثم يكون  قد أخطأ كحارس يترك زمام الشيء يفلت

، و ال داعي للمضرور في يحدثه ذلك الشيء الذي تحت سيطرتهوال عن الضرر الذي ؤمس

-1382ق طبقا للمادتين ت الخطأ في جانب الحارس كما كان في السابهذه الحالة بأن يثب

وليته أن يثبت بأن الضرر ؤ، إنما للحارس في هذه الحالة لكي يتخلص من مس ق م ف1383

  . في الحراسة إنما مرده  إلى سبب أجنبي ال يد له فيهإال يرجع إلى خط

اعتبار السيارة شيء ، باتولية الناجمة عن حوادث السيارؤو على ضوء ذلك فإن المس  

ولية ؤختلف عن االلتزام الوارد في المس، يعتبر الحارس لها ملتزما التزاما يغير حي و خطر

، و هو منعه للسيارة من أن 43، حيث أن الحارس للسيارة يكون ملتزما بتحقيق غايةالشخصية

 و  و استعمالهااـتحدث ضررا بالغير باعتبار أن له عليها سلطة إصدار األوامر في قيادته

، و طبقا لهذه السلطات التي تكون للحارس على السيارة فإنه رقابتها و توجيهها كيف ما شاء

 و هو االلتزام بعدم ترك زمام السيارة يفلت من ،يكون ملتزما بموجبها التزاما قانونيا محددا

ارتكب خطأ يده ، فإن خرج زمام السيطرة عليها من لدن الحارس لها يكون هذا األخير قد 

جة ـة أو نتيـغاي التزام قانوني خاص مفاده تحقيق ، و هوخالله بااللتزام المحدد للحراسةإل

  .44رو هو عدم إلحاق السيارة األضرار بالغي
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، بأنه قد ساعد على ا المفهوم المؤسس على فكرة الخطأطبقا لهذ" مازو " و يرى   

  »" ر ـان ديـج"  في قضية الـول القضائية كما كان الحـير من الحلـاد كثـإيج

Jeand’heur »ولية ؤن هذه النظرية تتفق مع إقرار  مس، كما أ و المتعلقة بحادث سيارة

، إنما ى الحارس ليس اإلهمال أو التقصيرالحارس عن العيب في الشيء طالما أن ما ينسب إل

وال عن ؤلمجرد أن له سلطة إصدار األوامر على السيارة في هذا الشأن فيكون إذن مس

 و ال يمكنه نفي ،ارة عيبـالسيالضرر الذي تحدثه السيارة التي تحت حراسته و لو كان في 

 أو لم  ،يارة عيب، و كما سنرى سواء كان بالسية عنه إال بواسطة السبب األجنبيولؤالمس

لية سوف ؤو فإن هناك مس ،بي أو لم يكن كذلك، و سواء وجد السبب األجنيكن بالسيارة عيب

  .في كل الحاالت التزام بضمان التعويض للمضرور أو ذوي حقوقهترتب 

حيث يذهب البعض من الفقه إلى أن ذلك " مازو" و بالعودة إلى الرأي الذي قال به   

، إذ ة عن حوادث السيارات كشيء غير حيولية الناجمؤ حول أساس هذه المسا به خلطارأي

رط من شروط قيام المسؤولية و بالتالي أن أنصار هذه النظرية قالوا بعدم وجود الخطأ كش

كما كان عليه األمر في )  ق م ف1382(ادة ـفإنهم قد تغاضوا عن األحكام الواردة في الم

 و بالتالي عن فعل الشيء غير ،السابق مع بداية ظهور السيارة و المسؤولية الناجمة عنها

و ما تلتها من  "ن دير جا" ، و خاصة منذ حادثة ية ذلك العهدالحي بصورة عامة في بدا

، و بذلك فقد ا لتلك األحكام القضائية بالقبول و هم الذين هللو1930أحكام قضائية حتى 

أسسوا لهذه المسؤولية بالرغم من إرادتهم و دون أن يشعروا بذلك على أساس نظرية تحمل 

  .ولية الموضوعيةؤسؤولية الشخصية و المسالتبعة و بذلك خلطوا بين الم

ال يرتكب اإلنسان أبأنه ال يوجد التزام ب" قد استدرك ذلك بالقول  " مازو "  أن غير     

   منه في هذا الشأن السيارة  للغير إال في المسؤولية عن فعل الشيء واضرر

، غير 45) ق م ف1382المادة (فعل الشخصي الفي المسؤولية عن و )  ق م ف1384المادة (

  .ابأال يرتكب اإلنسان خطأ ضارأنه يوجد هناك التزام  قانوني محدد 
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؟ بمعنى هل هذه المسؤولية على ا لكن ما المقصود باال يرتكب اإلنسان خطأ ضار     

ضوء هذه الفكرة قائمة على أساس الضرر أم على أساس الخطأ في الحراسة المؤدي إلى 

  الضرر؟ 

   المقصود بالخطأ الضار-ثانيا  

وض حول مفهوم أساس قيام هذه المسؤولية إن من شأن هذا الرأي أن يؤدي إلى الغم  

، فهل هي قائمة على أساس الخطأ الثابت في الحراسة أم على أساس الضرر ؟ و ذلك حين 

" الفرنسي  هنري و هو الرأي الذي نادى به الفقيه" خطأ ضار " القول بقيامها على أساس 

  ".مازو

لبحث، و الضرر الناتج وع اـولية موضـؤاجتماع الخطأ في الحراسة في المسأم أن   

  ؟"خطأ ضار"  عن ذلك الخطأ في آن معا هما األساس المزدوج الواحد

ولية في ؤيؤدي بنا إلى القول بأن هذه المسإن طرح هذا التساؤل األخير لمن شأنه أن        

 و إال  ما 2،ولية الموضوعية قوامها الضررؤ، و المسولية موضوعيةؤأخر نطاقها هي مس

بأنه يوجد هناك التزام قانوني محدد بأال " هنري مازو " الذي ذهب إليه الفقيه معنى القول 

ولية أصال ؤر لما كنا بصدد القول بقيام المس و إذ لوال الضر،يرتكب اإلنسان خطأ ضار

 إالّ. 46ولية مدنيةؤ و ال يرتب ضررا ال تنتج عنه مسبمعنى أن الخطأ الذي يرتكبه الشخص

ك بالقول بأن الخطأ في الحراسة المنصوص عليه في المادتين ذليدلل على " مازو" أن 

  و هنا السيارة التزاما محددا بتحقيق غاية، اللتان تضعان على حارس الشيء 1384/1385

 Un pouvoir de "  و هو عدم ترك الحارس للسيارة التي له عليها سلطة إصدار األوامر،

commandement"، أن فلت زمامها من يده و سبب ، فإن حدثزمامها يفلت من يده 

  .ارس لها قد ارتكب خطأ في الحراسةضررا للغير يكون الح

بصدد وضع حارس السيارة إال كوضع " مازو " و ما وضع الحارس هنا في قول   

 المدين الذي يتراخى في تنفيذ التزاماته العقدية المحددة في العقد بمقتضى االتفاق بينه و بين

زام إنما مرده افتراض خطأ هذه المقارنة بأن كل إخالل بذلك االلت، و ال شك في الدائن

 أن يثبت بأن ذلك الخطأ في إال، و على هذا األخير لكي يفلت من مسؤوليته  العقدية المدين
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 ما االلتزام العقدي و. 47فيهعدم تنفيذ االلتزام المحدد في العقد كان بسبب أجنبي ال يد له 

 ي مثل هذه الحالة أن أخطأ المدينن و الذي تترتب عليه مسؤولية فالمحدد بين الدائن و المدي

 على عاتقه إلى كمثل االلتزام القانوني المحدد الذي دية المترتبةـفي عدم تنفيذ التزاماته العق

يقع على عاتق الحارس للسيـارة الذي يفـترض فيه أنه أخطأ في حراستها لمجرد إفالت 

ضررا للغير، و ليس على المضرور أن يثبت أي شيء زمامهـا من يده، و سببت بذلك 

خالف ذلك، غير أن المدين في الحراسة له أن يدلل طبقا لهذا الرأي بأن سبب إفالت زمام 

 في القول إال أن مازو في األخير رجع. 48السيارة من حراسته مرده سبب أجنبي ال يد له فيه

كون بصدد خطأ الحارس في نا للغير  ليس في كل الحاالت التي يحدث فيها الشيء ضررهبأن

ادية مالرقابة المن الحراسة، إنما هناك خطأ في الحراسة في كل مرة يفلت زمام الشيء فيها 

 إال أن تفسير قيام المسؤولية على أساس إفالت زمام الشيء من الرقابة المادية 49للحارس

، إذ 50ا و انتهى إليهاكما بـدأه" مازو"للحـارس، ما هو إالّ نتيجة واحـدة رجع إليها 

االلتزام بتحقيق غاية ال يتحقق إالّ إذا تحققت الغاية منه، فإذا لم تتحقق الغاية بمعنى إذا فلت 

زمام السيارة مثال من يد حارسها و أحدثت ضررا للغير، هذا الضرر كان سببه الخطأ في 

الفكرة للنظرية الحراسة، و ما هذه النظرية في األخير سوى نظرية تؤسس أو تحمل بذرة 

، و من ثم فهذه الفكرة "خطأ ضار"الموضوعية و المتخفية في بدايتها وراء فكرة الخطأ، 

   ".األخيرة تؤدي بنا إلى النظرية الموضوعية القائمة على فكرة الضرر

" ء بها اـالذي ج" خطأ الضار " ة للحارس ـة الماديـيار الرقابـولكن أال يؤسس مع  

  .؟الشخصية/  المسؤولية الموضوعيةقيام القول بإلىرية و أنصار النظ" مازو 

  المطلب الثاني

  المعيار المادي لنظرية الخطأ في الحراسة
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يعتبر الحارس مسؤوال متى فلت زمام السيارة من تحت يده ، و سببت ضررا للغير  و لذلك 

ك بسبب فإن الفعل الضار ينسب إلى السيارة ال إلى حارسها، و الذي يبقى مسؤوال عن ذل

  .خطئه في الحراسة هو الحارس 

  الفرق بين فعل السيارة و خطأ الحارس -أوال   

 فإن ذلك  من يد حارسه و سبب ضررا للغير"رةالسيا"إذا فلت زمام الشيء غير الحي   

ء غير يعد إخالال بااللتزام يقع على عاتق الحارس باعتباره مخطئا في حراسته على الشي

- ق م س179/ ق م ج1384/1 المادة ( الحالة أن يتمسك بنصو للمضرور في هذه ،الحي

 فيكون إذن ،حيال، أو الشيء غير ن الفعل الضار هنا ينسب للسيارةأل)  ق م ج 138

هذا المعيار المادي هو ما أسس  و . عن السيارة هناعن الضرر الذي نتجوال ؤالحارس مس

ن الفعل الضار المنسب إلى ، بمعنى أراسة نظريتهم عليهأصحاب نظرية الخطأ في الح

 سببه أن  السيارة هنا لم تطع صاحبها طاعة عمياء  ـ أو أي شيء غير حي آخر ـالسيارة

 و كيف  إذن، فما معنى هذا فعلها ال إلى فعل الحارس لهاإلى و من ثم ينسب الضرر 

 بين فعلها ، و بالتالي نفرقلشيءتتصور الطاعة العمياء و غير العمياء لهذه السيارة أو ذاك ا

ان كائن حي و ـ، و اإلنسداث الضرر للغيرـا في أحمبب أي منهـو خطأ الحارس و المتس

حروسة ؟ و لعل الفرق بين فعل اإلنسان كحارس و فعل السيارة المالسيارة شيء غير حي

ع الشيء لذلك يرى أنصار هذه النظرية بأنه إذا أطا. وليةؤمن قبله فرق في طبيعة المس

إنما ينسب إلى الفعل الخاص ، مياء، فإن الفعل ال ينسب إلى الشيءحارسه طاعة ع

  المادة و ليس1382  المادة و تطبق عليها،51ولية شخصيةؤ ومن ثم تكون المس،ولؤبالمس

  .ق م ف  1384

 و ؟ولية المترتبة عنهاؤعمياء تنفي المسلكن هل في طاعة السيارة لحارسها طاعة   

قائمة مسؤوليته على أساس ية يتحملها الحارس المطاع البالتالي نكون أمام مسؤولية شخص

  .؟ية تحقق اإلنصاف بالنسبة للمضرورولؤو هل هذه المسف .م. ق1382 المادة

، إال سان في كل الحاالت عن فعل اإلن ليس مستقال آخر،إن فعل السيارة أو أي شيء  

 أن الشيء ال يمكن أن  و حيث،إذا كانت هناك قوة ال يستطيع اإلنسان ردها أو التنبؤ بها
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ه و يعطيه الحياة التي ـ يحركاون من ورائه إنسانـررا للغير دون أن يكـيسبب ض

، هذه الحياة هي القوة في الشيء و هذه القوة تتجاوز قوة اإلنسان و قدرته ، فيصبح 52تنقصه

في فعل الشيء و باألحرى السيارة هنا فعال مستقال  عن فعل اإلنسان الذاتي، ويظهر ذلك 

الحوادث التي تحدثها السيارات خاصة المقودة منها بحيث أن قوتها قابلة ألن تفوق قوته على 

  .الرغم من أن قوتها مستمدة منه أي من اإلنسان الذي يقودها

 مارا يرى وحين فائقة، بسرعة بها يسير التي السيارة قائد أن من ذلك على أدل وال  

 محاوال السيارة، على التامة للسيطرة أمكن ما بكل فيقوم تحاشيه، ويحاول الطريق، في

 لها السائق أن حيث المناسب، الوقت في إيقافها وبالتالي فيها يتحكم أن يقدر ال فإنه إيقافها،

 أعطاها فائقة بسرعة يسير كان ألنه عليها السيطرة وفقد يده من السيارة زمام فلت قد هنا

 وتلك يقودها، الذي اإلنسان قوة تتجاوز قوة رةللسيا أصبح أن ذلك عن فنتج للسيارة السائق

 فلو أن السائق للسيارة .53المناسب الوقت في السيارة إيقاف عدم في تسببت التي هي السرعة

كان منتبها و حذرا و مراعيا في ذلك القوانين المتعلقة بالمرور، لما حدث من السيارة 

 له، مطيعة ز ذلك فإن السيارة تصبح غيرأضرارا بالنسبة للغير ، و مادام السائق لها قد تجاو

 األوان فوات بعد إال ،السيطرة تمام عليها السيطرة يمكن ال اندفاعا مندفعة تكون حينها أن إذ

 له السيارة طاعة بالتالي و الحذر و التبصر سلوك الحارس راعى إذا للضرر،أما وإحداثها

 الخطأ ذلك عن مسؤوال لحالةا هذه في  يكون وعليه الخطأ ذلك عن مسؤوال يكون فإنه

 ).الضار الخطأ(الضرر في والتسبب

ولكن متى نفرق ما بين اعتبار أن السيارة قد فلت زمام السيطرة عليها من يد حارسها   

 وبين اعتبارها بأن زمامها لم يفلت من يد حارسها ومن ثم 1384/1وبالتالي تطبيق المادة 

 دث في كال الحالتين؟ ما يحتمل أن يحو هذا/ 1382تطبق المادة 

ميزت بين ذلك في بواتيه بأن محكمة استئناف  " مازو"في هذا المجال استدل اإلخوة   

ت زبأن قائد السيارة فوجئ وتجاو« يه والذي جاء ف18/02/192554حكمها الصادر بتاريخ 
                                                 

  .364- 348 و آ6�L ص 245د ���5د baل �5:ة ا�a�5{ ا�)�hC ص  ـ  52
  251.ص-1248ا�a�5{ ا�)�hC ف - ��زو ـ  53
  

  350.  ص1246 -  ��زو ا�a�5{ ا�)�!Os –hC��G h	�s�T 41- 2-1985د ا�!�ز  ـ  54
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... سيطرته وأفلت زمامها من يده، فأصبحت سببا في إحداث الضرر) السيارة(حركة اآللة

ولية عن الفعل الشخصي ؤفإنه يمكن االنتقال من المس... هذه اللحظة القصيرة جداوفي 

مفترضة الواردة في المادة إلى المسؤولية ال )  ف ق م 1383-1382طبـقا للمادتيـن (

والتي ال يكاد اإلنسان أو قائد ،  إن االنتقال من تلك اللحظة القصيرة جدا. ق م ف1384/1

 هو أمر ،ن المسؤولية عن الفعل الشخصي إلى المسؤولية المفترضةالسيارة هنا إدراكها، م

يجعلنا ال نقدر على أن نحدد وال نستطيع حتى من أن نتحقق من ذلك، إذ كيف لنا ذلك إذا 

 ومن ظرف إلى آخر، أي حسب ،كانت قدرة التحكم في السيارة قد تختلف من سائق إلى آخر

ثم إذا سلمنا بأن هذا التحديد ممكنا فإلى .  أو ذاكالظروف والعناصر الذاتية في هذا اإلنسان

 أم ينسب إلى ،السيارة فهل ينسب الفعل إلى سائق ،من ينسب الفعل إذا وقع خالل تلك اللحظة

  ؟فعل السيارة

  

 :  المادي لنظرية الخطأ في الحراسة معيارال نقد -ثانيا   

 في بتدخلها األخيرة هذه وقعتأ ما فإذا بالغير، األضرار توقع أن منها محتمل السيارة  

 في والفعال المنتج السبب هي السيارة ألن إليها، ينسب الضرر فإن بالغير ضررا الحادث

 لم أو حارسها يد من زمامها فلت قد كان إذا فيما االلتفات من فائدة ال إذ الضرر، إحداث

 فعل بين الفصل من هنا فائدة ال يأ كذلك، يكن لم أو يقودها كان وسواء يده، من يفلت

 1384/155 المادة من األولى الفقرة الحالة هذه في وتطبق يقودها، كان الذي فعل أو السيارة

 ضررا بها أحدث أنه غير عمياء، طاعة حارسها أطاعت إذا السيارة بأن القول أن كما ،

 دتستبع ثم ومن بالحراسة بالتزامه أوفى قد لها الحارس يكون الحالة هذه في فإنه للغير،

   .ف م ق - 1382 المادة الحالة هذه في عليه تطبق إنما ،1384/1 المادة تطبيق

 حي غير شيء األصل في وهي لحارسها مطيعة السيارة بأن نتصور فكيف وعليه       

 الحالة وهي فقط، واحدة حالة في إال ذلك تصور يمكننا ال وقت، يأ في الضرر إلحداث قابل
                                                                                                                                                             

��ba &5ل �5:ة/ د- أ��4  -  ��Dr hC�(ا� }a�5346ا�.  
   365، أ�vر إ��T ا�&آ��ر ���5د baل �5:ة ، ا�a�5{ ا�)�hC ص 354 ص 1249��زو ا�a�5{ ا�)�hC  ـ  55
�S��5a E!" �Q�{ ا[v��ء ا���� ا���� ا��� �s&ث �oرا �!��� 	��5 "&ا �� ورد � SG E!" �Q�2 اj�Gi �ء 138 ا��5دة إنs �\5P ��2 ا���"&ة ا�j5s ق م ج 

  ���ادث ا�)��رات 
  ).Panet( ��C#- 108. رT���G ص- G��رك-)2 ( 
��S� &5�� v �. د -T���Gا���ه�ة ، ص -   ر �O��a 126 .148C ��  .O&ه� و
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 مادام يريد الذي الهدف إلى فائقة بسرعة ويقودها السيارة، هذه الحارس فيها يستعمل التي

 إال هي ما السيارة إذ أراده، الذي بالشخص األذى إلحاق بذلك قاصدا بيده، زمامها يملك

 تحقيق على أطاعته قد السيارة فإن وبالتالي ،غيره أو الشخص بهذا األذى إللحاق وسيلة

أو أنه كان يقودها  .إحداث الفعل الضار صداقا بسرعة ويوجهها يقودها كان ألنه،  2ذلك

فبسبب السرعة لم  بسرعة ويوجهها ولم يقصد ذلك إنما كان وراء السرعة الفائقة التي قصدها

يستطع التحكم فيها بالرغم من أن السيارة قد أطاعته في المرة األولى فسرعت ولم تطعه في 

فإذن  ، ذي كان هو وراء السرعة الفائقة لهاالمرة الثانية نتيجة عدم تحكم السائق في السيارة ال

  أيجوز القول بأن السائق في كل هذه األحوال قد أوفى بالتزامه بالحراسة؟ بدعوى أن 

إن من شأن هذه النتيجة المجحفة وغير المنصفة . السيارة قد أطاعت  حارسها طاعة عمياء 

لمتعمد، إذ أن الحارس بالمرة في حق المضرور، وال حتى في حق الحارس للسيارة غير ا

للسيارة المتعمد بواسطتها إحداث الضرر يكون أوفر حظا وأحسن حاال من الحارس غير 

المتعمد الذي أحدث بالسيارة التي كان يقودها ضررا بالغير وهو غير متعمد، إنما األقدار 

ر والصدف هي التي جعلت المضرور يسير بالقرب من السيارة المحدثة الضرر، بسبب انفجا

فكيف من العدل في هذه الحالة أن نطبق على السائق األول . عجلتها أو تعطل مكابحها مثال

المتعمد إحداث الضرر بسيارته إحكام المسؤولية الشخصية المنصوص عليها في المادة 

طبقا للمعيار الذي جاء به أنصار هذه النظرية ومن ثم نيسر له اإلفالت من ) ف.ق م1382(

ه الحالة، والقائمة على أساس وجوب إثبات الخطأ من طرف المضرور في المسؤولية في هذ

 وهذا ما يضع على عاتق المضرور عبء قد ال يستطيع في – أي في جانب الحارس -جانبه

 كما أن الحارس في هذه الحالة وهو المتعمد، له .غالب األحيان أن يثبته في جانب الحارس

وهذا في . الرغم من أن الخطأ في جانبه خطأ عمديأن ينفي عن نفسه الخطأ بكافة الطرق ب

 إنما يصب في مصلحة المسؤول وبينما السائق الثاني بالرغم من أن ،غير صالح المضرور

 ق م ف، وهي المتشددة 1384/1خطأه غير عمدي تطبق عليه األحكام الواردة في المادة 

المفترض الذي ال يقبل إثبات بمقارنتها مع األحكام األولى، وهي القائمة على أساس الخطأ 

، وهذه 56العكس إال إذا استطاع أن ينفي ذلك بواسطة السبب األجنبي الذي ال يد له فيه

                                                 

 ا� P �P�4 9^ ا�5*�ور  ـ  56Lأ��9ر ه TC ء�a يLا ا�Lي "&ل ه{	�Qa ��� �Qa أ�nى ، ] 3	� ��r` ا���رس d�� ا�5O�5& إ�&اث ا�*�ر،� إذ 

	 ،���jا� h)�(ا� ���a �	 _\Oت ا��S[2 إS�P i اض��	ض ا��D5ا� {�� ا���\�^ ��)� ا������ أن ا���} ا�5O&ي 	� ���a ا�)�(h ا[ول أV!C  د��2 
(5!�x(5ا� ���a �	 {�� أن SjP# ه� ا���� ا�i�:ام zP�O���C إزاء ا�5*�ور و��هh آ�ه2 ا�5*�ور � #!DP E��  5&يOا� {�ول، C� x �5ول 	� ا��


 ا��Lه �	5*�ور !� `!r]ا��5دة �ا h�S�s ق م ف��1384/1 ه� -  
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لكن ماذا يجب على . األحكام في صالح المضرور نسبيا بمقارنتها مع األحكام السابقة مرحليا

  .المضرور من حوادث السيارات إن يثبته طبقا لهذه النظرية؟

  

  

 

  

 الثالثالمطلب 

  

 ثبوت إفالت زمام السيارة من يد حارسها

 

 يد من أفلت قد السيارة زمام أنب يثبت أن ر طبقا لهذه النظريةالمضرو على يجب  

 وال خطأ، ارتكب قد الحالة هذه في السائق كان ذلك، إثبات المضرور استطاع فإن حارسها،

 ال أجنبي بسبب حدث قد الضرر أن أثبت إذا إال نفسه، عن الخطأ هذا السائق ينفي أن يمكن

من جهة قد سهل ... غير أن هذا الرأي الذي جاء به أصحاب هذه النظرية .57توقعه يمكن

طبقا للمادة للمضرور ولم يلزمه بأن يثبت الخطأ في جانب الحارس كما كان الشأن عليه 

  ، إنما من جهة أخرى قد صعب عليه األمر حين ألزمه بإثباتق م ف 1383،  1382

، باإلضافة إلى وجوب إثبات المضرور بأن زمام 58وليةؤلشروط التي تتحقق بها هذه المسا

   . وهو هنا السائق لها لها من الناحية الماديةحارساللسيارة هنا قد أفلت من يد ا

إن هذا أمر من شأنه أن يرهق كاهل المضرور إذا طولب منه ذلك، ثم إن إثبات   

 سائقها المادية طبقا لهذه النظرية، ما هو في الحقيقة إال إفالت زمام السيارة من يد حراسة

                                                 
��زو ـ  57 - hC�(ا� }a�5ل432 - 431 ص 1319 ا��% ��� :  

«La victime qui se prévaut des articles 1384/1 et 1385 doit établir que la chose a échappé au contrôle matériel, a la 
direction au sens matériel de son gardien» 

���5د baل �5:ة/ـ أ��4  د hC�(ا� }a�5367.  ص- ا�  
�س ���o"� وه� و%�ع ا�*�ر، دون أن �QS� Pا أو �O$Pوا �s 6�LC# و�}ة s}]�� ا���} و��� "!E أxGوا������ أن هixء GxP)�ن � 3Q�P�4 %��م ا�5)


 ا�5)L9&د هC � و%�ع ا�*�ر ��5 آ i�� 5;�د ��9ل ا�*�ر، إذ� #SjP �Gا���ا �	 {��E O ا���ل C}ن ا�� �� i3، وإQأذه�� E!"x &% دام��و���، و
� ]3 و�LQ� ��Sا ا��أي �\�ن أ��م - �)��رة أو ا�$�ء �9Cرة "���و%{ ا�*�ر 	�a�� b �!5*�ور [ن C #SjP}ن ز��م ا�� ر%��Q�)�G �C و� #!	 &% 

2r�� 2�9�s.  
��9در ا�i�:ام،ج- ا��G�� 	� �vح ا�����ن ا�5&��: ا�&آ��ر "S& ا��زاق ا�) �Qري ـ  58 1�OS� 2-1964 ة��	734  ��Dr 1240..  
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إثبات للخطأ في جانب الحارس لها، وهذا ما يعود بنا إلى تطبيق القواعد العامة الواردة في 

 والتي هجرت في هذا المجال خاصة منذ التطور الذي -)  ق م ف1383-1382(المادتين 

" مازو"غير أن . الذي أعقب ذلك1384/1 وليس تطبيق المادة - حدث بظهور السيارة

  بأنه  59يستدرك القول حين يذهب ليقول

حينما يكون االلتزام بتحقيق غاية فإن المضرور في هذه الحالة يكفيه أن يثبت بأن «  

الغاية لم تتحقق، حيث أن القانون يفترض بأنه إذا لم تتحقق الغاية فإن ذلك يرجع إلى فعل 

 ويكون على هذا األخير أن يثبت السبب األجنبي لكي -"سيارةوهو هنا الحارس لل" المدين

 في 1385، 1384 ويستدل في ذلك بالقضاء الذي طبق المادتين »وليتهؤيتخلص من مس

، أي أن إفالت زمام السيارة في مثل هذه الحالة من يد حارسها هو 60مثل هذه الحاالت

ه راجع إلى خطأ السائق، وليس له إخالل بالتزام قانوني ومحدد واإلخالل به يفترض فيه أن

أن ينفي ذلك إال بواسطة نفي العالقة السببية بين الخطأ الثابت والضرر أي أن ذلك مرده 

سبب أجنبي، وبذلك نكون أمام افتراض السببية وليس افتراض الخطأ، وهذا االفتراض ال 

 عن المسؤولية النظرية هذه أنصار يقيم المفهوم وبهذا .يمكن دفعه إال بواسطة السبب األجنبي

 وال ،الضرر حصول لمجرد يثبت الحراسة في الخطأ بأن ويرون الحي، غير الشيء فعل

 رقابة من الحي غير الشيء أو السيارة زمام إفالت بأن يثبت أن في للمضرور حاجة

 .61حارسه

 أحكامه حيثيات من الكثير في بها ونوه وطبقها النظرية هذه ساير قد القضاء أن كما  

 حارس ضد 1384/1 المادة عليها نصت التي المسؤولية قرينة  "أن معظمها في  ترى لتيا

                                                 
  .364.  ص394/ف.  و439.  ص451/ف.  و563.  ص538. ا�i�:ا��ت 1978ط 2دروس 	� ا�����ن ا�5&�� ج " ��زو "  ـ  59

(�
و��� ا���رس، إذ و�5P TOo]2 وo{ ا��O�5%& ا�Lي P!�:م ��C�:ام ��&د وxوLPه� ��زو C}ن ا���} 	� ا���ا��O�i �D\P ،�Gد  LD P i L�D s م&O	 ،     
�} وآ�ف ����م ا�5)n �S�OP ام ا��5&د:��iاxS� ���&5ا� ��و ا��5دة ��1147 �!�5دة و� ،�(��Dا�����ن ا�5&�� ا� ��� م178 �P;�ز ا�Dsiق "!E أن « ج. 

� �OSs ا���دث ا��a�D5 أو ا���ة ا���ه�ةP&525 ا���P.  
(� �Pأ �� �P&5ء ا��D"إ E!" ق�Dsiز ا�;P 6�Lـ وآxا T��n �� T$d أو "" {$ P �� iي، إ&%�O�ا� T��;)�d ،3�� أ�T و��� E!" �s��s "&م D s�L ا��:ا

� ا�5)� 
� أن P$��ط إ"�DءP&5!� ز�;Px Ts��� 3Q	� D s�L ا��:ا&��(P ص��vأ �� }�P يL3 ا��ا�;) {�� ا���، وا��" �5a� ا� ��و�. 
� ا�5)��2 آ�v 2ط �D"Y�C �*�Pء SPـ وx��� ا�25O ا�aYا" �5a� ا� ��و�«. 

��زو"أ��4 	� ذ�6   "hC�(ا� }a�5431. ص1318.ا� -��Cد�ن، و آ� �"�SG]30 ص 1930ا�!�ز ا - T���Gن ر�(�C 178.  
 !Os�h 69-2 – 22- 1932ا�!�ز .  د1932��\�C �5ر _P	� �D��a : ، واورد 	� اi&�Giل "!E ذ�5636 ص 538/ا�a�5{ ا�)�hC ف" ��زو"   ـ  60

��i"jP ت ذ�6 أن�S[Y �D\P Tأ� ��d ،أن ا�$�ء %& أ�&ث ا�*�ر #SjP ا�5*�ور أن E!" إن �C�;Pإ bn&s 2 ا�$�ءn&s إذ أن ��	2 ا�$�ء n&s Tأ� #S
����ض «.  

  .1239 ص S"/734& ا��زاق ا�$�Qري  ا�a�5{ ا�)�hC ف.  وآ6�L د431ص -1 ه��� 1315ف " ��زو" أ��4 	� ذ�6
  SjP# ا���} 	� ا���ا�G �5;�د و%�ع ا�*�ر:  ��� ��Pل46 رT���G ص - ��)�ن ـ  61

 La faute dans la garde est prouvée par la seule réalisation du danger. 
 �	 T� h�!Os �	 ��C&-25- 1-  �1942!�ز داـ رو�	ص -  دا T���G171 ر. 

  . و�� !P�189�Q ض 191/  ا[�\�م ا����r ف- و��� ا��&5��x د G!��5ن ��%_ ا�5)- 
��  و1229  ص  733/ا�a�5{ ا�)�hC ف   –"S& ا��زاق ا�) �Qري /   د- 515 ص �P�4�559 ا�i�:ام ف  �\5# أG �C��# ،/ د�Q�!P.  
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 االستعمال سلطات تقابلها التي بالحراسة االلتزام أساس على قائمة الحي غير الشيء

 . "62الحارس تميز التي والتسيير والرقابة

بتاريخ غير أن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقص الفرنسية في حكمها الصادر   

 السابقة الذكر كانت متحفظة من هذه النظرية Jand’henr في قضية جان دير13/02/1930

يرى بأن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقص الفرنسية قد أخذت " مازو" أنإال" مازو"التي قال بها

ولية ؤ  تربط المس1384/1بنظرية الخطأ في الحراسة بشكل ضمني حين قررت أن المادة 

اض الخطأ وأحلت شيء ال بالشيء نفسه ومن ثم غيرت لهذا السبب اصطالح افتربحراسة ال

  .63وليةؤمحله افتراض المس

 وليس 64ةي الفرنسية في الحقيقة كانت متأثرة بنظرية تحمل التبعض أن محكمة النقإالّ  

وحتى أن أنصار نظرية تحمل التبعة في " مازو"بنظرية الخطأ في الحراسة الذي يقول بها 

لمقام راحوا يهللون لبداية النهاية لنظرية الخطأ التي تجاوزها العصر ولم تعد أساسا هذا ا

، غير أن محكمة النقص الفرنسية لم تكن 65ولية عن األشياء غير الحيةؤقيام المسصالحا ل

لديها الشجاعة الكافية ألن تذكر في حكمها ذلك وال بعده بأنها تأخذ بنظرية تحمل التبعة في 

 أنها تنتهي في كثير من أحكامها إلى النتائج التي تنتهي إليها هذه ، إال66حاالتمثل تلك ال

 خاصة منذ أن بدأت تستعمل مصطلح المسؤولية بقوة القانون بدل استعمال مصطلح ،النظرية

  .افتراض المسؤولية 

                                                 
 دا�!�ز �� 1942	3�S5 و �nw	� �d 1943 -1 -103-زP# دي ��C�T - 2- 1- 1943-  دا�!�ز - �� 1941	�S5 �24\3 ا�&ا(�ة ا��&5�� C��ر�P  ـ  62

 �"�SG]6-145- 1-1947ا��s h�!Os      
Tonc �	 �nwي 8 و��  29- 1-1945 دا�!�ز 1944 

 6!s 2j�� ا[�\�م ا����rآ�5 وردت � ��jآ �	 
b"أ ���ا���:  
 �Pر��C ���&5�29\3 ا�&ا(�ة ا� �S5(P1947 د �"�SG]127-1- 1948 دا�!�ز ا- �Pر��C ����jا� ��ة ا�5&��)261-1957 دا�!�ز 05/01/1956 �\3 ا�&ا 

�)« !Os�h روC�� و%& �aء 	� هLا ا��\3 �D� s iو T " iوx(� 24P وإن ذ�6 ا�$�ءxiإ T��� }%�s ����\�� T آ2 إ E�!s &% T�إ� TC &Q" يLأن ا� #S[إذا أ 
�� ا�5O�Giل "!E ا�$�ء ا�Lي !G T� #آ�� ، �Gا���ا T�ي ا���!# إ�Lا إذا آ�ن ا���(: ا��j�SP ع أن�o�5ة ا��*% E!"و ،T[&�P أن �\5P يLا�*�ر ا�


�r� " 2آ �	 T�C�%ر ��!Gا�*�ر و �SG.  
و��� ا�5 �9ص "!��Q 	� ا��5دة xا�C »(5�� و%& �aء 	� ��j��ت ا��\3 أند !Os�h رو- 1954 دا�!�ز ا[�a 1953 �"�SGان 29ـ ��\�C �5ردو 

1384/1�Gا����C �����% ام:���C لbnYا �" �� s  «.  
���C�G و��� �x& ا	��اض ا�5)�أ��4 	�  ـ  63�   G �!" �!"98!��5ن ص / و آ6�L 	� ا�a�5{ ا�)�hC د 26ص ا���S هLا   
   97...  و�� !P��Q 88. ا�a�5{ ا�)�hC ص-"!� "!� G!��5ن.  د  ـ 64
  .�G�a1930 -25ان 	� !Os�h  دا�!�ز ا[�SG"� :  أ��4 آ6�L- 98- 97.  ا�a�5{ ا�)�hC ص–"!� "!� G!��5ن . د ـ  65

���5د baل �5:ة ا�a�5{ ا�)�hC - 740.  ص695/ ا�i�:ا��ت فو2P و s��ي  6�Lأ��4 آ &P:5371- 370- 369 و�.  

 ا�s &% �5\�5 �ز"�s �Q��رات 	\��P  ـ  66Lذ�6 أن ه�*%� �� �Pاز�a�Sا� ��S��2 ا��;s �� �Q �� C Ln{s�& ا�5*�ور �����h ا�O&ا��، و� �Q � ، 

 E!" ���  3s	�Q ا���ر�G ���� اi%��9د�P وا�9 �"�اi%��9دا��أ��5G�� ا�L5��C �OS$�5ه� ا��Dدي و ��C���� ا�5)��� ا��SS(�5 	�  وا�9 �"� و
  .ا[�oار �!�5Oل

 �Q(D� ارة�% �	 �Qأ� iا��، إ&Oأ ا�&S� �Pت ��ه��P�G ~ن أ�\�م ا��*�ء وإن	6 �L� ،����5Gا��أ �Q���9� E!" }	ا&P ا��*�ء أن ��
 ا��Ds ��S��ض Lوه
���5Gا��أ ��S�� ��ف ا�� �Q�!" اء ا�*��ط�a �� �OS�25 ا��s �P�4 C Ln]ا �n�C 2 أو\$C رض�Os 6�9د آ2 ذ��%Yا�9 �"� وا E!" ة��� ا�5)�

� ا�O&ل 	� ذ�6 ا��%# �S( ��C �!5*�ور و"!E ا[2% � ���v h��s ��ا� ،�P�4 ا� 
LQC اف��"iا �2Oa ا��*�ء 	� ��%^ Y�C T� `5(P i	�9ح "
�Q�!" ��C�(ت ا��P�4 ا� ��   .أ	*2 
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ما الشك فيه بأن المسؤولية المدنية أو غيرها تتطور بالتطور الحاصل في المجتمع، مو  

ولية عن حوادث السيارات و الذي ؤص بهذا التطور في المسؤولية األساس في المسوأخ

نبحث من خالله دوما عن فكرة العدل الذي يحقق التوازن واإلنصاف ما بين المسؤول في 

حوادث السيارات وما بين المضرور الذي يكون في أمس الحاجة إلى العدل واإلنصاف في 

 الفقه والقضاء ثم التشريع يبحثون عن الصور التي ومازال كل من. مثل هذه الحوادث

يحققون بها هذا العدل في مثل هذه الحوادث، مادام أن هناك مجتمع فيه حركية وتطور في 

كل عصر ومصر، وخاصة وأن العدل واإلنصاف بين المسؤول عن الضرر والمضرور 

 أمام أساس جامد  وإال كنا،نسبي يتطور أيضا حسب درجات الوعي والتضامن في المجتمع

وهذا ال يتالءم . ال يتغير حسب الظروف والتطور الذي يحدث في المجتمع في كل المجاالت

 فال يزال التطور حاصال حول أساس ، وعلى سبيل المثال،ومن أجل ذلك. وسنن الكون

 منذ أن ظهرت هذه ،ولية الناجمة عن الضرر الذي تحدثه السيارة بصورة خاصةؤالمس

 ،ولية كما سبقؤعلى أساس سليم لهذه المسهو ما دفع بالفقه و القضاء أن يبحث و   ،األخيرة

إلى أن توصلت محكمة النقض الفرنسية إلى استعمال مصطلح قيام المسؤولية الناجمة عن 

 ومنها نظرية ،مثل تلك الحوادث بقوة القانون ومنذ ذلك الحين تهاوت النظريات السابقة

حيث تحليلها إلى أنها في الحقيقة نظرية موضوعية قائمة على الحراسة والتي ذهبت بنا من 

 مما تدلل بأن ، ولكنها كانت متخفية وراء فكرة الخطأ، وال أدل على ذلك أكثر،أساس الضرر

، مؤسسها نفسه راح بمناسبة الحديث على ضرورة العنصر المعنوي أو األخالقي في الخطأ 

 اعتقادهسؤولية القائمة على أساس الخطأ الثابت في ليثبت دون أن ينتبه إلى ذلك بأن هذه الم

 وليس على الخطأ ،ولية موضوعية قائمة على أساس الضررؤما هي في األخير إال مس

يرى ضرورة توافر العنصر المعنوي أو " مازو"الثابت في الحراسة، وللتوضيح أكثر فإن

ف عن سلوك الشخص األخالقي في الخطأ، بمعنى أن خطأ الحارس هنا للسيارة ال يختل

فإذا ما حكمنا في هذه .67ررلظروف الخارجية حين ارتكابه للضالعادي إذا وجد في نفس ا

 لكنا قد جردنا الخطأ ،الحالة على حارس السيارة دون أن نوازن سلوكه بسلوك الرجل العادي

من كل عنصر معنوي أو أخالقي، إذا قلنا بوجود خطأ في الحراسة كلما أفلت زمام الشيء 

  .أو السيارة من رقابة سائقها

                                                 
  504 ص 439 ف 1و��� ا�5&��� ج x ا�5)- ��زو ـ  67
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إن قول ذلك يعادل تماما القول بأن السائق يكون مسؤوال كلما أحدثت السيارة ضررا   

 أمام التأسيس لنظرية موضوعية لطالما اختفت وراءها فكرة الخطأ سنكون وبذلك ،68رللغي

ريات ـرت كما هجرت النظـدت من طرف الفقه وهجـ والتي انتق . 69في الحراسة

 ولية بعد أنؤ المس في هذه70رة الخطأـام فكـت تسعى إلى إقحـقة عليها والتي كانـبالسا

 حيث أصدرت 1956  سنة وذلك منذ،ولية بقوة القانونؤاستقر القضاء على قيام هذه المس

أن حارس األشياء غير " ورد فيه 18/10/1956الدائرة المدنية الثانية بها حكما بتاريخ 

 عن الضرر الذي سببه الشيء الذي de plein droit)وة القانون الحية يعتبر  مسؤوال بق

 وهكذا ......"في حراسته ما لم يثبت قيام سبب أجنبي ال يد له فيه ولم يستطع توقعه

ولية عن ؤالك ما يشبه اإلجماع على أن المسابتعدت محكمة النقض عن كل الخطأ وأصبح هن

ة وضعها ـولية قانونيؤ وإنما هي مسقوم على فكرة الخطأ،فعل الشيء غير الحي ال ت

طئ، ودأبت ـالقانون على عاتق الحارس بصرف النظر عما إذا كان مخطئا أو غير مخ

 de plein droitون ـوة القانـية منذ ذلك الحين تردد اصطالح بقـض الفرنسـمحكمة النق

  ."la responsabilité de droit"  يةـولية القانونؤأو المس

ي إزاء المضرور و من ا استطاع الحارس للسيارة إثبات السبب األجنبلكن ما العمل إذ  

وليته وال يعوض المضرور طبقا لهذه النظرية القائمة على أساس الخطأ في ؤم تنتفي مسث

 الحراسة؟ واألمر هنا معقود على وجوب حماية المضرور والبحث عن حقه في التعويض؟

  .أو لذوي حقوقه من بعده؟

                                                 
�. د ـ  68� v ��S� &5�-hC�(ا� }a�5ا�5)-  ا� xء��v]ا �   .279 ص 1957 ر���G دآ��را
 ���ق ا���ه�ة - و��� "
  257- 1- 1942. � روC�� T� ��C 	� ا[�SGع ا������ ـ  69

� ا��)!��QC 3 وi إ%��� ا�5)- ) ـ  70\5P i ������Cت و�oا"��ا �� �P�4 ا� 
Lه ��P �5�	 T�إ� � %��s �� Eإ� �	�oإ x��ادث و��� �" �5a� ا� 
�Q�] �Q�!" رات��ا�):  


 ا[n��ة �!*�ر، وهLا OP � أن ا�5)- 1Lث ه&�s 5;�د أن� �Q�)�G &P �� �Q���و��� ه � ��s iم "!Ds x E��ض أن ا�)��رة وه� �vء d�� �� %& 	!# ز
� ر%��C ��ر�QG ا��5دC �P&��2 و%�ع 	\�ة ا���} إ���s �5م "!E أ�Gس ا�*�ر، ��2 ذ�6 %�(& ا�)��رة ا�Lي P �م 	�ق ا���5د، 	~�ن ز��م ا�)��رة %& أ	!# 


 ا�5)Lن ه~	 T�!"ا�*�ر وx{�  .و��� ��s iم "!E ا��
� ا��	�ء TC دا(�5، - 2\5P i 6وذ� �Pا��5د TGر�� �C�%ر �� #!DP م ا�$�ء�����*�ه� "&م �sك ز �P�d h����C ا��:ام E!" م��s �P�4 ا� 
Lن ه{C إن ا���ل 

P ^�رةإذ آ��(& ا�)�% {�n Eع ا�*�ر إ��aإر �� اD�i;�ر وا��� �QSS(C و%{ ا�*�ر �LQا ا�$�� ، إذ  إ.5\� �Q�!;" } 5P أن ��n]ا اLه }��(P 3� ذا
���C إ�&اث ا�*�ر �	 �SSG #ر وا��� آ���;D�iا �� �Q�!;" } 5P أن ��n]ا اLه }��(P 3� رة إذا��(& ا�)�% {�n Eع ا�*�ر إ��aإر T�!" ^�آ &aو �� 

��"�T أن P�; � ا���دث�G�C ا��4وف ��5 آ�ن _D� �	 رة��(& ا�)�% ��d �nأ ��v  
��دا�# ا�)��رة ه� ا�)�S 	� �&وث ا�*�ر و�2j ذ�6 1384/1 آ�5 أن ه �ك ��iت � hS	��Q ا��*�ء ا���D)� ا��5دة-  {�� ا��" �Q�	 ��SP دون أن 

 �	 ����jا� ��ي �02\3 ا�&ا(�ة ا�5&����S�h ا��5دة  ا��1968�C #*% �1384/1 ��v �Q �� ����� ا��5ور و�:ل � 	� ا����� ا��� 	�` �C �QCب ا�)��رة 
 b	ء، أ��5" �"�� TGب %& أ��ع ��ر�S2 أن ا�C ،TGر�� &P �� T���	}�&ث �oرا ��اآ� درا�9s �aدف ��ور
، و��� أن �Cب ا�)��رة ه � �DP 3!# ز


 ا���ادث ا�*�رة دون %���E!" �Q أ�Gس ا���} وه� 	� آ2 ا[��ال أr!` و��� ا�h�Px&5 إذن أن ���ل C}ن ا�5)Lه �	س ا�*�ر �Gأ E!" �5)�% ���
{��E!" �Q أ�Gس ا����% ��  �!5*�ور 

 ����jا� ��ذ�6 ا�&ا(�ة ا�5&� �	ي 2 أ��4 ��  .721-1968 ا�5;!� ا�9D!�� �!����ن ا�1968 ��&5 
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 من خاللهولية يجب تعويض المضرور ؤعلى أساس أخر لهذه المسجب البحث لذلك ي  

 الموضوعية التي نتطرق وحمايته في كل األحوال، ولعل ذلك ما يمكن أن تؤسس له النظرية

  .الفصل الثانيإليها في 
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  الفصل الثاني 

  أساس المسؤولية المدنية وفق النظرية الموضوعية

ولية المدنية عن حوادث السيارات في بدايتها على أساس الخطأ المفترض ؤ المسبنيت  

أوال كخطأ قابل إلثبات العكس، ثم على أساس خطأ غير قابل إلثبات العكس إال بإمكانية 

دحضه بواسطة السبب األجنبي، إال أنها في مرحلة الحقة قد أقيمت هذه المسؤولية على 

ولية قد قامت ؤبالحراسة، ومجمل ذلك أن هذه المسي االلتزام أساس الخطأ الثابت المتمثل ف

على أساس الخطأ وهذا وفقا للنظريات الشخصية بصفة عامة، إلى أن الخطأ وحده ال يكون 

كافيا كأساس لتفسير قيام هذه المسؤولية، وال يقدم ضمانات وال حماية كافية للمضرور، حيث 

ع المضرور أمام استحالة حصوله على التعويض أن إثبات الخطأ في غالب األحيان كان يض

وبالتالي فإن تلك المحاوالت لم تفلح كليا في إنصاف المضرور خاصة مع بداية ظهور هذه 

  .ؤولية الناجمة عن حوادث السياراتالمس

 عليه تقوم أخر أساس على البحث إلى يميالن والقضاء الفقه من كل جعل الذي األمر  

 خالل من سنرى كما) الخطأ (السابق األساس يسند سندا األقل على يكون أو المسؤولية هذه

 عن نشأ فعل كل أن إلى مؤداه والذي ،عنه نبحث الذي األساس لهذا وطبقا ثم ومن البحث،

 سواء الشيء ذلك حارس عنه يسأل أن يجب اضرر عنه وتسبب ،عامة بصفة حي غير شيء

 المضرور أن في األساس هذا على تبيتر وعليه مخطئ، غير أو ،مخطئا األخير هذا كان

 الموضوعية ةللنظري وفقا وهذا ،أصابه الذي الضرر أساس على الحاالت كل في يعوض

 .سبق كما الشخصية ةللنظري طبقا الخطأ أساس على وليس عامة بصورة

صلح ألن تقوم عليها المسؤولية  الموضوعية تةا هل األسس التي جاءت بها النظريفإذ  

  يارات، ومن ثم توفر الضمانة الكافية لحماية المضرور؟ حوادث السنع

بحث على أساس أخر تستقيم أم أن األمر نسبي في البعض منها فقط، ومن ثم ينبغي ال  

  .ولية على ساقين هما الخطأ الضارؤبه المس
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وصول إليه من رأي في هذا من سرد هذه النظريات وتحليلها ومناقشتها يتبين ما نود ال     

 نظرية تحمل التبعة و نتبعها بنظرية ، ولعل أول نظرية نتطرق إليها في هذا هيعالموضو

  :الضمان
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 المبحث األول

  

   التبعة نظرية تحمل

أقامت النظرية الشخصية المسؤولية المدنية على أساس الخطأ ، إال أن هذه النظرية قد      

اها أنها ال تحقق المصلحة المرجوة للمضرور ، تعرضت إلى جملة من االنتقادات ، مؤد

خاصة مع ظهور اآلالت الميكانيكية و الكهربائية ، و منها في هذا المقام السيارة ، و بالتالي 

أستعيض عن فكرة الخطأ كأساس لقيام المسؤولية بفكرة الضرر ، و فكرة الضرر لقيام 

نظريات موضوعية و منها نظرية المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات  تتضمنها عدة 

   . 71تحمل التبعة

 األول المطلب

  

 أساس النظرية

  

 المسؤولية المدنية  عن حوادث السيارات تقوم عن الخطأ طبقا للنظرية إذا كانت       

الشخصية ، و ما يترتب عن ذلك من ضياع لحق المضرور في التعويض فإنه في نظرية 

  .لك على أساس الضرر تحمل التبعة تقوم المسؤولية عن ذ

وفقا لهذه النظرية فإن حارس السيارة يسأل عما تحدثه سيارته التي تحت        و عليه و 

حراسته ويلزم بتعويض الغير عن األضرار التي أصابت هذا األخير من هذه السيارة، دون 

 ومن ، الحاجة إلى البحث عن فكرة الخطأ، حيث أن السيارة مرتبطة بمخاطر قد تنشأ عنها

ثم فإن حارسها يتحمل مسؤولية المخاطر المرتبطة بها، كما يتحمل مسؤولية المخاطر 

في سبيل القيام بمصالحة المختلفة بواسطة سيارته وهذه المصالح ال   72 المرتبطة بشخصه

                                                 
7171- �o �����PYا ��O%ا��ا �Gا��4وف أ�\�ت ا�5&ر �Q�*�%ورة ا�o ى�G م�QD5ا ا�Lه �	 �C��Oا� �P&�s ��ورة ا���} 	� ا�x(5و��� ا�; �(�� ، و 

��5 ه� "!E ا�x(5و��� . اaY��5"�� ، و ا��� �Osد �D��C(&ة أE!" �G�G ا�5;�5{  �jأآ ��ا�5&� ��و�x(5ا� E!" T�b*C Enم %& أر�QD5ا ا�Lأن ه ��d

 ا�D\�ة C}ن ا��zP�O 	� ا�x(5و��� ا��&5�� ���Dr T� #( ا��C��O و "!�P T;� إE!" T���G ا�x(5و��� ا�5&��� ، و ا�; �(�� ، ��� �Pى zOC أ��9Lر ه


 ا�D\�ة اG�5&ت �25�s �P�4 ا���OS أ�Gس و�aده�Lه �� .��C���� ا�OS�Gد %���E!" �Q 	\�ة ا���} و 
  و �� !P��Q 76- 75 ص    64 ف 1��زو ، ا�x(5و��� ا�5&��� ، ج : أ��4 

���ر�� 	� ا�������� ا�)�ري و ا�;:ا(�ي ، ر���G دآ��را
 	� ا����ق /  و آ6�L أ��4 	� د �Gرة ، درا��رس ا�)��� ��ا�5&� ��و�x(5ة ا��%�C �!"
��O د�$h ص 1998�a 252 �46 أ��Lو آ �Q�!P ����a)��� ا���Oد و ا�x(5و��� :  و  ���G، ر ���5"�aiر ا��n]س ه & ، ا�	د �O��a ا����ق ��آ!،

� n&ة ا�;:ا(� ، C ^G�P2005/2006 25 ص �Q�!P ��   و 
72 - (� 25��P أن �;P �!�" ي أو&(a لb�n�C T�C�rY �;��� و%�ع ��دث �	 �S(�Pرة و��د ا�)��P يLإن ا���رس ا�x���5ا� ��و��  ��Ss�5ا�

(� 25��P �5آ ،T�9�$Cxd ء�$��C رة أو��(��C ��Ss�5ا�����5 ا� ��و���  �� ا��� �9Cرة "�
  .��Dr338 – ا�a�5{ ا�)�hC  "�5ري 	���� /د:  أ��4 	� ذ�6- 
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تنحصر في الفائدة المادية التي يجنيها الحارس أو القائد للسيارة في مثل هذه الحالة، إنما 

 لطاقات التي يستعملها هذا الحارستشمل كل ا

، وقد تجمع حول هذه النظرية 73معنويةال ه بصورة عامة في سبيل تحقيق مصالحأو اإلنسان

 ودار النقاش المحتدم فيما بينهم إذ يرى أنصارها في وجوب تأسيسها ،أنصار ومعارضون

اء كان على أساس فكرة العدالة التي تقتضي تعويض المضرور عما أصابه من ضرر، سو

، وكان أول من تلقفها من هؤالء 74الفاعل وهنا الحارس للسيارة مخطئا أو غير مخطئ

  . "Josserantجوسران "و " Sallierسالي "األنصار هما الفقيهان الفرنسيان 

في  "  Faute" إلى القول بأن عبارة الخطأ  "  sallier" وفي هذا المعنى يذهب سالي   

 وبذلك 75ال تنقص من المعنى الذي ورد في عبارة عمل م ف ال تزيد وق1382المادة 

و عليه توسع  .استبعد فكرة الخطأ وأقام المسؤولية فيها على أساس فكرة المخاطر بوجه عام

في مضمون هذه النظرية وصارت عنده تشتمل حتى على األضرار الناجمة " سالي"الفقيه 

  .76ربه الغيا سبق الكالم والذي يصيب عن الفعل الشخصي للمسؤول كم

هذه النظرية وأقامها على أساس " Josserandجوسران "كما أسس الفقيه الفرنسي        

على مسؤولية " والتي تنص 1384/1الفقرة األولى من المادة  ورأى بأن .77موضوعي بحت

هي الدالة على ذلك، وبذلك عزل هذه الفقرة في الجملة " المرء عما في حراسته من أشياء

. 78 فق م1383  -1382 عن النصوص األخرى في المادتين1384/1المادةاألخيرة من 

 ة الضرر وال تمت بصلة إلى النظريولية المدنية عنده تقوم على أساسؤوبذلك فإن المس

                                                                                                                                                             
 - 6�Lة /د:  أ��4 آ�%�C �!" –��Dr  ، hC�(ا� }a�5252  ا� �Q�!P ��  ر و 

�� �!savatier " (5"أ��4 	� ذ�6 ا��D�s�DG T�T ـ  73�Oا���ا"& ا�x TPد����Y، ا�5;!� ا��ا�5&� ��رت29 ر%3 1934و��v،  ، أ����	ا�&آ��رة "�5ري  T�إ� 
 ��Dr hC�(ا� }a�5338ا�.  

�!� 	� ا�5;�5{، ���  ـ  74�Oا� ��S���C h!O�P �5�	 �r�n ��G��G ا&OC �P�4 ا� 
LQ� E�
 اvi��اآ� 	� ا�����ن %& �r 	� هLا ا�E� 5 وأ"�;siآ�5 أن ا
h����� �Q�Pد{s �;P ^)و�� iا����ق إ 
Lه ���9!�� ا�;E!" �;P �"�5 ا�x(5ول "!E ا�*�ر أن �Pى C}ن ��	�اد ���ق و h����9!�� ا�;�5"� و�� 

���� ��d أو ����� T�	 ولx(5اء آ�ن ا��G ض ا�5*�ور�OP.  
�� و "S& ا����3 "���، ا�x(5و��� ا�5&���، ا���9���P وا��P&�O: أ��4 	� آ2 ذ�6 �" ��(� - ����jا� �OS� : 178	��ة  –  ، دار ا��O5رف ا���ه�ة1979 ا�

��Dr 151 ،132.  

 .��1897ادث ا�25O وا�x(5و��� ا�5&��� "�م "أ	\�ر
 s!6 	� آ��ب �nص �s# " �ان " sallier" "�ض ���G ـ  75
salieller : les accidents des travail et la responsabilité civile 1897. 

���G h!�� و�� �\3 ��\�5 ا� �z ا���D)�� ا��9در sallier " �C" و%& إ���P�1896ر ��d ا�$�ء �Gا�� E!" ���&5ا� ��و�x(5ا� T�	 ي أ%�مLوا� 
� ا�2OD ا�$�� ���S �!�5دة " ���Oا"& ا���!� �QO*�P hC�(ا� �	أن آ�ن ا��*�ء  &OC ،_\Oت ا��S[2 إS�P i يLا� {� 1383 - 1382ا��� "!E أ�Gس ا��

  م فق 
Voir - jean carbonnier- théorie des obligations presse universitaires de France 1ére édition Paris 1963 n°192 p.418 

��-  ا�2OD ا�*�ر، ا�x(5و��� ا�5&��� ا��)3 ا[ول- ا��ا	� 	� �vح ا�����ن ا�G :��&5!��5ن ��%_: أ��4 ـ  76�Oا[�\�م ا� - �(�، 1988 ا���OS ا���
 ��Dr م ا���ه�ةb(ا� �OS��120  

  1897ا�Lي �$�
 "�م " و��� "� ا[v��ء d�� ا����xا�5)"أ	\�ر
 	� آ���G�aJosserand  " TCان “"�ض  ـ  77
Josserand : la responsabilité du fais des choses inanmees 1897 

��O ا���ه�ة : دآ��ر ��5& ا��!��: أ��4  ـ  78�a ق��� ،
�� ا[��vص، دآ��راb(C ام:��b� ���Oا� �P�4 1989ا� ��Dr 64  
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إلى أن الحلول التي لجأ إليها القضاء " جوسران"ويذهب أ الشخصية القائمة على أساس الخط

لول مؤقتة ال تفي بالغرض المطلوب في تحث ستار فكرة الخطأ ما هي إال مجرد ح

من جراء الضرر الذي ، ولية وهو إنصاف المضرور وضمان حقه في التعويض ؤالمس

المسؤولية تلك على   وال يحل ذلك المشكل إال إذا أقمنا.أصابه من فعل الشيء غير الحي

  .79رية تحمل التبعة بدل نظرية الخطأأساس نظ

طبقا ولية عن األشياء وأقامها على أساس قانوني ؤوبذلك أسس الفقيه جوسران للمس  

، غير أن جوسران لم يشأ أن يتوسع في هذه النظرية إنما أقامها 80 1384/1لنص المادة 

على أساس األضرار الناجمة عن فعل الشيء غير الحي ولم يعممها لتشمل األضرار الناجمة 

  .عن الفعل الشخصي كما ذهب إلى ذلك سالي

نظريتهم بما هيئ لهم في نظرهم بأن ل فقهاء نظرية المخاطر دللد وبصورة عامة فق  

 بأن قرينة الخطأ التي تفرضها الفقرة 1919القضاء ما فتئ يصدر في أحكامه المقررة منذ 

 ال يمكن استبعادها، وإذ ال يكفي أن ينفي الحارس الخطأ عن -1384/1األولى من المادة 

 مجهوال، غير أنه يمكن استبعادها بواسطة إثباته  وال أن يثبت بأن سبب الضرر بقي،نفسه

أن هؤالء األنصار قد كما  .وجود السبب األجنبي الذي ال يدله فيه و أنه المتسبب في الحادث

  بأن حكم الدوائر المجتمعة في قضيةتهيأ لهم 

 ، السابق اإلشارة إليه81 13/02/1930والصادر في " Jean d’heurجان دير"الطفلة   

 وقالوا بأن ذلك اعتراف من المحاكم ، عبارة افتراض المسؤولية بافتراض الخطأقد استبدل

 وهذا ما شجع أنصار هذه النظرية إلى القول بأن هذه ،82بوجود مسؤولية مفترضة بغير خطأ

  .83ولية التي أقرها القضاء ما هي إال تطبيق لنظريتهمؤالمس

                                                 
��O ا���ه�ة -���ق–ا�*�ر آ}�Gس �!x(5و��� ا�5&��� 	� ا�5;�5{ ا��r�O5، دآ��را
 :  ا��	�"���5& ��9 ـ  79�a 1978 ��Dr 446  

 ا� �P�4 وأr&ر %���ن ��ادث ا�25O 	�  ـ  80Lه Eإ� ��)� j�Gود ا&� �	 �(��Dب ا�5$�ع ا��;�G2 09و%& اP�	ور 1898 أ&r �!jP 3� يLا� �� ا[


 ا� �P�4 ا�Lي Lادث ا�*�رةأ��9ر ه����C ��!O�5{ ا�5)�(2 ا��5a E!" hS�P ن] ����r ���S&أ "� �P�4 ا� 
Lه ��  .آ�ن ه&	3Q أن O;P!�ا 
(�و��_ "!E ) ا�25O ا�*�ر(و��� رب ا�E!" 25O أ�Gس ��dx �"�o�� أن هLا اj�Gi �ء ا�Lي TC �n ا�5$�ع ا���D)� ا��5Oل، وذ�6 ��� أ%�م 

� إ�rار�
 ا� �P�4 أ�Gس ا���}، زاد ذ�6 Lب ه��rأ )�OS�25 ا��s ( �P�5ا�� �� &P:5ك ا��\�	i ا�5$�ع E!" ن��!P3  وQ�S����� أن �Pاr!�ا �
�;�iت ا�5) ���C �	 5*�ور!� �S( ��Cx��ا�� ��d ء��v]2 اO	 �  .و��� "

   ��Dr24-25ت ا���S:  أ��4 	� ذ�6 ـ  81
  .��Dr338 ،  ا�a�5{ ا�)�hC - "�5ري 	����/د ـ  82

 ا� �P�4 ��� 	� ا"���دهC 3}ن ا�x(5و��� �s i��ض، 	}�� أن  ـ  83LQ� &Px5ا� ��d T�Dا� ���bح ا	��اض ا�x(5و��� �i���دات ���Pة rض ا�Os &%و


 ا�x(5و���Lوط ه�v �	ا�s �(�C اLوه &a�s i أو ��و�x(5ا� 
Lه &a�s.  
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 نهم على هدم فكرة الخطأ باعتبارهغير أن هؤالء األنصار أن كانوا قد اتفقوا فيما بي   

 أنهم اختلفوا حول تحديد المعيار الذي يجب سؤولية عن فعل الشيء غير الحي إالركنا في الم

االستناد إليه من خالل هذه النظرية أهو معيار فكرة الربح في استغالل الشيء وتحقيق 

  المصلحة؟ أم هو معيار فكرة الخطر المستحدث الناجم عنه؟

 من المعيارين إذن يكون أصلح فتقوم عليه المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث فأي     

 السيارة من جهة تحقق المصلحة والفائدة لمالكها أو حارسها في  أن باعتبار،السيارات

 وما قد ينتج عن هذه األنشطة ،استعمالها واستغاللها من أجل نشاطاته اليومية المختلفة

  .؟ السيارة من أجل تحقيقها من أضرار تصيب الغيرالمختلفة أثناء استعمال

كما أن السيارة من جهة أخرى شيء غير حي، وما قد ينجم عنها من مخاطر قد تحدث       

  .في أي ظرف وتصيب الغير بأضرار باعتبارها شيء خطر

أم أن المسؤولية المدنية على حوادث السيارات تستند إلى معيار أخر خاص تقوم عليه       

  : ذلك ما أتناوله في؟غير هذين المعيارين

  

  لمطلب الثانيا
  معيار النظرية

 نشأت عنها أوضاع 19حين بدأت الثورة الصناعية في االنتشار مند منتصف القرن   

خاصة كالحوادث الضارة التي أصابت العامل أو الغير بصورة عامة، فكان أن تدخل كل من 

جديدة في حينها، فرأيا أنه ليس من العدل أن يطلب من الفقه والقضاء لمعالجة هذه الظاهرة ال

المضرور في مثل تلك الحوادث الضارة من فعل أي شيء غير حي، أن يثبت الخطأ في 

ن سابقا طبقا للقواعد العامة في المادتين المذكورتي) الحارس للشيء(جانب المدعي عليه 

 للشيء المتسبب للضرر ولية تكون على عاتق الحارسؤم ف، إنما المس ق 1382-1383

ومن ثم يتحمل الحارس تبعة ، طئ بفعل الشيء سواء كان ذلك الحارس مخطئا أو غير مخ

 فمنهم ،، غير أن تحمل التبعة في ذلك اختلف حولها الفقه المناصر لنظرية تحمل التبعةذلك

ساس من يراها تقوم على أساس تحمل التبعة المقابلة للربح، ومنهم من يراها تقوم على أ

 فما مدى إذن إسقاط ذلك في المسؤولية المدنية الناجمة عن  .تحمل تبعة الخطر المستحدث

  .حوادث السيارات؟

   نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح -أوال  
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ولية على أساس المنفعة التي يجنيها الشخص ؤا المعيار قد أقام المسال شك في أن هذ  

نها السيارة، فإذن على ذلك الحارس للسيارة أن وم ،في استعماله لذلك الشيء غير الحي

يتحمل ما تسببه سيارته من مخاطر تصيب الغير، إذ أن من العدل لكي يجني الشخص ثمرة 

 A "84عمله أن يقدم مقابال فيما جناه من عمله، ألنه يجب عليه أن يغرم بقدر ما يغنم

chacun selon son fait".  

عد الخطأ كأساس للمسؤولية الناجمة عن حوادث و طبقا لهذا المعيار يجب أن نستب  

السيارات الضارة، ويكون الشرط األساسي في هذه المسؤولية هو وقوع الضرر من تلك 

السيارة أو هذه التي تقع تحت الحراسة وال تنقضي مسؤولية حارس السيارة هنا إال إذا 

أو ينفي عالقة ، الضرر استطاع أن ينفي بأن هذه السيارة لم تكن تحت حراسته أثناء وقوع 

و لعل ذلك ما اقتضته الفقرة  ،ه النظريةو هذا وفقا لهذ،   85السببية بين السيارة وبين الضرر

إذ ترى بأن الحارس مسؤوال عن فعل الشيء الذي  ،ف م .ق 1384/1األولى من المادة 

  و من ثم كان أساس هذه المسؤولية هو،تحت حراسته سواء كان مخطئا أو غير مخطئ

 و الذي يستمد ،أو الشيء بصورة عامة،الضرر و ليس الخطأ و عليه فإن الحارس للسيارة 

 منه الفائدة أو المنفعة وفقا لهذا المعيار يجب أن يتحمل األضرار أو المخاطر الناجمة عنها،

و ،86ألن ذلك مقابل الربح و الفائدة المجنية منه، وهذا ما قضت به  بعض المحاكم في فرنسا

بعض اآلخر من المحاكم بأن الضرر الذي يسببه الشيء غير الحي بصورة عامة، قضى ال

يجب أال يتحمله المضرور أو ورثته الذين هم أجانب عن أسباب الحادث، ولكن يجب أن 

   .87يتحمله من يستفيد من الشيء

                                                 
  G226!��5ن ��%_ ،ا�a�5{ ا�)���Dr، hC/ د  ـ  84
a انـ�G�Josserand  ا�5)879/ ف2 ،ا� �2 ط،x ��Dr،��ا�� ��d ء��v]ا �  103و��� "

          و �� !P��13/03/1930��Dr 65�Q\3 " ��ادث ا�)��رات"�s# " �ان»ا����ر و ا����o«ـ �G�aان ���ل
��S� &5�� v �،ا�a�5{ ا�)�hC،/ د ـ  85 -��Dr283.  
�S��ي  ، ـ  86�v �5\��13��!P�a1905TP��G 1906-2 -46ان417- 2- 1905،ود ا�!�ز�G�a h�!Os .  

�;!� دوي1929د9�S5(Pـ ��\�5 دوي  -341 _Pر�C �5\�� ،`C�!� �!C��5ا� �OS�25 ا��s �P�4� ��P�r �nا أ&�P{s ت&Pى أ�n22، وه �ك  أ�\�م أ 
 2P�	ن ا�5)54-5- 1909ا�!�ز/  د1902أ{C #*% ��� x� ;P ��� ا[v��ء ��sم "!E أن " ��v� ا� ��و� �� TSS(P �� 25��P أن �;P ء�v �� �OD � 
  .�oر

 �	 ���i �5\��� �vء أن P��25 ا�����5 ا��� bsزم 249- 1909ا�!�ز د 1905 د�S5(P 5ـ � }D� P ��� ا�O&ا�� و ا�5 �h أن � ��� %*C E}ن 
�5\�� 3\� 6�Lوآ ،T��5O�Gا)Pagy sureure  .(  �	6 ي�� 1943 – TPر�C دي #Pز�d 1943 -2 -76��  �5ن ا��5دة*�� %*�r Eا�� C}ن 

1384/1 2P�	أ �	 ���\�5 ا�)� 6�Lوآ،T " {$ s ��25 ا�����5 ا���P أن �;P ء�v �� �OD � � ;P �� إذ %*# C}ن DC �(DP 1949 -2 -196\�ة أن 
T � �Q� ;P ��ا� �OD 52 ا�C��� T�] ا ا�$�ءLه ��  .��رس ا�$�ء "!�T أن �OSs 25��P ا�*�ر ا�Lي %& �P&ث 

��\�5 ـ   87 3\� �	 _Pر�C ف� ��Gرس 15ا��� 	�  وآ6�L �25- 1-  1922ا�!�ز د1910 ��	 �5\�� ا��� 21- 2-1922ا�!�ز  د1926 ��رس 3\05 
�Q � &�D�(P يLرة ا���25 ا�)O�(� E!" ��و . %*# C}ن ا��آ�ب 	� ا�)��رة و ا�)�� h!�P �QC ا�����5،و P;� %����� و "&ا�� أن �P{ "�ء هLا ا��

���5د baل �5:ة،. � آ2 ذ�6 ه��� ، دا��4 	  ��Dr hC�(ا� }a�5383ا�  
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ولية ؤة ألن تكون أساسا تقام عليه المس هل تصلح هذه النظريو السؤال الذي يطرح  

رية تحمل ـة حين تبين لنا بأن نظـ خاص ، عن حوادث السيارات كأساس وحيدالناجمة

و ليس على ، ة االقتصادية الغرم بالغنم ـؤولية على المنفعـالتبعة المقابلة للربح تقيم المس

 179ج ، .م.ق 138 ف،.م.ق 1384/1 الحراسة المنصوص عليها في كل من المواد

يء و كانت له عليه سلطة االستعمال و التسيير كل من تولى حراسة ش«  س و غيرها.م.ق

  .»....و الرقابة يعتبر مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

 ،88و حيث أنه في كثير من األحوال قد ال يكون الحارس للسيارة نفسه هو المنتفع بها  

ل هي أصال شيئا غير حي و تشكل خطرا في حد ذاته، إذ هذا الخطر يحتم كما إن السيارة

ألن يقع في أي لحظة، خاصة إذا كانت السيارة يتولى حراستها شخص يقودها و يسيرها و 

و تعطي هذه الصيغ .  89ر بمعنى أنه يسيطر عليها ويعطيها األوام ،يراقبها و يوجهها

وإن  القانونية معاني لوجود هذه المسؤولية التي مناطها الحراسة و ليس المنفعة االقتصادية،

ارة أو تلك في كثير من األحيان منافع اقتصادية سواء أكانت هذه المنافع كان لهذه السي

ولية التي تقع من جراء حوادثها قد نص عليها ؤإلى أن المس ،90لألفراد أم للمجتمع ككل

القانون بنصوص خاصة وأناطها بفكرة الحراسة و ليس المنفعة االقتصادية، و حيث أن هذه 

ولية ؤسابقة الذكر و التي تنص على المس في المواد الالنصوص القانونية سواء الواردة

 المعدل 15-74ر رقم ـأم األم ورة عامة،ـالمدنية الناجمة عن فعل الشيء غير الحي بص

 و  ، الخاص بالمسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات31-88و المتمم بقانون رقم 

ل بنظرية تحتمل المخاطر المقابلة كل تلك النصوص في مجملها تقيد من هذا الرأي القائ

بقها القضاء في السابق  حتى وإن ط ، خاصة في مجال الحوادث المتعلقة بالسيارات ،للربح

 أنه في الوقت الحاضر لم يعد لفكرة معيار المنفعة شأن يذكر في  إال ،إلى ذلك،  تكما أشر

  .91النتقاداتخاصة وأنها تعرضت  .مجال المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات
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 ال ترقى  ،غير أن فكرة نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح، ما هي إال فكرة جزئية  

كأساس وحيد تقوم عليه المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات إال إذا تداخلت و 

 أو مع غيرها من ،تقاطعت معا و في آن واحد مع فكرة تحمل تبعة الخطر المستحدث

حيث أن السيارة تشكل وسيلة نقل  .سأتطرق إليها فيما بعد من خالل هذا البحثاألسس التي 

و أهامة ال يمكن االستغناء عنها أبدا سواء تعلق األمر بالنسبة لألفراد و حاجاتهم المادية 

االقتصادية و ، المعنوية أو تعلق األمر بالنسبة للمجتمع ككل في سبيل تحقيق حاجاته المختلفة

لكن السيارة ، وبواسطتها و من أجل تحقيق تلك المنافع لألفراد أو للجماعات في االجتماعية، 

المجتمع قد تشكل خطرا على الغير، و هنا قد تداخلت المصالح النفعية مع الخطر، فإذا ما 

 و نواميس التطور توجب ،أمسكنا عن فعل ذلك كان األمر تخلف األفراد ومن ثم المجتمع

 االقتصادية أو االجتماعية أو غيرها من المصالح المختلفة، و في الحركية سواء في الشؤون

سبيل ذلك التطور الذي يجب على المجتمع ككل أن يتبناه و بما فيه أفراده كذلك،أن يتحمل و 

 و ذلك بوضع الحماية الكافية للمضرور منظورا إليه وحده في كل ،يتحملون تبعة ذلك

ه و هذا بمجرد إلحاق هذه السيارة أو تلك األذى األحوال و الظروف من أجل تحسين أحوال

بجسمه، ألن هذا المضرور يعتبر في تقديري قد ضحى في سبيل استعمال حارس السيارة أو 

مالكها سيارته من أجل تحقيق مآربه االقتصادية و االجتماعية و غيرها من المنافع، و ما 

وا أولئك عملين لسياراتهم أو كانالمجتمع إال مجموع أولئك األفراد كانوا حارسين أو مست

  .األشخاص المتضررين منها
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ين لهذه اآللة ـو عليه فيجب على المجتمع ومن خالل هؤالء األفراد المستعمل        

الخطرة أن يتضامنوا جميعهم في سبيل حماية المضرور و تحسين ظروفه و أحواله في 

 بعده في التعويض كامال دون إرهاق  و ذلك بأن يحفظوا له حقه أو لذويه من،جميع األحوال

ثناء كما أو تقصير، وذلك بإصدار المشرع تنظيم خاص بهذه الحوادث يحمي المضرور كاست

ولية المدنية عن فعل الشيء غير الحي، والتي تبقى كقاعدة ؤسنرى دون غيرها من المس

قضاء تطبيقها عامة، و من هنا يجب البحث في كل المعايير التي جاء بها الفقه و حاول ال

جعلها تحقق لنا فيما للعلها حين التقريب فيما بينها منظورا إليها من حيث التداخل و الترابط 

بينها الضمانة الكافية في االلتزام بضمان التعويض بالنسبة للمضرور و حمايته حماية 

  .يتوالها المجتمع ككل

تأسيس المسؤولية المدنية عن و لعل من ضمن المعايير الواجب البحث عنها، و محاولة      

حوادث السيارات على أساسها هو معيار الخطر المستحدث في نظرية تحمل التبعة، الذي 

 بأنه متداخل و متقاطع مع المعيار السابق المشار إليه في نظرية تحمل يقلت عنه حسب رأي

تطبيقه على  وما مدى ؟و عليه فما معيار الخطر المستحدث في نظرية تحمل التبعة .التبعة

  المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات؟ أم هناك أساس آخر غيره؟

    نظرية تحمل تبعة الخطر المستحدث -ثانيا 

أخفقت نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح من أن تكون هي األساس الوحيد الذي تقوم   

 المسؤولية المدنية الناشئة و من باب أولى،ولية الناشئة عن األشياء غير الحية ؤعليه المس

عن حوادث السيارات، مما جعل الفقه يبحث على أساس آخر يقيم عليه تلك المسؤولية، 

قامت المسؤولية فيها على أساس االلتزام طر المستحدث، و التي أفاهتدى إلى نظرية الخ

لحه، بالتعويض عن كل فعل ضار يحدثه النشاط الذي يقوم به اإلنسان في سبيل تحقيق مصا

في ال يمكن حصرها  و  ،92ومهما تكن هذه المصالح سواء كانت مصالح مادية أو معنوية

 من و .المصالح المادية فقط كما ذهب إلى ذلك أصحاب نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح

العدل في سبيل تحقيق تلك المصالح التي أضحى مجالها يتسع في هذه النظرية أن يتحمل 

 األضرار الناجمة عن األشياء التي تحت حراسته وعليه فإن المسؤولية وفق اإلنسان تبعة هذه
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هذه النظرية ال تتعلق بالفوائد الخاصة التي تعود على الحارس من استعمال السيارة أو 

ما   ، و هذا 93 إنما يترتب على نتائج النشاط بصورة عامة،الشيء غير الحي بصورة أشمل

صول إلى حقهم في التعويض نظرا لم لمفهوم هذه رتب للمضرورين فرصة مقبولة للو

 و خاصة في مجال حوادث السيارات، و هذا ،النظرية من مجاالت واسعة حين تطبيقها

ولية و إقامتها بالتالي على شرط ؤعندما استبعدت هذه النظرية شرط الخطأ كأساس لهذه المس

و ال يعفى الحارس .) رسالحا(ن األشياء غير الحية الذي تحت حراستهعوقوع الضرر فقط 

من المسؤولية كأن يثبت بأنه لم يخطئ ما دام قد وقع الضرر فعال، كما ال يطالب المضرور 

 إنما يكتفي منه بإثبات الضرر الذي ،بإثبات أي خطأ في جانب الحارس، كما كان في السابق

 بذلك يعتبر  و، و لتكن السيارة هنا،أصابه و عالقة السببية بين الضرر والشيء غير الحي

كل من مالك السيارة، أو حارسها أو مستأجرها أو مستعيرها مسؤولين عن الفعل الضار التي 

 مسؤوال  يعدلمميز، كما أن عديم التمييز ، و باألحرى اةحراسالتحدثه السيارة و هي تحت 

  .طبقا لهذه النظرية

األساسي في تحققها هو و بذلك استبعد الخطأ كأساس لهذه المسؤولية، و يكون الشرط       

التي تقع تحت الحراسة، وال يعفى الحارس من المسؤولية إال إذا السيارة وقوع الضرر من 

 أو ينفي عالقة السببية ما بينها وبين ،أثبت أنها لم تكن تحت حراسته أثناء وقوع الضرر

 1384/1بذلك قضت بعض المحاكم بأن المسؤولية المنصوص عليها في المادة و.94الضرر

د منه ـو عليه فإن الحارس للشيء غير الحي و الذي يستم،أساسها الضرر و ليس الخطأ 

مة عنه و المقابلة لهذه الفائدة المجنية ـفائدة يجب عليه أن يتحمل األضرار و المخاطر الناج

أي نظرية ( هل يصدق تطبيق معيار هذه النظرية. غير أن السؤال الذي يمكن طرحه.95منه
                                                 
راجع ـ  93 .. A Tunc La responsabilité civile n° 180 p. 29 
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على الحوادث الضارة الناجمة عن السيارات خاصة في عصرنا الحالي، ) ثالخطر المستحد

   ؟و خاصة وأن السيارة أضحت تشكل خطرا فعليا يذهب ضحيتها يوميا عشرات األشخاص

إذا صح تطبيق هذا األساس الذي تضمنته نظرية تحمل تبعة الخطر المستحدث في   

 في فرنسا، حيث قضت بعض المسؤولية الناجمة عن حوادث السيارات في وقت سابق

المحاكم بتطبيق هذه النظرية بصورة عامة إذ ذهبت من خالل أحكامها إلى أنه من العدل أن 

يتحمل من تعود عليه منفعة استعمال الشيء، و الذي يعرف المخاطر المالزمة الستعماله، و 

المثال ما بالتالي يكون مسؤوال عن الضرر الناجم عنه، و من هذه األحكام و على سبيل 

 بأنه ما 18/04/1929: بأنه مادام في حكمها الصادر في، "Lyon"ذهبت إليه محكمة ليون

دام الخطر نتج عن فعل مالك السيارة فهذا يؤدي بالضرورة  إلى أن تكون النتائج الناجمة 

كما أن أنصار هذه النظرية راحوا فهللوا لها، و اعتبروا أن  .96عن الحادث على عاتقه

أنها حكمت " Jean heur"نقض الفرنسية قي حكمها الشهير في قضية جان دير محكمة ال

  .97على أساس هذه النظرية

غير أنه إذا كان هذا المعيار صالحا نتيجة للظروف المحيطة به في ذلك الوقت حيث   

لم تكن الحوادث الناجمة عن السيارات قد استفحلت بالشكل الذي عليه في وقتنا المعاصر، و 

 ولم تكن تستعمل إال قي مجاالت ضيقة و ،ب أن هذه الوسيلة لم تكن منتشرةهذا بسب

محدودة، و بالتالي فإن األضرار الناجمة عنها كانت قليلة نسبيا و لم ينتبه لها الفكر القانوني 

المتمثل في الفقه و القضاء ومن بعدهما التشريع، إال بعد استفحال أضرارها و تزايد 

ات السريعة التي حدثت مع ازدياد النشاط االقتصادي و الصناعي و مخاطرها نتيجة للتطور

االجتماعي، و ال يخفى ما كان لهذه الوسيلة المستحدثة من دور تقوم به في تلك المجاالت 

 ، فأضحت السيارة من ذلك وسيلة ضرورية منافعها كثيرة ال يمكن حصرها،الضرورية 

متفاقمة  . قد أدت إلى أن تولدت عنها أضراراغير أن استعمالها و استغاللها في سبيل ذلك

 فكان ال بد من تقرير حق معين و  أصابت الغير في نفسيته و جسمه أو ذويه من بعده،

خاص به يكلفه له حارس السيارة المتسببة في الحادث الذي أصابه بضرر، و بالتالي جبر 
                                                                                                                                                             

383���5د baل �5:ة، ا�a�5{ ا�)�!Os  . ��Dr hC��G�a hان ، و %& أ�vر إ�E آ2 ذ�6 د105- 2- 1925ـ د ا�!�ز .  
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ي و نفسيته المرهفة   ما أصاب جسمه الطر،خاطره المكسور، علنا نخفف عنه بعض الشيء

الرقيقة، دون أن نكلفه عناء إثبات شيء من ذلك حتى ال نزيده إرهاقا على إرهاق و هو 

 و بالتالي فإن حارس السيارة يكون مسؤوال مسؤولية كاملة و تلقائية و .المضرور المصاب

لكن .بقوة القانون عما أصاب المضرور من ضرر نتيجة سيارته التي كانت تحت حراسته

 على أساس نظرية تحمل تبعة الخطر ته هل نقيم مسؤولي؟ف ذلك و على أي أساسكي

 من و 98 المستحدث التي لم تعد هي بدورها كافية و تعرضت إلى انتقادات وجيهة من الفقه

تطبيق معيار نظرية تحمل تبعة الخطر المستحدث أن ضمن هذه االنتقادات الموجهة إلى 

 عن األضرار التي يحدثها بواسطة شيء غير حي جعل الشخص في كل األحوال مسؤوالت

 و بالتالي يكون من شأن ذلك أن يعوض عن كل نشاط كان وراءه ضرر ،تحت حراسته

للغير، سواء كان هذا الضرر بسبب النشاط مباشرا أو غير مباشر، و هذا مدعاة لتثبيط 

تالي تخلف الجماعة العزائم و خوارها، و بالتالي االمتناع عن أي نشاط يقومون به، و بال

  .والمجتمع

إن هذه النظرية تستبعد صعوبة و تستبدلها بصعوبة أخرى أكبر منها، فحين أبعدت        

 فإن الضرر حين تتعدد أسبابه التي تساهم في وقوع ،الخطأ واعتمدت على إحداث الضرر

ل عديدة، الحادث، فمثال األضرار الناجمة عن اصطدام سيارتين قد تلعب في أحداثها عوام

فاقتناء السيارة، والسير بها في الطريق و قيادتها، باإلضافة إلى السيارات األخرى الكثيرة 

 و انشغال قسم من الطريق بها و عدم تمكين السيارتين من تفادي الحادث ،وفعل سائقيها

كل هذه العوامل متضافرة أتاحت الفرصة و ساعدت على وقوع الضرر، فكيف . بسبب ذلك

ر أسباب الحـادث جميعا، و بالتالي مطالبة كل المتسببين في إيقاع الضرر يمكن حص

   بالتعويض؟

و ما هذه العيوب التي تتعلق بنظرية تعادل األسباب التي تقوم عليها هذه النظرية ال         

ولكن لم ال نتصور . يخففها إال جعل أساس هذه المسؤولية يقوم على فكرة الخطأ بدل الضرر
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لى أساس فكرة االلتزام بضمان تعويض المضرور أي اجتماعية المخاطر كما قيامها ع

  .سنرى

ولية على ؤكما أن نظرية تحمل تبعة الخطر المستحدث قد عيب عنها أنها ترتب المس       

المقابلة و م ف، ق  1384/1 في حين أن المادة،مجرد تملك الشيء غير الحي و االنتفاع به

 ترتبها على وجوب حراسة الشيء  ق م م 178و المادة م س،ق  179م ج، ق  138 واد للم

  .غير الحي، و ما الضرر حين يقع إال دليل على عدم االلتزام ووفاء الحارس بالحراسة

 بقدر ما هو خطر جماعي كذلك، حيث  ،إن الخطر المستحدث ليس خطرا فرديا فقط     

 غيرها من المجاالت النفعية المختلفة  و،في سبيل تحقيق المصلحة االجتماعية و االقتصادية

 و ذلك كله لفائدة المجتمع ككل، إذ الناس حين ينطلقون  ،سواء كانت مادية أو معنوية

 إنما يقصدون تحقيق ذلك،و حيث أن السيارة في سبيل ذلك قد ،بسياراتهم في الطريق العام

دون غيرها وال بديل  و هي التي تالئمه ،غدت وسيلة المواصالت الضرورية في هذا العصر

لنا عنها على اليابسة، و عليه فليس من العدل أن يقابل هذا الخطر االجتماعي واجب فردي 

،  باإلضافة إلى ذلك أنه عبء ثقيل على كاهل الفرد ال يستطيع الفرد وحده تحمله ،بالتعويض

ل تحقيق  و هو المجتمع في سبي،ول أيضاؤو هو جزء فقط من الكل الذي يفترض فيه أنه مس

حتى يكون ) اجتماعية المخاطر(ولية جماعيةؤتطوره وتنميته، و لذلك ينبغي جعل المس

العقاب المدني متكافئا مع الخطر المستحدث، و جعل هذا النقد الوجيه في رأيي بداية لتأصيل 

ولية على حوادث السيارات و هو االلتزام بضمان ؤأساس آخر تقوم عليه مثل هذه المس

 بصفة قانونية و تلقائية يتكفل به كل من حارس السيارة ،ور في كل الحاالتتعويض المضر

  ومن ثم فإن نظرية تحمل التبعة و المجتمع و ذلك حسب إحدى الحالتين كما سنرى ال حقا

 و ال حتى ما يعود على المجتمع من فوائد في استعماله لهذه ،لم تعد كافية لطمأنة المضرور

ق هذا المعيار على  جميع هذه الحوادث، ثم أن المسؤولية المدنية المركبات إن حاولنا تطبي

ليه في د تطورت تطورا رهيبا من حيث األساس الذي تقوم عق. 99عن حوادث السيارات

 و ذلك ،ساسها القائمة عليه نوع من التنظيم االجتماعي الدقيقوقتنا المعاصر، و اكتنف أ
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لتضامن االجتماعي فيما بين أفراده المستعملين بتدخل المشرع الذي أضفى عليها فكرة طابع ا

لهذه اآللة الخطرة وهي السيارة، كما ال يزال الفكر القانوني يتلمس باحثا دوما على تحقيق 

ك  التطور الذي يحدث في هذه  وهي الغاية المثلى من ذل،المصلحة الكلية للمضرور

  .وليةؤالمس

 100 تحمل التبعة ذهب البعض من الفقهو أمام تلك االنتقادات التي وجهت إلى نظرية  

إلى القول بأنه يمكن أن تقوم المسؤولية في هذا الشأن على أساس مزدوج، فهي من جهة 

تقوم أصال على فكرة الخطأ، ومن ثم فالتعويض عن الضرر ال يمكن أن يطلب إال من الذي 

الخطأ من كان قد ارتكب الخطأ، إال في الحاالت التي ال يمكن أن يثبت فيها ثبوت 

 من العدل حينئذ أن نرجع إلى نظرية تحمل التبعة ليس كأصل إنما يكون ذلك هالمضرور، فإن

كأساس احتياطي بضرورة تعويض المضرور في حالة تمكنه من إثبات الضرر، و بذلك فقد 

 من الفقه بأن لهذه المسؤولية أساس مزدوج تقوم عليها ومن ثم يمكن 101توهم هذا الفريق

، ومن 102 و نظرية تحمل التبعة كأساس احتياطي ،ين فكرتي الخطأ كأساس أولالجمع ما ب

 ثم نكون أمام عود على بدء من حيث أساس المسؤولية المدنية خاصة على حوادث السيارات

وما انجر عن ذلك ،  1804منذ صدور القانون المدني الفرنسي سنة   و التي عرفت تطورا،

 الثورة الصناعية وما تبعها من حوادث ضارة بالنسبة من نتائج وما ترتب أيضا على ظهور

للعمال وغيرهم من األفراد وخاصة منذ بروز استعمال السيارة وما نجم عنها من حوادث 

بصورة خاصة     ضارة، من كل ذلك عرف نظام المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 

 وما يزالون يبحثون عن تطورات هامة، حيث كان كل من الفقه والقضاء وكذا التشريع

وحين .المصلحة التي تحقق الحماية الكاملة للمضرور من هذه الحوادث التي تقع بفعل السيارة
                                                 

  .G 1951 � - 2.،طG 1939 � 1. ط280 ف 1 ا�x(5و��� ا�5&��� ج - s�DG�T ـ  100
�$\!� أ�Gس ا�5) ـ  101 2�s i �Qأ� Eة إ��\Dا� 
Lه #o�Os &% وx(5!� س�G{آ {�و��� "!25�s �P�4� E ا���OS إi و ه�5 و x ��bdو��� و�� أو���P ا��

� ا�5*�ور إ]�Sت ا���} 	� ���a ا�5)� �!�P ~ن ا��*�ء	م �QD5ا ا�LQ� ��S� و ،�OS�25 ا��s �P�4� وراءه� �;�s ���%4 � ر�i أن hSG &%ول، وx
��دام  {�� إ]�Sت ا��� �\5�P 3� T�{C م ا��*�ء���&"�� أ &5OP ف�G آ�ه2 ا�5*�ور، آ�5 أن ا�5*�ور �" {�C}ن ا�T�D وا��*�ء %& ر	�O "�ء إ]�Sت ا��

{�  .�OPف أ�G T��Oض �25�s �P�4 � ��S ا���OS 	� آ2 ا[��ال ا��� 9P� TS	��o �Qرا دون أن SjP# ذ�6 ا��

 ا�D\�ة 25ـ�T���G ص .�vرك  : ا��4 	� ذ�6Lه Eإ� 
   و أ��4 	� ا[�\�م ا��� اG� & إ���Q �&"3 ا����د

 - 1 - z)ا�D2 13 دا(�ة ا�P�	41 - 1 – 1934 أ �	 �nwو ،T�s�DG h�!Os 7 ي�� 1934 T���C دي #Pر�d 1934  
 - 2 -85�S5(Pد ��ة ا�5&��)1936 ا�&ا �"�SG]86- 1937 د ا�!�ز ا �nw و  �	31 �D��a 1941 101- 1- 1941 د ا�!�ز  

�} ا���� أ��4 ا[�\�م �C h!O�P ����رس 19دا(�ة ا��Oا(z : و 	�  1934 �"�SG]363- 1934 د ا�!�ز ا ��ان 19 ا�&ا(�ة ا�5&��a 1934د ا�!�ز -
409 �	 �nwرس 3 و��  .81-1936 د ا�!�ز 1936 

���5د baل �5:ة. آ2 ذ�6 أ�vر إ��T د-C�(ا� }a�5ا� h - ��Dr ��  .392 ه�
، و P\�ن 6�LC ا���} 2S�P i إ]�Sت ا�O\_ )ول "� ا�*�رxا�5)( ا���} 	� ���a ا�!" E"&5�Tو P\�ن ذ�6 أS(� 3!G�� �� أن ا�5*�ور SjP i# ـ  102

� ��ف ا�x(5و� �S a]ا �S(ا� ��Gا�C {�� ا���aع ��� ��D ا��\5P ن ذاكw رأي �(� �S a]ا �S(��C T�D� ��Gا�C iإ �OS�25 ا��s �P�4� Eل، إ�
� T�C�G إذا � �� ]�o 3ورة zP�Os ا�5*�ور، و هLا ا��أي P i\�ن أآ�P�5� �j أ�S( ��C �*P �!5*�ور إ�P �5\�ن أ�)�آ}�Gس ����م ا�x(5و��� و 

��ع ا�!" �"&5�T أن �Gاء ا�G ا�\!� و ا��!��(� و ا�5!:م zP�O�ا� �Q ��{، [ن ا��P &9)��� إ�aاءات ا�����o أو ا��zP�O و�(P 3� أو {�T " �D P ا��
 ،�o���اءات ا��a~C T!ا�5*�ور و"&م إره�ق آ�ه �P�5� ه�  

P��� ��ادث ا��5ور "�S ا���2j هLا ا��$&د ا���!�2  �	 2O� ء ا� و��n]ا �� ��jاء آ�a �� h��S\s�P  ات�jآYدون ا �Pر�Q�5ا� �zOC �Q ا�)�(��

 ا�*���Lد أو ه�Dا� h�C.  



 60 

العودة إلى ما سبق ذكره نجد أن فكرة قيام المسؤولية المدنية على الخطأ بسبب األضرار 

ها مختلفة في هدء وحتى التشريعات المالتي تحدثها السيارات، قد نبذها كل من الفقه والقضا

منذ أمد بعيد حتى أضحت فكرة الخطأ في هذا الشأن تكاد تنعدم كأساس لقيام المسؤولية 

 ،المدنية على حوادث السيارات،وحلت محله في قيامها على أساس الضرر والضرر وحده

، بل إن أساسها ما يزال يتطور 103وهذا في مرحلة من مراحل تطور هذه المسؤولية

 حتى الضرر معيارا وحيدا للمسؤولية في هذا المجال بقدر ما يترتب على باستمرار ولم يعد

 ،والغاية من كل ذلك هو المضرور ومصلحته،ذلك معيار آخر هو معيار القوة القانونية 

ولعل نظرية الضمان ومدى تطبيقها على حوادث السيارات الضارة تجيبنا على  مثل تلك 

  .التساؤالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
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  نظرية الضمان 

     أمام االنتقادات الفقهية الموجهة لنظرية تحمل التبعة ، و اعتبار بعض الفقه بأن هذه 

النظرية ال يعتمد عليها في التأسيس لقيام المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ، إذ أن 

لحالي نوع من هذه األخيرة قد تطورت تطورا كبيرا ، و اكتنف أساسها القائم عليه في وقتنا ا

 تؤسس لهذه الفكرة ،منظورا إليها من حيث 104التنظيم االجتماعي ، فهل نظرية الضمان

حماية المضرور و مصلحته ، ثم ما مفهوم هذه النظرية طبقا للفقه الفرنسي و فقه الشريعة 

  اإلسالمية ؟ 

  المطلب األول

  مفهوم نظرية الضمان في الفقه الفرنسي
 

ء غير الحي وكأهم تطبيق أن المسؤولية المدنية عن فعل الشيتتجلى هذه النظرية في   

ولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات وأن هذه األخيرة ال تقوم على التأرجح ؤلها المس

على أساس الخطأ طبقا للنظريات الشخصية، أو القائمة على أساس نظرية تحمل التبعة في 

، وذلك موقف غير سليم حين حصر المسؤولية من المذاهب الحديثة، أو أن تقوم عليهما معا

بينما المسؤولية في هذه الحالة ال تقوم على .  هي جهة المسؤول عن الحادث،جهة واحدة فقط

أي من الفكرتين وال على الفكرتين معا، حيث أنه في كل األحوال تصب هذه األفكار في 

العتماد باألسباب التي يعتمد منطقة واحدة هي منطقة المسؤول عن الحادث الضار، دونما ا

    .105عليها المضرور بغية الحصول على التعويض

يجب التركيز فيها على ) الضمان(لهذه النظرية  وعليه فإن قيام المسؤولية المدنية طبقا      

 وهذا بغض النظر عن الظروف النفسية والعقلية ،جهة المضرور من الحادث الذي وقع له

                                                 
104  - ���r رك��G _Pر�C �(��Dا� T��Dه� ا� �P�4 ا� 
Lه "BORIS STARCK "  ر أن�S�"�C ���&5ا� ��و�x(5!� ���" �P�4� }*P ول أن�� ���

�Q�D�ذ�6و� �	أ��4  ،�r�n �C��"�5ن وo �aدو:�  : 
   و�� !P��Q 17 ص�C 1947ر�C  - _PرG _P��رك–ر���G دآ��را
Voir : Boris Starck. Essai d’une théorie générale de la responsabilité considérée en sa double fonction de garantie et 

de peine privé thèse paris 1947.  
� ا�$�� ا�5)��ل " G��رك" "��ض و%& ا ـ  105��!��ن  P {�� ��P�4 ا���} و�25�s �P�4 ا���OS، ��� أن أ��9ر ��P�4 ا���"!E آ2 

(�ول ��sم "!E أ�Gس ا��OD 5 ا��� xو��� ا�x(5و���T ا]�Sت ا���} 	� TS��a، آ�5 أن أ��9ر �25�s �P�4 ا��LP �OSه�Sن إ�E أن %��م �)xوP$����ن ����م 
� ا��  .$�ء ا��o�5ع �s# ��اaT�G �ه� 

� b5QPن ا�وإن آbـ ���C�(ا� ���P�4 ا� �� 5zP�O�ا� �	 T�� ���
 	� ا��)�Sن وذ�6 ��}Lnدون أ T��!9�  .*�ور و
 voir Starck   Thèse pricite  p 37 ـ
voir Starck   les obligations op cet No 59 p 35 
 Starck    op cit No 60 p 35 et N 67 p 37 et suivi 
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عن الضرر، إذ من المنطق ضمان الحق في الحياة، وفي السالمة التي يكون فيها المسؤول 

غير   سواء كان مخطئا أو،الجسمية وحمايتها من الحوادث المفاجئة التي يحدثها نشاط الغير

 La"مخطئ، أي ضد كل ما هو عادي في هذا النشاط، حيث لكل شخص الحق في األمن 

Sécurité  "  عمال ضارا غير مسموح به قانونا فإن اعتدى على هذا الحق فإنه يعتبر

  .ستلزم التعويض عنها بقوة القانونوبالتالي غير مشروع وت،

ولذلك فإن على حارس السيارة أن يتقيد باألنظمة والقوانين حين تصرفه وقيادة   

 ويجب عليه أن يحافظ على حقوق اآلخرين وسالمتهم، ومتى كان تصرفه ،سيارته وحراستها

روعة وأخّل بحق ـه ضررا للغير يكون قد أخّل بالثقة المشوألحق بتصرف،عكس ذلك 

  .راره وأمنه وسالمة جسمه من األذىير في استقـالغ

راح الفقه في شأن التأسيس لهذه النظرية وانقسم إلى آراء، فمن الفقه من يرى بأن  و       

ن يرى وجوب  ومنهم مدة عامة أساسا للمسؤولية المدنيةنظرية االلتزام بالضمان تصلح كقاع

اقتصارها فقط كأساس لقيام المسؤولية المدنية على األشياء الخطرة، فمن هذا الرأي الفقهي 

ولية على حوادث ؤ هل يمكننا استخالص رأيا علّه يساعدنا في التأسيس للقيام المس،أو ذاك

  السيارات؟

اسا و يرى هذا الرأي األول بأن نظرية االلتزام بالضمان تصلح كقاعدة عامة أس  

غير أن ستارك ميز " Starck"للمسؤولية المدنية و على رأس هؤالء الفقهاء الفقيه الفرنسي

  :بين نوعين من األضرار التي تشملها نظرية االلتزام بالضمان وهي

، و األضرار التي تصيب جسم اإلنسان وماله وهذه 106 األضرار المادية المحضةـ  

حق في األمن والسالمة،فال يجوز ألي أحد أن أضرار غير مشروعة في حد ذاتها، وتمس بال

، 107يرتكبها أصال، ويجب ضمانها، وعلى مرتكبها أن يعوض للمضرور بقوة القانون

بصرف النظر عن إثبات الخطأ في جانبه، أو افتراضه أو اعتباره ثابتا، وال يمكن للمسؤول 
                                                 

� أ�T إذا آ�ن 	� zOC ا���iت P\�ن  ـ  106�� bnل 	�� ���ق ا�x(5ول � �Q��"�v أو "&م �Q��"�v �Q4s ��ا��5*� وه� ا� ��ار ا���5�o]ا
P&5ال ا����$�و"� آ�h ا�&	�ع ا�$�"�، و�h ا�5 �	)� ا�5$�و"� و�h ا� �& وا��h 	� ا�oYاب وا��h 	� �;� وs;5�& أ TS\sي ارLا�*�ر ا� ،�


 ا[�oار أي ا[�oار اi%��9د�P أو ا��5د�P ا�� �*�5���S��C �%b" �Q� _ ا��5ادLوه.  
5� " Starck"ـ وا[�oار ا��� ا"��Sه�o �Q54O� 2n&P �� 
Lوه ��3 ا�;)5Q��bGص و��v]ا ���$�و"� 	� ذا�Qs ه� ا[�oار ا��� 5s_ أ ��d

� ��ادث ا��5ور وه� " �5a� ا� ��ار ا�;)��5�o]ا��5ادا ��Sع ا��o�� ������C.  
107 Voir lahlou khiar Ghenima (le droit l’indemnisation entre responsabilité et réparation systématique –thèse pour le 
doctorat d’état faculté de droit université d’Alger -2006 p258 -259  

��bG �	 hا�5;�5{ ا�� �	د �D!� ن{C ى�s ��� ا����ق T� �5*s �5!j�� ا[ذى و آLا "&م ا�5)�س T%���C ا��P� O5 إذ �5o �;Pن ذ�6 � T5(a 
� ]OP i 3�& 	� هLا ا�$}ن C)!�ك ا�x(5ول �ا[G�G�� ا[�nى ، �2j ا��h 	� إ���ام ا����ة ا����r و ا��h 	� ا�Qa E!" 3GY ا�5*�ور ا���دث و 

�� ص �� ��d أو {���   � !P��Q   و ��G258اء أن آ�ن 
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 و 108يستند إلى حقهأن ينفي المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه في الوقت الذي أحدثها كان 

باختصار ال يجب البحث في هذه النظرية على كل من فكرتي كل من الخطأ وال فكرة تحمل 

التبعة كأساس لقيام المسؤولية المدنية، ويجب في هذه الحالة على مرتكب الضرر أن يعوض 

  .المضرور بقوة القانون

لمادية األخرى تعتبر بأن الحق في السالمة الجسدية والحقوق ا" Starck"ومن هنا يرى  

الحد األدنى من الحقوق التي يجب أن تصان في المجتمع ويتكفل هذا األخير بضمانتها دون 

لك يجب التضحية بحرية  لذ109أن نبحث في صراع المصالح لتغليب مصلحة على أخرى

ول أثناء قيامه بنشاطاته المعهودة أو غير المعهودة في سبيل حماية أمن ؤالشخص المس

 إذ في مواجهة هذه األخيرة أي الفكرة األخيرة وحرية الشخص في  ، واستقرارهماألشخاص

 و تقدم ،نشاطه واستثمار مركبته، يكون حق المضرور في أمنه واستقراره أولى من ذلك

على هذا األخير تعويضه بقوة وعلى مصالح المسؤول عن الضرر في كل األحوال 

ة قيام المسؤولية على أساس الخطأ إطالقا بل يرى ال يستبعد فكر" Starck " أن إال.القانون

ذلك من الضروري إذا ثبت الخطأ في جانب المسؤول، وعلى القاضي في هذه الحالة أن 

يذهب إلى أبعد من التعويض الكامل للمضرور، كما له أن يتخذ من اإلجراءات ما يحول 

و  .111ب الخاصبفكرة العقا" Starck"، وهذا ما يسميه110دون وقوع مثل هذا الخطأ

بالرجوع إلى نظرية تحمل التبعة كأساس لقيام المسؤولية المدنية ومقارنتها بنظرية االلتزام 

  :بضمان التعويض بقوة القانون التي جاء بها ستارك في هذا المجال أيضا نجد

 وبذلك يكون المسؤولية على أساس النشاط الضارأن كال من النظريتين تؤسس لقيام   

ولية واحدة وال فرق ؤالتعويض فالمسهما مسؤوال عن الضرر الذي يستوجب الحارس في كلي

وال يمكن نفي ذلك أي  ،112بين النظريتين من حيث األساس القائمة عليه هذه المسؤولية

المسؤولية إال بواسطة السبب األجنبي كما أن كال من النظريتين ال تشترطان لقيام المسئولية 
                                                 

  �C �!"262%�ة، ا�a�5{ ا�)���Dr hC . د ـ  108
  �C �!"262%�ة، ا�a�5{ ا�)���Dr hC . د ـ  109
�� آ��# " Starck"و�Pى G��رك ـ  110 �Q ���ء ا��� آj��ا n]ه� ا 
Lوه ،�aوا���ص وا��ا ��ا�  �C}ن ا���} P ��9 	� "&م ��ا"�ة %�ا"& �)

� G�� ا�)��راتوراء ا���ادث ا�*�رة 2ODC ا�)��رات (�C �  .و�)�G�d �Q�� ا��ا"�
   344ا�a�5{ ا�)���Dr hC -  "�5ري���	�. د ـ  111
� ا�x(5ول دو��5 أن s*{ 	� آ2 ا[��ال ���9` ا�5*�ور و�sآ: "!�T وهLا  ـ  112� h!� sآ: و�s �Q�{C �OS�25 ا��s �P�4� �	 ى�P رك��G أن ��d

 T�P�4� �	 TC ء�a ��)zP�O���C ام:��i�5ن اo (ا�5*�ور �� h!�  .��� ا�
� 	\�ة ا�*�5ن - �C ق�Dوا�  La garantie��و�x(5\�ة ا�	و  La responsabilité  ��و�x(5ا� �	ط ��$s، و��و�x(5ا� �Q� s ��� أ&SP ه� أن ا�*�5ن 

 ��أن P!�:م C&	{ ا��zP�O ) ا�x(5ول(إ]�Sت ا���} 	� ���a ا�x(5ول، أ�� 	� 	\�ة ا�*�5ن s i$��ط ا���} 	� ���a ا�x(5ول وإ�E!" �;P �5 ا�*�
  :�!5*�ور �5;�د إ�C�r ا�5*�ور C*�ر، أ��4

� ��ادث ا�)��راتا�a�5{ ا�)�hC - إ�Cاه�3 ا�&�G%�.  د" 3a� ا� zP�O��5ن ا�*C ا�5!�:م - ��Dr 110.  
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لو ثبت أنه لم يرتكب خطأ طالما أن الشيء غير الحي وقوع الخطأ من جانب المسؤول و

 النظريتين في  فأنوبالتالي السيارة نجم عنها ضررا أصاب الغير في جسمه أو ماله، وبالتالي

 أن نظرية الضمان ترتب على ثبوت الخطأ في تختلفان، من حيث النتيجة إالهذا المجال ال 

زام بضمان التعويض، وتجعل تعويض أثارا تضاف إلى االلت) الضامن( ولؤنب المسجا

  .113الضرر أكثر شدة وهذا ما يسمى بالعقاب الخاص

و عليه يذهب البعض إلى القول بأن نظرية االلتزام بضمان التعويض ما هي إال   

رى بأن نظرية االلتزام بضمان أ ت وإن كن،114صورة من صور نظرية تحمل التبعة

 ألنها جعلت ضمان تعويض ،ور من األخرىالتعويض أكثر توسعا ورحابة في حماية المضر

و ليس فقط على مرتكب الفعل الضار، حيث يكون ، عالمضرور يقع عبؤه على كاهل المجتم

 إضافة ،أمام المضرور ذمة مالية مليئة تلتزم بتعويضه لمجرد حدوث الضرر الجسماني له

ة للتعويض، التي إلى مرتكب الفعل الضار أو بدال منه، وهذا ما يسمى باألنظمة الجماعي

 على عكس النظام الفردي للتعويض ،تضمن للمضرور أو ذويه من بعده حقه في التعويض

الذي قامت عليه نظرية تحمل التبعة، إذ من شأن ذلك أن يعرض المضرور أو ذوي حقوقه 

ول عن ؤتلقائي ، كما في حالة إعسار المسإلى عدم حصوله على التعويض الكامل و ال

  .115ركان غير قادر على تغطية كل الضرر الذي أصاب المضرو  إذاالضرر، أو

و هذا الرأي األخير يصلح ألن يؤدي بنا إلى الرأي الثاني الذي جاء به بعض من   

ولية عن األشياء غير ؤفي محاوالتهم للتأسيس لهذه المس" ستارك "ل أنصار فكرة الضمان قب

ذي اقتصر في ذلك على بعض ال، « Maurice Bicard »الحية و من هؤالء الفقهاء 

األشياء الخطرة دون تعميمه على جميع أنواع المسؤولية المدنية كمبدأ عام كما ذهب إلى ذلك 

في نظرية االلتزام بضمان تعويض " Starck"من ثم فإن الرأي الذي جاء به و .ستارك

ت به المضرور في كل أنواع المسؤولية المدنية كمبدأ عام، يختلف عن الرأي الذي جاء

ولية تقوم بقوة القانون، ومن ثم ؤفرنسية حين استعملت صيغة أن المسمحكمة النقص ال

                                                 
   . 345ا�a�5{ ا�)���Dr ،hC - 	���� "�5ري. د ـ  113
�!��، أي C*�5ن o& أ"�5ل ا���� ا�*�رة وهLا �C�� إن ���ق ا�x(5و��� ا�5&��� واG{ و "!� T	D ـ  114� ������% �P�5�C ن�(�Y5�{ ا�P ق��� هLا ا� 

 T�!"ة، و�(% �jا�*�ر أآ zP�Os 2O;s ا�*�5ن و Eف إ��*s �r�n ر�[w T�!" �s��s {��} ]�C# أو ����ض، d�� أن ]�Sت ا��n د�aو Eإ� �a��
E�4 إ� s ا�5*�ور zP�O�C ام:��iا �P�4� ن~	 ،zP�O��5ن ا�o 6ذ� E!" اء&�"iاء ا�a �� �� P ،T����� T5(a وbG �	 �!j5� T%ا�5*�ور و��� 

 �� Ts�S[ول وإx(525 ا��P يLس ا��G]ا E!" ��و�x(5ا� �	:ه3 �آ�s �� {��� ذه� إ��T أ��9ر �25�s �P�4 ا���OS وأ��9ر ��P�4 ا�� _\" E!"
�P�5ا�5*�ور و� Eآ2 ��ف ا�5*�ور دو��5 ا� �4 إ� �	 T� zP�O��5ن ا�*C ام:��iا �P�4� TC ءت�a �5آ ،zP�O�ا� �	 
&OC �� TPأو ذو T�� 


 ا� ��s �P�4م ��Cة ا�����نLQ� ��S� ��و�x(5ن ا�~	 T�!"ت، وiا��� « De plein Droit ».   
���5د baل �5:ة.  وا��4 آ6�L، د265ا�a�5{ ا�)��C �!" - ��Dr hC%�ة. د ـ  115 -r hC�(ا� }a�5ا� ��D399 .  
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             أصبحت نظرية الضمان ضيقة جدا وحيث أن المسؤولية القائمة على أساس 

ف ال تخص إال األضرار الجسمية أو المادية وهي وحدها التي يمكن .مق  1384/1المادة 

، فإذن المسؤولية بقوة القانون ال تثقل إال عاتق الحارس للشيء غير لفعل الشيء أن يحدثها

  .الحي ومنه السيارة كآلة خطرة

مية من وغيره من بعض الفقه الغربي، مع فقه الشريعة اإلسال" Starck"و يتفق رأي  

ولية المدنية على أساس موضوعي، وهو حدوث الضرر الذي ينجم ؤأن كال منهم قد أقام المس

ولية المدنية إال أن ؤه، كمبدأ عام في جميع أنواع المستزام بضمان التعويض فيعنه االل

"Starck "الفعل الضار ناجما عن ولية بعقوبة خاصة إن كان ؤقد ضمن بعض أنواع المس

  .خطأ

ولية المدنية على ؤصر هذه النظرية كأساس لقيام المسومن الفقه الغربي من أراد ح  

ولية كما ذهب إلى ذلك ؤدون تعميمها على جميع أنواع المس ،فعل الشيء غير الحي الخطر

ساس الرأي السابق لدى كل من ستارك وفقهاء الشريعة اإلسالمية، وهذا ما أراه صالحا كأ

 غير حي وخطر كمبدأ ويجب التأمين ئاولية على حوادث السيارات باعتبارها شيؤلقيام المس

يجدر التعرض إلى نظرية الضمان في الفقه  و قبل ذلك .اإللزامي فيه كما سنرى في البحث

  .اإلسالمي 

  لمطلب الثانيا

  مفهوم نظرية الضمان في الفقه اإلسالمي
 سلكت الكثير من األنظمة القانونية بعض الطرق المختلفة فيما يخص أساس   

المسؤولية المدنية حول حوادث السيارات، والهدف من وراء ذلك هو البحث على مصلحة 

أن يتحمل المضرور عبء إثبات يضه عما لحق به من ضرر، وذلك دون المضرور وتعو

ول عن الضرر ولجأت تلك األنظمة إلى طرق مختلفة سبق ؤولية على عاتق المسؤالمس

نية ما هو موقف الفقه اإلسالمي من المسؤولية المد و السؤال المطروح ، .الكالم عنها

  ؟المترتبة على حوادث السيارات
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ية المدنية عن حوادث السيارات بصفة خاصة وعن فعل الشيء إن مصدر المسؤول  

غير الحي وغيره من أنواع المسؤولية المدنية في معظم قوانيننا العربية هو القانون الفرنسي، 

وهذا بعد أن طور القضاء الفرنسي نصوصه خاصة على النحو الذي عرضنا له فيما يخص 

 .المسؤولية الناجمة عن حوادث السيارات

 هنا فإن الفقه اإلسالمي ليس هو المصدر التاريخي فيما يخص هذه األخيرة، إال ومن  

أن ذلك ال يعني بأن الفقه اإلسالمي ال يعرف مثل هذه األنواع من المسؤولية المدنية بصفة 

عامة، والذي أسس قيامها على أساس موضوعي يقوم على الضرر، في الوقت الذي لم يكن 

 )السيارة( حتمل منها الضرر شأن يذكر حيث وجدت هذه األخيرةفيه للسيارة كآلة خطرة ي

 المدني لد المشرع الفرنسي حين أصدر القانونبخ عشر، ولم يكن يدور 19مع نهاية القرن

ولية المدنية على حوادث السيارات، وال في الفقه اإلسالمي من ؤ فكرة أحكام المس1804سنة

 وبعد ردح طويل من الزمن، ومع بداية ظهور قبل، إال بعد تقدم الصناعة وظهور السيارة

على مخاطرها وازديادها بصورة مطردة ، هنا بدأ كل من الفقه والقضاء يتباريان في البحث 

ولية الناجمة عن السيارات، وهذه األخيرة التي أضحت ظاهرة ؤإيجاد أسس لقيام هذه المس

  .لحاضروآلة خطرة، لكن ال يمكننا االستغناء عنها حتى في الوقت ا

ولية، وتباينت الحلول القضائية أيضا ؤفقه فيما بينه حول أساس هذه المسفاختلف ال  

وأقيمت على ) 20( ولية نسبيا في القرن الماضيؤحول أساسها إلى أن أرست هذه المس

ير فكرة الخطأ  الفقه اإلسالمي من قبل، إذ لم يعرف هذا األخاأساس موضوعي، كما أقامه

ولية المدنية بصفة عامة، ولذلك فإن المسؤولية فيه تقوم لمجرد حدوث ؤكركن في قيام المس

ل الشيء ـالضرر متى كان الضرر مباشرا سواء كان بفعل الشخص نفسه أو وقوعه بفع

  . كان هذا الشيء حيا أو كان غير حي

و لذلك فإن المسؤولية على حوادث السيارات وفقا للفقه اإلسالمي أيضا تقوم على أساس 

إذا تسبب الحيوان في إيقاع الضرر « و قياسا على ذلك .ي قوامه الضرر المباشرموضوع

د ـيوان تحت سيطرة من يركبه أو يقوده، فيسأل الراكب أو القائـبالغير، وكان هذا الح

ية، ويعتبر كأنه هو وليس الحيوان هو الذي سبب ـعن هذا الضرر مسؤولية شخص
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قام مسؤولية حارس السيارة سواء كان مالكها أو ومن باب أولى في هذا الم .116»... الضرر

ولية ؤقائدها أن يكون مسؤوال عن األضرار التي تحدثها السيارة بالنسبة للغير، غير أن المس

 عن فعل السيارة التي تحت سيطرته وقيادته فهو الذي يعطي لها األوامر يةهنا هي مسؤول

  .117وجهها باعتبارها وسيلة وآلة خطرةوي

 من األستاذين الجليلين، األستاذ علي الخفيف، و الدكتور علي علي غير أن كال  

ولية ؤ مسبمبدأسليمان ومن قبلهما الفقه المالكي، يذهبون إلى أن الشريعة اإلسالمية ال تقر 

، إال 119آليات في القرآن الكريم تبين ذلك لما ورد في كثير من ا118اإلنسان عن فعل غيره

ب شخص فعال ضارا تحت سلطان إكراه معدم إلرادته، فإن إذا ارتك« في حالة اإلكراه حيث

المكره يكون هو المسؤول، ألن المكره يعتبر كأنه آلة في يده ارتكب بواسطتها الفعل 

  .» الضار

 أفال يصدق ذلك على حارس السيارة سواء كان مالكها أو قائدها أو حتى سارقها       

رسها الذي ارتكب بواسطتها الفعل الضار باعتبار السيارة هي فعال آلة خطرة في يد حا

بالنسبة للغير، ومن هنا يكون حارسها مسؤوال عن الفعل الضار دون اعتبار لفكرة الخطأ 

كأساس، وهذا ما ذهبت إليه كثير من األنظمة الحديثة في المسؤولية المدنية عن حوادث 

بار قيامها بصورة عامة من اعتكذلك الفقه اإلسالمي إليه السيارات بصورة عامة، وما ذهب 

على أساس موضوعي، قوام هذا األساس الضرر الحاصل للمضرور، ولم يذكر بذلك الخطأ 

الفقه اإلسالمي قد « كركن في اإلتالف المباشر، وهذا ما أكده األستاذ وهبة الزحيلي من أن

أقام المسؤولية المدنية بصورة عامة على أساس موضوعي وهو حدوث الضرر بالنسبة 

  .120»غيرلل
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ومن باب أولى أن يسأل حارس السيارة أو مالكها على األضرار التي أحدثها بفعل   

برون سيارته ولو كان صبيا غير مميز أو مجنون، وهؤالء في مفهوم الفقه اإلسالمي يعت

ولين ويضمنون األضرار الناجمة عن األفعال التي يرتكبونها بواسطة السيارة التي قد ؤمس

ا نصت عليه بعض القوانين ، وهذا م121ر ويرتكب بها ضررا للغييقودها أحد أولئك

المباشر «   :يرة في الفقه اإلسالمي من أن ـدة الشهـبت إليه القاعـ، وما ذه122ةـالحديث

المقصود بذلك ؟ وما مدى فما  .»ضامن و إن لم يتعمد، وأن المتسبب ال يضمن إال بالتعدي

   حوادث السيارات ؟ولية المدنية الناجمة عنؤتطبيقها في المس

   فكرة الضرر المباشر -أوال   

لمعرفة ذلك يجب أن نميز بين ما إذا كانت هذه األضرار الناجمة عن حوادث   

 الفقهية طبقا للقاعدة) الضرر( السيارات قد حدثت مباشرة أو حدثت عن طريق المتسبب فيه

ر أنهما يفترقان في  يترتب عنهما ضمان التعويض للمضرور، غيالسابقة و كال المعنيين

األساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية على حسب ما إذا كان المسؤول عن الحادث الضار 

طريق المتسبب في الضرر، ولذلك  أو كان الحادث الذي ارتكبه عن، الذي ارتكبه مباشرا 

  .المذكورة آنفاتعرض إلى هذين المفهومين طبقا للقاعدة الفقهية أ

  رمفهوم مباشر الضر -

إن المقصود بمباشر الضرر في الفقه اإلسالمي، هو إحداث الضرر مباشرة، ودون   

 ه،تدخل فعل آخر في إحداثه، وبذلك يكون الضرر المباشر هو منفذ الضرر ومحدثه ومباشر

و تتحقق المباشرة  ).المسؤول عن الضرر (123كون الفعل مباشرة والفاعل مباشروحينئذ ي

 للضرر شريطة أن تكون تلك العالقة السببية مباشرة تنعدم بمجرد إتيان وإحداث المباشر

معها أي وساطة بين فعل المباشر والضرر ولذلك يشترط لتحقق هذه المسؤولية المباشرة 

  :ثالثة شروط

    فعل المباشر-1  
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وال يتصور هنا بأن المقصود هو أن يصدر الفعل الضار من المباشر نفسه، بل من   

فعل الضار من شيء تحت يد المباشر كالسيارة مثال، لكن يشترط الممكن كذلك أن يصدر ال

أال يستقل فعل السيارة عن فعل المباشر الذي هو حارسها في مثل هذا، والذي يمكن إضافته 

إليه أي الضرر لذلك فالمباشرة تتوافر حتى ولو كان الفعل الضار ليس فعل المباشر ذاته، 

بذاته وإنما كان مضافا إلى حارس السيارة في هذا طالما أن الفعل الضار لم يكن مستقال 

  .المثال

وعلى الرغم من أن الشريعة اإلسالمية لم تعترف بمسؤولية الشخص عن الضرر   

 من االذي يحدثه الشيء كنوع من أنواع المسؤولية القائمة بذاتها كما نصت عليه كثير

ولية المدنية ؤميع أنواع المسية أقامت في ذلك ج، إنما الشريعة اإلسالم124األنظمة الحديثة

 إال فعل الشخص ،ما فعل الشيء المرتكب للضرر في هذه الحالة على أساس الضرر، و

 في ذلك، إنما هو مجرد وسيلة وآلة سلبية في يد الشخص، على انفسه وليس للشيء دور

بها إلى عكس ما ذهب إليه كل من الفقه والقضاء وكذا التشريع لقاعدة المباشرة، والذي لم ينس

  .125فعل الشخص ذاته بل أمدها لتشمل فعل الشيء ذاته أيضا

، 126بيد أنه يمكن تطبيق قاعدة المباشر ضامن وأن لم يتعمد على حوادث السيارات  

خاصة وأن القاعدة شملت جميع أنواع المسؤولية المدنية وإقامتها على أساس الضرر 

ت التي تحت حراستهم، ثم أن  أو من اآلال ، سواء من طرف األشخاص أنفسهم،المرتكب

عن الفعل الضار الذي يصدر من  وليةؤعون في قيام المسفقهاء الشريعة اإلسالمية ال يمان

شيء تحت يد المباشر طالما أن الفعل الضار لم يكن مستقال بذاته وهذا ما ذهب إليه الفقه 

  .127ير الحيالفرنسي الحديث في بعض مراحل تطور المسؤولية المدنية عن فعل الشيء غ

  ق المباشر ي تحق-2  
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هو أن يكون فعل المباشر هو الذي أحدث الضرر حقا وفعال، وذلك بأن يكون الضرر   

قد ترتب على فعل المباشر، وذلك ال يتأتى إال بتوافر عالقة السببية بين فعل المباشر 

مكن تطبيقه ة السببية، ويوالضرر، وهذا المفهوم ال يختلف مقصوده عن المفهوم الحالي لعالق

دام أن الفعل الضار عن السيارة  ما ،ولية المدنية المترتبة على حوادث السياراتؤفي المس

وهذا بالنسبة لبعض .غير مستقلة عن فعل المباشر) الحارس لها( التي تحت يد المباشر

 األنظمة الحديثة التي تخضع المسؤولية المدنية على حوادث السيارات فيها إلى أحكام القواعد

 أن  غير.128ةالعامة الواردة في المسؤولية المدنية عن فعل الشيء غير الحي بصورة عام

ولية تلقائيا بمجرد حدوث الضرر كما ذهب إلى ذلك الفقه ؤهذه األنظمة تفترض قيام المس

ض األنظمة  وال يمكن نفي ذلك إال بواسطة السبب األجنبي، وهذا عكس بع-اإلسالمي

والتي تعتبر  129قواعد خاصةلية المدنية على حوادث السيارات بوؤالحديثة التي خصت المس

قانون بمجرد حدوث الولية المدنية على تلك الحوادث الضارة قائمة تلقائيا وبقوة ؤالمس

  .الضرر، ولو استطاع حارس السيارة نفي ذلك بواسطة السبب األجنبي 

   عالقة السببية -3  

 بمعنى أن يتولد هنا ينبغي أن تكون مباشرة  باإلضافة إلى ما سبق، فإن عالقة السببية  

 عن الحادث مباشرة، وبمعنى آخر أال يتدخل بين فعل المباشر والضرر فعل آخر الضرر

الحق وهذا ال يعني أن يظهر ويترتب الضرر على الفور، بل قد يتراخى في ظهوره فترة 

أو أثناء .ى المستشفىثم توفي أثناء نقله إل وأصابته بجروح، اما، فإذا دهست سيارة شخص

  .130تواجده به، فإن تراخي الوفاة ال يؤثر في توافر وتحقق عالقة السببية المباشرة

) الثاني(وعليه إذا وجد فعل آخر وكان الحقا وتاليا للفعل األول، كان هذا الفعل اآلخر   

 ووقف الفعل األول عند حد المتسبب، كأن كانت سيارة تسير.  كقاعدة عامة-هو المباشر

بالطريق العام فاحتكت براكب دراجة، فأسقطته أرضا، وكانت سيارة من خلفها تسير 

بسرعة، مما اضطر قائد هذه األخيرة إال أن يحاول إيقاف سيارته التي لم تطعه بسبب 

 أضرارا جسمانية، فإن الفعل يقومالسرعة، مما ألحق بواسطتها بصاحب الدراجة قبل أن 
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لثانية الذي كان الحقا وتاليا لفعل السيارة األولى، فإن فعل اآلخر هنا هو فعل السيارة ا

  .السيارة الثانية التي ألحقت بالشخص ضررا هو المباشر وفعل السيارة األولى هو المتسبب

وعلى العكس من ذلك فيمكن أن يكون الفعل األول هو المباشر كاستثناء على القاعدة   

يا على الفعل األول وناشئا عنه، ففي هذه الحالة رغم األولى، إذا كان الفعل الثاني الالحق مبن

أن الفعل الثاني يعد هو المباشر والفعل األول مجرد سبب إال أن الفعل الثاني المباشر يكون 

كاصطدام شاحنة بسيارة سياحية كانت تسير أمامها، ومن شدة الصدام . مضافا إلى المتسبب

جسمانيا بإحدى المارة، فإن الفعل المباشر خرجت هذه السيارة إلى الرصيف وألحقت ضررا 

هنا هو فعل الشاحنة، بالرغم من أن السيارة في الفعل الثاني هي التي ألحقت ضررا بإحدى 

 غير أن الضرر الذي لحق به كان ناشئا عن فعل ،المارة حين خروجها إلى الرصيف إليه

  .يارةالشاحنة األول وهو المتسبب في الحادث الضار الذي نجم عن الس

وهذا ما ذهب إليه كل من األستاذين، األستاذ علي الحفيف، والدكتور إبراهيم الدسوقي   

من أنه إذا كان الفعل الالحق مبنيا عن الفعل األول وجب الضمان على الفعل  131أبو الليل

بالرغم من عدم اعتباره مباشرا للضرر بل مجرد متسبب فيه وذلك ) فعل الشاحنة( األول

 ،اال بالقاعدة الفقهية التي تقرر من أن المتسبب في المباشرة حكمه حكم المباشرةتطبيقا وإعم

يضمن تعويض ) الشاحنة(بيد أن المتسبب األول.وهذا ما أراه مع األستاذين الجليلين

فإذا توافرت هذه الشروط   . على سبيل االستثناء باعتباره متسببا وليس مباشراالمضرور

اشرة، فإن المباشر يضمن الضرر الذي باشره دون حاجة إلى  في المب-الثالثة المذكورة

 وقد ثبت ،إثبات خطأ في جانبه باعتبار أن مناط الضمان في الشريعة اإلسالمية هو التعدي

هذا التعدي بمجرد مباشرة الفعل الضار، وهذا ما نادى به الفقه الحديث ونصت عليه معظم 

على المسؤولية المدنية وطبقه القضاء في الكثير التشريعات المعاصرة في أنظمتها القانونية 

من القضايا المطروحة عليه للحل وخاصة في المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث 

وهذا مفهوم مباشر الضرر في الفقه اإلسالمي، فما المقصود بالمتسبب فيه، في  .السيارات

  .حوادث السيارات الضارة

  الضررالمتسبب في حوادث  -ثانيا  
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التسبب هي الطريقة الثانية لوقوع الضرر وفقا لمفهوم الفقه اإلسالمي، حيث أن   

المتسبب ال يباشر الضرر بنفسه بل يقف عند دوره عند حد التسبب فيه فقط، وعليه يجب أن 

يكون لهذا الضرر فعل آخر أحدثه مباشرة وعندئذ يكون هذا الفعل األخير هو المباشر 

وعلى الرغم من أن المتسبب ساهم بقدر في إحداث  .متسبب فيه والفعل األول مجرد ،للضرر

الضرر، إال أن الضمان يقع على المباشر للضرر إعماال بقاعدة تقديم المباشر على 

ولكن هذه القاعدة ليست » إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر« المتسبب

رد كما سبق أن بينا، يضمن فيه المتسبب مطلقة في الفقه اإلسالمي إنما هناك استثناء وا

وذلك في الحاالت التي يكون فيها المباشر غير مسؤول، كأن ثبت ، منفردا تعويض المضرور

أن   ولم يستطع أن ينفيه بواسطة السبب األجنبي، أو،خطأ المتسبب في إحداث الضرر

في إحداثه وال يكفي هنا مجرد تسبب المتسبب  .132المتسبب غير موجود أو غير معروف

  .»أن المتسبب ال يضمن إال بالتعدي«للضرر إنما يتعين ثبوت خطئه وإهماله إعماال بقاعدة 

ويالحظ من خالل هذه القاعدة بأن على المضرور أن يثبت خطأ المدعى عليه في   

التسيب، وهذا ال يمكن العمل به، وإال عدنا من حيث بدأ الفقه والقضاء رحلة البحث على 

ور، وهو أنه ال يجب على المضرور إثبات خطأ المسؤول، ألن ذلك يرهق مصلحة المضر

ال يتمكن المضرور من إثبات ذلك، وفي أحيان   ويتعبه، ثم أنه في غالب األحيانالمضرور

 لذلك أرى .أخرى قد يكون إثبات ذلك من المستحيل عليه كما سبق الكالم عنها في البحث

مسؤوال عن هذا الحادث الذي ارتكبه مباشر الضرر من أن المتسبب في الحادث الضار يظل 

بصفة استثنائية، ما لم يثبت المتسبب بأن ذلك مرده السبب األجنبي الذي ال يد له فيه، ومن 

 إال إذا أنفاه  ، ال يقبل إثبات العكساهنا فالخطأ مفترض في المتسبب في الضرر افتراض

 138طبقا للقواعد العامة الواردة في المادة بواسطة السبب األجنبي الذي ال يد له فيه، وهذا 

ج على األقل إلى حين الكالم عن ذلك في القانون الخاص بالمسؤولية المدنية على   مق

  . والذي له  أحكام أخرى متشددة في هذا الشأن74/15حوادث السيارات طبقا لألمر رقم 

نجد أن » إال بالتعديالمتسبب ال يضمن «وعند العودة إلى القاعدة السابقة مرة أخرى  

المتسبب يضمن تعويض المضرور، ويكون في معنى المباشرة هنا، إذا كانت المباشرة 

مضافة إلى السبب بمعنى لوال خطأ المتسبب لما ارتكب المباشر الضرر بواسطة سيارته، 
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وتلك هي قاعدة المباشرة الملجئة التي يستقل فيها المتسبب بالضمان طالما أن المباشرة ال 

بأن المتسبب في هذه الحالة ضامن لتعويض  وأؤكد ما سبق 133تنطوي على عدوان

  .134المضرور ما لم ينف ذلك بواسطة السبب األجنبي

المباشر ضامن وإن لم يتعمد، وأن «و بالرجوع أخيرا إلى القاعدة الفقهية ككل من أن  

ن الكويتي في بعض فوفقا لهذه القاعدة التي أقرها القانو» المتسبب ال يضمن إال بالتعدي

، فإنه طبقا للشرط األول منها، 135مراحل تطوره وطبقها القضاء فيه على حوادث السيارات

نجد أن حارس السيارة أو قائدها يظل هو المسؤول المباشر على الضرر الذي تحدثه السيارة 

أما إذا .التي تحت حراسته لمجرد حدوث الضرر و بالتالي فهو ملزم بتعويض المضرور

 دور حارس السيارة أو قائدها عند حد المتسبب في ارتكاب حارس السيارة األخرى وقف

المباشرة الرتكاب الضرر، فهنا ال يمكن مساءلة المتسبب إال إذا ثبت خطؤه، وهذا ما يعنيه 

  .»أن المتسبب ال يضمن إال بالتعدي« الشطر الثاني من القاعدة الفقهية من

عن حوادث   وبخاصة المسؤولية المدنية،وليةؤذه المسسبق يتبين لنا بأن أساس ه و لم  

السيارات الضارة كانت تتنازعه تيارات  فقهية واتجاهات قضائية مختلفة، إذ منهم من أقامها 

على أساس الخطأ سواء كان هذا الخطأ قابال إلثبات العكس، أو غير قابل إلثبات العكس، لذا 

 الدليل على خطأ قائد السيارة للمطالبة كان على المضرور من حادث السيارة أن يقيم
                                                 

� ا����& واb�Yق، x ��Dr ا�5)ا�a�5{ ا�)�hC - إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2. د ـ  133�C ���&5ا� ��317- 315و�.  
�� 	� ا�5)إن ا��S(�5 	� ا�*�ر، P i)}ل ـ  134�Oا���ا"& ا� h	و iإ x ~ن	، ��ا�5)و� 
Lآ��# هx(�� ا�2OD ا�$��9 	~ن xوو��� ه� " ���

�} %�(& ا�)��رةn ت�S[إ T�!" ��O�P ف.  مق1383-1382  - س. مق164- ق م ج124(ا�5*�ور .
� �C أن hSG �59!�� ا�5*�ور آ� ��d �	 
Lوه.  
T ا�)��رة ا��� �s# ��5;�د �&وث ا�*�ر ا�Lي أ�&]و��� "� 	2O ا�$�ء d�� ا���، و� �Q ا�)��رة، وه � ��رس ا�)��رة P)}ل 5x)أ�� إن آ��# ا�

��� 	2O ا�)��رة، أي "� 2n&s ا�)��رة، وSjP i# ا���} 	� ���a ��رس ا�)��رة، إذ  "!E ��اT�G، و" 3a�� ت ا�*�ر، وأن ا�*�ر�S[إ iا�5*�ور إ 
�S a]ا �S(ا� ��Gا�C iإ _\Oت ا��S[2 إS�P iض و��D�  ).1384/1- 178- 179-138(ا���} ه � 

� �T(D ا���} آ�5 أ�vت إ�E ذ��SG� 5C 6 ا��!O�E!" h %�"&ة " �D� ������Cو �S a]ا �S(ت ا��S[رة إ��ع ا���رس �!)���Gل ا�5*�ور إذا ا�� �� �\�
5� إO���C i&ي5أن ا�«*P i �S(� «{ ا�5a �	 zP�O�ا� �	 T�� E!" ظ�Dا�5*�ور وا�� �P�5�� 2n&�s ت أن�OP�$�ا� E!" �;P � ه �����iت وهLا 

(5��C h!O�P  ص�n ��{C T 5o ا�5$�ع ا�;:ا(�ي و T�ر إ��vأx 3%25 ر�P رات��ادث ا�)�� E!" ��74/15و����i T " مb\ا� �s{�Gو .  
��� ا�5C �  �5;!� ا[�r 2S%6 � (� 1961&ور ا�����ن ر%3  ـ  135bGYا �OP�$ا"& ا���� }*�P ���&5ا� ��و�x(53 %�ا"& ا��4 s م وا�5&و��  ، آ�ن�\

 �OP�$ا"& ا���� ��	34 و s #��\	 ،T(D� �	 ��$ا� ��9s ��ار ا��o]�5ن اo � ه �QC آ�L��C �nا"& ا�*�5ن، وأ��C �	و�O5وا� ��Q�Dا� ��\��C
���bGYا.  

� ا�)��رة �oرا" �s� ر ا�*�ر ا��S�"ا �Q�	 T \���v�S ـ و%& أLn ا��*�ء ا�\���C ��P"&ة ا��v�S5ة 	� ��iت آj��ة، أ ������C T[&����v�Sا وP\�ن  
�&ام rا ���� �	5&، آ�5 O�P 3و� ���o �v�S5ة أن ا�&"�% Eدا إ�� �Gا T��n ت�S[إ Eإ� �a�� دون �����C �Q[&�P ��ار ا��o]ا zP�Os �وP)}ل "

  .ا�)��رة 5��C*�ور ��v�Sة 
E*��5C رات��ادث ا�)�� �� ا�����ن ر%3 19 �� ا��5دة ـ و	� ���!� ���i أ�Sr# ا�x(5و��� ا�5&��� "� ��sم �5;�د 2n&s ا�)��رة 	� 6 -1961 

 2n&s 3[ ،�S a]ا �S(ا� ��Gا�C iإ ��و�x(5ا� 
Lدرء ه �Q� ا���رس }���(P iو ،�Q��Gا�C 5;�د �&وث ا�*�رC أي i�O	و ��C�;Pإ bn&s ا���دث
� ��ادث ا�)��رات 	� �P5*�ور!� �jأآ �P�5� ^�*�� ��P�\ا�5$�ع ا� �	ر &r{11�S5	�� 19673%ا�����ن ر%3 " 42" ا�����ن ر Eإ� �D�*�6 -161- 

� هLا ا�*�ر و	�� ���ا"& ا�&�P ا�$�"��"  �\�ر وا��� أC �*��s #�Sr}ن19 ا�)� ��C	�Sr{# ا��5دة-19إ�E ا��5دة " i��(�  .ا�P �v�S5\�ن 
 �	 hر ا���o TC�rي أLرات ا���ادث ا�)�� ���� دون أن P\�ن �!��رس ��D ـ و6�LC أSr` �!5*�ور bGYا T�Dا� �	ة ا�*�5ن &"��� h	و zP�O�ا�

�� أن P\�ن ا���دث %& و%{ "� ��hP ا��v�S5ة و��_ ا��)�S، وإP i\�ن را�Oa إ�5Os E& ا�5*�ور إT(D� �C�r أو P�v ،�S a]ا �S(ا� ��Gا�C 6ذ�
TS��a ��  .�Gء G!�ك � T وP\�ن ذ�6 ا�)!�ك 	��$� ���9دا 

 ���  ا"� h هLا 1980 �) � 67 ��9 ا�5$�ع ا�\�P�� ذ�6 	� أذى ا� D_ 	�� دون ا��5ل، و	� ���!� ���i أr&ر ا�5$�ع ا�\�P�� %���ن ر%3 ـ و%&
��" 356"ا�����ن 	� ا��5دة bGY[�\�م ا�5$�ع ا ��	و �P&ا� �a��(P ��� رات��ادث ا�)�� �S(C _D ا� E!" }�P يL�5ن ا�&و�� �!*�ر ا�o أ&S� 

  .وهLا إذا LOsرت ��O	� ا�5)��ل "� T*P�Os، وا�5!�:م T��5*C و	�� ���"&ة ��v�S ا�*�ر
� ��ادث ا�)��رات ا�a�5{ ا�)�hC، -إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2. ـ �!P:5& أ��4 د" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C ا�5!�:م ��Dr13�Q�!P ��  . و



 74 

بالتعويض أمام القضاء، وعند محاولة المضرور إثبات خطأ قائد السيارة اعترضته في ذلك 

كام طبقا للقواعد العامة قي صعوبات جمة كانت حائال دون إثباته للخطأ، وهذه األح

  .ولية التقصيرية كانت في غير صالح المضرورؤالمس

وال عن فعل ؤس حدوث الضرر حتى يعتبر الشخص مس على أساومنهم من أقامها  

الشيء الذي تحت حراسته، وبذلك فقد أعفت هذه األحكام الواردة في هذه المسؤولية 

المضرور من حوادث السيارات من إثبات خطأ المدعي، بل يكفي تدخل السيارة في إحداث 

ضمان وحماية من هذه الحوادث الضرر تدخال إيجابيا و فعاال، وبذلك فقد أحيط المضرور ب

. وبالتالي الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر أو لذوي حقوقه من بعده

وهذا الذي توصل إليه كل من الفقه والقضاء على ضوء تفسيرهم وتحليلهم للفقرة األولى من 

  .الميوكما ذهب إلى ذلك أيضا الفقه اإلس،  من القانون المدني الفرنسي1384/1المادة 

إذا تعذر عليه إقامة دعواه على ،  يكون حال المضرورو السؤال المطروح هو كيف  

ارس السيارة أو تمكن المضرور من ذلك ولكن ح، أساس المسؤولية عن األشياء غير الحية

ولية بواسطة السبب األجنبي؟ أو كان المباشر غير مسؤول وفق الفقه ؤنجح في دفع هذه المس

أو ، أو كان المتسبب فيه غير موجود، خطأ المتسبب في إحداث الضرراإلسالمي كأن ثبت 

أو كان موجودا ومعروفا ولكنه استطاع أن ينفي عن نفسه الخطأ سواء كان ، غير معروف

خطأ قابال إلثبات العكس أو غير قابل إلثبات العكس كقرينة قاطعة على افتراض ذلك في 

  .الفقه اإلسالمي 

ولم يستطيع أن يدفع ، أ المتسبب ولم يستطيع نفيه ولكن كان معسراماذا لو ثبت خط و      

  كامل مبلغ التعويض للمضرور؟

 يستطيع دفع كامل مبلغ  لمأو، وال ولكنه كان معسراؤماذا لو كان مباشر الضرر مس و      

  التعويض لجسامة وخطورة األضرار الناجمة عن حادث السيارة التي تحت حراسته ؟

ؤالت وبغيه حماية المضرور وإسعافه والبحث له عن حقه في التعويض من هذه التسا  

استحدث الفقه وكذا القضاء في بعض تطبيقاته نظريات موضوعية مختلفة ، دون إرهاق له

ولية على حوادث السيارات تقوم لمجرد حدوث الضرر، وفي هذا ؤن المسترى في مجملها أ

بعة، وهناك من الفقه من أقامها على أساس هناك من الفقه من أقامها على أساس تحمل الت
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الضمان ، لكن حتى هاتان النظريتان قد شاب كل منهما القصور و تعرضت إلى انتقادات من 

قبل الفقه، ولعل الفقه اإلسالمي في هذا المقام قد شابه أيضا بعض النقص حين جعل أساس 

ولية المدنية عن فعل ؤ المسولم يخص. الضمان أساسا عاما لجميع أنواع المسؤولية المدنية

ولية على حوادث السيارات من باب أولى، وما ؤء غير الحي بالذكر، وال حتى المسالشي

يشفع له في ذلك أن السيارة لم تكن في ذلك الوقت موجودة وال حتى لتذكر، غير أن الفقه 

 نظرية اإلسالمي ال يمنع تطبيق ذلك على حوادث السيارات في وقتنا الحالي، مادامت أن

، "starck"كما ذهب إلى ذلك، امة أساسا لجميع أنواع المسؤوليةالضمان فيه تصلح كقاعدة ع

في الفقه الحديث من جعله لنظرية االلتزام بالضمان صالحة كمبدأ عام ألساس المسؤولية 

  .المدنية

ية وإذا كان ستارك، قد اتفق مع الفقه اإلسالمي، في أنهما عمما قيام المسؤولية المدن  

قد عمم ذلك " وجدت السيارة على أساس االلتزام بضمان التعويض إلى أن ستارك وفي عهده

بحيث إذا  ال يستبعد قيامها على أساس الخطأ إطالقا، هولية، غير أنؤالمسعلى جميع أنواع 

ول فإنه يترتب عليه آثارا خاصة تضاف إلى نظرية االلتزام ؤثبت الخطأ في جانب المس

ولية ؤكما أن فكرة قيام المس  . وتجعل تعويض الضرر أكثر شدة وقسوةبضمان التعويض،

 إال  ،المدنية على أساس الخطأ في حوادث السيارات غير مستبعدة إطالقا في الفقه اإلسالمي

  .أن الفقه اإلسالمي قد حصر ذلك في خطأ المتسبب في إحداث الضرر

ولية ؤالمسهما جعال من قيام وأخيرا ومن هذين الفكرتين وغيرهما كما سبق نالحظ أن  

ولية فردية ومباشرة وتقوم على أساس الضمان، وهذه ما تتالءم ؤعلى حوادث السيارات مس

م ف والتي تخضع األحكام فيها ق  1384/1ق م س 179ق م ج 138مع القوانين العامة 

 هي ولية المدنية على حوادث السياراتؤفي حين أن المس.إلى التأمين االختياري لألفراد

 إنما تخضع إلى أحكام قوانين خاصة  ،مسؤولية جماعية ال تحكمها القواعد العامة السابقة

ولية المدنية الناجمة عن حوادث ؤتمع يلتزم بضمان التعويض في المسيقرأ منها أن المج

السيارات، ولكن ذلك ال يتأتى إال من خالل التأمين اإللزامي للمؤمنين على األضرار التي 

ير بسبب سياراتهم حين استعمالها والسير بها في الطريق العام أو غيره وسواء تصيب الغ

 ةظريات السابقة سواء كانت النظرين كال من النفإو في الحقيقة  .كانت متحركة أو ساكنة

 الموضوعية، ال يعول على أي منها منفردة من تحقيق المرغوب ةالشخصية، أو النظري
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 برأي ،قوليارات، لذلك اتجه فريق من الفقه الحديث إلى البالنسبة للمضرور من حوادث الس

ما أتعرض له في مدنية على أساس مزدوج واحد وهذا ولية الؤخر يرون فيه قيام المسآ

  :المطلب الموالي 

  المطلب الثالث
  

  قيام المسؤوليةلاألساس المزدوج الواحد 
  

كل من الفقه قبل التعرض إلى موقف  و ذلك يجدر أن أتعرض إلى هذا الرأي  

والقضاء الجزائري حول أساس هذه المسؤولية، وبالرجوع إلى هذا الرأي في الفقه نجده قد 

ولية المدنية عن حوادث ؤألساس المزدوج الواحد لقيام المساختلف هو أيضا حول هذا ا

السيارات، إذ منهم من يرى بأن هذا األساس المزدوج الواحد يشمل الخطأ والضمان، ومنهم 

  .ى بأن األساس المزدوج الواحد يشمل فكرتي الخطأ والمخاطرمن ير

  

  

  الخطأ و الضمان كأساس مزدوج واحد  -أوال   

بأن   اللذان يريان « Carbonnier – A.Tunc »  و يتزعم هذا الرأي الفقيهان  

 تقوم على أساس 136ولية مزدوجةؤ ق م ف هي مس1384/1تقرها المادة ولية التي ؤالمس

 وإلى جانب قرينة الخطأ وفي أن واحد تقوم على ،ن جانب الحارس للسيارةقرينة الخطأ م

أساس التزام الحارس للسيارة بضمان عيوب السيارة التي تحدث ضررا للغير، وال يستطيع 

الحارس في مثل هذه الحالة أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أن سبب الحادث يعود إلى 

وعليه فإن حارس ، أو أن سبب الضرر ظل مجهوال  ،عيب خفي في السيارة كان يجهله

 قد جعل االلتزام بالضمان كأساس أول، « tunc » غير أن .137السيارة هنا ملزم بالضمان

من أنه إذا كان األمر ال يتعلق في هذا الصدد إذا كان األمر يتعلق بعيب في الشيء، ويذهب 

                                                 
  H.L Mazeund et Tunc  ��Dr  5 - و��� ا��&5��xا�5)- ��زو،  « 6��s« tunc ـ  136
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�S��� وDs)��ا 	� ا[�� ر%3  ـ  137s  T� &;� �� ا���C �o*�ورة ا�i�:ام 74/15وهLا ا�i�:ام أي ا�i�:ام ا���رس �!)��رة ا�Lي �P&ث �oرا �!��� ه� 
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 للسيارة عندئذ تقوم على افتراض  فإن مسؤولية الحارس،بعيب في الشيء أو في السيارة هنا

الخطأ كأساس احتياطي، وال يمكن لحارس السيارة في أن ينفيه عن نفسه إال بواسطة السبب 

  .األجنبي

وقد ذهب فقه الشريعة اإلسالمية كقاعدة عامة من أن المباشر ضامن وأن لم يتعمد،   

وال ؤرة أن يكون مسناجم عن حادث السياغير أنه كاستثناء يمكن للمتسبب في الضرر ال

كالمباشر تماما للضرر، وبالتالي يضمن تعويض المضرور جراء ذلك بالرغم من أن 

كون فيها المتسبب كما سبق أن بيناه كقاعدة عامة ال يكون مسؤوال إال في الحاالت التي ي

ول، وتكون مسؤولية المتسبب هنا مبنية على أساس الخطأ القابل إلثبات ؤالمباشر غير مس

بمعنى على المضرور هنا أن يثبت " أن المتسبب ال يضمن إال بالتعدي"س أعماال بقاعدة العك

كان يمكن لفقه الشريعة الغراء في و.الخطأ في جانب المدعي عليه وهو المتسبب في الضرر

هذه الحالة أن يجعل من قرينة الخطأ المتسبب في الحادث الضار بسبب السيارات، كقرينة 

 ،ها من طرف المتسبب في الضرر إال بواسطة السبب األجنبيضدحقاطعة ال يمكن 

باإلضافة إلى ضمان االلتزام بالتعويض طبقا لنظرية الضمان التي يكفلها التأمين اإللزامي 

  .على حوادث السيارات

ويمكن أن يكون افتراض الخطأ كأساس لقيام المسؤولية المدنية على حوادث السيارات   

، وكأساس احتياطي لقيام هذه فيه إال بواسطة السبب األجنبي ال يمكن نثمكأصل، ومن 

 الذي نادي بها ةو هذا ما يتطابق مع الفكر، ولية، االلتزام بضمان التعويض للمضرورؤالمس

زام بالضمان ما هو إال مجرد أساس احتياطي الهدف توالذي يرى بأن اإلل " Bicard"بيكارد 

 وبذلك يبقى بيكارد متأثرا بفكرة الخطأ كأساس ،ضرورمن ورائه تقديم المساعدة واإلغاثة للم

مع غيره من الفقه على ذلك  ويدلل 138يية المدنية عن فعل الشيء غير الحأصلي للمسؤول

ة الخطأ حين راح يبحث في إنتقال الحراسة إلى من كان يملك ين القضاء قد أخذ بقرمن أن 

 . حيث يفترض في جانبه الخطأ،سيارةأثناء وقوع الحادث سلطة إصدار األوامر على ال

 إال بواسطة السبب األجنبي، كما أن القضاء من جهة أخرى قد  ال يمكن نفيهاكقرينة قاطعة

" بيكارد"أبقى على مسؤولية الحارس عندما رتب الضرر على العيب في الشيء، وبذلك حصر
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االلتزام بالضمان قيام االلتزام بالضمان بوجود العيب في الشيء، وهنالك من يرجع فكرة قيام 

  .إلى ما هو غير عادي حتى بالنسبة إلى حارس الشيء 

 أصاب الغير،  فإن السيارة ا وسببت السيارة بذلك ضررا خفيافإذا كان بالسيارة عيب  

 وعليه فإن على حارسها .تعتبر في هذه الحالة غير عادية سواء في تكوينها أو في استعمالها

ن له الحق نتج عنها من مضار قد تصيب الغير دون أن يكوأن يتحمل في جميع الحاالت ما ي

ولية بدعوى أن العيب خفي في السيارة وال يمكنه العلم به، وهذا ؤفي التملص من هذه المس

 إنما يستمد من مفهوم  ،ما ينسجم مع الرأي القائل بأن أساس االلتزام بضمان التعويض

سيارة ال مسؤولية هنا مرتبطة بحراسة ال بمعنى أن ال1384/1 الحراسة الواردة في المادة

لم يكن بإمكانه   وعلى هذا األساس فإن الحارس لها يسأل عن عيوبها ولو.139ابالسيارة ذاته

  .140امعرفته

غير أن األمر يدق عندما يتعلق األمر بضمان عيوب الحارس للسيارة والذي ليس   

 قدرته العقلية أو الجسمية فارتكب بإمكانه دفعها أو توقعها، كما لو فقد في حالة القيادة لها

 ، فيكون من الحرج تطبيق نظرية االلتزام بضمان التعويض هنا،141الحادث الضار بواسطتها

إال إذا نظرنا إليها من حيث حماية المضرور وسالمته وضمان حقه في التعويض أو لذوي 

ء الفرنسي أثناء حقوقه من بعده، وذلك هو الهدف الذي يكفله الضمان، وهذا ما طبقه القضا

  .ق م ف على حوادث السيارات1384/1تطبيقه للمادة 

   الخطأ و المخاطر كأساس مزدوج واحد -ثانيا   

 حيث يرى بأن المسؤولية المدنية عن فعل الشيء Essmeinوعلى رأس هؤالء الفقيه   

 الشخصية، وبين حدوث ةج بين افتراض الخطأ طبقا للنظري هي خليط مزدو،غير الحي

 ويظهر ذلك حسب  . الموضوعيةيةفعل الشيء غير الحي طبقا للنظرر الناجم عن الضر

 أخذ بنظرية المخاطر حين ارجع وقوع الضرر إلى عيب في الشيء،  قدرأيه بأن القضاء

                                                 
� ا�$�ء ا�O5�� وd�� ا�O5�� وا�$�ء ا���� وd�� ا���� -�a" -1930ن د�P"و%& رأ � P	�hSG �5 أن ا��*�ء ا���D)� 	� %*��  ـ  139�C ق�DP 3� 

T�O�S�C ،�*ا�� ���Gوا �Dn ��" Eا�*�ر إ� �SG د�OP رة و�� آ�ن��2 ا�)ODC 5;�د ��9ل ا�*�رC ا�5*�ور zP�O�C رة��إ�:ام ��رس  ا�) E!" ء
i�Q;� ��C أو.  
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وعلية فإن المسؤولية تقع على عاتق الحارس له، حتى ولو كان الحارس ال يتوقع الضرر 

قد أخذ بقرينة الخطأ عندما أقر  " Essmein " رأي كما أن القضاء حسب.وال يمكنه دفعه

بعدم وجود مسؤوليات مجتمعة وبذلك استبعد اعتماد نظرية المخاطر وراح يبحث في انتقال 

 كما في حالة إيجار ،الحراسة إلى من يملك وقت الحادث سلطة إصدار األوامر على الشيء

 بالحارس وتسندها إليه ولو لم يكن وليةؤبط المسترت ففي هذه الحالة ،السيارة أو إعارتها

في هذه الحالة  " Essmein "سمانو قد أقر إا من الشيء الموضوع تحت حراسته، مستفيد

  .142يللحارس دفعه بواسطة السبب األجنب الخطأ يمكن إنتفاءبأن 

من أن أساس المسؤولية عن  Michel Antoine " 143"وهذا ما يراه ميشال انطوان  

 ق م ف تقوم على أساس مزدوج بين الخطأ وفكرة 1384/1بقا للمادة األشياء غير الحية ط

وتوصل إلى هذه الفكرة من خالل أحكام القضاء الفرنسي أيضا،  وجعل ، تحمل التبعة 

ولية وهذا ما طبقه القضاء في ؤلب فكرة الخطأ كأساس أول في المسفي الغا" ميشال انطوان"

القضاء يقيمها في بعض األحيان على أساس كثير من األحوال المعروضة عليه، إال أن 

أو وجود المخاطر، وهذا عندما ال يوجد ما يثبت بأن فعل الشيء ال ينسب إلى الحارس، 

ارس فعل الشيء وال يمكن نفي عيب في الشيء أدى إلى حدوث الضرر، وبذلك يتحمل الح

    .ولية عنه ولو بقي سبب الضرر مجهوالؤالمس

حين حاول هذا األخير من " savatier "من رأي سفاتيه" نميشال انطوا"ويقترب رأي   

 وأبقى على الخطأ كأساس أول للمسؤولية، 144أن يوفق بين فكرة الخطأ وفكرة تحمل التبعة

، أما في )المسؤول (145وعلى المدعي وهنا المضرور إثبات الخطأ في جانب المدعي عليه

 الخطأ في جانب المدعي عليه، فإن الحاالت األخرى التي ال يتمكن فيها المضرور من إثبات
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العدالة حينئذ تقتضي بضرورة تعويض المضرور، ويجب الرجوع في هذه الحالة إلى نظرية 

  .146راطيه بهدف تقديم المساعدة للمضروتحمل التبعة كأساس وبصفة احتي

 من الرأي في الفقه من حاول أن يؤسس لهذه المسؤولية على أساس موضوعي وهناك  

ولية ؤرى بأن أساس المس، الذي يRoubier 147 ومن هؤالء ق م ف، 1384/1وفق المادة 

على ، بة والتوجيه التي يمارسها الحارسن في سلطة إصدار األمر والرقامك وي،موضوعي

ها األشياء ثاألخير أن يعوض األضرار التي تحدالشيء الموجود تحت حراسته، وعلى هذا 

لذي يملك هذه السلطة ال بد من توافر عامل ولكي يسأل ذلك الشخص ا  .التي تحت حراسته

 وهو إثبات الخطأ في جانبه، وحاول هذا الرأي أن يوفق بين الخطأ والضرر  ،شخصي

  .كأساس للمسؤولية

ع الجزائري بها في األخير نتساءل عن أي من هذه النظريات السابقة أخذ المشر و  

ارات، ثم ما موقف كل من الفقه ولية المدنية الناجمة عن حوادث السيؤكأساس لقيام المس

لك والقضاء الجزائري من ذلك كله؟ ذلك ما أخصص له فصال كامال، وقبل التعرض إلى ذ

شيء من بولية عن حوادث السيارات في الجزائر ؤيجدر أن أتبع خطوات تطور المس

 .اإليجاز
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  الفصل الثالث 
  اراتمراحل تطور المسؤولية المدنية عن حوادث السي

  في الجزائر
  

 وكذا إلى بعض األحكام القضائية ،بعد أن تعرضت إلى اآلراء الفقهية المختلفة  

 وعن السيارة عامة المتباينة حول أساس المسؤولية عن فعل الشيء غير الحي بصورة 

 وما تبع ذلك من 1804، وذلك منذ صدور القانون المدني الفرنسي سنة خاصةبصورة 

مسؤولية المدنية خاصة في مجال حوادث السيارات، وذلك منذ اكتشاف تطورات في أحكام ال

  .ق م ف1384/1الفقرة األولى من المادة 

وال يخفى على أحد من دارسي القانون في الجزائر، بأن القانون المدني الجزائري    

 مصدره كل من القانون المدني الفرنسي وكذا القانون المدني المصري، 1975الصادر سنة

 ينبغي ،ه فإذا حاولنا أن نؤسس لتطور هذه المسؤولية عن حوادث السيارات في الجزائروعلي

 ،إتباع نفس الخطوات التي مرت بها التطورات في المسؤولية عن فعل الشيء غير الحي

 وهذا قبل استقالل الجزائر عن فرنسا، ولنرى ،على ضوء كل من الفقه والقضاء الفرنسيين

ى ضوء كل من الفقه والقضاء الجزائريين بعد االستقالل، ولذلك تطور أساس المسؤولية عل

يمكن إرجاع تطور المسؤولية المدنية عن فعل الشيء غير الحي بصفة عامة وعن حوادث 

  :مراحل التالية الالسيارات بصفة خاصة في النظام القانوني الجزائري إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث األول 
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  التشريعتطور المسؤولية المدنية من خالل 

تجدر المالحظة بأن القانون المدني الجزائري في معظمه مصدره القانون المدني   

 ق م 1/  1384الفرنسي ، و قد سبق بيان ذلك، أنه منذ اكتشاف الفقرة األولى من المادة 

ف ، و ما تلى ذلك من تطورات حول أساس المسؤولية المدنية عن فعل الشيء غير الحي ، 

المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، و لذلك فإن تطور هذه األخيرة و كأهم تطبيق لها 

في القانون الجزائري يمكن إرجاعه إلى مرحلتين ، مرحلة ما قبل االستقالل ، و مرحلة 

  االستقالل وما بعده ، و لذلك أخصص لكل مرحلة مطلبا

  المطلب األول

  نسيمرحلة تطبيق القواعد العامة الواردة في القانون الفر

في هذه المرحلة طبق االستعمار الفرنسي نظامه القانوني وخاصة منه القانون المدني   

-1382 وأخص بالذكر ما يتعلق بالقواعد العامة الواردة في المادتين 1804الصادر سنة 

ق م ف حيث طبقت هذه 1384/1ق م ف، ثم بعد ذلك الفقرة األولى الواردة في المادة 1383

ي المواد المذكورة على المجتمع الجزائري الرازخ تحت نير االستعمار القواعد الواردة ف

آنذاك، خاصة ما يتعلق منها بالمسؤولية الناجمة عن حوادث السيارات شأنه في ذلك شأن 

  . سنة والتي تخللتها مراحل مختلفة132النظام القانوني في فرنسا وهو ذاته في تلك الحقبة 

حوادث السيارات قد خضعت في البداية إلى أحكام وهي أن المسؤولية المدنية عن   

وهي التي توجب على المضرور أن يثبت الخطأ ،القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية 

في جانب المسؤول للحصول على حقه في التعويض، واستمر الحال على ذلك المنوال إلى 

 الفقرة األولى من المادة أن اهتدى القضاء الفرنسي مع بداية القرن العشرين إلى اكتشاف

ق م ف التي تجلت للقضاء بأنها تتعلق بالمسؤولية المدنية عن فعل الشيء غير  1384/1

واختلف القضاء حول افتراض الخطأ المؤسسة عليه، أهو خطأ قابل إلثبات العكس أم ، الحي 

ر هذا  إلى أن استق،غير قابل إلثبات العكس إال بواسطة نفيه عن طريق السبب األجنبي

األخير خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، ومنذ أن صدر قرار 

 بقضية الطفلة  و المتعلق13/02/1930الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

حيث أقيمت المسؤولية على أساس افتراض المسؤولية أو  " Jean d’heur" جان دير
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 إذ في هذه الحالة ال يمكن ،ة القانون في جانب حارس السيارةافتراض المسؤولية بقو

  .لحارسها أن ينفي عنه المسؤولية إال بواسطة السبب األجنبي الذي ال يد له فيه

استمر الحال في الجزائر على ما عليه الحال في فرنسا طوال تلك الحقبة  و  

 جويلية 05ل الجزائر في  إلى غاية استقال1830 جويلية05االستعمارية التي استمرت من 

حيث كان ذلك النظام القانوني في فرنسا يطبق على المجتمع الجزائري في مجال ، 1962

  .148المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات

بيد أنه مابين هاذين التاريخين قد تخللت المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات   

 1951 ومن هذه المحاوالت قانون ،يبعض المحاوالت من طرف الفقه والتشريع الفرنس

وقد أنشئ  بموجب هذا القانون صندوق ضمان ، والمتعلق بالحوادث الناجمة عن السيارات

وهذا الصندوق يتولى تعويض ضحايا حوادث المرور ثم الرجوع على المتسبب ، السيارات

  .149في الحادث في حالة قيام وثبوت مسؤولية الحارس للسيارة

                                                 
���5د baل �5:ة/د–أ��4 	� ا[�\�م ا��اردة 	� ا�a�5{ ا�)�hC  ـ  148  - r hC�(ا� }a�5ا� ��D132�!P ��
 ا[�\�م Lه ��  : و

  1928.1.457 -  د ا�!�ز ا[P�a 1926 –�"�SG!�� 23: ;:ا(�ا�
          12/01/1926 –T���C دي #Pز�d- 1928.1.308  

� أ�oار a)��5�� أ�`   zOC ا�T�D 	� 	��)� و� 3Q  ) 1958- 1952(و%2S ذ�6 ا���ر�P  ـ  149� �Q " �s�s ��و��4ا ��:اP& "&د ��ادث ا�)��رات و
��رC _P�\�ر    T��Dا� " Mourice Bicard  " � G L �� %���ن ��C h!O�Pادث ا��5ور1930G ��5ه{C  ، ��Cآ� وLP ى&r �� �!�� �LQا ا�\P 3و�

�hS ا[�\�م ا��اردة 	� P T�!" ه� �� E!" ا��5دة ا���ل �� Eة ا[و���Dأ1384/1ا�  L � d�� أ� T	�OC �5& أ�$�# �; � ��s وز�P ا�O&ل 	� 1930ي 
 �S5�SG1964ر&C #D!6  آ��s أ�&ري T��D3 ا�Q ��$�وع ا�����ن ا���C h!O�5ادث ا�)��رات و �Gا "Andre tunc"    �P��o zP�Os ن{C ي رأىLا�

   hP���TD�x أ��ن ا� �$� 3s �� La sécurité routière, Esquisse d’une loi sur les »��ادث ا��5ور ��� �Q4P�� 	� C 2\v �ء �P 3�3 إ�;�ز
 و
accidents de la circulation. Paris 1966 » ، ء�Q�Dدات ا��Q;� �(��	 �	 �S6 ا���!s �S" �5ت�Gا اL\وع ��ادث ا��5ور وه�$� وا�Lي �25 

�����5��Sا� ��� ا[�oار ا� ��5a " & ��ادث ا��5ور 	� ا�����ن ا�5�hS ، وzOC ا��*�ة و "&د " zP�O���C �S������ �4�iا 5a�C 3QO}ن ا�5

 ا�x(5و��� وهLا �5C �5Pا�2) 1384/1(LQ� س�G{آ {��S�h ��4م "&م اi"�&اد OC �9 ا���C ا�S��� 6�L� 95!�� ا�5*�ورC �Ds i ة&�O� وإ�aاءات 

 3P&ا�� ��و�x(5ء %���ن ا����~C iإ Es{�P i ، ��Sو�� �" zP�O�ا� �	 ��d i �P�9 " E!" T�	 �9��P يLوا� &P&;م ا��QD5ا ا�Lه �	 ��و�x(5�4م ا� 
� ��ادث ا�)��رات وه�ا�*�ر " 3a� ا�:  

1 .h)�(ا� �Qa �� و�aد �oر 
� �5oن s!6 ا�]�ر. 2��5� "�& ا��}*P ���C ل و%# ا���دث�OD5ري ا��G ���{s &�" د�aرات ، و���5ن ا�)o وق& r 2n&��	 &�Oب ذ�6 ا���d & " أو
)FGA.( 

5� ا�5$�رP{ ا[�nى %���ن �vزال o ��دTs ا[و�E!" E أن ا[�oار ا�;)��5�� وا��5د�P وا��� 9s�� أي ا�Lي �� 	� ��" CHAZELLE" ـ و
��"&ا ا�)�(h �!)��رة 	~��Os �Qض ��v ، أ�\�م }� hD�P ��
 ا��5دة 	~ن ه �ك Lأ�\�م ه ��j�G�C �ء ا���} ا�5O&ي أو ا�;)�3 ا�Lي TS\s�P هLا ا�)�(h و

� ا[�� ر%3 8ا��5دة �� %���ن "  ��5(a�� Ds�` ا��h 	� ا��zP�O �!*���اآ2 ��دث G��رة ��;# " T أ�oار "74/15 � Eا��5دة ا[و� "
CHAZELLE." 

� �QC ��4ا �)���ة ا��أ�5Gل ا���ص C&"�ى ا�:�Pدة 	� ا["�Sء ��� ��ف "&م %�Sل �vآ�ت ا��}� ��ـ d�� أن s!6 ا�5$�ر #%i &% }P	b$ 	� و%# 
Lا��5��ح، وه &P&;ا ا� �4م ا�Lه �Q���%ا��� ا ��ل ا���5&O!� �(��Dا� �P2 ا��زOa ���   "BADINTER" ا �OC Ln{P �nو"� أ�$� إ�E أن �P��ح 

 �	 �(��Dا��زراء ا� _!;�� وه���ت  و�rدق "!E ذ�6 ا�5$�وع  ��� �P��o و�vآ�ت ا���� �� O5��9` آ2 ا[��اف ا�� ]3 17/10/1984ا�S�"iر 
 �	 T�!" #P�9�3 ا�s17/12/1984P&a 6  %���ن�LC E�oوأ �)�G أو �� أو ا�5 �����!aا��ا �P��*!� �)��!�ا� zP�O�ا� �	 hا�� ��OP ت �&ا�aا�&را 

� أن \5P3 و�ا�;) {�� j�G�C �ء ���� ا���} ا�5O&ي أو ا�������� �P��o ��ادث ا��5ور ا��� 2�s أ"�5ره3 "� D�(P�&و�� آ���ا � 16 �" &P:sو � G 
70{���5Q آ��# در�a ا�� zP�O�ا� �� � G  . 

���ل ، ��4م ا��E!" zP�O ا[�oار ا� �E!" �5a ��ادث ا��5ور  	� ا�����ن ا�;:ا(�ي،/ د ��!� �C �sا�5;!ا��� � ��م ا�������!O!� �P�)ا�;:ا 
��G��(وا� �P�9د�%i1995-  4 ر%3 33 ا�;:ء-  -وا ��Dr 1001-  

6�Lل :أ�5& ����:  وآ���� ��ادث ا��5ور 	� ا�;:ا(� " �5a� ا� zP�Os ،��4م��د ا[ول-  ا�;:ء ا[ول-  ا�5;!� ا��*�(&Oت – 1991 -  ا���Dr 20-
23 -6�Lذراع: وآ�C :P:Oا� &S":ل����;!� ا�D\� ا�������   - ا� �4م ا������� ���P��o zP�O ��ادث ا��5ور –� 1985 د�S5(P 2 ا�O&د-  إ��sد ا����%��

 ��Dr90 -91  
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ذلك ،  أي قبل استقالل الجزائر بأربع سنوات1958سا قانون كما صدر في فرن    

القانون الذي ألزم كل مالك على أن يؤمن على سيارته ليضمن المسؤولية المدنية عن 

ويكون المالك في هذه الحالة ، الحوادث التي تنتج بفعل السيارة وتسبب فيها ضررا للغير

يقوم في هذه الحالة بإبرام عقد تأمين ) لهالمؤمن (بمعنى أن المالك للسيارة ، مسؤوال أيضا

 لتأمين األضرار التي يحدثها للغير بواسطة فعل السيارة المؤمن عليها  ،مع شركة تأمين

 باإلضافة إلى هذه المسؤولية فإن السائق لهذه السيارة المؤمن ، المسؤولية العقديةىبمقتض

  .وال مسؤولية تقصيريةؤمسفترض فيه أنه أخطأ ويكون بذلك عليها والمحدثة للضرر م

 عليها وفي كل من المسؤولية التقصيرية والعقدية يفترض من سائق المركبة المؤمن  

 فإذا ثبت خطأ  السائق فإن ، وذلك ينفي المسؤولية عنه، خطأ يقبل إثبات العكسإرتكاب

 وتحل محله في هذه الحالة شركة ،المسؤولية تترتب عليه ويكون ملزما بتعويض المضرور

. وذلك بمقتضى عقد التأمين المبرم بينهما،التأمين في تسديد مبلغ التعويض للمضرور

أما إذا أنتفت مسؤولية السائق لعدم توافر ركن الخطأ فإن المتضرر يحرم من   

وهذا ما يفيد اإلجحاف  والظلم بالنسبة للمضرور إذا طبقنا عليه مثل األحكام ، التعويض

وهي التي يتمتع ، انهمثلما سبق بي)  من م ف1384/1 ثم 1383-1382(الواردة في المواد 

 وال  ، فيها القاضي بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بتعويض األضرار الناجمة عن الحادث

يخضع فيها القاضي لمحكمة النقض في ذلك الوقت إال فيما  يتعلق بالعناصر المكونة 

  .150نهماللمسؤولية من وجود خطأ وضرر وعالقة سببية ما بي

 حوادث السيارات على هذه الحالة من تطبيق القضاء نواستمرت المسؤولية المدنية ع  

فيها أحكام القانون الفرنسي الصادر في ذلك الشأن وذلك حتى بعد استقالل الجزائر عن 

 الصادر بتاريخ 157-62فرنسا حيث اضطرت الجزائر إلى أن تصدر قانون رقم 

عمل بالتشريعات النافذة ما لم تكن تتنافى والسيادة  يقضي بتمديد ال151 31/12/1962

وبذلك أبقى هذا القانون بمقتضى التمديد الوارد فيه على نظام المسؤولية المدنية . الوطنية

وبذلك ساير . الناجمة عن حوادث السيارات إلى حين صدور القانون الجزائري في هذا الشأن

                                                 
150  �O5a�C رة�% �C ا– ـ ��و�x(5!� ا� �4م ا��������)ا�;:ا �	ادث ا��5ور �� �" ��v� ا� ��5&�� �Pر�s دون �"�S��  ��Dr 4�Q�!Pو   
  -10/01/1963  ا��9درة C��ر�P 6  ا�;�P&ة ا��5G��-  و ا�P&5�C h!O�5& ا��OP�$���C 25Oت ا���(�5 31/12/1962 ا�x5رخ 	� 157-62%���ن ر%3  ـ  151
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خضع فيها هذه المسؤولية إلى أحكام المادة القضاء الجزائري تلك المرحلة االنتقالية وأ

  .والتي اكتشفها القضاء الفرنسي من قبل152 1384/1

 والمتعلق 74/15غير أنه ما بين هذه المرحلة االنتقالية وصدور كل من األمر رقم   

 والقانون المدني الجزائري سنة 1974بحوادث السيارات الضارة والتأمين عليها سنة 

استحدث المشرع الجزائري نظاما جاء فيه بإصالحات ، وادث المروروأمام تزايد ح، 1975

 إلزامية التأمين على السيارات ،ه الظاهرة ومنها على سبيل المثالالهدف منها التقليل من هذ

ثم استحدث فيما بعد  .153 1969ود الجزائرية ابتداء من عام األجنبية التي تدخل على الحد

 الصندوق الخاص ،154 1970 لعام 07-69مر رقم بموجب قانون المالية الصادر باأل

بالتعويضات حيث ضمن فيه األضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المرور والتي تلتزم فيها 

  .الدولة بالتعويض

 منه 70وال سيما المادة ، 74 إلى - 70وقد نصت على المواد الواردة فيه من المادة        

يض ضحايا حوادث المرور المسببة من ينشأ صندوق خاص بتعو"حيث نصت على أن 

ويكلف هذا الصندوق بتحمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة ،السيارات ذات محرك

لضحايا الحوادث الجسمانية أو لذوي حقوقهم عندما تكون هذه الحوادث التي يستحقون عنها 

 األضرار وفي الحالة التي يكون فيها المسؤول عن، التعويض قد تسببت فيها السيارات

  ."مجهوال أو غير مضمون لحد الكفاية أو يكون معسرا بصفة كلية أو جزئية

  

  طلب الثانيمال

 والقانون المدني  74/15كل من األمر رقم  مرحلة صدور 

أنه أمام التطور الحاصل في نظام المسؤولية عن  كما سبق الذكر آنفا، إال ظل األمر  

ي إلى أن يأخذ من المدى الذي وصل إليه اجتهاد  ارتأى المشرع الجزائر،حوادث السيارات

                                                 
�&�� a:ا(�ي C��ر�P  ـ  152 z��29/05/1968 –]�5"� ا;�  ��Dr324 ،  دون ا�vYرة إ�E ا�) � - ا�;:ا(�- 11ج، ا�5;�5"� ا[و�E، �\�م

153 Arrête du 17/03/1969 
Voir Boualem Tafiani : les assurances en Algérie OPU Alger et A.N.A.P 1987.P97 

  ��Dr �G1807  ا�) � ا�)�د110 ا�;�P&ة ا��5G�� "&د �s 69-07# ر%3 1970%���ن ا���5�� ا��9در "�م  ـ  154
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 وضمن له حقه ، وبذلك أخذ بضرورة مصلحة المضرور، والقضاء الفرنسيين155كل من الفقه

 دون ، بمجرد تدخل السيارة في الحادث،التلقائي في تلقي التعويض أو لذوي حقوقه من بعده

 على  أقامهاو، لى أساس الخطأوبذلك استبعد فكرة قيامها ع، أن يثقل كاهله بعبء اإلثبات

المضرور في كل   يترتب عنه االلتزام بضمان تعويض الذي،أساس موضوعي قوامه الضرر

الحاالت تعويضا تلقائيا ودون إلزامه بضرورة إتباع إجراءات قضائية معقدة قد تطول معها 

 وال سلطة ،وجعل تقدير التعويض يتم طبقا للجدول الوارد في القانون، مدة تلقيه للتعويض

وبذلك أضحت األحكام الواردة ، للقاضي بالتالي في تقدير التعويض في مثل هذه المسؤولية

 والمؤسس عليها فكرة قيام المسؤولية المدنية على حوادث 1384/1فيما سبق في المادة 

 حيث تعد ،السيارات غير كافية إلى أنها مهدت الطريق لظهور نظام جديد لهذه المسؤولية

ولذلك خصها المشرع الجزائري ، خيرة من أهم التطبيقات في المسؤولية المدنيةهذه األ

 والمتعلق بإلزامية 30/01/1974 والصادر بتاريخ 74/15بقانون خاص تضمنه األمر رقم 

وهذا قبل صدور القانون ، التأمين على السيارات وبنظام التعويض للضحية أو ذوي حقوقه

ق م ج التي تنص على المسؤولية 138متضمن للمادة  وال1975المدني الجزائري سنة 

 ق م ف  وعليه فقد كان لصدور 1384/1والمقابلة للمادة ، المدنية عن فعل الشيء غير الحي

  . أسباب ودوافع74/15األمر 

  

   74/15أسباب  صدور األمر رقم   -أوال  

  ، دات الفقهيةاإلضافة إلى ما أشرت إليه من أسباب ودوافع قد استخلصت من االجتهاب  

 حيث يرى أولئك بأن األحكام ،و باإلضافة إلى األحكام القضائية السابق الكالم عن كل منهما

لم تعد تتالءم مع المفاهيم والتطورات ) ق م ف1384/1 - 1383-1382(الواردة في المواد 

ات  إليها من حيث تطبيقها على حوادث السيارا منظور، االقتصادية واالجتماعية الحديثة

 ومن ،هي مما جعل الكل معرضا إلى الخطر بسببها في كل لحظة هذا من جهة، الضارة

جهة أخرى إذا طبقنا األحكام العامة الواردة في المواد السابقة على مثل تلك الحوادث 

رفع دعوى المسؤولية المدنية للمطالبة بوذلك ، فلسوف يتحتم الرجوع إلى القضاء،الضارة 
                                                 


 ا�  34	���C h!O�P �5ادث ا��5ور ا� � & " �5a	2O ا�)��رة ـ  155Lث ه&��G�5 ا �ن ا�5$�ع ا�;:ا(�ي " &ه� �{C hSG �5�	 `*�P ، 3��P أراد أن
� "، ا�x(5و��� 	� ذ�E!" 6 أ�Gس 	\�ة ا�i�:ام C*�5ن ا���P��*� zP�O ��ادث ا��5ور��� إ�:ا��� ا��}�!E ا�)��رات ا[S a�� وi أدل "!E ذ�6 

  .74/15وهLا �� G �ا
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د القاضي المسؤولية فال بد عليه من أن يعتمد على العناصر األساسية  ولكي يحد،بالتعويض

التي يقوم عليها التعويض طبقا للنظام القانوني القائم على النظرية التقليدية التي تقوم عليها 

ووفقا لذلك فإنه ، العالقة السببية ما بين الخطأ والضرر- الضرر-الخطأ–المسؤولية المدنية 

ولهذا األخير إمكانية أن ينفي ، ن يثبت الخطأ في جانب المدعي عليهيجب على المضرور أ

  .عن نفسه الخطأ

 وهي هنا ، عن الشيء غير الحيالناشئدعي عليه في الفعل الضار كما يكون للم  

فمهما يكن إذا فإن إثبات الخطأ ، السيارة أن ينفي عن نفسه المسؤولية بواسطة السبب األجنبي

 وينتج عن ذلك بأنه يجب على القاضي أن يناقش ،الحالتينأو نفيه ضروري في كال 

وأن يفصل في النزاع القائم بينهما وفق سلطته ، المسؤولية المدنية بين المسؤول والمضرور

و بالتالي يترتب على هذا النظام .      156التقديرية فيما يخص مبلغ التعويض للمضرور

 االستفادةر أو ذوي حقوقهم من القانوني حرمان جزء هام من ضحايا حوادث المرو

، أو أن المدعي إثبات الخطأ في جانب المدعي عليهما بسبب عدم تمكنهم من إالتعويض، ب

 ،عليه قد استطاع نفي ذلك بواسطة السبب األجنبي ، أو بسبب مسؤولية الضحايا في الحادث

  .الة الوفاة يحمي ذوي حقوقهم في حو هذا في غياب تشريع يحمي ضحايا حوادث المرور أو

كما أن المحاكم على مستوى كل درجات التقاضي قد تتأخر في الفصل في المنازعات   

المتعلقة بحوادث المرور نتيجة حجم القضايا و الملفات ، و بالتالي اإلجراءات القضائية 

الطويلة نسبيا و المعقدة و التي ينجم عنها التأخر في صدور األحكام بعد سنوات من وقوع 

 مما يقلل من قيمة القصد في التعويض بالنسبة للمضرور ، و قد ال يتلقاه هو شخصيا الحادث

  .من بعد وفاته قبل صدور الحكم الذي طال أثناء حياته

كما أن ارتفاع مبلغ التعويض التي كانت تحكم به المحاكم ما بعد عام و الذي يخضع   

األحيان عبء شركات التأمين  أثقل في غالب ،إلى السلطة التقديرية إلى قاضي الموضوع

التي تضطر إلى أن تدفع تعويضات تفوق األقساط التي حددتها في العام الذي وقع فيه 

 االعتماد و بالتالي ترتب عن عدم وجود معايير تحدد مبلغ التعويض حيث كان . 157الحادث

ضاء و  كبير في أحكام القاختالفالكلي على السلطة التقديرية للقاضي ، و هذا ما أظهر 
                                                 

���ل �d	� ا�; ` وا��D���5ت �!�5\�5 ا�O!�� ا�;:ا(� ، ر(�_ %)3 ��ادث ا��5ور: �CزP&ي ��5& ـ  156–o zP�Os ل�;����P ��ادث  ا�����95 	� 
  O�02 -1992 ��Dr  237&د اا�5;!� ا��*�(�� –��Cث ودرا�Gت –ا��5ور 

� %�رة �O5a�C ا�a�5{ ا�)���Dr hC  ـ  157C5 -6  
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ا اختالل أخل بمبدأ العدل و المساواة بين ضحايا حوادث المرور في مبلغ التعويض ، و كذ

  .158التوازن المالي  للمؤمن

 هي أحكام لم تعد ،1974و في كل األحوال فإن األحكام الواردة في قوانين ما قبل   

ساس  سواء تعلق األمر من حيث األ،تتالءم و مصلحة المضرور من حوادث السيارات

أو من حيث طول اإلجراءات المعقدة ، وإثباته في المسؤولية بالنسبة للمضرور أو المسؤول

 أو من حيث تقدير مبلغ التعويض الذي تطول طريق المطالبة به من قبل ،في التقاضي

يتحمل كاهله وخاطره م فقد أثقلنا عليه وهو المضرور الذي ال ث ومن ،المضرور

   . مبدأ ضرورة توفير الحماية للمتضرر من حوادث السيارات وهذا ال يتفق مع،159رالمكسو

وبصدوره بتاريخ ، 74/15 وهكذا كان عليه الحال قبل صدور األمر رقم       

 ، أصبح الحق في التعويض عن األضرار الجسمانية الناجمة عن فعل السيارة30/01/1974

القانون المدني الفرنسي قبل غير مرتبط بأحكام المسؤولية المدنية سواء كانت الواردة في 

كما لم تعد مرتبطة بأحكام المسؤولية المدنية الواردة في القانون المدني ،  أو بعدها 1962

وأصبح األمر المتعلق ، )138-124(وخاصة منه المادتين . 1975الجزائري الصادر سنة 

بعده واجب بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض للضحية أو ذوي حقوقه من 

وهذا طبقا   . بمجرد تدخل السيارة في الحادث ضامنا بذلك التعويض التلقائي،التطبيق

كما يتم تقدير التعويض وفق الجدول القانوني الملحق به وال سلطة للقاضي ، 160 منه8للمادة 

 في القانون المدني 138- 124وبذلك استبعدت تطبيق أحكام المادتين ، 161في تقدير ذلك
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� ا�;�ح ا���} ـ  159" �Ss��5ا� ��ا�5&� ��و�x(5ا� bj���� �s	�a~C �5s ، }اءات ��O&ة و��ا�2 ��O&دة	� ا�x(5و��� ا� ��5a " & ��دث G��رة %&   

� ا�Sn �5\�5��، ا�$\�ى أ��م ا��5\�5�Os  &% 3s ���V!S ا��zP�Oاو �P&���  ،zP�O�ا� V!S� �P&��� ة�Sا�� &OC د�OP 3[ ، _!;5م ا���]P &% 3)�}�^ ا��\3 أ
� ��C �� 	� ا���ار ا��9در "� ا�5;!_ أ��م ا��5\�5 ا�O، ا��*�(�O�P &% 3[��! ، ��� �D_ ا��*�ة أو � &P&a �� b\$�]��s 3ل إ�D� E_ ا�5;!_ 

� OP� 3Q ا�5;!_P�nw ر ا���ار، %*�ة&rي أLا�5;!_ ا� ��d �nأ _!;� Eل إ���s &%و ، &P&a �� �� ��C �O���C ��!Oا��5\�5 ا� E!" ��*ل ا����s &%و
  ....وه\Lا

� ��ادث ا��5�
 ا�����P ه� ا�*��� Lه ��� و%�ع 	~ن ا�5�*�ر � ��&ة ��s &% �!P)���ق zOC ا�) � &OC zP�O�ا� E!" 29��P &% يLور ا�
��9رP^ آj��ة � �Q د	{ أ�Osب ا���5�� وا��S��، ا���دث Ts�	و &OC �� T%��� أو ذوي ��ا�*� �Q�	 25��P ��� ،��)�*ا�� ^P3 ا��95ر[ ، ^P�9ر�و

2S% ��� ا�V!S5 ا��5&د � 39�s �Q!آ 
Lج وا�� �2 وهbOا��P�Q ا� �	 �oا���  ،V!S5ذ�6 ا� �D\P i &%و ، 
� ��ادث ا��5ور ��_ �5C&ور�]3 إن ا�*��� 
�!�j5ء ا��S"]6 ا!�C م��P أن ،�S a]ا �S(ا� ��Gا�C �Q�D P أن T�!" �"&5ا� }��(P 3� وان  T�!" �"&5ا� h)�" E!" ��و�x(5ا� #SjP ع أن���Gا إن اLه.  

� أن \5P i ن ا�5*�ور�	 T�!" وzP�O�ا� V!S� Ln{P E�� ات� G �4� P ،zP�O�!� ��!S� ��C إن !   
  

� ا[�� رs8 3% � ا��5دة  ـ  160�آ2 ��دث G�� �SG أ�oارا ��5(a�� !" �s��P�T ا���o 2\� zP�O�� أو ذوي ���%�Q وأن �E!" " 3 أن 74/15 
� ا���دث" ���&�
 ا�$�� ا�x(5ول �;s ��ا�� �Dr ���*!� �\P ،O�ا ا�L25 ه$Pو �S6 ا��5آ���� و��� أن zP� ، 25$P آ6�L ا�5\��� 	� ا��}\5P �5آ

5� ا�$�وط ا�5 �9ص "!��Q 	� ا��5دة o ا���دث �S(�  "h)�G13 ا��5آ�S و
� ا[�� ر%3 16: ا��5دة� 74/15  
� ا�����ن 10: ا��5دة�31/88�\�ر   

�  ـ  161�sا��5د �	 T�!" ا�5 �9ص ��ا�5&� ��و�x(5ا� �	 zP�O�ة 138-124إن ا���D!� ��S� ع�o�5ا� �o�% Eإ� �P�P&�s �� ق م ج �P*{ 	� ا�)!
� ا��5دة � Eر%3 ،  ق م ج182ا[و� ��وا�!Lان �O*�Pن ، 88/31 وا�����ن ر3% 74/15	� ��� أن �P��o zP�Os ��ادث ا��5ور ��&ر 	� ا[


�P&�s �	 �o��!� ��!G iا��!��(� و zP�O�أ ا�&S� Eإ� zP�O�ا�.  
  :أ��4ن ذ�6



 89 

ق م ف من قبل من قيام 1384/1 وكذا الحال بالنسبة ألحكام المادة ،يما بعدالجزائري ف

  .المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات وهذا لألسباب والدوافع المذكورة

ق م ف بالرغم من   1384/1 أن القضاء الجزائري ظل يطبق أحكام المادة غير  

مدنية الناشئة عن حوادث  والمتعلق بالمسؤولية ال1974صدور األمر المذكور سنة 

 الذي نظم في 26/09/1975 بتاريخ 58-75 إلى حين صدور القانون المدني رقم ،السيارات

القسم الذي أعده للعمل المستحق للتعويض والمتعلق بأحكام المسؤولية المدنية جميع أنواعها 

  : وهي ما تسمى بالمرحلة الثانية وهي140-124من المادة 

  

  

  طبيق القانون المدنيمرحلة ت -ثانيا   

 والمتعلق بالمسؤولية المدنية الناجمة عن 74/15 بالرغم من صدور األمر رقم   

 وظلت أحكام القانون المدني ، إلى أن ذلك األمر لم يطبق على الفور،حوادث السيارات

القضاء وهي التي طبقها .  ق م ج هي المعمول بها 138-124الواردة في كل من المادتين 

 1980ر من القضايا المطروحة عليه بسبب حوادث السيارات وهذا إلى غاية سنة في كثي

وخالل هذه المرحلة فقد ظل القضاء ، تاريخ صدور المراسيم التطبيقية لألمر المذكور

 ق م ج بفقرتيها على المسؤولية المدنية 138الجزائري أيضا متأرجحا بين تطبيق أحكام 

 ق م ف وبين 1384/1ما مر بنا من ذكر أحكام المادة الناشئة عن حوادث السيارات على 

 للمادة ة ق م ج والمتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الفعل الشخصي والمقابل124أحكام المادة 

مع بداية عهده في ،  في القانون المدني الفرنسي ،ق م ف على ما مر بنا أيضا1382-1383

وعرفنا بأن ذلك منتقد من طرف الفقه ، راتتطبيقه على المسؤولية الناشئة عن حوادث السيا

ه في ق وإن تطبيق ذلك ال ترجى منه مصلحة للمضرور في سبيل الحصول على ح،والقضاء

 نالمترتبة عإلى أن القضاء الجزائري ظل يطبق ذلك على المسؤولية المدنية ، التعويض

ل قرار يعمل  يبطل ك، ولذلك فقد كان المجلس األعلى للقضاء سابقا،حوادث السيارات

                                                                                                                                                             
�C &5�� : وآ��Dr233 -2346�L ا�a�5{ ا�)�hC زP&ي 
�!��/ د �C �[ا��� : ��Dr hC�(ا� }a�5998ا�  
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لألمر  وبصدور المراسيم التطبيقية.162بمقتضيات هذا األمر قبل صدور المراسيم التطبيقية له

  : بدأت المرحلة الثالثة وهي16/02/1980 بتاريخ 163 74/15رقم 

  

  

    74/15مر رقم لألمرحلة خضوع المسؤولية المدنية  -ثالثا   
 

تطبيق في المسؤولية المدنية عن  القانون الخاص الواجب ال74/15أصبح األمر رقم    

وذلك دون تطبيق غيره من ، بعد صدور المراسيم التطبيقية لهو هذا .حوادث السيارات

ولذلك نصت ،  ق م ج على ما مر بنا164)138-124(القواعد العامة الواردة في المادتين 

  جسمانية يترتب عليه التعويض لكلاكل حادث سير سبب أضرار" منه على أن8 المادة

ضحية أو ذوي حقوقها وأن لم يكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن 

ويشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين ومالك المركبة كما يمكن أن يشمل ، الحادث

كما   .165"13المركبة ومسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

على إلزامية التأمين الذي يضمن تغطية األضرار ، ى منهنصت الفقرة األولى من المادة األول

كل "حيث جاء في نص الفقرة األولى من المادة المذكورة على أن ، التي تسببها المركبة للغير
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zP�O�ا� �	 �Q�!" :\s�5ا� ،#S[ ���S�h أ�\�م ا[�� 12/11/1980  أن ا���دث آ�ن C��ر�P 	~ذا s ء ا��*�ةixه E!" ��O�5ا� ��  74/15	T�~ آ�ن 
�S�h أ�\�م ا��5دة s _�م و��Oا� �4م ا� ��� ا���������124وا�Lي ه� �C }5;أو ا� zP�O�ا� �P&�s �	 124+15- 74( ق م ج(  

� ا���	� ا�; �(�� ا���j�� 	� ا��O. ـ  165�ا���	� ا�; �(��  ، 1 ا�QaYد ا��*�(� 	� ا��5اد ا�;:ا(�� ج 41078 ر3% 09/12/1986� C��ر�P %�ار �rدر 
 ����jا�– ��Dr ادي&�C ��b�a ذ��G]335 ا-  

 T�{C ا ا���ارLه  �	ء �a ���" ادث ا��5ور ه� ا��5دة�� �	 ��ا�5&� ��و�x(5س ا��G�5�8�5 آ�ن أQ� آ�ن �9��  	~ن هLا ا� � �a�P ا��zP�O ا��!��(� 
3Q�5اءة ا��SC 3\ر%3 ا�� zP�O�ا� �	29 Dا� �	�9 ��� E�SP �)وأن ا��*�ء ا�;:ا ����5Oا�&"�ى ا�"....  

 �Pر��C ا��9در z� ار ا��% �	 E O5ا� _D� �	 �4-09/02/1988أ���4 "&د -  ا�5;!� ا��*�( � (� 1990 ��Dr ��)� ;ا� �	251 ا���.  
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مالك مركبة ملزم باالكتتاب في عقد تأمين يغطي األضرار التي تسببها تلك المركبة للغير 

  ...."وذلك قبل إطالقها في السير

فإنه  يجب منه وطبقا لما ورد في األمر المذكور وخاصة المادة األولى والثامنة وعليه   

ار التي تنجم عنها و ذلك قبل أن ينطلق ـعلى كل مالك لمركبة أن يؤمن عليها من األخط

أو ذوي حقوقها التعويض التلقائي عن األضرار  حتى يضمن للضحية، بها في السير

 تخضع هذه المسؤولية وفق هذا األمر إلى وسائل الدفع وال، الجسمانية التي حدثت بسببها

وهذا على العكس ،  أو من طرف شركات التأمين،مطلقا سواء من قبل المسؤول عن الضرر

 ق م ج 138 المسؤولية المدنية الناشئة عن فعل الشيء غير الحي الواردة في المادة  من

كما ، ما يخص التأمين من المخاطربصورة عامة والتي تخضع إلرادة األفراد االختيارية في

 ،وتخضع أيضا لوسائل الدفع في جانب المدعي عليه، يخضع التعويض فيها لتقدير القاضي

 ق م ج  138/2والذي يكون بإمكانه دفع المسؤولية عنه بواسطة السبب األجنبي وفق المادة 

  .على ما رأيناه من قبل 

كاما طبق فيها في بعض األحيان ومع ذلك فقد أصدر بعض القضاء في الجزائر أح  

ق م ج على القضايا المطروحة عليه فيما يخص حوادث 138-124أحكام المادتين 

ولعل ذلك راجع إلى ما مر . ألمر المذكورلغم من صدور المراسيم التطبيقية  بالر،السيارات

،  في فرنسا وإلى التباين الذي حدث فيما بين أحكام القضاء،بنا من اختالفات فيما بين الفقه

 وهما يبحثان على أساس ،وهذا بدوره قد انعكس على كل من الفقه والقضاء الجزائري

ية المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات سواء تعلق األمر قبل صدور المراسيم التطبيق

 وهذا ما الحظناه بالضبط خاصة بعد صدور المراسيم ا، أم بعد صدوره74/15لألمر رقم 

  وكذلك ظلت األحكام القضائية متذبذبة  . حيث ظل االختالف الفقهي قائما،مرالتطبيقية لأل

الية لمحكمة النقض الفرنسية في  بين أخذها باألساس الذي استقرت عليه كل من األحكام الت

 ثم أخذه بالعناصر التي  قالت بها محكمة النقض الفرنسية فيما يعرف بقضية 1930166سنة 

قابلة م ق م ج ال168 138 كل ذلك فيما يخص تطبيق المادة .167 1941سنة" Frank" فرانك

                                                 
�# ا�&وا(� ا��O5�;5 ��5\�5 ـ  166Cا�$�ءر �Gا��C ��و�x(5ا� ��(��Dا� z� �5ل ،  ا�O�Giا ��!G ا��� ��d ن ���رس ا�$�ء�\P أن E!" T\� �5C i

�C�%وا�� ���ا��5دة ، وا��) �Q�!" ^ 9� ��آ�رة ه� ا�L5ا� �r� Oا� 
Lادث 138وه�� E!" ا[�\�م �� ��jآ �	ا��*�ء ا�;:ا(�ي  �Q�Sق م ج و� 
� ا����، ا�)��رات�ق م س %& أd �QC Ln�� أن آb ا�������� �LP 3آ� " ��r 179،  ق م م��178�� ا�5&���� ا�)�ري و ا��95ي 	� ا��5اد آ�5 أن آ2 

�C�%وا�� ����5ل وا��)O�Giا ��!G وه� �Gم ، ا���ا �	ا���  ��d م ا�$�ء�QD��� 138آ�5 أن n ��d ا أو��n اء آ�ن�Gو b��vو �� ق م ج �aء "�
 �  .ا�)�ري و ا��95ي ا�!Lان %�9ا   ��QDم ا�$�ء d�� ا��� "!E ا[v��ء ا����ة 	�� "!E "\_ ا��������

167 }a�5ا� _D� ـ .  
�&�� a:ا(�ي �!^ ر%3   ـ  168 z��24192 �Pر��C 17/03/1982 ، "&د ��1989- 2ا�5;!� ا��*�( ��Dr 20 -21  
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 سواء من حيث شروطها أو من حيث األساس القائمة عليه هذه . ق م ف1384/1للمادة 

 بل إن القضاء الجزائري ذهب إلى حد تطبيق أحكام المسؤولية المدنية الناجمة، المسؤولية

لمقابلة كما سبق الذكر  وا ق م ج169 124عن الفعل الشخصي الواردة في المادة 

أحكامها على طبق ا القضاء الفرنسي أي م ق م ف واللتان طبقه1383-1382لمادتينل

 وذلك قبل اكتشافه للفقرة ،المسؤولية الناشئة عن فعل الشيء سواء كان حيا أو غير حي

 74/15وبين أخذه باألحكام الواردة في األمر رقم - ق م ف1384/1األولى من المادة 

  .170 من األمر الذكور8 وخاصة ما يتعلق بالمادة 88/31ون المعدل والمكمل رقم والقان

وهذا ما يجعلنا نتساءل حول موقف كل من الفقه والقضاء الجزائري من أساس المسؤولية 

  :المدنية عن حوادث السيارات  في المبحثين التاليين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                             
�&�� a:ا(�ي �!^ ر3%  z��43237 �Pر��C 14/05/1986 ، "&د ��1ا�5;!� ا��*�( ��Dr   68  
�&�� a:ا(�ي �!^ ر3%  z��21886 �Pر��C 10/01/1982 ، "&د ��1989- 2ا�5;!� ا��*�( ��Dr 15  
�&�� a:ا(�ي �!^ ر3%  z��21316 �Pر��C 18/02/1982 ، "&د ��01/1985ا�5;!� ا��*�( ��Dr 75-76  

�bj أ�\�م ـ  169 �Q ��;!_ %*�ء أ��4 ذ�6 	� ا���ارات ا��9درة "� zOC ا���5آ3 وا�5;��_  �� إذ " ��Cو��\�5 ا��;�ر �;!_ %*�ء ، " ��C آ2 
� ��ادث ا�)��رات إ�E أ�\�م ا��5دة " �5a� ا� ��ا�5&� ��و�x)5ا� �O*n124 6ء ا�;:ا(� أ��4 ذ��*% _!;���\�C �5ب ا��ادي  6 �\3�Lق م ج وآ 

 ��s��ا� E!":  
 1-TC��d ء�*% _!;� - �Pر��C ��)� ;ا� �	ر 04/06/1986 ا����$ � ��d  

90- 1076�;!_ %*�ء d��TC ا��)3 ا�;:ا(� ر3% ،  ��\�5 ا��;�ر-2 �Pر��C 12/06/1990ر�$ � ��d .  
3- �Pر��C 3\� �)ء ا�;:ا�*% _!;�� $�ر ��� �aء 	�T 1793/04 ر3% 28/05/2005 �\3 ��\�C �5ب ا��ادي  ��d » ... h� �	 ��C�[ �5Q�ن ا�{C

� 6�LC ا��C `P�9~د�O�P 3، وQ�5ا� �Oa� ا� �" TS!�� �C�;�Giا��5\�5 ا E!" ��O�P �5� �����% _Gx�ا����C T;�م ا�5 )�ب إ��T ��� أن �!� ا�*��� 
� ا�����ن ا�5&��124ا�$\!�� ���S � � ا��5دة � .  

�S�h ا[�� ر3%  170s �a�sو �Q " ا��9درة �Qsل %�اراbn ��� T و�� ��n^  ذ�6 8ا��5دة  G i��5 74/15إi أن ا��5\�5 ا�O!�� آ��# �s*�  ذ�6  
h�S������D �!����ن ا��ا�a ا�� &OP ، 3%ر ^!��&�� a:ا(�ي  z�� 62 ذ��SG �	 �436643أ� �Pر��C 11/03/1986 3%"&د ر ��02 ا�5;!� ا��*�( 

  - ��Dr285 -286 – 1989ا��Oم 
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  المبحث الثاني

  حوادث السياراتعنالمسؤولية موقف الفقه الجزائري من أساس 

لقد تأثر الفقه في الجزائر، بما ورد في الفقه الفرنسي، حول أساس قيام المسؤولية   

المدنية عن حوادث السيارات ، و انقسم  بدوره إلى فئتين سواء تعلق األمر باألساس القائمة 

لة سابقة من  وهذا في مرح،من القانون المدني الجزائري 138-124عليه وفق المادتين 

 ، ذلك حول أساس هذه المسؤولية وفقا لألمر المذكورن أم كا،74/15تطبيق األمر رقم 

و عليه يمكننا رد . منه وبالخصوص بعد صدور المراسيم التطبيقية له8وخاصة في المادة 

اتجاه يأخذ بالنظرية الشخصية، و االتجاه اآلخر يأخذ : موقف الفقه الجزائري إلى اتجاهين 

  . ظرية الموضوعية بالن

  طلب األولمال

  ا للنظرية الشخصيةوفق  المسؤوليةقيام

تقوم المسؤولية المدنية طبقا للنظرية الشخصية على أساس الخطأ ، كقاعدة عامة،   

فقامت في مراحلها األولى على أساس الخطأ الذي كان يجب فيها على المضرور إثباته في 

 قامت المسؤولية على أساس الخطأ المفترض في جانب المدعى عليه ، و في مرحلة الحقة

جانب المسؤول ، غير أن الخطأ قد يكون خطأ مفترضا قابال إلثبات العكس ، أو خطأ 

مفترضا غير قابل إلثبات العكس إال بواسطة السبب األجنبي كما سبق بيان ذلك ، و هذا ما 



 94 

ولية المدنية في هذا الشأن تأثر به الفقه في الجزائر، حيث يرى البعض منهم إلى أن المسؤ

  : انقسم هذا الرأي إلى قسمينو قد  قوامها فكرة الخطأ ، 

قبل إثبات يقسم يرى بأن أساس قيام هذه المسؤولية هو الخطأ المفترض الذي ال ـ   

 غير أن المدعي عليه في ذلك يمكن له أن ينفي عنه الخطأ بواسطة المسبب ،العكس

 .171األجنبي

 من هذا الرأي فيرى قيامها على أساس الخطأ في الحراسة على أما القسم األخرـ   

وهو أال يحدث ، ضوء ما ورد سابقا من أن حارس الشيء يكون ملتزما قانونيا ومحددا

فإن حدث وان الشيء غير ، الشيء الذي تحت حراسته ضررا للغير وهو الغاية من الحراسة

ض في هذه الحالة بأن الحارس له قد فإنه مفتر، الحي وهو السيارة قد أحدث ضررا بالغير

و هناك من .172وال يمكن له نفي ذلك إال بواسطة السبب األجنبي أيضا، أخطأ في الحراسة

 وكل هذه  .الرأي من يقيمها على أساس المسؤولية المفترضة أو المسؤولية بقوة القانون

قيام المسؤولية اآلراء السابقة قد تقاطعت فيما بينها حول افتراض فكرة الخطأ كأساس ل

المدنية على حوادث السيارات أو افتراض المسؤولية أو المسؤولية بقوة القانون فيما بعد 

 ق م ج والمتعلقة بالقواعد العامة في المسؤولية عن 138ولكل رأيه من وحي استقرائه للمادة

عل مما ج، 173وقد سبق وأن تعرضت هذه اآلراء إلى انتقادات فقهية، فعل الشيء غير الحي

  .الجزائر أيضا يقيم هذه المسؤولية على أساس موضوعي بعض الفقه في

  المطلب الثاني

 قيام المسؤولية وفق النظرية الموضوعية 

 وهذا ،تقوم هذه المسؤولية بمجرد أن يتدخل هذا الشيء غير الحي في أحداث الضرر  

وضوعية تقوم  المةومرد ذلك في أن النظري،  الشخصيةةعلى العكس مما ورد في النظري

غير أن الفقه هنا قد انقسم بدوره إلى قسمين حول أساس المسؤولية ، على الضرر بدل الخطأ

وإن كانوا قد اتفقوا حول عنصر الضرر في هذه ، المدنية الناجمة عن حوادث السيارات

 ترجيح رأي منهمقسم   ولذلك. أنهم اختلفوا حول األساس القائم عليه هذا الضررإال، النظرية

                                                 
  .��Dr226  -1992 ا�;:ء ا��v  - � G ���jح ا�����ن ا�5&�� ا�;:ا(�ي- ���Sr &5ي ا�)O&ي ـ  171

  .��Dr 279 - 1991 - ا�;:ء ا[ول– ا��a�  :	� �vح ا�����ن ا�5&�� ا�;:ا(�ي - وآn 6�L!�2 أ�5& %&ادة
�� ��b�:ام : C!��ج ا��C�O ـ  172�Oا� �P�4 ا� �	ا�����ن ا�5&�� ا�;:ا(�ي  -���j1999 -  ا�;:ء ا�- ��Dr 355.  

�C�Oج ا���!C 6�Lء : وآ��v]ا �  .��Dr 19 -1992 - 49 ا�O&د - �;!� ا�$���- ���ل	� ا�����ن ا�5&�� ا�;:ا�)ي d�� ا���� ا�x(5و��� "
� ا�29D ا[ول 	� ا��Sب ا[ول أ��4 	� ا�i���دات ا��Qa�5 إ�E ا� �P�4 ا�$�9��  ـ  173�� ا���S5 ا[ول ، � ���jا� �!�  ، ا�5
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 كأساس لقيام هذه المسؤولية وذلك بمجرد تدخل 174نظرية تحمل التبعة أو نظرية المخاطر

حيث ال يتردد . 175 ومن هؤالء الدكتور محمود جالل حمزة،الشيء في أحداث الفعل الضار

بأن المسؤولية عن األشياء غير الحية تقوم على أساس موضوعي ال يقيم وزنا "في القول 

إذ ليس من المنطق وال ، عبارة أخرى فإنها تقوم على تحمل التبعةللخطأ مهما كان نوعه وب

 ال لشيء إال ألنه لم ،وال من األخالق أن يحرم المضرور من التعويض،من العدالة حتى 

 فمن العدالة أن يتحمل ،يستطع أن يثبت الخطأ في جانب الحارس عقب وقوع الضرر

  .176"..... للغيراإلنسان ما يحدث عن نشاط الشيء غير الحي من ضرر

 من 8 ى بأن المشرع الجزائري في المادة قد رأ177كما أن األستاذ بوزيدي محمد  

على أساس نظرية تحمل ، حوادث السيارات نور قد أقام المسؤولية المدنية عاألمر المذك

، و كذلك 178وأحمد طالب ،بن قارة بوجمعة،  وهو ما ذهب إليه كل من األستاذين،التبعة

يل إلى األخذ بالمسؤولية التي محيث يرى بأن المشرع الجزائري ي" معراج الدكتور جديدي 

 وقد رأينا من قبل بأن نظرية ،179"تقوم على تحمل التبعة التي تسببها المركبة البرية للغير

ا الواحدة متحمل التبعة تتالقى مع النظريات الشخصية القائمة على أساس الخطأ في نظرته

وهذا ، ر منظورا إليه من جهة المسؤول ال من جهة المضرورإلى الحق في تعويض المضرو

 أيضا ببعض حداومما ،  ا بهذه النظرية إلى أن تتعرض للنقد من قبل الفقه هي كذلكحدمما 

الفقه في الجزائر إلى أن ينظر في سبيل حصول المضرور على حقه في التعويض إلى أن 

 بن /الدكتور:  األستاذان  من هؤالءو، ولؤلمضرور ال من جهة المسينظر إليه من جهة ا

                                                 
� ا�&ول وا��$�ره� C)�"� و�{ ازد�Pد �)) ا��Q4C)����5ر �25�s �P�4 ا���OS  ـ  174� &P&Oا� #��% �Q " �Ss��5رات وا� ��(� ا���ادث ا�)�� �S

25O2 ��ادث ا�j� �Q!j� ّ��"�5�aiا���ادث ا �5o �QD� 9�C ،T��&nا�5;�5{ و �	3 !Oة وا���م ا��&�sر و���� �;��� iإ �Q4s 3� �Q��\� ، اLه E!" وأآ&ت
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�;�ل ا�x(5و��� ا�5&��� "� ��ادث ا�)��رات  �	 ، ����5 �&ا zOSC ا�&ول C}ن %��# �n }P�$s }o�Cص C�!6 ا�x(5و��� �QSa�5C �DOP  ا�5*�ور 
�OSs 25��P i E�� T�!" �"&5ا� {�n E!" 2��&ا� ��� ا���9ل إ%��
 ا�����P ا�5*�ور Lه �\5s 3s ����ر ا�)��رة و3O P ا�!" �"&5�5C T:ا�Pه� وnأ 

�Q!n&sرة و��2 ا�)O	 �" �5a� ا���ادث ا� 
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ولية عن حوادث ؤاللذان رأيا في قيام المس 180 تركي نور الدين/والدكتور، ملحة الغوثي

وذلك حين رجوعهما إلى مضمون األمر ، السيارات بأنها تقوم على أساس نظرية الضمان

وفي هذا   .كور من األمر المذ8وخاصة المادة ،  المعدل له88/31 والقانون رقم 74/15رقم 

 الغوثي بن ملحة في القول بأن المشرع  الجزائري قد صاغ /الشأن يذهب األستاذ الدكتور

أحكام المسؤولية المدنية الناجمة عن األضرار التي تحدثها السيارات على أساس فكرة 

 من األمر رقم 8دل على ذلك بالمادة  ويستle risque social 181المخاطر االجتماعية

التي جعلت كقاعدة عامة الحق في التعويض للمتضرر تلقائيا وإلزاميا وثابتا  وهي 74/15

وال مجال للسلطة التقديرية فيه للقاضي سواء كان قاضيا مدنيا أو جزائيا على عكس الحال 

وبذلك فإن هذا النظام القانوني المتعلق ، 182 ج.م.ق138-124في أحكام كل من المادتين 

ث السيارات أصبح ال يعتمد على العناصر األساسية والتقليدية  حوادعنبالمسؤولية المدنية 

 – الضرر –الخطأ :  التي يقوم عليها التعويض في المسؤولية المدنية وفقا للعناصر التالية

  .العالقة السببية

 الدكتور من األمر المذكور لم يأخذ على رأي 8كما أن المشرع الجزائري في المادة   

المسؤولية المدنية في مجال حوادث السيارات  والقائمة على أساس  بنظام  الغوثيبن ملحة

 أن كال النظريتين تبحثان عن إذ، هذه األخيرة هي كنظرية الخطأوألن ، فكرة المخاطر

 فكان يجب البحث عن الحق من جهة ،أسباب الحق في التعويض من جهة المسؤول

حيث ال يجب المساس بجسمه ها المضرور وهو الذي مست حقوقه بالفعل وهي المعترف ب

وعليه فقد اعتمد المشرع ، م يجب أن تكون محمية وأن يكون القانون ضامنا لهاثومن 

 من األمر المذكور نظرية الضمان كأساس لقيام المسؤولية المدنية 8الجزائري وفق المادة 

  183.عن حوادث السيارات

ي حين يعلق على ذلك و أعتقد بأن هذا  الرأي هو الذي قصده الدكتور علي فيالل  

إن انشغال المجتمع بتعويض الضحايا و تمكينهم من الحصول على تعويض فعلي : " بالقول 

في جميع الحاالت ، يعني حتما أن النظام التعويضي يتجاهل تماما الشخص المتسبب في 

 بين سلوك – أي كانت مباشرة و غير مباشرة -الضرر ، فليس هناك عالقة قانونية 
                                                 
180 - D. Nour eddine Terki : Les obligations, Responsabilité civile et régime générale, 1992, OPU, p. 158. 

�!��  ـ  181 �C �[ا�&آ��ر ا���– hC�(ا� }a�5ا�  ��Dr  1001  
�!�� /د ـ  182 �C �[ا��� –C�(ا� }a�5ا� h - ��Dr 997  
�!�� /د ـ  183 �C �[ا��� –C�(ا� }a�5ا� h - ��Dr 994 -997    
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متسبب في الضرر و االستفادة من التعويض، و هذا ما يجعلنا نتساؤل هل الشخص ال

التعويض يقوم على نفس األساس في الحالتين ؟ إن اإلجابة تكون بالنفي ، ذلك ألن 

األساس الذي يستند إليه نظام التعويض يختلف كليا عن أساس نظام المسؤولية فتكون 

بسلوك المسؤول ، فالعبرة تكون بمساءلة استفادة الضحية في نظام المسؤولية مرتبطة 

الفاعل عن فعل أتاه أو عن نشاط قام،  و ليس بتعويض الضحية كهدف أساسي ، إنما 

  .التعويض في هذه الحالة يظهر كأثر لسلوك الشخص المسؤول 

و أما النظام التعويضي فإنه ينطلق من منطلق آخر ،فالعبرة فيه تكون بتعويض الضحية ، 

و قد تأكد هذا الحق من  " 1..."ار التي لحقتها بغض النظر عن أي اعتبار آخر و جبر األضر

خالل مختلف التشريعات المتتالية و الخاصة بتعويض األضرار الجسدية المترتبة عن 

 التي تضع 74/15 من األمر رقم 8و هذا بالضبط ما تضمنته المادة .  " 184حوادث المرور

ي حقوقه بغض النظر عن أي اعتبار آخر ، حيث أن في االعتبار تعويض المضرور أو ذو

التعويض مضمونا في كل الحاالت بصفة مسبقة و محددة و فورية وفق جدوال معد لذلك، 

حتى و لو كان الفعل الضار بسبب خطأ الضحية ، إذ أن المؤمن يقوم بدفع التعويض ، إال 

مسؤول طبقا للمادتين أنه في بعض الحاالت له حق الرجوع بما دفعه من تعويض على ال

   .74/15 من األمر رقم 28-31

     و بذلك فإن التعويض المترتب عن المسؤولية عن حوادث السيارات مضمونا وفق المادة 

 من األمر المذكور ، و الذي يتولى ذلك المؤمن ممثال للمجتمع في هذا الشأن و الذي عليه 8

و لذلك يرى . ث السيارات في هذا المقامتحمل مثل هذه األضرار الجسدية الناجمة عن حواد

المراد بالضمان الذي يتحمله المجتمع هو توفير أمان و حماية : " الدكتور علي فياللي بأن

أكبر للضحية الدائن بالتعويض ، و ذلك بإلزام المدين بالتعويض و لو أنه لم يرتكب خطأ، 

ضمان يعني تعويض الضحية ، فال و لو كان الضرر يرجع إلى حادث مفاجئ أو قوة قاهرة 

 وفي هذا .185"في كل الحاالت ، حيث يتحمل المدين كل األخطار التي ال تتعلق بسلوكه 

المعنى ترى الدكتورة لحلو خيار غنيمة بأن المشرع الجزائري ال يحصر المسؤولية الناجمة 

ه على األضرار المترتبة عن حوادث السيارات من جهة واحدة ، إنما ينظر في قيام هذ

                                                 
  360-359-357-356 ،موقم للنشر ، الجزائر ص 2007علي فياللي ، التزامات ، فعل المستحق للتعويض ، الطبعة الثانية ،/ د -  184
   �!"361	���b ، ا�i�:ا��ت ا�a�5{ ا�)�hC ص /  د-  185
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المسؤولية إلى جهة المضرور من تدخل السيارة في الحادث، و هذا بغض النظر على 

الظروف التي يكون فيها المسؤول عن الضرر سواء أن كان مخطئا أو غير مخطئ ، وبذلك 

 ولو كان المسؤول 74/15 من األمر رقم 8يستفيد المضرور من التعويض تلقائيا وفقا للمادة 

   .186عن الضرر ظل مجهوال

     وأعتقد أن نظرية الضمان قامت على هذه الفكرة ،و من ثم فقد أسس عليها بعض الفقه 

في الجزائر قيام المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات و هذا وفقا للمادة الثامنة من األمر 

المذكور كما ذهبت إلى ذلك الدكتورة لحلو خيار غنيمة حين تؤكد بأن حق الشخص في أمنه 

جسمه مضمونا  بقوة القانون ، وفي جميع األحوال و مهما كانت الظروف التي وقع وسالمة 

  187فيها الحادث

    و ال ترى الدكتورة لحلو خيار غنيمة مانع من قيام المسؤولية المدنية في حوادث 

السيارات في بعض الحاالت كإستثناء على أساس الخطأ و هذا الرأي يعني بأنها تقوم على 

كأصل و على أساس الخطأ كاحتياط ، في بعض الحاالت  كاألخطاء التي أساس الضمان 

تترتب عن سلوكات قائد السيارة أو مالكها في حالة السكر، أو تعاطي المخدرات، أو سياقة 

 بوريس ستاركدون حيطة و تبصر وهذا ما ذهب إليه بعض الفقه الفرنسي و على رأسهم 

مية من قبل، وبذلك تكون الدكتورة لحلو خيار و كما ذهب إلى ذلك فقه الشريعة اإلسال.

غنيمة قد زرعت فكرة األساس المزدوج الواحد لقيام المسؤولية الناجمة عن حوادث 

و أرى ذلك لكن أحبذ قيامها على أساس الخطأ كأساس أصلي ، و الضمان . السيارات

 بواسطة السبب كأساس إحتياطي، وال يمكن للمسؤول في هذه الحالة أن ينفي عنه الخطأ إال

األجنبي، غير أن المؤمن يبقى ضامنا في كل الحاالت للتعويض،و له أن يعود على المسؤول 

عن الضرر بما دفعه من تعويض ، إن لم يستطع المسؤول نفي ذلك بواسطة السبب األجنبي 

.  

 نجد 74/15 والفقرة األولى من المادة األولى من األمر رقم 8 بالرجوع إلى المادة         و

كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل " تنص على أن 8أن المادة 

                                                 
   و �� !P�n �!��258 �Q��ر d ��5 ا�a�5{ ا�)�hC ص / د--  186
  n �!��259��ر d ��5 ا�a�5{ ا�)�hC ص/ د-  187
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وإن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن ، ضحية أو ذوي حقوقها

  . الحادث

كما يمكن أن يشمل ، و يشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين ومالك المركبة      

  ." بعده13المنصوص عليها في المادة مركبة ومسبب الحادث ضمن الشروط سائق ال

حيث يستفاد من ذلك كقاعدة عامة بأن السيارة آلة خطرة يحتمل منها أن تصيب الغير   

بضرر جسماني في أي لحظة تكون فيها هذه السيارة في حالة حركة وهي تسير أو في حالة 

 سواء كانت هذه  ،  غيرها من الوضعياتسكون وهي متوقفة في الطريق العام أو في

أو ،  يصيب الغير ا جسمانيا وبالتالي ينتج عنها ضرر، أو غير طبيعية،الوضعيات طبيعية

وهذا عندما تتدخل السيارة في ارتكاب الحادث تدخال فعاال وإيجابيا وحتى ، ذويه من بعده

 وبالتالي ،صاب الغيرهي إذا من جهة مصدر ذلك الضرر الذي أ ،وإن  كان تدخلها سلبيا

 ألننا نكون أمام ، وليس على أساس الخطأ،تقوم المسؤولية المدنية بسببها على أساس الضرر

 همضرور قد مست حياته أو أن حياته قد تعرضت للخطر عندما تعرضت له السيارة وأصابت

  . للبحث عن حقه في التعويض ونحميهبضرر في جسمه فيجب أن نسارع له

دار هذا التعويض مهما بلغ فإنه ال يساوي في القيمة لحظة ما يعانيه المضرور ثم ما مق      

 ولذلك يجب أن نؤسس لهذه .أو ذوي حقوقه من بعده من ألم اللوعة والفراق ،من ألم

 منظورا إليه في البحث من جهة الحق في التعويض سمانيالمسؤولية على أساس الضرر الج

 من األمر 8د في المادة  كما ور،ول عن الضررؤ المسليس النظر فيه من جهة، و ضرورللم

سائقها أو حارسها أن يكون مخطئا أو غير  وأ، يشترط في قائد المركبةال حيث ب، المذكور

 غير أنه في حقيقة األمر إذا ثبت خطؤه ولم يستطع أن ينفيه بواسطة السبب ،مخطئ

 الفقه على أن يبقى حق يجب تشديد العقوبة عليه مثلما ذهب إلى ذلك بعض، األجنبي

وعليه فإن الحق في التعويض وفق ، المضرور في التعويض مضمونا قانونا و بصفة تلقائية 

خاصة في ، زائري لم يعد مرتبطا بأحكام المسؤولية المدنية في القانون المدني الج8المادة

على أساس ق م ج  124حيث تقوم المسؤولية المدنية في المادة ،  ج ق م138-124المادتين 

على ق م ج  138ي حين تقوم المسؤولية المدنية وفق المادة ، فالخطأ القابل إلثبات العكس

 ق م ج وكال المادتين 138/2أساس  الضرر غير أنه يمكن نفي ذلك بواسطة السبب األجنبي

من جهة  الولؤالمضرور على التعويض من جهة المسمنظورا إليها في حق حصول 
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سؤولية المدنية فيها ال تخضعان للتأمين اإللزامي وإنما للتأمين  ثم إن الم.المضرور

ثم ماذا يكون عليه حال المضرور إن استطاع المسؤول أو ، االختياري من قبل األفراد

ى مسؤوليته أو ول غير مؤمن علؤأو كان المس، ية عنه في الحالتينالمدعي عليه نفي المسؤول

   .كان معسرا

ن للمضرور الحق في مأ و  الخاص بهذه المسؤولية74/15لذلك نص في األمر رقم   

بصفة فورية ، التعويض نتيجة الحادث الضار التي سببته السيارة له أو لذويه من بعده

وتلقائية وثابتة وال تخضع في ذلك إلى سلطة القاضي وال إلى إجراءات رفع الدعوى 

ي ذلك عدم االستئناف واالنتظار مدة قد تطول حتى صدور الحكم ومن يضمن للمضرور ف

وما قد ينجر عن ذلك من طول المدة ومن متاعب ومصاريف باهظة للمضرور ،أو الطعن ،

 وبالتالي نزيد المضرور .على ما سبق أن ذكرنا في أسباب ودوافع صدور األمر المذكور

 كل ذلك ليس في صالح ،هذا إذا لم يتوف نتيجة األضرار المتفاقمة من ذلك الحادث، إرهاقا

 ولذلك فحصوله على التعويض مضمونا قانونا وذلك وفق .لمضرور من حوادث السياراتا

إال إذا تطلب األمر أن يرفع المضرور دعواه إلى القضاء حيث له الحق في ، جدول معد لذلك

  .ذلك

 نتيجة حوادث المرور وأضحى ،وعلى كل فإن كل المجتمع قد تكفل بالمضرور  

 على ما ورد ، تلقائيا لكل شخص وقع ضحية حادث مرورالتعويض عن األضرار الجسمانية

 ومن ذلك نستنتج بأن المشرع في المادة المذكورة قد تبنى . من األمر المذكور8في المادة 

 حوادث السيارات وهو األمر نفسه الذي أحبذه عننظرية الضمان في قيام المسؤولية المدنية 

 ، األولى من المادة األولى من األمر المذكورثم إن الفقرة  .لألسباب والدوافع الذي ذكرتها

خضع قبل السير بمركبته إلى تؤكد ذلك من حيث أنها تلزم على كل مالك مركبة أن ي

 ،حتى يضمن مع غيره من مالكي المركبات المؤمنين عليها،اب في عقد التأمين تاالكت

وبذلك  أسس ، حادثاألضرار التي تسببها مركبته أو أي مركبة أخرى مؤمن عليها وسببت ال

أو سقط ،ول عن األضرار مجهوالؤولو بقي المس، ة الضمانالمشرع هذه المسؤولية على فكر

 أو ظهر ، أو كان غير مؤمن عليه، أو كان ضمانه غير كاف،حقه في الضمان وقت الحادث

 وال ،بل حتى خطأ الضحية نفسه يعطيه الحق في التعويض، بأنه غير مقتدر كليا أو جزئيا 

م معرفة مسؤوليته أثناء الفصل في الدعوى المدنية إال في حاالت استثنائية نصت عنها يه
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 )24( )8( )1/1(في المواد .  من األمر المذكور وخالصة ذلك أن ما ورد15-14-13المواد

 يدل على أن المشرع قد أقام المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ،من األمر المذكور

الذي يفهم من صياغتها أنها من النظام العام الذي ال يمكن مخالفته و، على أساس الضمان

  . وللقاضي أن يثير ذلك من تلقاء نفسه مهما كانت المراحل التي كانت عليها الدعوى،إطالقا

ولكن هل فكرة الضمان كأساس وحيد لقيام المسؤولية المدنية عن األضرار التي   

أم أن األمر ،  من األمر المذكور8 ورد في المادةتحدثها السيارات يبقى كافيا على ضوء ما

  ،لم يعد كذلك ويجب البحث على أساس أخر يسنده في مثل هذه الحوادث الناجمة عن السيارة

 حوادث السيارات تقوم على نلمسؤولية عاوذلك ما كان قد أسس له الفقه في السابق من أن 

  .أساس مزدوج واحد
  

  

  

  

  

  المطلب الثالث

  وليةؤدوج الواحد لقيام المسألساس المزا

  عن حوادث السيارات
إن هذه اآلراء التي تعرض لها الفقه الجزائري فيما يخص أساس المسؤولية عن   

 كانت قد مرت بنا أثناء البحث في تطور المسؤولية المدنية الناجمة عن ،حوادث السيارات

راء ما بقي منها صامدا  لدى كل من الفقه والقضاء الفرنسي، ومن هذه اآل،حوادث السيارات

 ة وخاصة منها اآلراء الفقهية التي وردت في النظري،في سبيل التأسيس لقيام هذه المسؤولية

ومن اآلراء  .الموضوعية ومنها نظرية االلتزام بضمان التعويض عن حوادث السيارات

ا مر بنا الفقهية من اختفت في هذا المجال ولكنها ظلت تعود على ألسنة بعض الفقهاء على م

ولية عن حوادث السيارات التي ما ؤ المسأيضا وأخص بالذكر هنا فكرة الخطأ كأساس لقيام

    . الشخصيةةفتئ ينادي بها أصحاب النظري
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لذلك أراد بعض الفقه أن يوفق بين النظرية الموضوعية والنظرية الشخصية كأساس          

ن الضرر منظورا إليه من لية وما بيمزدوج واحد يربط ما بين الخطأ كأساس لقيام المسؤو

هم من هنا اختلف هذا االتجاه فيما بينه أيضا، فمن و.ول أو من حيث المضرورؤحيث المس

 وفكرة الخطأ كأساس ،ولية فكرة الضمان كأصلؤمن جعل كأساس مزدوج واحد للمس

 وفكرة الضمان كأساس ، ومنهم من رأى عكس ذلك، أي أن فكرة الخطأ كأصل.احتياطي

 وفكرة ،ولية فكرة تحمل التبعة كأصلؤ للمس واحدومنهم من جعل كأساس مزدوج .حتياطيا

 أي فكرة الخطأ كأساس أول ، ومن هؤالء من رأى عكس ذلك.الخطأ كأساس احتياطي

 وقد تعرض هذا االتجاه التوفيقي هو أيضا للنقد، مما .وفكرة تحمل التبعة كأساس احتياطي

ي سليمان في حيرة من األمر، وتلك الحيرة هي التي حدت به جعل األستاذ الدكتور علي عل

ولية هو أساس من نوع خاص ومن العبث البحث على أساس ؤ أساس هذه المسإلى القول بأن

  .188ال يسلم من النقد

بيد أنه بالرجوع إلى هذه اآلراء الفقهية التي حاولت التوفيق بين هاتين النظريتين أو   

 أو من جهة ،ولؤضرر منظورا إليه في التعويض من جهة المسباألحرى ما بين الخطأ وال

 وما مدى  وجاهتها في التأسيس لقيام المسؤولية عنها في النظام القانوني .المضرور

  .الجزائري فيما يخص حوادث السيارات

عند فكرة الخطأ  بأن هذه اآلراء الفقهية كلها قد تقاطعت فيما بينها ينالحظ حسب رأي  

 ومنها حوادث السيارات، ،ولية المدنية الناشئة عن فعل الشيء غير الحيؤالمسكأساس لقيام 

 وبالتالي . ومنهم من يجعل منه أساسا احتياطيا،حيث أن من الفقه من يجعل منه أساسا أصليا

 حوادث السيارات، وكما سبق وأن عنولية ؤلخطأ غير مستبعدة إطالقا من المسفإن فكرة ا

 يراها بصورة عامة تقوم على أساس الخطأ كأصل، وأنه ال Bicard درأينا بأن الفقيه بيكار

 Starck في حين أن ستارك ،بضمان التعويض ويجعلها أساسا احتياطيا يستبعد فكرة االلتزام

ولية وحاول أن يتخلص من فكرة قيامها على ؤل من الضمان كأصل تقوم عليه المسجع

ول، ؤ إذا ثبت هذا الخطأ في جانب المسذلكأساس الخطأ ولكن عاد إليه بصفة استثنائية و

 بعض الشيء مع فقه الشريعة Bicard  خاصة و رأي بيكاردStarckويتفق رأي ستارك 

ولية المدنية على أساس الضمان كأصل وعلى أساس ؤمية من أن كال منهم قد أقام المساإلسال
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والخطأ كما بينا هو  قد جعل من الضمان أساسا احتياطيا Bicardالخطأ كاستثناء، سوى أن 

كما أن أولئك الفقهاء يتقاطعون مع هؤالء الفقهاء مع فكرة الخطأ إما الخطأ  .األصل العام

ولية المدنية عن ؤأن المس" Savatier"  وإما كأساس احتياطي، حيث يرى سفاتيه،كأساس أول

 .ياطيفعل الشيء غير الحي تقوم على أساس الخطأ كأصل ونظرية تحمل التبعة كأساس احت

ولية ؤ حين أقاما المسBicardوالهدف من هذه األخيرة تقديم المساعدة، وهكذا فقد اتفق مع 

على أساس الخطأ كأصل واختلفا في األساس االحتياطي، فاألول أقامه على أساس تحمل 

 أقامه على أساس الضمان، وكل من فكرة الضمان وفكرة تحمل Bicardالتبعة والثاني أي 

  .هين الهدف منها هي إغاثة المضروراحتياطي لدى الفقيالتبعة كأساس 

 أنهم لم يستبعدوا ،والمالحظ على هؤالء الفقهاء جميعهم، ومنها فقه الشريعة اإلسالمية  

 وحاولوا التوفيق بين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية كأساس ،فكرة الخطأ إطالقا

ا أن يربطوا ما بين الخطأ كأساس لقيام  لقيام هذه المسؤولية، وبذلك حاولو،مزدوج واحد

وعليه فإن قيام المسؤولية على أساس الخطأ ال يمكن استبعادها  . وما بين الضرر،المسؤولية

مطلقا عن فكرة الضرر الذي يحدث للغير بسبب السيارات، ومن ثم فإن المسلم به مع بعض 

، بأن نظرية الضمان 74/15م  من األمر رق8الفقه في الجزائر وكذلك مع المشرع في المادة 

  .بقى نظرية صالحة لقيام المسؤوليةت

غير كاف ألن تقوم عليها المسؤولية وحدها حيث بات من المؤكد يبقى غير أن ذلك   

بأنه قد  " Well et terre"مثلما تذهب إليه الدكتورة فتيحة عماري مع كل من الفقيهين

ظرية المخاطر أو الضمان من جهة، أضحى من المؤكد حتى ولو جمعنا كل ما يتعلق بن

والخطأ المفترض أو على أساس الخطأ في الحراسة من جهة أخرى فإن هذا الجمع يبقى 

مجرد وصف يترك دوما بعض الغموض طالما أن نفس األحكام قد فسرت من طرف الفقه 

 ةثابتإنه ال توجد في الواقع نظرية .. وفقا للرأي الذي يرجحه األمر الذي يستخلص منه

وإن اعتماد نظرية واحدة ال تعطي تفسيرا لكل الحلول القضائية وأنه ال يمكن ... وقاطعة

لمدنية إقامة المسؤولية اعماري و قد حبذت الدكتورة فتيحة .189"ردها إلى أساس واحد

الحي على أساس مزدوج واحد، حيث أقامت في  فعل الشيء غير الناجمة بصورة عامة عن

 وذلك لما تسببه السيارة مثال والتي تحت ،لتزام بضمان التعويضجانب منها على أساس اال
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طبيعة هذا الشيء  ومهما كانت ، مهما كان هذا الحارس،حراسة حارسها من أضرار للغير

ج تكشف لنا األساس المزدوج م  ق 138وتدلل على ذلك بأن المادة   .الذي تحت حراسته

 النظريتين ا وأن في كلت،ظرية الضمانسواء كانت األولوية فيه لنظرية المخاطر، أو لن

 ويتطابق هذا الرأي مع اآلراء الفقهية .190الموضوعيتين ال يعني انتقاء فكرة الخطأ إطالقا

 ق 1384/1السابقة التي نادي بها بعض الفقه في فرنسا من أن المسؤولية التي تقرها المادة 

على أساس قرينة الخطأ في م ج هي مسؤولية مزدوجة تقوم ق  138م ف والمقابلة للمادة 

 ويكون فيها للحارس نفي الخطأ عنه بواسطة السبب األجنبي، وفي اآلن نفسه ،جانب الحارس

  .191تقوم على أساس ضمان تعويض المضرور

ثم إن مفهوم الحراسة وما تخوله لصاحبها من إمكانية سلطة السيطرة ومراقبة الشيء   

 يمكن ،مباشرة فكرة الخطأ وتنسبه لشخص ماوالمحافظة عليه تقتحم بصورة مباشرة وغير 

وما وقوع الحوادث الضارة بفعل السيارة في الغالب ما يكون   .الرجوع عليه فيما بعد

نتيجة خطأ وإهمال من حارسها وهذا ما الحظته الكثير من األحكام القضائية في الجزائر، 

، أفال يمكن إذا 192نيوكذلك إحصائيات حوادث المرور المعدة من طرف األمن والدرك الوط

من باب أولى على حوادث . ولية طبقا لهذا األساس المزدوج الواحدؤ المس لقيامأن نؤسس

 والضمان كأساس احتياطي، ومن ثم ،السيارات على أن يكون فيها الخطأ كأساس أصلي

 أو الخطأ في ، حارس السيارة قائمة على أساس الخطأ الثابت المفترضمسؤوليةتكون 

حيث يجب على حارس السيارة في هذا المقام أن " مازو"ما سبق أن قال بها الفقيه الحراسة ك

هذه الغاية هو إال يسبب حارس السيارة بها ضررا ، يلتزم التزاما خاصا ومحددا يحقق غاية 
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للغير، أما إذا وقع ضرر للغير بسبب فعل السيارة فإن االلتزام لم يتحقق ويعني بأن السيارة 

 من حارسها التي له عليها سلطة االستعمال والتسيير والرقابة، وإن إفالت قد فلت زمامها

مسؤولية إال أن الالزمام يعد خطأ في الحراسة، وما على حارس السيارة هنا لكي يتخلص من 

  .يثبت السبب األجنبي الذي ال يدله فيه، باإلضافة إلى الضمان كأساس احتياطي

 ، يس القصد فيه التوفيق ما بين النظريتين فقط ل،لكن هذا األساس المزدوج الواحد  

 من جهة ،بقدر ما هو أيضا البحث على مصلحة المضرور في سبيل حصوله على التعويض

أخرى البحث على طريقة وقائية منها الوقاية والحماية وهو عدم إلحاق الضرر بالغير، ومن 

تها، بموجب أن له عليها سلطة ثم اتخاذ قائد المركبة جانب الحيطة والحذر والتبصر في قياد

-والؤبموجب خطئه الضار الناتج عنها مس وإال كان -االستعمال والتسيير والرقابة والتوجيه

ذلك بواسطة أرى ذلك زيادة في االلتزام بحيث لو أخطأ حارس السيارة ولم يستطيع نفي و 

اطي يضمن  غير أن شركة التأمين هنا تبقى كضامن احتي ،والؤالسبب األجنبي عد مس

ول عن الحادث ؤالتعويض للمضرور أو ذويه، ثم تعود على ما دفعته من تعويض على المس

 ومن ثم نكون قد شددنا على حارس السيارة حتى يضع .بسبب خطئه الضار بواسطة سيارته

 خاصة إذا كان متعمدا، وما ،في حسبانه قبل االنطالق بها بأنه لو يخطئ فإنه يكون مسؤوال

 وهذا الرأي هو ما ذهب إليه كل 193 حالة تهور وغيرها إال كالخطأ العمدي تماماالسياقة في

وكذلك فقه الشريعة اإلسالمية في  " savatier  tunc – bicard - starck -"- من الفقهاء

خطأ المتسبب المؤدي إلى الحادث الضار بسبب السيارة وهذا ما نالحظه اليوم بسبب 

 وعليه وقطعا لدابر ما يتفوه بعض 194طردة عبر الطرقاتالحوادث الضارة المتزايدة والم

                                                 
ة و محددة ، حيث ال يعتد إال بخطأ سائق قد يعتد بخطأ الضحية في حوادث المرور و ذلك في حدود ضيق( يرى الدكتور علي فياللي بأنه  - 193
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����� و	��)� �S( ��C ���ادث ا�)��رات �C	�ة - Pت ا�5��&ة وإ�Piا�� &OC �OCا��ا �Ss�52 ا���s �)10آ�5 أن ا�;:ا � G �D	 ،����P ص��v2005 أ �	�s 

�!��ن � G�&s 3	TO ا��:P � و  560 �!��ر دP �ر ، و P\!^ آ2 %��2 65 ��Oق آ2 هLا P\!^ ا�&و�� P�a 3000` و 58082و �S(C3711 ��ادث ا��5ور 
�� �OPدل C �ء 75 Eإ� ��$s ~ن ا[ر%�م	ا���ادث  �	ا�&و��  �Q�D s ��ت ا���D ق و �)� ا��O� 2\� 3�� G ن��!�240�)�$ED ب22 و�&ة G\ ��، و30  

� �P�G1300 وا�;�ز P�\sو ��r :آ����5ض �S� TSv، وأه3 أ�SGب s!6 ا���ادث ه� ا�Y)81250أ�^ �S�� و32 �S( C �84ن% 
���9` ا�&رك ا��� � �Pر��s �(� ،��  ��Dr 29 - 1871ا�O&د – 2006 د�S5(P 20 ا[ر�OCء -أ��4 	� ذ�P�a 6&ة ا�$�وق ا���
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السائقين في تبرير مسؤولياتهم عن أخطائهم الضارة بأن شركات التأمين هي المسؤولة عن 

  .تعويض المضرور في األخير

اطي، وهي ما تمثل فكرة إن شركات التأمين في مثل هذه الحاالت تبقى كضامن احتي  

 أو غيرها من الصناديق المعدة لذلك، وأن لها في كل ،انولية على أساس الضمؤقيام المس

 ألن ،المضرور بصفة فورية وتلقائية طبقا للجدول المعد لذلك سلفا الحاالت تعويض

المضرور يكون في حاجة ماسة إلى التعويض، ثم بعد ذلك لها الحق في الرجوع على ما 

  .دفعته إلى المضرور من تعويض على المسؤول

عض بأن شركات التأمين هي الضامنة بمقتضى العقد المبرم بينها وبين وقد يقول الب  

ومن ثم فالتعويض يدفع من األقساط ) المسؤول(المؤمن عن األضرار التي تحدثها السيارة 

 وال حق في ،المؤمن بها من تغطية األضرار على مجموع السيارات المؤمنة لدى الشركة

 المسؤول، إنما المضرور يطالب شركات التأمين المطالبة بالتعويض من قبل المضرور على

  .في ذلك، وال حق لشركات التأمين في العودة بما دفعته من تعويض على المسؤول

ولكن ماذا يمنع المشرع الجزائري من تشديده في االلتزام وجعله غاية وهو أال يرتكب   

 ومن ثم يضع ، ته بفعل سيارته التي تحت حراساالحارس للسيارة المؤمن عليها خطأ ضار

في حسبانه واجب الحيطة والتبصر في قيادة السيارة واستعمالها وتوجيهها ورقابتها، وهنا في 

الغالب ال يحدث الخطأ الضار من قبل الحارس للسيارة، إال إذا كان هناك سبب أجنبي يجب 

عليه على الحارس لها إثباته، حتى تتولى شركات التأمين ضمان التعويض للمضرور بدله و

فإن شركات التأمين تحل محل هؤالء في تغطية األضرار الناجمة عن استعمال سياراتهم 

 وعقالنيا فيه من التبصر سليمادونما ارتكابهم ألخطاء في سبيل استعمالها وتوجيهها توجيها 

ما يمنعهم من ارتكابهم لألخطاء الضارة، غير أنهم ارتكبوا أضرارا ،والحيطة والحذر 

  و ليس،قابل هذه الحاالت الضارةمسباب ال يد لهم فيها،و تلك األقساط هي في بواسطتها أل

ومن ،في مقابل الحاالت التي تنتج عن األخطاء الضارة من قبل من يتولى حراسة السيارة 

ثم فالمجتمع ممثال بشركات التأمين يتضامن فيما بينه في سبيل استعمال السيارة حيث 

دية وحتى ترفيهية، لكنها قد تحدث أضرارا غير متعمدة أضحت ضرورة اجتماعية واقتصا

  .من حارسها هنا يضمن المجتمع من خالل أفراده المؤمنين من أجل تغطية هذه األضرار
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أما األخطاء  العمدية الضارة فيجب أن يتحملها حارس السيارة المخطئ في استعمالها   

هو تحقيق الغاية القانونية والمحددة ل بالتزامه وخوتوجيهها ورقابتها، ألنه بذلك يكون قد أ

  .ر السيارة التي أضر بواسطتها الغيوهو عدم ارتكابه للخطأ في حراسة

ماذا يمنع المشرع من إضافة هذه الفكرة كبند في عقد التأمين باعتباره عقد إذعان،   

زدياد والهدف منها توفير الحماية واألمن للغير من حوادث السيارات التي تفاقمت وازدادت با

األخطاء العمدية المرتبكة في حق سالمة الغير في جسمه وأمنه ولعل بهذا التشديد في 

االلتزام بتحقيق تلك الغاية نجنب الغير ولو  نسبيا من حوادث السيارات الضارة التي في 

غالبيتها ناجمة عن أخطاء السائقين التي ال تغتفر وهذا ما الحظته كثير من األحكام 

  .195القضائية

 ،أما إذا كان الفعل الضار الناجم عن السيارة لم يكن لحارسها فيه يد كما سبق الكالم  

فإن ذلك تلتزم به شركات التأمين .... أو كان مرتكب الفعل الضار بواسطة السيارة مجهوال

كضامن احتياطي تتولى دفع التعويض من ضمن تلك األقساط المؤمن بها أصحاب السيارات 

  .لسير بها أو صناديق الضمان المعدة لذلكعن سياراتهم قبل ا

 حوادث عنولية المدنية ؤمس أن يتجه المشرع الجزائري إلى تأسيس قيام الرىولذلك أ  

السيارات على أساس مزدوج واحد قوامه الخطأ الثابت المفترض في جانب الحارس للسيارة 

 ضمان التعويض ةروهذا كأساس أول، وباإلضافة إلى ذلك وفي اآلن نفسه أن يجعل من فك

 أساسا احتياطيا يضمن حق المضرور في 74/15 من األمر رقم 8الوارد في المادة 

 طبقا للجدول المعد لذلك، ،الحصول على التعويض بصفة فورية وتلقائية في جميع الحاالت

 إذا ثبت عنه أنه أخطأ ولم ،ول بما دفعته من تعويضؤى أن تعود شركة التأمين على المسعل

  . وهذا ما ذهب إليه بعض الفقه على ما مر بنا.له نفي ذلك بواسطة السبب األجنبييستطع 

  

                                                 
�} وه� G\�ان و	�� [�\�م ا��5دة  ـ  195n ح�a 2 أو�% �	 �Sا��5آ h)�G �Q���(P ��ا� �C��Oا� &P&$s تiا��� zOC �	 ى ا�5$�ع{s��290& ار �� 
���% ���� ����s ار أو�D��C ��)� ;وا� ��ا�5&� ��و�x(5ا� ��ن ا��C��Oت وا��� s*�"^ ا�x(5و��� إذا آ�ن ��s\� ا�; �� 	� ���� G\� أو ��ول ا��Qوب 

  .ا[��آ� أو C}ي ����P أ�nى، أ��4 	� ذ�6 ا[�\�م ا��*�(��
 �Pر��C در�r �O�  208ج ، �C&ادي a���Dr ��b   ا�Q�aiد ا��*�(� - 19731 ر%3 19/02/1981%�اران ا�

 - �Pر��C ر%21/01/19753 %�ار �O�  �C ، 163&ادي a���Dr ��b 2 ا�Q�aiد ا��*�(� ج 9895 ا�
 - �Pر��C ر%3 08/02/1987 %�ار �O�  �C ، 209&ادي a�3��Dr ��b ا�Q�aiد ا��*�(� ج 46257 ا�
 - �Pر��C ر%3 16/02/1999 %�ار �O�  G1999 ��Dr 199 �  � ا�5;!� ا��*�(�196300 ا�
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  مبحث الثالثال
   الجزائري من أساس المسؤولية المدنيةموقف القضاء 

  عن حوادث السيارات
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 رقم د ظل القضاء الجزائري يطبق أحكام القواعد العامة ،بالرغم من صدور األمرلق     

 ق م ف ، إلى أن 1384/1 ، حيث إستمر يطبق أحكام الفقرة األولى من المادة 74/15

 ، وظل كذلك يطبق األحكام الواردة فيه ، و 1975صدر القانون المدني الجزائري سنة 

 ق م ج في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ، و في هذا 138-124السيما المادتين 

 ق م 138 ق م ج و مرة أخرى يطبق أحكام المادة 124أحكام المادة الشأن ظل مرة  يطبق 

 إال أن تدخلت المحكمة 74/15ج ، و هذا حتى بعد صدور المراسيم التطبيقية لألمر رق 

العليا بإعتبارها محكمة قانون و ألزمت المحاكم المعروض عليها مثل هذه الحوادث على  

ثامنة منه ،و عليه أتناول هذه المراحل ضمن تطبيق األمر المذكور و السيما المادة ال

  :المطالب التالية 

  المطلب األول

   تطبيق القضاء لألحكام العامة

   ق م ج 138-124المادتين في الواردة 

  

لقد ظل القضاء الجزائري متأرجحا في تطبيقاته المختلفة سواء كان األمر بالنسبة   

 وتطبيقها ،ة الناشئة عن فعل الشيء غير الحيولية المدنيؤ ق م ج المتعلقة بالمس138للمادة 

ذلك قبل صدور كان ن ،إ 74/15 أم كان األمر بالنسبة لألمر رقم ،على حوادث السيارات

 و هذا التأرجح في موقف القضاء يصل في بعض ، أم كان بعدها،المراسيم التطبيقية له

باألساس القائمة عليه تلك ق  خاصة فيما يتعل،األحيان إلى حد التناقض مع أحكام ذلك األمر

 ق 124المادة ولية عن حوادث السيارات، حيث طبق القضاء في بعض أحكامه أحكام ؤالمس

بات العكس، وهي التي ولية فيها على أساس الخطأ المفترض والقابل إلثؤم ج، والقائمة المس

 الناجمة عن ولية المدنيةؤ وليس على المس،ن األعمال الشخصيةولية المدنية عؤتتعلق بالمس

حوادث السيارات والقائمة على أساس الضرر الذي يترتب عنه ضمان تعويض المضرور 

 8ول، وهذا وفقا للمادة ؤوال أو غير مسؤسيارات مهما كان حارس السيارة مسمن حوادث ال

  .من األمر الذكور والذي هو من النظام العام الذي ال يمكن مخالفته البتة

لب محل نقض مثل هذه القرارات من طرف المحكمة العليا وبذلك فقد كان في الغا  

إذا كانت "  حيث جاء في مدلوله أنه 30/12/1986ومنها القرار الصادر عنها بتاريخ 

الدعوى تتعلق بتقدير التعويض الناتج عن حوادث سير فإنه كان على قضاة االستئناف ذكر 
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يد التعويض، وإذا ما ثبت أن النص القانوني المطبق والعناصر المرتكز عليها في تحد

 فإنه كان من المتعين على هؤالء القضاة تطبيق أحكام 12/11/1980الحادث كان بتاريخ 

 في  ق م ج 124 والذي هو من النظام العام وليس تطبيق أحكام المادة 74/15األمر رقم 

عد القضاء ومن ذلك أيضا فلقد استب .196"تقدير التعويض أو الجمع بين النظامين القانونيين

واشترط بذلك على  197في قضايا حوادث المرور العمل بمقتضيات األمر المذكور،الجزائري

الضحية إثبات الخطأ المرتكب من قبل السائق، وأن هذا الخطأ هو الذي كان سببا في الضرر 

  .ق م ج على حوادث السيارات124الذي أصابهم ويفهم من ذلك أنه طبق أحكام المادة 

قضاء الجزائري في أحيان أخرى المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات كما أقام ال  

على أساس الخطأ المفترض الذي ال يقبل إثبات العكس، غير أنه يمكن للمدعى عليه أن ينفيه 

 وأقامها مرة أخرى على أساس الخطأ في الحراسة ومرة يقيمها على ،بواسطة السبب األجنبي

  .أساس المسؤولية بقوة القانون

ولعل هذه األحكام أو القرارات القضائية التي أوردتها على سبيل المثال تبين مدى   

د التناقض في موقفه من التأرجح الذي كان عليه القضاء في هذا الصدد والذي يصل إلى ح

 ومنه مثال ما صدر عن المجلس ،ولية المدنية الناجمة على حوادث السياراتؤأساس المس

حيث أن قضاة المجلس " جاء في حيثياته ما يلي31/12/1980اريخ األعلى سابقا قرارا بت

ق م ج  138الوارد في المادة  بهذا قد أغفلوا القرينة المطلقة التي ال تقبل إثبات العكس

على أساس حراسة الشيء، وحيث أن الحارس الذي له سلطة االستعمال والتسيير والرقابة 

ه المسؤولية إال إذا أثبت أن الضرر حدث من وغالبا ما يكون هو المالك ال يعفي من هذ

  .عمل الضحية أو الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

 الصواب عندما ألغوا الحكم المستأنف على أساس واأأخطوحيث أن قضاة المجلس   

حجية الحكم الجنحي القاضي ببراءة المطعون ضدهما دون أن يؤسسوا قضاءهم على أن 

                                                 
  G 1989 ��Dr 262/263 � 3، ا�5;!� ا��*�(�� "&د 38154 �!^ ر%3 30/12/1986%�ار �rدر "� ا��5\�5 ا�!O�� C��ر�P  ـ  196

 - �Pر��C ��!Oا��5\�5 ا� ��!^ ر%3 17/01/1997 %�ار �rدر " 130299&�OG �C �5" ذ��G][�\�م ا�����ن ا�5&��، ا ��	د ا��*�(� و�Q�aiا ، 
 ��Dr50 ��)�*دات ا���Q�aiا }���!�ف، ا� �9ص ا�������� وا�� 4�5��  �*�!C ذ��G]ا T�ر إ��vأ –�OS� 2004-  دون- ��Dr �)ى ا�;:ا&Qدار ا� 

11  
�!^ ر%3 14/07/1981%�ار �rدر "� ا��5\�5 ا�!O�� C��ر�P  ـ  197  17689 ����jا� ��ا�; �( �	ا��5اد ا�–، ا��� �	د ا��*�(� �Q�aiا ��ا�;:ء - ;:ا( 

��!�ف ا�a�5{ ا�)���Dr hC 334- 333 ا[G��ذ a��C ��b&ادي ��Dr –ا[ول  �*�!C ذ��G]ا T�ر إ��v18، أ  
 - �Pر��C ��!Oا��5\�5 ا� �  G 1989 ��Dr 285 � 2، ا�5;!� ا��*�(�� "&د 36649 �!^ ر%3 11/03/1986 %�ار �rدر "

 �Pر��C ��!Oا��5\�5 ا� �  G 1990 ��Dr 251 � 4، ا�5;!� ا��*�(�� "&د 48561 �!^ ر%3 09/02/1988%�ار �rدر "
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ا بموجب المادة المذكورة محارسان أو تابعان لحارس األشياء والحكم عليهالمدعي عليهما 

  .198"دون البحث عن فكرة الخطأ

قضاء " بأن 199وفي التعليق على هذا القرار يذهب األستاذ الدكتور محمود جالل حمزة  

المجلس األعلى يتحدث في حيثيات الحكم عن القرينة المطلقة التي ال تقبل إثبات العكس 

 ق م ج والحديث عن القرائن المطلقة والتي عني بها القرائن 138ة في المادة الوارد

القاطعة يخفي وراءه افتراض الخطأ في جانب الحارس الذي له على الشيء قدرة 

ولية عن ؤاالستعمال والتسيير والرقابة، فهل يعني هذا أن المجلس األعلى قد أقام المس

حارس؟ وإذا كان األمر كذلك فلم يتحدث في الوقت األشياء على افتراض الخطأ في جانب ال

  ...."ولية دون فكرة الخطأؤنفسه عن أساس قيام المس

بأن األحكام القضائية الصادرة عن " ويذهب األستاذ محمود جالل حمزة في القول   

المجلس األعلى سابقا ال توضح لنا معالم الطريق الذي سلكه القضاء في أساس المسؤولية 

 بحيث أن المجلس األعلى لم يكد يستقر على تعبير موحد في سبيل ،ن األشياءالناشئة ع

ومنها حوادث  ، التأسيس لقيام المسؤولية عن فعل الشيء غير الحي بصورة عامة

 حيث تارة في سبيل التأسيس لذلك يستعمل القرينة المطلقة، ومرة ، السيارات بصفة خاصة

في القرار السابق ومرة أخرى يستعمل القرينة أخرى يستعمل القرينة القاطعة كما ورد 

وهو ما طبقه القضاء بالفعل في أحكامه وقراراته الالحقة والصادرة عن ، 201 200القانونية

 حيث جاء في إحدى 74/15المحكمة العليا حتى بعد  صدور المراسيم التطبيقية لألمر رقم 

الحي في جانب حارسه ولية قائمة على أساس حراسة الشيء غير ؤبأن المس"قراراتها 

ولية المفترضة قانونا والتي ال يمكن دحضها إال بواسطة السبب األجنبي ؤعلى أساس المس

  وهو ما جاء أيضا على سبيل المثال في القرار الصادر عنها بتاريخ202" ق م ج138/2

                                                 
��^ رC31/12/1980 3%��رz��"��C�G " �P ا�5;!_ ا["!E  ـ  198G ء�*% _!;� ا�a�5{ -  أ�vر إ��T ا�&آ��ر ���5د baل �5:ة159 ���ار 

 ��Dr ،hC�(414ا�  
  415- 414 ا�a�5{ ا�)���Dr  hC -  �5:ة baل  ���5د/د ـ  199

  �4414 	� ا[�\�م ا��اردة "� ا�5;!_ ا["!E �!�*�ء "!SG E�2 ا��j5ل و%& أ�vر إ�E ذ�6 ���5د baل �5:ة ا�a�5{ ا�)���Dr hC أ� ـ  200
  159 ر%3 31/12/1980%�ار - ، 57 ر%3 25/03/1981%�ار -، 35 ر%3 25/02/1981 %�ار - 

Lا ا��*�ء %& أ%�م ا�x(5و��� "!E 	\�ة 25�s ا���OS، و�� %�2 و��Pل "� ا	��اض d�� أن ا�&آ��ر ���5د baل �5:ة P)�&رك ا�����C ^%�5ل C}ن ه ـ  201
 �S(C رس ا�$�ء�� ���a �	 ا�*�ر E!" ��و�x(5ا� T�	 _Gذات ا��*�ء أ �ا���} ��_  إi وه�5 	� أذه�ن %�!)�T و (P�&ل "!E ذ���C 6ار �rدر "

iو T�Gا�� #�s ي آ�نLأ�&اث ا�*�ر وا� �	2 ذ�6 ا�$�ء n&s �S(C أن ذ�6 ا�*�ر %& �&ث #S[إذا أ iإ ��و�x(5ا� 
Lه �� EDOP ��رس ا�$�ء 
 �Pر��C ا��95در E!"]ار ا�5;!_ ا�% T�	 T� &C i �S aي 25أ�D�	 1981 - 3%ر ���jا��)3 ا� ��ا�5&� �	ل �5:ة 35  ا���ba �5د��، أ�vر إ��T ا�&آ��ر 

 ��Dr hC�(ا� }a�5ا� �	415.  
�&�� a:ا ـ  202 z�� �Pر��C در�r ر%3 17/03/1982(�ي ^!�  ��Dr 20 -21 1989- 2 ا�5;!� ا��*�(�� ا�O&د 24192 

 �Pر��C ا(�ي ا��9در:a ��&� z��14/05/1986 3%ر ^!� 43237  
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ولية حارس الشيء تقوم بقوة القانون ومما جاء فيه ؤ، حيث قضت فيه بأن مس20/01/1982

وال عن الضرر الذي ؤى نص قانون على أن كل من تولى حراسة شيء أعتبر مسمت" 

  .203" يحدثه ذلك الشيء

 ،يتضح مما سبق من أحكام وقرارات من أن القضاء الجزائري ظل متذبذبا بالفعل  

 حوادث عنولية سؤولية عليه وخاصة منها المؤمستقر على أساس واحد لتأسيس المسوغير 

 كما سبق ومرة أخرى يقيمها على  124مها على أساس أحكام المادة السيارات، حيث مرة يقي

 ق م ج وحتى وفق هذه األخيرة مرة يقيمها على أساس الخطأ 138أساس أحكام المادة 

خرى المفترض الذي ال يقبل إثبات العكس، ومرة على أساس الخطأ في الحراسة، ومرة أ

  . بقوة القانون كما سبق بيان ذلكوليةؤولية أو المسؤيقيمها على أساس افتراض المس

غير أن هذه األسس والذي اختلف القضاء على ما الحظنا من أحكام وقرارات في   

شأن أي منها يكون صالحا كأساس لقيام المسؤولية عليه حسب درجات التقاضي، إال أن هذه 

اصة قبل األحكام أو تلك القرارات قد اتفقت على أن لحارس السيارة في وقت من األوقات خ

صدور المراسيم التطبيقية لألمر المذكور، وفي بعض األحيان حتى بعد صدورها كما رأينا، 

حيث يكون لمالك السيارة أو حارسها أو قائدها نفي المسؤولية عنه طبقا ألي أساس من  

األسس المذكورة، وال يكون له ذلك إال بواسطة السبب األجنبي وهذا ما يتوافق خاصة مع 

 تشأ أن تبين لنا هذا األساس التي تقوم م وخاصة وأن هذه المادة لق م ج 138ادة مأحكام ال

 ق م ف ، والتي إليها يرجع تذبذب 1384/1ولية شأنها في ذلك شأن المادة ؤعليه هذه المس

ولية خاصة فيما يتعلق بحوادث ؤالسابق من حيث تأسيسه لقيام المسالقضاء الفرنسي في 

  مفهوم المادة في مرد القضاء الجزائري أيضا في ذلك االختالف السيارات الضارة، ولعل

   . ق م ف1384/1ولية الواردة في المادة ؤولية إلى  هذه المسؤ من أساس المسق م ج 138

 وخاصة بعد صدور 74/15في الحقيقة أن كل ذلك ال ينسجم مع أحكام األمر رقم  و  

 حق المضرور في التعويض مقابل إذ ما مصير. 204 1980المراسيم التطبيقية له منذ 

األضرار التي أصابته وأصابت ذوي حقوقه من بعده، إذا استطاع مالك السيارة أو حارسها 
                                                 

�&�� a:ا(�ي ا��9در C��ر�P  ـ  203 z��20/01/1982 3%ر ^!��T  و�� OC&ه� أ�vر إ���Dr 15 1989 �) � 2، ا�5;!� ا��*�(�� ا�O&د 21288 
  295 ا�a�5{ ا�)���Dr hC -ا[G��ذ ا�&آ��ر "!� �C%�ة

� r&ور ا[�� ر%3  ـ  204� 3dا�� E!"74/15و ���S�h ا[�� ا�L5آ�ر �rا�� آ�ن أن ا��P�O*�ت ا��5&دة LQCا ا[s ن�*	�P ا��*�ء zOC ��C &�	 
Cو ،zP�O���C ادث ا��5ور�� �	 �P��*ا� h� ���S�h ا[�� [��P i Tا"� ��iت ا�*��Oo �P�a �D&ا و����C �Ds iض ا�5�!�ب s &OS�G6 ا�L
���Oا أ�\�م ا���ا"& ا���S� 6�LCي و� O5ا��5دي وا� zP�O�ا� �	3 Qو�� ���5"�aiوا ����(�Yا.  
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 أي وفقا ألحكام ، أو بالقرينة القاطعة،ولية عنه بواسطة القرينة البسيطةؤأو قائدها نفي المس

 األضرار الناجمة  م ق ج، وسواء كان مؤمنا على تغطية تلك138-124أي من المادتين 

ولية المدنية ؤ باعتبار أن التأمين وفق رأي من المس،عن فعل السيارة أو لم يكن مؤمنا عنها

 ق م ج هو تأمين اختياري على ضوء ما 138 أو المادة ق م ج 124 الواردة في المادة 

  . من قانون التأمين12ورد في المادة 

لى ذلك الحال من تطبيقه ألحكام مرة مر القضاء عوبالرغم من هذا التساؤل فقد است  

ولية الناجمة عن حوادث ؤ بفقرتيها في المس138كام المادة  ومرات أح ق م ج 124المادة 

 ، سواء قبل صدور المراسيم التطبيقية لألمر أو بعد صدورها فاألمر عنده سواء،السيارات

  .205 صراحة74/15بل وصل به األمر حتى برفضه لتطبيق األمر رقم 

ر أن البعض من القضاء طبقه فيما يتعلق بالشق المادي للتعويضات والحكم غي.  

 فيما يتعلق بالتعويضات األخرى ومنها الضرر المعنوي، وكان ذلك 124بمقتضيات المادة 

أن في أغلب األحيان محل نقض من طرف المحكمة العليا حيث ال يمكن لقاضي الموضوع 

وبالرغم من صدور هذا القرار من المحكمة  " 206نينيبني حكمه على نظامين قانونيين متباي

  .العليا إلى أن بعض المجالس وكذلك بعض المحاكم قد استمرت في الحكم بها

  المطلب الثاني

   المسؤولية القضاء لنظرية المخاطر كأساس لقيام تطبيق 
  

ما فتئت المحكمة العليا تنقض تلك األحكام والقرارات المستبعدة لتطبيق القانون   

 207الخاص بالمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في كثير من القرارات الصادرة عنها

ولية ؤذه المسوما تزال تلزم بذلك قضاء الموضوع لتطبيقهم األمر المذكور في مثل ه،

ولية ؤمن خالل الكثير من قراراتها المس، وبذلك أقامت المحكمة العليا  منه8وخاصة المادة 

لسيارات على أساس نظرية المخاطر واستبعدت بذلك فكرة الخطأ، ومن المدنية عن حوادث ا

                                                 
� %�رة �O5a�C –أ��4 	� ذ�6  ـ  205C – ��Dr hC�(ا� }a�524 ا�  
� OG��Q�ai  - ��Dr &د ا��*�(�130299  �!^ ر%17/01/19973%�ار �rدر "� ا��5\�5 ا�!O�� C��ر�P  ـ  206C �5" ذ��G]ذ 50 ا��G]ا �Q�ر إ��vأ 

��!�ف      �*�!C - ��Dr hC�(ا� }a�521ا�  
�&�� a:ا(�ي C��ر�P  ـ  207 z��11/03/1986 3%ر ^!�  �O� 1989 ��Dr 285-286م 2ا�5;!� ا��*�(�� "&د – 36643 
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ضمن القرارات الصادرة عنها في هذا المجال وعلى سبيل المثال فقط القرار الصادر بتاريخ 

11/03/1986.  

متى كان من المقرر في تشريع حوادث المرور بأن كل حادث سير "حيث جاء فيه   

لتعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، فإن القضاء بما سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه ا

يخالف أحكام هذا القضاء يعد خرقا ألحكام هذا القانون الواجب التطبيق في مجال حوادث 

 حوادث السيارات تقوم على عن ورتب في بعض قراراتها أيضا بأن المسؤولية .208"المرور

 حيث جاء فيه 09/02/1988  ومن ذلك القرار الصادر عنها بتاريخ،أساس نظرية المخاطر

متى كان من المقرر قانونا أن نظام تعويض ضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم " بأنه 

 فإن خطأ الضحية في ارتكاب حادث ،وليس لنظرية الخطأ ،يخضع لنظرية الضرر والمخاطر

ف هذا  ال تمنع القضاء من الفصل في الدعوى المدنية ومن ثم فإن القضاء بما يخال،المرور

وهذا ما أكده القرار الصادر عنها أيضا بتاريخ  .209"74/15المبدأ بعد خرق للقانون رقم 

 القاضي بنقض قرار مجلس قضاء باتنة الذي قضى بعدم اختصاص الغرفة 15/12/1998

لكن وبموجب األمر رقم "الجزائية للفصل في الدعوى المدنية لعدم ثبوت الخطأ الجزائي

ض ضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم يخضع إلى نظرية  أصبح نظام تعوي74/15

 والتي تسمح بمنح ، من األمر المذكور8 وهذا عمال بالمادة ،الخطر وليس لنظرية الخطأ

إذ أن براءة المدعي عليه في الطعن ال .... تعويض ضحية حادث المرور أو ذوي حقوقها

المضرور تعويضا لجبر المدنية ومنح  يمنع قضاة الموضوع من الفصل في الدعوى

  .210"األضرار الالحقة به كون التعويض مضمونا في كل الحاالت

                                                 
  !O�11/03/1986�� C��ر�P أ��4 	� ا���ار ا�)�hC ا��9در "� ا��5\�5 ا ـ  208

�&�� a:ا(�ي C��ر�P  ـ  209 z��09/02/1988 3%ر ^!�� $�ر48481  ��d   
  وأ��4 آ 6�L	� zOC ا���ارات ا[�nى وا��9درة "� ا��5\�5   وا��� أورده� "!SG E�2 ا��j5ل 

 - �Pر��C ر%3 15/12/1998 %�ار ^!�  G 1999 ��Dr 202 � 01، ا�5;!� ا��*�(�� "&د 197248 
 - �Pر��C ر%3 27/03/2001 %�ار ^!�  G 2002 ��Dr 396 � 01، ا�5;!� ا��*�(�� "&د 239441 

� $�ر–، ا���	� ا�;:ا(�� C&ون ر%3 15/12/1998%�ار �rدر "� ا��5\�5 ا�!O�� C��ر�P  ـ  210 ��d .  
 hC�(ا���ار ا� �	ا[�\�م ا��اردة  _D� ى�n%�ارات أ �	ووردت )15/12/1998 ( bj5	:  

 ا�;:ء ا[ول ، ا[G��ذ a��C ��b&ادي -  ا�Q�aiد ا��*�(�– ا���	� ا�; �(�� ا���j�� - 41078 ر�r 09/12/1986 3%در "� ا��5\�5 ا�!O�� C��ر�P  %�ار- 
 ��Dr335 ��Dr ف�!�� �*�!C ذ��G�� hC�(ا� }a�5ا� �	 T�19 وا�5$�ر إ�  

 - �Pر��C ��!Oا��5\�5 ا� � و�aء 	�T 251، ا���	� ا�; �(�� ��Dr 1990 �) � 4 ا�5;!� ا��*�(�� "&د – 48561 �!^ ر%3 09/02/1988 %�ار �rدر "
" zP�Os أن �� 3d���C �9ص�niم ا&OC E*% ���&5ا�&"�ى ا� �	و {�� �5Qs ا���2 ا��� 3Q�5اءة ا��C E*% �!�(���� أن %*�ة �;!_ %*�ء 

� ا8ا�*��� أو ذوي ���%�Q   %������ و)��!s�� �a�5C ا��5دة ��� ر3%  ]74/15T�)�Ss 3 أوQ�5ادا�� ا� �  " وهLا z�C ا� �4 "
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وبذلك استقر قضاء المحكمة العليا في كثير من القرارات الصادرة عنه على أن           

المسؤولية الناجمة عن حوادث السيارات تقوم على أساس فكرة المخاطر وبالتالي وجوب 

  .ج م  ق 124صوص عنه في المادة استبعاد فكرة الخطأ المن

لى نظرية تحمل إه بالرغم من االنتقادات الموجهة تجدر المالحظة في األخير من أن و  

التبعة بشقيها من طرف الفقه وخاصة منها نظرية تحمل الخطر المستحدث إلى أنها تبقى 

ولية حارس ؤسبة للمضرور، كأساس تقام عليه مسبحق أفضل النظريات السابقة المقترحة بالن

يارة الحق في أن يدفع عن السيارة مدنيا، إذ ليس من العدل في شيء أن نعطي لحارس الس

 بدعوى عدم ارتكابه ،ولية ارتكاب الحادث بواسطة السيارة التي تحت حراستهؤنفسه مس

لم للخطأ في حادث المرور ومن ثم يجب أال ننظر إلى حارس السيارة في أنه أخطأ أو 

  .ول على أساس الضرر الذي أحدثته السيارة بالغيرؤكال الحالتين مسيخطئ فإنه في 

ة والمتالحقة قيام ولذلك فإن قضاة المحكمة العليا قد أسسوا من خالل قراراتهم العديد      

واستبعدوا فكرة الخطأ كأساس  ولية عن حوادث السيارات على أساس نظرية المخاطرؤالمس

رية المخاطر تتالقى مع فكرة الخطأ في أن كليهما يبحثان إال أن نظ. لقيام هذه المسؤولية

على حق المضرور في سبيل حصوله على التعويض من جهة المسؤول ال من جهة 

 من أن كليهما رغمالمضرور، وبذلك فإن نظرية المخاطر تختلف على نظرية الضمان بال

ة الضمان الذي نادى قائمتين من خالل الضرر المرتكب هنا بواسطة السيارة، حيث أن نظري

بها بعض الفقه في الجزائر وأسس وفقها المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، وتبناها 

 وال سيما 88/31 والقانون المعدل والمكمل له رقم 74/15المشرع الجزائري في األمر رقم 

في سبيل المادة األولى، والثامنة من األمر المذكور، إذ أن هذه النظرية تضع حق المضرور 

حصوله على التعويض محال لالعتبار في جميع الحاالت ومن ثم فهي تنظر من أجل ذلك 

  .إليه ال إلى المسؤول عن الضرر

بيد أن القضاء في الجزائر وخاصة قضاء المحكمة العليا قد أسس ذلك كما رأينا على   

ادث السيارات نظرية المخاطر دون نظرية الضمان وهذا بالرغم من أن القانون الخاص بحو

يفهم منه ذلك، ولذلك نتساءل ماذا يقصد قضاة المحكمة العليا في هذا الشأن بإخضاعهم 

المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات إلى نظرية المخاطر وفي الوقت ذاته يعمل بمقتضى 
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المادة  و  . كما تبين في الكثير من القرارات الصادرة عنه74/15 من األمر رقم 8المادة 

من األمر المذكور حسب اعتقاد بعض الفقه في الجزائر مفادها أنها تنص على ضمان  8

 حتى ولو كان الضحية هو المتسبب في حادث السيارة ،تعويض المضرور في كل الحاالت

الضار به، وال ينطبق هذا المفهوم إال على حوادث السيارات بينما نظرية المخاطر القائمة 

إن كان القضاء قد طبقها في كثير من الحاالت على حوادث على الضرر هي أيضا، حتى و

 إال أنه لم يتأخر كذلك في تطبيقها على كثير من الحاالت المختلفة الناجمة عن ،السيارات

 ق 138فعل الشيء غير الحي وهو المنصوص عليه وفق القواعد العامة الواردة في المادة 

ولية بواسطة السبب األجنبي الذي ؤفسه المسلمدعي عليه أن ينفي عن نج والذي يمكن فيها ل

 والخاص بحوادث 74/15ال يد له فيه ومنها عمل الضحية ، وهذا كله مستبعد من األمر رقم 

  . منه8السيارات الضارة وخاصة المادة 

ولية في هذه األحوال تقوم على أساس المخاطر ؤ تراه ماذا يقصد بالقول بأن المسأم  

 هنا فإني أرى فيه جمعا لنظريتين ي من األمر المذكور، وحسب رأي8عمال بمقتضيات المادة 

ظرية الضمان  ون،ن واحد هي نظرية المخاطرآموضوعيتين قائمتين على الضرر في 

ولية عن حوادث السيارات ال يتسع إال إلحداها أما نظرية المخاطر، ؤوالمكان هنا في المس،

لقيام  كأساس  بهاأيهما إذا نأخذبلضرر، فأو نظرية الضمان بحكم أن كليهما قائما على ا

   حوادث السيارات؟عنولية المدنية ؤالمس

في الحقيقة أن األمر سهل وبسيط وهو اختيارا صلحهما للمضرور باعتبار أن   

المضرور هو محل االعتبار في كل الحاالت من أجل استفاء حقه في التعويض دون إلحاق 

دة أن القانون الخاص يقيد القانون العام، وما دام القانون اإلرهاق به  أبدا، ثم أن العمل بقاع

 منه، والتي تفيد حسب  8، فيجب إذا العمل بمقتضى المادة 74/15الخاص هو األمر رقم 

رأيي بأن أساس المسؤولية عن حوادث السيارات هي نظرية الضمان وليست نظرية 

ان في النتيجة إال أنهما يختلفان المخاطر حتى وإن كانت هذه األخيرة تلتقي مع نظرية الضم

من حيث الجهة في سبيل حصول المضرور على حقه في التعويض دون إرهاق له، وبالتالي 

  .ة الضمان نراها أصلح له من غيرهافهنا نظري
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 إلى تأسيس المسؤولية على قد ذهبأن القضاء  لو الحظ أخيرا في هذا المجالنو  

ت الشخصية ونظرية الضمان القائمة إحداها على أساس مزدوج واحد طبقا إلحدى النظريا

الخطأ واألخرى على الضرر لكان األمر يبدو غير غريب وهو بالضبط ما نادى به بعض 

في الجزائر زرع بذرته األولى من أجل ف ستئنا بعض قضاة االيالفقه، وأراد حسب رأي

ن واحد طبقا ألحكام آإيجاد أساس مزدوج واحد في قيام المسؤولية عن حوادث السيارات في 

غير أن مثل هذه القرارات الصادرة . ق م ج124األمر المذكور واألحكام الواردة في المادة 

عن المجالس القضائية وئدت قبل نضجها ولم تبين أو تشرح أو تمحص من قبل اجتهاد 

ذا المحكمة العليا على ضوء ما سعى إليه بعض الفقه، وكذا فقه الشريعة اإلسالمية، وكان ه

االتجاه في غالب األحيان محل نقض من طرف المحكمة العليا بدعوى أنه ال يمكن لقاضي 

  .211الموضوع أن يبني حكمه على نظامين قانونيين متباينين

ولكن ال ضير في ذلك أن كان كال النظامين القانونيين إحداهما يسند األخر ويكمله   

ن نفسه إلى توفير الحماية للمضرور من ويلتقيان في النتيجة، ألنهما يهدفان معا وفي اآل

مضار السيارة المحدقة به ولضمان حقه في الحصول على تعويض واحد في كل األحوال 

 نتيجة فعل السيارة مع األخذ بعين ،التي يكون عليها المضرور عن الضرر الذي أصابه

احد في مزدوج الواالعتبار عدم إرهاق المضرور أصال، ودون أن يترتب على األساس ال

عن ضرر واحد، إنما األساس المزدوج الواحد في هذه الحالة ينتج عنه  ينضيهذا المجال تعو

  .تعويض واحد فقط للمضرور عن حوادث السيارات

وأمام هذا الموقف يمكن أن يذهب البعض إلى القول بأن التوازن قد اختل من جديد ما   

ور منها وذلك حين العودة من جديد بين المسؤول عن حادث السيارة الضار وما بين المضر

حين يجب إثبات خطأ حارس . ولية على أساس فكرة الخطأ من جهةؤإلى تأسيس المس

السيارة من طرف المضرور، وقد يعجز المضرور في سبيل إثبات ذلك على ما مر بنا في 

السابق، ومن ثم تترجح الكفة لصالح حارس السيارة المرتكبة للحادث الضار على حساب 

  .حة المضرور الذي يحتاج إلى تعويضمصل
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إن القصد هنا من تأسيس المسؤولية على أساس فكرة الخطأ من جهة ليختلف عن   

رور إثباته، إنما هو خطأ ثابت الخطأ في المفهوم األول، إذ الخطأ هنا ال يجب على المض

لغير فإن ترض على عاتق حارس السيارة، والذي يفترض فيه أال يضر بواسطة سيارته افوم

حدث وإن فلت زمام أمرها من تحت سلطة يده عد مخطئا في حراستها، وبذلك لم يحقق 

الغاية المحددة والمرجوة منه في حراسته للسيارة، وال يمكن له نفي ذلك إال بواسطة السبب 

ول، وقد ال يستطيع أن ينفيه ؤسبب األجنبي في الغالب يحرج المسوهذا اإلثبات لل.األجنبي

 حسب ،ولية على أساس الخطأ كأساس أولؤمن ثم فإن المقصود من تأسيس المس، وعن نفسه

ي هو صمام أمان الهدف منه وقاية وحماية للغير، حين نوجبه كالتزام على حارس يرأ

. السيارة وهو وجوب عدم الخطأ في استعمال السيارة وتوجيهها ورقابتها ألنها مصدر خطر

أن ثبت ضده الخطأ، فلعل حارس السيارة في مثل هذه الحالة إال عد مخال بهذا االلتزام و ي و

يكون محترزا أو متنبها قبل اإلقدام على السير بها، وأثناء السير بها، ومتبصرا في أي 

  .وضعية كانت عليها السيارة

 وهو عدم ،غير أنه إذا أخل الحارس للسيارة بالتزامه القانوني المحدد بتحقيق غاية  

ارته الغير، فإن شركة التأمين المؤمن لديها كاحتياط تتولى تلقائيا األضرار بواسطة سي

تعويض المضرور، في كل الحاالت وتعود على ما دفعته من تعويض للمضرور، ومن باب 

أولى تقوم بتعويض المضرور إذا استطاع المدعي عليه في الحادث نفي ذلك بواسطة السبب 

كون قد أخذنا بما ن، وبذلك 74/15مر رقم  وذلك بموجب ضمان التعويض حسب األ،األجنبي

يفيد المضرور أو الغير من ضرورة توفير الحماية والوقاية حسب رأيي، وهو أن يضع 

الحارس للسيارة في حسبانه على السير بها بأنه قد يكون مسؤوال عن أي خطأ ضار قد 

 وبذلك يكون متنبها ،ةيرتكبه بواسطة سيارته التي له عليها سلطة االستعمال والتسيير والرقاب

وغير مقصر في حراستها هذا من جهة، ومن جهة ثانية نضمن تعويض المضرور في كل 

  . من األمر المذكور8الحاالت بصوره تلقائية وفقا للمادة 

وعليه فبمجرد تدخل السيارة المؤمن عليها في الحادث الضار الذي يصيب الغير في   

لقائي من لدن شركات التأمين إلى المضرور أو ذويه  ينجم عنه التعويض الفوري والت،جسمه

ولية تختلف من حيث أساسها ؤ  ولذلك فإن هذه المس. مسبقاق جدول معد وذلك وف،من بعده

حسب رأيي، وكذا من حيث شروطها على نظام المسؤولية الخاضعة للقواعد العامة في 
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 -اسية هي الخطأ ق م ج، حيث يشترط لقيامها ثالثة عناصر أس138-124المادتين 

 العالقة السببية بينهما ومن ثم فإن التعويض في هذه المسؤولية يخضع في تقديره - الضرر

 ومن أجل ذلك يجب رفع دعوى أمام القضاء، لكي يتلقى المضرور ،إلى قاضي الموضوع

التعويض يجب عليه إثبات خطأ المدعي عليه وفي هذه الحالة تزيد المضرور إرهاقا، وقد ال 

 إال بعد وقت طويل ،يع إثبات خطأ المدعي عليه، وقد ال يتلقى المضرور التعويضيستط

يصبح التعويض فيها ال معنى له، وقد يتوفى المضرور دون أن يتلقى التعويض وهذا نتيجة 

كما أن المدعي عليه من جهة أخرى .إلجراءات التقاضي التي تتطلب ذلك كما سبق أن بيناه

 عن نفسه بواسطة إثبات السبب األجنبي، وهنا ال يتلقى المضرور قد يستطيع نفي المسؤولية

حقه في التعويض، ومن ثم فإن هذه القواعد العامة الواردة في كل من المادتين السابقتين ال 

  .تكفي وال توفر الحماية للمضرور من حوادث السيارات 

الجزائري إلى أن  بالمشرع تولعل هذه األسباب والدوافع المذكورة سابقا هي التي حد  

 تقوم بمجرد ، نص فيه على أن المسؤولية عن حوادث السيارات74/15يصدر األمر رقم 

تدخل السيارة المؤمن عليها، وتسبب بذلك التدخل ضررا جسمانيا بالغير، وبذلك تحاشي 

المشرع الشروط التقليدية في المسؤولية المدنية التي ال تحقق الحماية الكافية للمضرور من 

وتقوم هذه األخيرة على أساس موضوعي قد تطور وفقا لصالح المضرور . ادث السياراتحو

 وبالتالي فإن .في حصوله على حقه في التعويض عن حوادث السيارات كما سبق بيان ذلك

التطور الحاصل في شروطها قد ارتبط ارتباطا وثيقا بالتطور من حيث أساسها على خالف 

، 212ا نجد له معنى في كل من نص الفقرة األولى من المادة األولىالمسؤولية التقليدية وهذا م

ولية حارس السيارة ؤمستتحقق وبذلك  من األمر المذكور 213 8وكذلك من نص المادة 

التأمين عليها حتى إلزامية باإلضافة إلى .بمجرد تدخلها في أحداث الضرر الجسماني للشخص

  .له في الباب الثاني و هذا ما أتعرض .يغطي األضرار الناجمة عنها 
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  الباب الثاني 
  المسؤول عن تدخل السيارة في الحادث

  

بأن السيارة ما هي إال آلة يمكن التذكير قبل التعرض إلى تدخل السيارة في الحادث   

جامدة وراءها إنسان يتولى قيادتها واستعمالها في االتجاه الذي يريد والغرض الذي يريد، 

ما يسمى بالحارس ويعتبر هو المسؤول عن الحادث الذي ومن ثم فإن هذا الشخص هو 

يرتكب بفعل السيارة، غير أن هذه السيارة قد يكون مالكها هو قائدها وبالتالي هو الحارس 

 وإرادة من ةلها في األصل، وقد تنتقل هذه الحراسة من المالك إلى غيره سواء كان برغب

 أو إلى الواقع تحت الرقابة ،أو إلى مستعيرها ،مالكها، كأن تنتقل الحراسة إلى المستأجر لها

 إرادة منه كأن يكون  بدونأو إلى المتبوع، أو تنتقل الحراسة بدون رغبة من مالكها أو

حارسها هو مغتصبها أو هو سارقها، فمن يكون إذن المسؤول عن تدخل السيارة في الحادث 

  الضار في أي حالة من تلك الحاالت؟

أن يمكن يارة في الحادث الجسماني الضار بالغير كشرط أول،  قبل تحديد تدخل السو  

أتعرض إلى مفهوم الحراسة على السيارة وانتقالها من المالك إلى غيره حتى يمكنني تحديد 

المسؤولية عن الضرر الذي يصيب الغير والناجم عن تدخل السيارة المؤمنة في الحادث، 

  . ذلك أتناوله في الفصل الموالي؟ طرة عليهافإذن ما المقصود بفكرة حراسة السيارة والسي
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  الفصل األول
 المقصود بفكرة حراسة السيارة  

عن األشياء غير الحية هي األضرار الناجمة عن حوادث  لعل مرد ظهور المسؤولية 

 ف حيث ورد في المادة .م.ق1384/1 وذلك منذ اكتشاف الفقرة األولى من المادة ،السيارات

الشخص ال يسأل فقط عن الضرر الذي يحدثه بفعله الشخصي، بل يسأل " لمذكورة بأن ا

أيضا عن الضرر الذي يحدث بفعل األشخاص الذين يسأل عنهم أو بفعل األشياء التي تكون 

 وبني عليها 1384/1 وبذلك تلقف القضاء الفرنسي فكرة الحراسة الواردة في ."تحت حراسته

مسؤولية الناشئة عن األشياء غير الحية، وجعل من الحارس على صرحا للنظرية العامة لل

  . الشيء غير الحي مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء الذي تحت يده

وبالرغم من انعقاد االصطالح في فرنسا على أن المسؤولية المدنية عن األشياء غير  

في فرنسا لم يتفقا على رأي  من الفقه والقضاء  أن كالالحية تقع على عاتق حارسها، إال

واحد في تحديدهما لمعنى الحراسة ومن هو الحارس إال بعد حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة 

، وهكذا فقد اقتبس المشرع 02/12/1941النقض الفرنسية في قضية فرانك الصادر في 

ضاء الجزائري فكرة الحراسة والحارس بنفس المعنى والمفهوم الذي انتهى إليه تطور الق

الفرنسي فيما يتعلق بتحديد الحارس الذي يتحمل المسؤولية ووفقا لذلك المفهوم نصت المادة 

كل من تولى حراسة شيء وكانت له عليه  سلطة االستعمال "ق م ج على أن 138/1

كما وردت عبارة " والتسيير والرقابة يعتبر مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

،  الثانية و الرابعة منه  المادتين وال سيما74/15بة في األمر رقم الحراسة بالنسبة للمرك

 وكذا ،214غير أن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات األخرى وخاصة منها العربية

 138التشريع الفرنسي لم يشأ أن يحدد المقصود بفكرة الحراسة والحارس سواء في المادة 

يث نجد األمر المذكور لم يحدد لنا من هو ح 215 74/15كقاعدة عامة أم في األمر رقم 

الحارس وال معنى الحراسة على السيارة، ولعله قد ترك األمر في ذلك إلى القواعد العامة 
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 حيث تنص على أن الحراسة على الشيء غير الحي تكون ق م ج 138الواردة في المادة 

طرة على السيارة فإذا متى  أي من له السي،ةـلمن كانت له سلطة االستعمال والتسيير والرقاب

  ت؟ ـتها؟ ولمن تثبـتتوافر هذه السيطرة على السيارة ؟ وما طبيع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث األول 
  تحديد فكرة السيطرة على السيارة
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لمعرفة ذلك يجب تحديد طبيعة وأحكام المسؤولية التي تقرر من يتولى الحراسة على   

 قيام القضاء في فرنسا وكذلك بعض الفقه قد استبعد وللتذكير فإن كال من ا.216السيارة

 على أساس الخطأ بصورة عامة، وكذلك على ،المسؤولية الناجمة عن حوادث السيارات

 غير .ائرالجزفي أساس نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح، وكذا الحال بالنسبة للقضاء والفقه 

 إلى واأوالتج على السيارة نهائيا أن هؤالء جميعهم لم يحددوا المقصود بفكرة السيطرة

 ق م ف 1384/1لمادة و كذلك في ا ق م ج 138عبارات غامضة وردت مثال في المادة 

ن عوال ؤن مسمفادها أن من يملك على الشيء سلطات االستعمال والتسيير والرقابة يكو

الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء الذي تحت سيطرته، وبذلك ربطوا فكرة الحراسة على 

الشيء أو السيارة بالسيطرة عليها بمعنى أن الحارس للسيارة هو من له عليها سلطة األمر 

هل سلطة الحارس على السيارة وفق تلك  باالستعمال والتوجيه والرقابة فما معنى ذلك إذن؟

الحاالت قانونية أم فعلية، وهل تكفي هذه السلطة في حد ذاتها دون النظر في حالة ما إذا كان 

  ؟ س يباشرها لحساب نفسه أم لحساب الغيرالحار

  المطلب األول
  لحراسةفي اة القانونية فكرة السلط

 ق م ف والمتعلقة 1384/1اتجه الفقه في قياس فكرة الحراسة الواردة في المادة   

 .217 ق م ف1385بالمسؤولية عن فعل الشيء غير الحي على الحراسة الواردة في المادة 

ان حيث ذهبوا إلى أن األشخاص ال يكون مختلفين في النصين والمتعلقة بحراسة الحيو

و ذهبوا في ذلك إلى أن المسؤولية عن فعل الشيء غير الحي هي مسؤولية   .المذكورين

مرتبطة بالحراسة القانونية وليست الحيازة المادية التي ال تكفي لتوضيح المقصود من 

، )السيارة(اية بذلك ولو لم يكن له عليها الحراسة، وقد اكتفى كل من الفقه و القضاء في البد
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 ومن ثم ارتبطت هذه الحراسة بالسلطة والحراسة القانونية على ،السيطرة فعليا وواقعيا

  .218الشيء الذي تستند إلى حق أو إلى سند من القانون

 هذا في الفقه من البعض يذهب إذ الحراسة معنى تحديد في بقي االختالف أن غير  

 هذه كانت سواء قانونية سلطة السيارة أو الشيء على له كانت من هو رسالحا بأن المجال

 أو االنتفاع، حق أو ،االستعمال حق طريق عن أو، الملكية طريق عن إليه آيلة السلطة

 أو، كاإلعارة ،إرادي تصرف  بموجب بالشيء يتعلق شخصي حق طريق عن له تترتب

 فيه يفترض الرأي لهذا وفقا للسيارة المالك فإن وعليه اإلرث، أو التنازل أو ،الهبة أو ،البيع

 انتقاال أخرى يد إلى السيارة انتقال يثبت كأن ،العكس يثبت أن إال للسيارة الحارس هو أنه

 شخص إلى السيارة انتقلت إذا أخرى جهة من لكنو.219الجديد للمالك الحراسة فتنتقل، قانونيا

 يد في السلطة وتبقى ،سلطة السيارة ىعل له يكون ال الشخص هذا فإن مالكها غير أخر

 ،حارسها هو المالك ويبقى ،مادية حيازة للسيارة الشخص هذا حيازة من الرغم على مالكها

 وبالتالي ،مادية حيازة  للسيارة الحائز دون بالغير تحدثها التي األضرار عن المسؤول وهو

 من التابع تحمي األخيرة هذه فإن وبذلك ،القانونية الناحية من للسيارة الحارس هو المالك فإن

 المتبوع يبقى حيث المتبوع، من له المسلمة السيارة عن الناجمة األضرار مسؤولية تحمل

 األضرار عن مسؤوال يكون وبذلك ،السيارة على القانونية بالحراسة محتفظا الرأي لهذا طبقا

 لها، القانوني الحارس أنه مبحك مسؤوال يبقى السيارة مالك أن كما التابع، دون عنها الناجمة

 عن تنازل قد يكون ال هنا المالك أن حيث السيارات، بمراقبة يكلف مراقب لدى أودعها لو

 قانوني كحارس المالك يظل ثم ومن ،المادية حراستها عن ولكن ،القانونية السيارة حراسة

 المكلف بةرقا تحت أنها من بالرغم بالغير السيارة تحدثها التي األضرار عن مسؤوال

  . برقابتها

 بالحراسة محتفظا يظل المغتصبة أو ،المسروقة السيارة مالك فإن أيضا لذلك وتطبيقا     

 ذلك عن ولؤالمس فإن بالغير ضررا السيارة  تلكبواسطة السارق ألحق إذا وعليه ،القانونية

 الفعلية اسةالحر له تكون الحالة هذه مثل في السارق أن حيث السيارةهذه  مالك هو الضرر

  . القانونية الحراسة وليست
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 عن الناجمة الحوادث في والمنطق تتماشى ال القانونية الحراسة أي الفكرة هذه إن  

 الغيرب ستم أضرار الرتكاب لمدعاة ذلك وأن 220"أخرى وزر ةوازر تزر الو "إذ السيارات

ولين عن تلك وهم يضعون في الحسبان بأنهم غير مسؤ سائقيها بعض من السيارة بواسطة

 وبالتالي هو المسؤول في األخير حسب هذه ، ألن مالكها هو الحارس لها،الحوادث الضارة

الفكرة، كما أن السارق وفقا لمفهوم الحراسة القانونية يكون في منأى من تحميله للمسؤولية 

 ، سبب بها ضررا للغير،الناجمة عن فعل السيارة التي سرقها إذا ارتكب بها حادث مرور

ولية األضرار التي تحدثها السيارة بواسطة السارق لها على عاتق ؤوبالتالي فإن إلقاء مس

 حيث نكون بذلك قد ساعدنا السارق وأرهقنا كاهل ،المسروق منه السيارة يعد ظلما و إجحافا

 ومن ثم فإن هذا المعيار ال يحقق المصلحة .221كل من المضرور ومالك السيارة المسروقة

  .اسة السيارة وبالتالي المسؤولية المدنية الناجمة عنهاالمرجوة من حر

ألنه يجافى  انتقادا  المجحف في حق المالك للسيارةوعليه فقد صادف هذا الرأي  

المنطق والعدالة، وخاصة في الحالة التي يسرق الشيء فيها أو يغتصب  ولذلك اتفقت معاول 

 إلى أن حسمت ،222 الماديةالهدم على هدمها وخاصة من طرف أنصار نظرية الحراسة

  frank، وهي ما تعرف بقضية فرانك 02/12/1941الدوائر المجتمعة االختالف بتاريخ 

ول عن ؤ، ومنذ ذلك التاريخ أصبح المالك الذي سرقت منه سيارته غير مس223الشهيرة

 ألن مالكها أثناء سرقتها ال ،الحادث الذي يقع من سيارته أثناء قيادتها من طرف سارقها

 واستقر القضاء الفرنسي على ،ون له سلطات االستعمال والتسيير والرقابة على سيارتهيك
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وهكذا أصبح القضاء الفرنسي يأخذ بمفهوم جديد للحراسة أطلق عليه . هذا المفهوم الجديد

  .ماذا يقصد بمفهوم الحراسة المادية؟ف. الحراسة المادية

    المطلب الثاني                            
  الحراسة المادية والفعلية                       

 تبين أن فكرة الحراسة القانونية ال تتماشى مع فكرة العدل في الحوادث الناجمة عن السيارات ، بعدما
سواء بالنسبة للمضرور، أو لمالك السيارة األصلي، خاصة إذا سرقت السيارة وارتكب بها حادثا ضارا، 

  .عن مفهوم آخر للحراسة، هو الحراسة المادية أو الفعليةمن هنا بدأ الفقه يبحث 

 المادية الحراسة -أوال   

 له تكون من هو فالحارس وعليه ،المقام هذا في السيارة على الفعلية السيطرة تعني وهي      

 هذه كانت إذا عما النظر بغض وهذا ،لها حارسا يعد ال حيازتها فقد فإذا ماديا السيارة حيازة

 المغتصب أو السارق إذ شرعي، حق إلى تستند ال أم شرعي حق إلى تستند المادية زةالحيا

 وفقا اغتصبها  التيأو هاقسر التي السيارة بواسطة يحدثه الذي الضرر عن والؤمس يكون

  .القانونية الحراسة نظرية من العكس على وهذا .224النظرية لهذه

ولية ما ؤنفسه، الخدم والتابعين مس الوقت غير أن نظرية الحراسة المادية تحمل في  

يقع من أضرار بواسطة السيارة، حيث أنهم في الغالب هم الحائزون لها باعتبار الحراسة 

غير ، وال يحدد لنا الشخص المسؤولغير عادل ومن ثم فإن هذا المعيار أيضا ،حراسة مادية

 والتي قضت 02/12/1941أنه منذ حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

فيه بعد الخالف المستمر بين المحاكم الدنيا ومحكمة النقض حول تحديد الحراسة أهي قانونية 

 حيث قضت بأن ، الشهيرة كما سبق الكالم عنهاfrankأم مادية؟ وهي ما تعرف بقضية 

رسا  ومن ثم فال يعد حا،فرانك لم يكن له على سيارته سلطات االستعمال والتسيير والرقابة

 وبالتالي ال يخضع للقرينة المنصوص عنها في الفقرة األولى من ،على سيارته المسروقة

 وبذلك استبعدت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية معيار ،ق م ف 1384/1المادة 

قة  وأخذت بمعيار الحراسة المادية، ولكن ليس بمفهوم الحراسة المتعل،الحراسة القانونية

، إنما الحراسة بمعنى السيطرة الفعلية والمعنوية على الشيء أو مادية على السيارةبالحيازة ال

 ففي الحراسة الفعلية يجب أن ،السيارة، إذ أن الحراسة الفعلية أشمل من الحراسة المادية
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يكون للحارس سلطة فيها على الشيء موضوع الحراسة وما تخول له هذه السلطة من سلطة 

  .والرقابة فما المقصود من هذه العناصر األخيرة ؟االستعمال والتسيير 

   الحراسة الفعلية وعناصرهاثانيا ـ  

 الحراسة التي ترتكز على الجانب المعنوي في حراسة السيارة باإلضافة إلى الجانب المادي، هي تلك     
  .  وترتبط بعناصر االستعمال والتسيير والرقابة

   يه والرقابةالمقصود بسلطات االستعمال والتوجـ   

يطبق فكرة ) frank) 2/12/1941ما فتئ القضاء الفرنسي منذ حكم فرانك     

الحراسة الفعلية والمرتبطة بسلطة استعمال الشيء بصورة عامة أو السيارة في هذا المقام من 

 فطبقا للحراسة الفعلية أن المدعي عليه هو من يحوز سلطة .225استعمال و توجيه ورقابة

ى السيارة محدثة الضرر فيكون مسؤوال باعتباره حارسا لها حراسة فعلية، إعطاء األمر عل

 وبالتالي غير ،أما إذا كان ال يحوز وقت الحادث الضار هذه السلطات فال يكون حارسا لها

ويكون المدعي عليه مسؤوال عن الضرر  .مسؤول عن الضرر المحدث بواسطة هذه السيارة

 أو ،حراسة فعلية سواء تجمعت لديه كل السلطات  لهاحارسا الناجم عن السيارة متى كان

بعضها فقط، إذ ال يعني أن يقوم الحارس نفسه بهذه السلطات والعبرة هنا بالسلطة ذاتها ال 

لنظر عن مباشرتها أو عدم بمباشرتها إذ بمجرد توافر السلطة تقوم الحراسة بصرف ا

 هذه السلطات، خاصة سلطة  فقد يقوم الغير بممارسة سلطة أو أكثر من،226امباشرته

 طالما كان الغير يقوم بممارسة ،االستعمال وال يغير ذلك من صفة المدعي عليه كحارس

السلطة لصالح ولحساب الحارس، لذلك فالحراسة تثبت لمن له سلطة إعطاء األمر على 

  فالشخص يعد حارسا للسيارة ولو لم،الشيء وقت الحادث وليس لمن يستعمله وقت الحادث

دها وقت الحادث، وإنما كان قد عهد بقيادتها إلى شخص أخر طالما أن ذلك الشخص و يقكني

 وللقاضي في ذلك مطلق التقدير فيما يستنتجه من ظروف .227 على السيارةهقد احتفظ بسلطت

 أو السيطرة على السيارة ،كل دعوى من أجل معرفة ما إذا كانت للمدعي عليه سلطة األمر

 وال رقابة على القاضي في مثل ،وسواء من تلك السلطات أو من غيرهاوقت الحادث أم ال، 

ذلك من المحكمة العليا، غير أن سلطة القاضي في مثل هذه الحالة تقتصر على استخالص 
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وجود العناصر والسلطات التي يملكها الشخص على السيارة، أما تكييف هذه السلطات أي 

ك مسألة قانون يجب أن تخضع في تكييفها لرقابة سلطة األمر على السيارة أو عدمه، فإن ذل

  .المحكمة العليا

 ال أهمية لوجود السيارة أو عدم وجودها تحت يد الحارس إذ هوخالصة لما سبق فإن     

 وال عبرة بالسلطة السيارة وليس بمباشرة هذه السلطةالعبرة بالحراسة هي السلطة على 

ية، و لذلك يشترط في الحراسة الفعلية وجود عنصرين المادية إنما بالسلطة األدبية أو المعنو

  .العنصر المادي والعنصر المعنوي: هما

   العنصر المادي للحراسة الفعلية-أوال  

يقوم العنصر المادي للحراسة الفعلية على سلطات االستعمال والتسيير والرقابة     

   .من قبل الحارس على سيارته

طبيعة  مهما كانت ستخدام السيارة لتحقيق غرض معينو يعنى بها ا: االستعمالسلطة  ـ 1 

 وليس شرطا أن تكون السيارة بين يدي ، أو مهنيا، أو تجاريا، سواء كان عائليا،هذا الغرض

  المالك نفسه بل قد يعهد بسياقتها إلى  شخص أخر على أن

ئع في سيارته تبقى الحراسة بين يدي المالك نفسه، إذ أن المتبوع الذي يكلف تابعه بنقل البضا

يعتبر مستعمال للسيارة ولو لم يكن واضعا يده عليها ألنه هو وحده الذي يمكن أن يصدر 

وال يشترط الفقه أن يكون الغرض من استخدام الشيء بصورة عامة هو . 228األوامر بشأنها

  .229 بل يكفي تحقيق األغراض المعنوية كالنقل مجاملة أو مجانا.تحقيق الربح المادي فقط

ويجب أن تتوافر سلطة االستعمال للشخص في الوقت الذي يحصل فيه الحادث الضار       

 بل قد تصدر ، كما ال يشترط أن تصدر سلطة االستعمال من المالك فقط،بواسطة السيارة

 أو ،سلطة االستعمال من المالك ذاته، أو يكون للمستعمل حق شخصي عليه كالمستعير

كما قد تكون  .عمال السيارة نابعة من العقد المبرم مع المالك اللذان لهما سلطة است،المستأجر

أو   أو من جراء عملية السطو،سلطة االستعمال نابعة عن عمل غير مشروع كالسرقة

 حيث أن سلطة االستعمال قد انتقلت إلى السارق بواسطة السرقة، بل قد تثبت سلطة ،الغصب

                                                 
���5د baل �5:ة /د ـ  228 – ��Dr hC�(ا� }a�5168 ا�  
�)xو��� ا��S�5ع �S�"�Cر
 ��ر�OS� �G �%�أ�v &5 ـ  229 ،���S" &5& ا���5 1976 ��Dr 64 ا���ه�ة  



 129 

 وكان سيء ا، صحيحاا لم يكن بيده سند كالحائز إذ،االستعمال دون أن تستند إلى حق ما

  .230النية

وتعتبر سلطة االستعمال مظهرا من مظاهر سلطة األمر التي تثبت للحارس على   

 بل يكفي أن يكون . حيث ال يشترط في الحارس أن يقوم باستعمال السيارة فعال،سيارته

ك سيارته في  فكما لو أن شخصا ترالها لتحقيق أغراضه متى أراد ذلكباستطاعته استعم

المكان المعد لوقوف السيارات في المطار مثال ليستعملها عند عودته من السفر، يكون 

حارسا لها أثناء مدة غيابه، ألن له القدرة على استعمالها دون عائق، إذ المقصود هنا بسلطة 

  .231االستعمال ليس االستعمال المادي إنما االستعمال المعنوي

فتوجيه  ،إن سلطة توجيه الشيء وتسييره يحتمل المعنيين :توجيهوال التسيير سلطة ـ 2    

الشيء بمعناه المادي معناه أن يكون الشيء بين يدي شخص يتولى استعماله كالسائق الذي 

 ألنه هو ،يقود السيارة له عليها سلطة التوجيه حيث ما شاء استعمالها في االتجاه الذي يريد

  توجيه وهذا هو ال،المالك بزمام قيادتها

دار ـنوي فهو على ما مر بنا هو سلطة إصـ أما التوجيه في معناه المع.الناحية الماديةمن 

يارة، و تسييرها وهذا األخير أي التوجيه هو ما قصدته الدوائر ـه السـر في توجيـاألوام

 فال يشترط إذن أن يكون الحارس حائزا للسيارة بل ،المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية

 فالتابع حائز  le pouvoir de commandmentأن تكون له عليها سلطة األمر يكتفي 

 أي ،مادي للسيارة التي سلمت له من طرف المتبوع الذي تبقى له سلطة التسيير المعنوية

  .سلطة إصدار األوامر ولو وكل سائقا لقيادتها

 على ،للسيارةغير أنه يمكن أن تكون للسارق سلطة التسيير والتوجيه في حالة سرقته   

 ومن ثم يكون مسؤوال عن الضرر الذي يرتكبه بواسطة ،الرغم من عدم ثبوت حق له عليها

 وكما أن المالك للسيارة أو سائقها تبقى له سلطة التسيير المادية على .232السيارة المسروقة

ا السيارة وهي تسير، كما أن له سلطة التسيير وهي متوقفة ولو ابتعد عنها مادام له عليه

سلطة التسيير والتوجيه مرتبطتان بسلطة االستعمال، إذا الذي له سلطة  و.233رمسلطة األ
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االستعمال للسيارة يكون له في آن واحد سلطة توجيه السيارة وإدارتها، فهو الذي يسمح له 

 واألماكن ، وهو الذي يحدد الغرض الذي تستعمل فيه،بإخراجها من المرآب أو إيداعها فيه

 وغير ذلك مما توفره له سلطة االستعمال، لذلك عمد بعض الفقه إلى ،ليهاالتي تذهب إ

 وهذا الرتباط التعبيرين ،التغاضي عن فكرة التوجيه والتسيير مكتفين بسلطة االستعمال

  لكن ما المقصود بسلطة الرقابة؟. 234بسلطة االستعمال

السيارة وفق ما  راسةيرى بعض الفقه بأن مفهوم سلطة الرقابة في ح :الرقابة سلطة  ـ3  

 هو تعهد الشيء غير 1941تضمنه قضاء الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية سنة 

إال . 235 وفحص أجزائه واستبدال ما تلف منها وجعله صالحا لالستعمال الذي أعد له،الحي

بل  ،أن البعض ال يرى في مثل ذلك رقابة، إذ ال يؤخذ بعين االعتبار الرقابة المعنية هنا

 أو أي ، تعني سلطة الحارس في استخدام السيارةعليهمفهوم الرقابة بمعناها القانوني وبيؤخذ 

 بطريقة مستقلة توحي للغير بأنه هو سيد السيارة أو مستعملها، فإذن الرقابة ،شيء غير حي

 هي سلطة الحارس على الشيء واستعماله، وعليه فإن عبارة االستعمال الواردة في المادة 

 غير أن . أو غيرها وغيرها هي شرط من شروط الحراسة على السيارة،ق م ج138

استعمال السيارة ال يتطلب دائما أن تكون السيارة بين يدي صاحبها، بل يكفي أن يكون 

باستطاعته إعطاء األوامر بخصوص السيارة، وما إضافة عبارة الرقابة إلى عبارة تسيير إال 

ير والحيازة، وإلظهار أن المراد بالتسيير هو التسيير لتجنب الخلط الحاصل بين التسي

 أي سلطة إصدار األوامر على الشيء موضوع الحراسة وهذا ما ،المعنوي للسيارة أو الشيء

 ".هنري مازو"ذهب إليه الفقيه 

 والمكونة للحراسة الفعلية إذا اجتمعت ،وفي األخير إن هذه العناصر المادية المذكورة  

 وال يجد ، كالمالك للسيارة يكون حارسا لها ما دامت في حيازته،في يد شخص واحد

المضرور من الحوادث الضارة الناجمة عن السيارة حينئذ أي صعوبة حيث يرفع دعواه ضد 

  .المالك للسيارة بصفته حارسا لها ويمارس عليها سلطاته

قوانين بعض  يقال عنها في ،وعليه فإن ما قيل عن فكرة الحراسة في القانون الفرنسي  

 حيث اقتبست هذه األخيرة منه  هذه المسؤولية بنفس المعنى والمفهوم الذي ،البالد العربية
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 فيما يتعلق بتحديد الحارس الذي يتحمل المسؤولية عن ،انتهى إليه تطور القضاء الفرنسي

رت  المشرع الجزائري المعيار الذي استقننالحوادث الضارة الناجمة عن فعل السيارة ولقد ق

 138 المادة في في قضية فرانك 02/12/1941عليه أحكام القانون المدني الفرنسي بعد حكم 

فجعل الحارس هو كل من تولى حراسة الشيء وكانت له عليه سلطة االستعمال ج،.م.ق

عبارة  حيث ذكر 74/15 يكون مسؤوال، باإلضافة إلى األمر رقم ، و بذلكوالتسيير والرقابة

 ج قد نصت على أن الحراسة.م. ق138 أن المادة الحدد المقصود منها، إة لكنه لم يالحراس

 تكون للذي له على الشيء غير الحي سلطة االستعمال والتسيير والرقابة، كما سبق آنفا

وبذلك يكون الحارس الذي له هذه السلطات الثالث أو بعضها مسؤوال عن الضرر الذي 

وهذه هي السلطة الفعلية التي تكون .  الحية أو غيرها من األشياء غير،تحدثه السيارة

ال تعني الحراسة المادية أنما ج،.م.ق138للحارس على سيارته، والحراسة في مفهوم المادة 

 والذي انتهى إليها كل من الفقه والقضاء في فرنسا ،تعني الحراسة المعنوية كما سبق البيان

أخذ في أحكامه والذي اء الجزائري  أحكام القضبعض وهذا ما تردد في .236والبالد العربية

ريخ  حيث صدر عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا قرارا بتا،بمفهوم الحراسة الفعلية

ولية ال تقع دائما على الحارس القانوني أي مالك ؤأن المس" جاء فيه 01/07/1981

لحراسة  وبذلك ربطت ا".237والرقابة الشيء، بل تنتقل إلى من له سلطة التسيير والتوجيه

 أو مستأجرا وغير ذلك، ولذلك ،بالسلطة الفعلية لحارس الشيء بغض النظر أن كان مالكا

فإن المحكمة العليا ما فتئت تردد في قراراتها حين تحديدها للشخص المسؤول إلى مفهوم 

الحراسة الفعلية، تردد دائما في حيثياتها بأن الحارس هو من يملك سلطات االستعمال 

  .238رقابة بصرف النظر عن كونه مالكا للسيارة محدثه الضرر أو غير مالك لهاوالتسيير وال

  لحراسة في المعنوي  العنصر ا- ثانيا  
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 ،الحراسة لمعيار المادي الجانب إال هي ما ا،إليه اإلشارة السابق الثالث السلطات إن  

 ارساح كان لشخص توافرت إذا مادية مظاهر كلها ،وتسييره ورقابته الشيء فاستعمال

 غير للشيء الحارس هو من تحديد في لوحدها تكفي ال الثالثة السلطات هذه أن غير ،للشيء

 سلطة في التام االستقالل وهو المعنوي العنصر توافر من بد ال الحارس ولمعرفة الحي،

 الحارس يباشر أن ذلك ومعنى. للغير خاضع وال تابع غير فيكون ،الشيء على الحارس

 على يدل السيارة استعمال في التام االستقالل أن أي ،الخاص لحسابه طةالسل هذه للسيارة

 وجعلها الواسع بمفهومها هنا الذاتية الحارس مصلحة أخذ ويجب حارسها، خدمة في أنها

  .239المعنوية المصالح تلك حتى لتشتمل تتسع

أما إذا كانت سلطة الحارس على حراسة السيارة غير مستقلة فهنا ال تكتمل هذه   

السلطة وال تتوافر الحراسة، إال بانتفاء التبعية والخضوع، وبانتفائها تتحقق المصلحة 

الشخصية ويستوي في المصلحة أن تكون مادية أو أدبية كما سبق فالعبرة باستقالل المصلحة 

 أو الترويح عن ، ولذلك فإن مالك السيارة التي يقودها بمجرد النزهة.240وليس بطبيعتها

في كلتا الحالتين ف ،سا لها، وكذلك إذا قام بتوصيل قريب أو صديق مجاملةالنفس يكون حار

ات ـ وباختصار فإن حراسة السيارة ويعني بها السلط.241يحقق المصلحة أو الفائدة األدبية

ارس على سيارته و المتمتع بتمام االستقاللية الحقيقية الممثلة في ـالفعلية التي تكون للح

 . ق138 والتي ينص عليها المشرع الجزائري في المادة ، والرقابةسلطة االستعمال والتسيير

 ق م م 178 ق م س و كذلك المصري في المادة 179، وكذلك المشرع السوري في م  ج م

 و هذا ما ،، غير أن المشرع الجزائري والسوري  لم يحددا ذلك بوضوح في قانون المرور

ن،و ذلك هو المعيار الذي استقر عليه أحكام يحيلنا إلى القاعدة العامة في كل من المادتي

 وال شك أن القضاء ، في قضية فرانك02/12/1941محكمة النقض الفرنسية  منذ حكم 

الجزائري قد أخذ بذلك كما الحظنا سابقا وبذلك فإن حارس السيارة الذي في غالب األحيان 

ة المخولة له على يكون هو المالك األصلي لها يكون مسؤوال على ضوء العناصر السابق

ولكن .سيارته، عن تعويضه األضرار التي تسببها سيارته للغير باعتباره هو حارسها الفعلي 

متى يكون قائد السيارة التي أحدثت الضرر حارسا لها، ومن ثم يكون مسؤوال عن ذلك 
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هل يمكن للسيارة الواحدة أن يكون لها أكثر من حارس؟، وهل يمكن تجزئه  الضرر؟ و

، من يكون في يسة فيما بينهم؟ وفي حالة انتقال الحراسة أو فقدها من المالك األصلالحرا

مثل هذه الحاالت مسؤوال عن األضرار التي تحدثها السيارة وهي تحت سلطة أحد من 

  .هؤالء

  

  
  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
  المسؤولية في الحراسة على السيارة وانتقالها 

ت له على السيارة سلطة فعلية، تتمثل في االستعمال و بعد أن عرفنا أن الحارس هو من كان

التسيير و الرقابة ، أي سلطة فعلية تتمثل في إصدار األوامر على السيارة ، غير أن السيارة 

الواحدة يمكن أن يكون لها أكثر من حارس ، كما يمكن أن تنتقل الحراسة من مالكها إلى 

رادة منه ، و ذلك ما أتعرض له ضمن المطالب غيره ، سواء كان ذلك بإرادة منه أو بغير إ

  : التالية 

  المطلب األول
  و تعددها نفراد بالحراسة اال

و قد تتعدد الحراسة عليها . قد يكون للسيارة حارس واحد ، و هو في األصل مالكها   

.  

   اإلنفراد بالحراسة ـ أوال 

 يباشر حيث وحده للمالك تكون أنها السيارة على األوامر إصدار سلطة في األصل  

 مراقبة له يبيح االستقالل هذا،  حقيقيا استقالال بها ومستقال مباشرة بنفسه السيارة استعمال



 134 

 التي األضرار مسؤولية عاتقه على تقع ثم ومن. يريد التي الوجهة في وتسييرها السيارة

 يستعملها التي السيارة ملكية حق من المستمدة الفعلية حراسته تحت التي السيارة تحدثها

 فإنه يحتفظ ،فمن يسافر مثال ويترك سيارته بالموقف المعد للسيارات بالمطار.242نفسه لصالح

بسلطة استعمال السيارة بالرغم من انه ال يستطيع فعل ذلك طوال فترة سفره، إال أنه يستطيع 

عادها ذلك متى شاء بعد عودته من السفر، كما له وهو في السفر أن يصدر األمر بنقلها أو إب

ها سيارته ث ومن ثم يكون مسؤوال عن األضرار التي تحد ،بحكم أن له سلطة إصدار األمر

وال عنها باعتباره حارسا لها فعليا إذا أوقفها في منحدر و انحدرت من ؤبالغير، كما يكون مس

، ويكون مسؤوال عنها إذا كان  ولو كان حارسها بعيدا عنها،تلقاء نفسها وسببت ضررا للغير

حادث يرجع إلى عيب فيها ولو كان قد عهد بها إلى ميكانيكي إلصالح هذا العيب بها ال

ويظل المالك حارسا لها دون الميكانيكي الملتزم بالصيانة فقط وما هذا األخير إال مجرد أداة 

  .243 على سيارتهلسيطرة ل

، وليس لحق 244ا افترض أن حارس السيارة هو مالكهبل أن القضاء الفرنسي قد  

 ما دام تتوفر في الشخص صفات الحراسة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك ،لكية هنا اعتبارالم

ما لم يثبت هذا األخير بأن السلطة الفعلية قد انتقلت إلى ،وجعل من قائد السيارة هو مالكها 

ولكن في حالة . ة المضرورين من حوادث السيارات وذلك إمعانا من القضاء في حماي،غيره

 انتقال حراستها إلى الغير طبقا ،مالك أو الحارس األصلي والفعلي على السيارةما إذا أثبت ال

 في مثل هذه الحالة تنتقل المسؤولية القائل بأن الحراسة تبادلية وليست مجتمعة، فإن إللمبد

وال عن ؤولكن ما القول إذا كان للسيارة الواحدة عدة حراس، فأي منهم يكون مس،إلى الغير 

  حدثها هذه السيارة بالغير ؟األضرار التي ت

     المشتركة الحراسة -ثانيا   

قد يشترك في حراسة السيارة الواحدة عدة أشخاص يملكونها على وجه الشيوع، أو   

عمل معين، أو ألي غرض من نجاز إيستأجر السيارة عدة أشخاص الستعمالها في التنقل أو 
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المشتركين في الحراسة، يحدد من له  بين هؤالء اتفاقفإن كان في هذه الحالة ، األغراض

حق االستعمال والسيطرة عليها، فإن المسؤولية عن تدخل السيارة في الحادث الضار يتحملها 

  .الحارس الذي كانت له السيطرة، الفعلية في حراستها

 ،اتفاق بين هؤالء على أي منهم يحرس السيارة حراسة فعليةو في حالة عدم وجود   

 إال ، وهنا ال تثبت الحراسة على أي منهم،االستعمال والسيطرة عليهاويكون له بذلك حق 

بواسطة الدليل الذي يثبت أن الحارس لها هو من كانت له وقت الحادث سلطات االستعمال 

، إذا كان كل واحد منهم يتمتع بالسلطة 245والتسيير والرقابة، وبذلك فقد تثبت لهم جميعا

س المركز القانوني بالنسبة للسيارة كالورثة الذكور فقط، أو الفعلية على السيارة وكانوا في نف

اإلناث فقط، وإال حسب نصيب كل منهم في الميراث، ومن ثم تكون مسؤوليتهم عن العمل 

وقد تكون سلطات االستعمال . 246الضار الذي تحدثه السيارة فيما يخص التعويض تضامنية

 باعتبارها قاعدة ق م ج  138وفقا للمادةوالتسيير والرقابة ألحدهم أو للبعض منهم، وهذا 

 وال 74/15 طبقا لألمرالسيارات عامة، لكن األمر يختلف فيما يخص التعويض عن حوادث 

حيث و في جدول معد مسبقا ا ومحددا وتلقائيا منه، حيث يكون التعويض إلزامي8سيما المادة 

ي كل الحاالت أن المتضرر من أن األمر هنا ال يثير أشكاال بالنسبة لتحديد المسؤولية إذ ف

لضرر الذي أحدثته  التعويض حتى ولو كان الحارس المسؤول عن اىحوادث السيارات يتلق

  .السيارة مجهوال

 ،أما إذا كانت السيارة مملوكة لجماعة تتمتع بالشخصية المعنوية كالدولة والبلدية  

 فإن المسؤولية عن  والشركات العمومية والخاصة وغيرها،، وكذا المؤسسات،والوالية

لتابعة لذالك الشخص المعنوي الذي له سلطة إصدار االحوادث الناجمة عن هذه السيارة 

 شريطة أن يكون الذي ،247وأغراضهاألوامر على تلك السيارة التي يحقق بها مصالحه 

ة  أما إذا أستغل السيار. بمناسبتها بسببها أوارتكب الحادث قد ارتكبه أثناء تأدية وظيفته أو

واستعملها لقضاء مصالحه الخاصة  وبالتالي يكون مسؤوال عن الضرر الذي أحدثه 

 ، أو البلدية، أو الوالية،ويختص بالفصل في مثل هذه الحاالت التي تكون الدولة، بواسطتها
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 بينما األخرى تكون من اختصاص المحاكم المدنية ،أو الشركات العمومية، القانون اإلداري

  وفق األمر رقم،لقواعد المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السياراتللفصل فيها طبقا 

 ، في الدعاوي المتعلقة بالمسؤولية التي  تهدف إلى التعويض عن األضرار ولكن 74/15

  .هل تعدد الحراسة هي ذاتها تجزئة الحراسة؟

   الحراسة تجزئة ـ ثالثا

بسلطة  ية على السيارة والممثلةأما الحراسة المجزأة فتعني انقسام الحراسة الفعل  

االستعمال والتسيير والرقابة، و بذلك تتوزع هذه السلطات وتتجزأ ليملك أحدهم سلطة 

 فتكون له ، ويملك األخر سلطة الرقابة واإلشراف،)حراسة االستعمال(االستعمال فيكون له 

تعدد الحراس وهذا يختلف عن ) حراسة الهيكل(لسيارة من حيث الرقابة واإلشرافحراسة ا

فمن يكون .248والذي يملك كل واحد منهم كل السلطات الفعلية للحراسة وليس جزء منها فقط

  إذن مسؤوال عن الحادث الضار الذي تحدثه السيارة في حالة الحراسة المجزأة؟

   حراسة الهيكل وحراسة االستعمالرابعا ـ 

 فيها سلطة استعمال قسم بعض الفقه حراسة السيارة إلى نوعين من الحراسة وتكون  

، وتكون فيها سلطة الرقابة والتوجيه إلى شخص أخر وهو في الغالب 249السيارة لشخص

فإذا وقع الحادث الضار من السيارة  .250 وهي ما تسمى بالحراسة الداخلية،المالك للسيارة

 أو المؤجر لها،للسيارة  إثناء استعمالها فالمسؤولية تقع على الحارس ومثل ذلك المستعير

يكون مسؤوال عن األضرار الناشئة عن استعماله للسيارة هذا من جهة ومن جهة أخرى 

وال عن السيارة إذا كان بالسيارة عيب أدى ؤ هو غالبا المالك مس،المؤجر وأ ،يكون المعير

، والمستعير مسؤولين عن السيارة كل من هذين الحارسين وهما المعيرف.إلى وقوع الضرر

عنيه دون أن يسأل عن هذا الجانب المعين لكل حارس الحارس كل في الجانب الذي ي

 حسب رأي اإلخوة مازو  اللذان رأيا وجوب التمييز بين نوعين من الحراسة هي ،251األخر

حراسة االستعمال وحراسة الهيكل، والقت هذه الفكرة في بدايتها رواجا حيث أخذ بها 
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يث قضى بأن الشخص الذي يطلب  ح252القضاء وطبقها في كثير من األحكام الصادرة عنه

إنما الحراسة ،منه إصالح مولد كهرباء السيارة، فإنه ال يعد حارسا لباقي أجزاء هذه السيارة 

تبقى على الباقي من األجزاء التابعة للسيارة على عاتق مالك السيارة نفسه بموجب سلطة 

وبذلك فقد أظهرت ،ارة تسيير والتوجيه المتبقية بين يديه على هذه األجزاء التابعة للسي

 وأصدرت بذلك عدة  ، وحراسة االستعمال،ز بين حراسة الهيكليالمحاكم تقبال في التمي

أحكام ميزت فيها بين حراسة االستعمال وحراسة الهيكل، غير أن الدوائر المدنية لمحكمة 

 وحراسة ،النقض الفرنسية ظلت غير متفقة حول تقسيم الحراسة إلى حراسة الهيكل

غير أن محكمة النقض الفرنسية لم تشأ أن تأخذ بهذا التمييز في الحراسة ما . 253تعمالاالس

 وذلك قبل تلك األحكام المختلفة فيما بين الدوائر ،بين حراسة االستعمال وحراسة الهيكل

 ، حيث قضت هذه األخيرة في بعض األحكام الصادرة عنها،المدنية لمحكمة النقض الفرنسية

 وبذلك يكون ،السيارة يعتبر حارسا لها بموجب السلطة الفعلية عليهابأن الذي يستأجر 

مسؤوال عن األضرار التي تحدثها هذه السيارة حتى ولو كانت هذه األضرار ترجع إلى عيب 

 وحكمت نفس المحكمة بمسؤولية صاحب السيارة واعتبرته حارسا، بالرغم .254في السيارة

  .255ا فتح الباب لينزل من السيارةمن أن الراكب هو المتسبب في الضرر عندم

 من أن محكمة النقض الفرنسية بالنسبة لألضرار الناجمة عن حوادث اإلشارةوقد سبق 

ولية فيها على الحارس الذي له السلطة الفعلية ؤ تقيم المس، بسبب العيوب الخفية،اتالسيار

 قضاء الدوائر وذلك منذ. على السيارة دون تمييز بين حراسة الهيكل وحراسة االستعمال

 13/02/1930بتاريخ "  جان ديرJean d’heur"المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في حكم 

 وقد ،المسؤوليةوبذلك اعتبر هذا الحكم العيب الخفي في الشيء ال يعفي حارس السيارة من 

ا السيمية وعربقوانين البعض الاستقر غالبية الفقه والقضاء ما خلص إليه هذا الحكم ومنها 

ق 138 الجزائري في المادة  المدنيم س و القانونق  179 السوري في المادة القانون المدني

 وكذا قانون علق بحوادث السيارات في الجزائر، المت74/15، وال سيما كذلك األمر رقم م ج 

 طبق ذلك القضاء الجزائري في كثير من أحكامه وقد ، 2004 المعدل في  السوريالسير
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 أن المشرع  و وخاصة، غاية من كل ذلك هي تحقيق مصلحة المضرور وحمايتهالعديدة، وال

 إذ بمجرد حدوث الحادث ،لم يكلفه عناء رفع الدعوى أمام القضاء وال حتى إثبات الضرر

الذي سبب له ضررا يتلقى هذا المضرور مبلغ التعويض المحدد سلفا، وهذا ال تحققه له 

 يكون لألول حراسة الهيكل وللثاني حراسة نظرية تجزئة الحراسة ما بين حارسين

 شأن ذلك أن يضع المضرور الواجب حمايته ورعايته أمام صعوبات جمة إذ من .االستعمال

 عن احيث يلزم وفق هذه النظرية أن يحدد أسباب الحادث وما إذا كان الحادث الضار به ناتج

 يعود على حارس االستعمال  عن عيب خفي فيها فيلزمه حينئذ أنااستعمال السيارة أم ناتج

ومن ثم فقد ال يوفق في إثبات .ويعود في الحالة الثانية على المالك باعتباره حارسا للهيكل

  ألن العيب الخفي يتطلب فيها متخصصا في،ذلك بل وقد يكون من المستحيل عليه إثبات ذلك

قيد الحياة قي على  باإلضافة إلى ما يلحق المضرور من إرهاق وتعب هذا إذا ب، الحاالتكل 

 هذه النظرية بناء علىذلك يكون من األيسر على المضرور ل. دائم عجز يتعرض إلى أو لم 

، على وال عن الضرر الذي أحدثه بهؤة حارسا لها وبالتالي يكون مسستعمل السيارمأن يعتبر 

ناشئا ، إذا كان الحادث )حارس الهيكل( أن يكون لمستعمل السيارة حق الرجوع على صاحبها

 أن سلطة االستعمال هي ن يثبت المستعمل للسيارة ذلك، إذعن عيب في السيارة بشرط أ

 في فكرة الحراسة على السيارة حتى ولو انفصلت سلطة االستعمال عن يالعنصر األساس

 وكذلك األحكام القضائية 256 من الفقها وعليه فإن كثير،سلطة التسيير أو سلطة الرقابة

 يميل إلى عدم األخذ 74/15الجزائري في األمر رقم التشريع ها وبعض التشريعات ومن

نظرية حيث أن المضرور وفقا ل، مر المذكور من األ8بتجزئة الحراسة، وهذا وفق المادة 

 يكون له مبلغ التعويض ، حوادث السياراتنولية المدنية عؤالضمان القائمة عليها المس

حق تلقي التعويض لمجرد حدوث الضرر  وفق جدول معين إذ له امضمونا مسبقا ومحدد

  . مجهوال لهاالواقع بسبب السيارة حتى ولو كان محدث الضرر أو الحارس

  المطلب الثاني

  انتقال الحراسة

                                                 
���5د baل �5:ة ا�a�5{ ا�)���Dr hC /د ـ   256 335   

  �C �!"178%�ة ا�a�5{ ا�)���Dr hC  /د



 139 

حراسة السيارة تثبت لمن له السلطة الفعلية عليها بصرف النظر عما أن رأينا أن سبق   

لسيطرة الفعلية في األصل تثبت إذا كان يملك ذلك بصفة شرعية أم غير شرعية، غير أن ا

في الغالب لمالك السيارة، لكن ال يمنع من تحقق السيطرة الفعلية على يد شخص أخر على 

السيارة سواء قد انتقلت هذه السيطرة برغبة من المالك وإرادته، كما هو الحال بالنسبة 

 السيارة من غير وقد تنتقل.  أو مستعيرها،لمشتري السيارة من مالكها أو مستأجر السيارة

 كما في حالة السرقة للسيارة ،قد الحراسةف وهذا ما يعبر عنه ب،دة من مالكهاموافقة وال إرا

فإذا متى يكون محدث الضرر .أو اغتصابها بالقوة، أو مصادرتها من قبل السلطات العمومية

  تحدثها؟في هذه الصور السابقة حارسا للسيارة، وبالتالي يكون مسؤوال عن األضرار التي 

    pالمالك بموافقة حراسةال انتقال - أو   
ولية العمل الضار المحدث بواسطة ؤ ومن ثم تقع مس،إن مالك السيارة هو حارسها في األصل  

خر، فيصبح هذا األخر آالسيارة على عاتقه، ولمالك السيارة أن يثبت بأن الحراسة قد انتقلت إلى شخص 

 ال يعرفه هذا ا خفياها السيارة حتى ولو كان بها عيبث التي تحد ويسأل عن األضرار،حارسا للسيارة
  :الشخص األخير الذي انتقلت إليه الحراسة والنتقال الحراسة صور نذكر منها

  

  

  البيع عقد بمقتضى الحراسة انتقالـ 1  

 ة للملكية من البائع إلى المشتري، ويتم إما بإرادالناقلةبيع هو من العقود العقد   

 كل من الطرفين، وبالتالي ينتج أثاره بمجرد تى توافقت إرادتيم بإرادة ضمنية صريحة أو

ة يختلف حراسة السيارغير أن األمر في . تحريره ولو لم يتسلم المشتري الشيء من البائع

ة من م السيارتسليولية الحادث الضار على المشتري إال بعد ؤعن ذلك بحيث ال تترتب مس

وال عن األضرار التي ؤاالنتفاع ويكون المشتري مس لبيع، أو عقدا البائع، ولو لم يحرر عقد

ها السيارة وهي تحت حراسته الفعلية، حين يتسلم السيارة من مالكها القديم حتى ولو لم ثتحد

 أو قابال لإلبطال، أو كان ، وحتى ولو كان العقد باطال،تتوافر أركان العقد وشروط صحته

 السيارة قد تسلمها المشتري وأصبح حارسا لها وله عليها  على شرط ما دامتاالعقد موقوف

 الفعلي للسيارة، أما بعد التسليم ك فالبائع قبل التسليم هو الحارسسلطة إصدار األوامر ولذل
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  حيث أن العبرة في تسليم257 ولو لم تنتقل إليه الملكية،فالمشتري هو الحارس الفعلي للسيارة

  .السيارة والسيطرة الفعلية عليها

ة السيارة قبل البيع، فإن تحديد الحارس يتوقف على مدى السلطات ربأما في حالة تج  

التي يتمتع بها المشتري على السيارة، فإذا كانت له عليها سلطة فعلية اعتبر هذا الشخص هو 

وال عن ؤمس طة، ظل البائع حارسا للسيارة وحارسها الفعلي، فإن لم تكن للمشتري هذه السل

من خالل الحقيقة فإن المشتري مادام قد تسلم السيارة وأخضعها للتجربة ، و258مخاطرها

م العقد أو لم يتم توال عن الضرر الذي تحدثه هذه السيارة سواء ؤقيادته لها فإنه يكون مس

وما تسليم السيارة من البائع إلى المشتري إال واقعة مادية .وسواء كان صحيحا أو باطال

وال عن أي ضرر ؤ هذا األخير مسفعلية إلى المشتري وبذلك يكونتتمثل في انتقال السلطة ال

تحدثه السيارة وهي تحت سلطته الفعلية ألنه أضحى مالكها ولو لم تتم إجراءات العقد، وفي 

ر يالمستعبمسؤولية  29/05/1968هذا المعنى  قضت المحكمة العليا في حكم لها بتاريخ 

 مالك السيارة  وبذلك نقضت الحكم القاضي، بأنوال مدني عن الحادثؤمس باعتباره حارسا و

 إذ أن مستعير ، يكن يؤتمر بأوامره وال في خدمتهوال مدنيا مع أن مسبب الحادث لمؤمس

قابة وألجل ذلك وجب السيارة في هذه الحالة كانت له عليها سلطة االستعمال والتسيير والر

  .بيقه على مثل هذه الحالةوهذا ما يمكن تط، 259"ول األخير عن الحادثؤاعتباره المس

ت محكمة النقض السورية بأن من يشتري السيارة بعقد غير رسمي ويستحوذ قضكما   

، إن 260وال مدنيا بالتضامن مع الشخص الذي ال تزال السيارة مسجلة باسمهؤعليها يصبح مس

  يدلل على المذكورة القرار الصادر عن محكمة النقضمنطوقعبارة االستحواذ الواردة في 

كان العقد باطال  وأ ولو لم يتم العقد ،انتقال الحراسة الفعلية من مالك السيارة إلى مشتريها

 أي ،حيث بمجرد استالم المشتري للسيارة وكان له عليها سلطة االستعمال والتسيير والرقابة

ي تحدثه هذه وال عن الضرر الذؤوبالتالي يكون مس،مستحوذا عليها يعتبر حارسا فعليا عليها

المالك، إذ السيارة قد تسلمها المشتري وما داعي لمساءلة ، وال تهالسيارة وهي تحت سلط

                                                 
� 	2O ا[v��ء- "��^ ا� ��� ـ  257" ��v� ا� ��و�x(5!� ���Oا� �P�4 ا� ، ����jا� �OS�� $�رات 1981 	� ��Sد(�Q ا�������� و أو�QQa ا�5O!�� ، ا� ،

   P�"45&ات C��وت ص 
  ba186ل ���5د �5:ة ا�a�5{ ا�)�hC ص/د- 

258 }a�5ا� ��ص ـ "��^ ا� � hC�(46 ا�   
   186	�P& "�2 ا�a�5{ ا�)�hC ص-  

�&�� ا�;:ا(�ي C��ر�P  ـ  259 z��29/05/1968–  �"�5;�� 322ا�;:ء ا�C ،���j&ون �sر��Dr �$� �P  ا�5;�5"� ا[و�E ، –ا[�\�م ��}�nذ  
 ��Dr ة�%�C �!" آ��ر&!� hC�(ا� }a�5186ا�.  

��\�5 ا� �z ا�)�رC 31/12/1959 ��Dr �P��ر�P 718 %�ار ر3% -��\�5 ا� �z ا�)�ر�P ـ  260 �Qs�%دئ ا��� أ�S5�5"� ا�;� 226  
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 على السيارة ي هذا المالك الجديد الذي يعتبر هو الحارس الفعلمقاضاةعلى المضرور إال 

    .261بعد تسليمها إياه

من ولية على أساس التضاؤ الحكم السابق حين أقام المس يستسغإن القضاء السوري لم  

 ،بين البائع والمشتري بالرغم عن انتقال الحراسة عن طريق تسليم السيارة إلى مالكها الجديد

 هذا األخير هو الحارس الفعلي لها حيث أصدرت الدائرة المدنية الثانية  أضحىوبالتالي

 رأت فيه بضرورة العدول عن الحكم 01/12/1964 بتاريخ كمالمحكمة النقض السورية ح

ن الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رفضت ذلك وجاء في منطوق قرارها السابق غير أ

  .262"لار التي رتبها المشرع على التسجيأن االجتهاد السابق أقيم على دعائم تتوافق مع اآلث"

 أن القضاء السوري في وقت الحق تدارك هذا اإلجحاف في حق البائع الذي إال  

ول عن الضرر الذي ؤ وأصبح هذا األخير هو المسلمشتريانتقلت ملكية الشيء منه إلى ا

ته بحكم انتقال الحراسة أي عن طريق ملكيته للشيء لطيحدثه ذلك الشيء وهو تحت س

 وهذا 263 إلى حق مشروع أو لم تستند على حق مشروعتهوتسليمه إياه سواء استندت ملكي

   . الناجمة عن حوادث السياراتالمسؤوليةيتالءم ومنطق العدل في مجال 

قد  ، 31-88 بالقانون رقم عدلمال ، و74/15 األمر رقم الجزائري فيغير أن المشرع      

ولية الناجمة عن حوادث السيارات إلى نظام التأمين اإلجباري ؤأخضع في هذا المجال المس

ضرار ، وبذلك يكون التعويض على األ264رسيارة وذلك قبل انطالقها في السيعلى ال

الغير من جراء حوادث السيارات تلقائيا ومحددا مسبقا وفق جدول ية التي تصيب سمانالج

 حتى ولو كان المباشر للضرر بواسطتها مجهوال، وبذلك تتولى شركات التأمين ،معد لذلك

ف النظر عن بصر ، من بعدهيارة تعويض المضرور أو ذوي حقوقهالمؤمن لديها مالك الس

 شركات التامين ملزمة بدفع ىدث، كما تبقالشخص الذي كان يقود السيارة لحظة وقوع الحا

التعويض للمضرور في حالة بيع السيارة المؤمن عليها وتسلمها من طرف مشتريها والتي 

                                                 

 ا����� ���P 3ج "!E �� ا��5دة  ـ  261L2 هj�� %���ن ا�)�� ا�)�ري %2S ا��2P&O وا��� �Q!C��s ا��5دة d198�� أن ا��*�ء ا�)�ري 	� � 182 �� 
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� Tا�)�� إ���9C Tرة ر5G�� و�!6��5 ا�;&P& ا�x� E!" 3 أوP&ا�6��5 ا�� E!" T�!" ��x5ا� V!S5ود ا�&� �5o ع�aا�� h� ض ا�*�ر�OP يL"  
� & "�م 15/05/1965ا��9در C��ر�P – 3%�ار ر%3  ـ  262 �Pا�)�ر z� �5\�5 ا�� ���Oا� ���Qا� �Qsا��� %�ر ���5"� ا���ا"& ا������;� 1964 Eإ� 
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 على السيارة إلى ة التامين المتبقي مدة عقد حارسا لها، حيث يستفيد هذا األخير منضحىي

يجب عليه ،  يستفيد من ذلكحين انتهاء مدة عقد التأمين، حيث يتوجب عليه تجديده، لكن لكي

 يوما من تاريخ انتقال 30مدة ال تتجاوز تأمين المؤمن لديها السيارة في أن يعلم شركة ال

، وهذا ما أقره القضاء الجزائري في الكثير من أحكامه من أن المشتري 265ملكية السيارة إليه

 يوما 30 خالل 266مؤمنء مدة العقد بشرط أن يعلم اليستفيد من عقد تامين السيارة حتى انتها

   ".من تاريخ انتقال الملكية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد مخالفا للقانون

كما تنتقل حراسة السيارة برضا المالك إلى حراسة الغير عليها، وهذا االنتقال في   

 الحراسة ال يتعلق بنقل ملكية السيارة، إنما يتعلق بحق االنتفاع، أو االستغالل بالنسبة

  .للشخص الذي انتقلت إليه السيارة عن طريق اإلعارة أو اإليجار

  المستعير إلى المعير من الحراسة انتقال ـ 2  

 ،اإلعارة في هذا المجال، هي عقد تنتقل بموجبه السيارة من المعير إلى المستعير      

يعيد وتخول لهذا األخير حق استعمالها واستغاللها لمنفعته الخاصة بال عوض على أن 

 ،المستعير السيارة المعارة للمستعير بعد االستعمال، وتكون السيارة عادة معارة لمدة معينة

خوله له حق يا حارسا لها، نظرا لما  ولذلك يصبح المستعير المنتفع به،267ولغرض معين

االنتفاع من سلطات تجعله مسيطرا على السيارة ومستقال عن مالكها، وبالتالي يكون حارسا 

وتكفي النتفاع  . وهي تحت حراسته،وال عن الضرر الذي تحدثه السيارة للغيرؤمس لها و

ن إالمستعير بالسيارة إذا اقتصر على استعمالها فقط دون استغاللها فإنه بالرغم من ذلك ف

  .وال عن الضرر الذي تحدثهؤ وبالتالي مساالمستعير في هذه الحالة يعد حارسا له

املة من مالكها دون أن يكون المستعير مستقال في مجع السيارة ير أنه إذا أخذ المنتفغ     

ة  ألنه ال يتمتع بالسلطة الفعلية عليها وتبقى الحراس،استعمال السيارة فال يعد حارسا لها

                                                 
� s25/1 � ا��5دة  ـ  265��� %���ن ا��}�� "!��Q %���ن ��D(&ة ا�5$��ي ��E ا���Qء ا�E!" " &�O أ�T 95/07ر3%  ��إذا ا���!# �!\�� G��رة ��، P)��5 ا��}
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 ��[b[ 2aأ �	�9ح ا�5$��ي P 3� اء ) 30(ـ وإذا&�Cا ���Pر ب&�P �	�o{ %)� إ	د T�!" �;P رة��5!6 ا�)s �Pر�s ��� ا��)� اE!" ���5aY أن % 5�

  .�s�� �9P هLا ا�&	{ 	� ا�9 &وق ا���ص P�O���C*�ت
�&�� a:ا(�ي %�ار C��ر�P  ـ  266 z��20/12/1989 3%ر ^!�  .�O� 1992 ��Dr 17م 11 ا�5;!� ا��*�(�� ا�O&د 63982 

���6 إ�E أ�n 	~ن ا�6��5  "182 	� ا��5دة �O� 2004م �31)�� وا��5آ�Sت ا�)�ري ر%3 ـ و	� هLا ا�E O5 �� %���ن ا �� ����إذا ا���!# ا��5آ�S ا
� ا��O(& �P E�� T�3 ا����ل ر�9n ا�)�� إ���9C Tرة ��5� �&ود ا�V��S5 ا�L5آ�رة 	� "�& ا���oو &P&;ا�6��5 ا� ���a Eإ� ���&� iوx(� E�SP hC�(ا�

� Tر5G�� و�!��5x� E!" 3 أوP&ا�6��5 ا�� E!" T�!" ��x5ا� V!S5ود ا�&� �5o ع�aا�� h� ض ا�*�ر�OP يLا� &P&;6 ا�."  
�5�*�
 ا�O5�� أن P)!3 ا�O�(5�� v��� d�� bQ�Gp� 2C�%ك ��)�bC T!5O "�ض �5&ة �O� � أو 	� (ج.م. قs538 � ا��5دة  - 267C م:�!P &�" �Pر�Oا�
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الذي يمكنه استرداد السيارة في الوقت الذي يريد باعتباره صاحب ، وللمعير في هذه الحالة

ول عن الضرر الذي ؤهو المس) المعير(ي يكون المالك ل وبالتا،السلطة والسيطرة عليها

، ونفس الحكم ينطبق على الحالة التي يعير فيها 268تحدثه السيارة المعارة وهي عند المستعير

ن الذي يجب أن تدوم المالك سيارته لزميله ليؤدي بها مهمة معينة ورسم له حدودها والزم

عير هو الحارس الفعلي على سيارته وال تنتقل ة، فإنه في هذه الحالة يبقى الممفيه هذه المه

، غير أن هذا األخير شأنه شأن التابع إذا خرج عن التعليمات 269بذلك الحراسة إلى المستعير

ول عن األضرار التي ؤوبالتالي هو المسالتي اشترطها المعير فإنه يصبح هو الحارس 

   .270تحدثها السيارة بشأن الغير

   كما88/31 المعدل والمتمم بالقانون رقم 74/15مر رقم  أنه بالرجوع إلى األ    إال

سبق البيان نجد أن المضرور من حوادث السيارات مهما يكون الحارس الفعلي ولو كان 

مجهوال، فإنه يتلقى التعويض التلقائي الملزم والمحدد وفق جدول معد لذلك من قبل شركات 

ض المعدة لذلك في حالة ما إذا كان الحارس صناديق التعويامين المؤمن لديها السيارة، أو الت

 كما أن القضاء الجزائري قد اعتبر المستعير حارسا .سيارة مرتكب الحادث الضار مجهواللل

ولية مدنية عن الحادث الذي ارتكبه ؤوال مسؤرة المعار إليه وبالتالي يكون مسعلى السيا

وال عن ؤ المستعير يعتبر مس قراراتها بأنبواسطتها، حيث قضت المحكمة العليا في إحدى

مما جاء في   و.271السيارة التي تحت حراسته الفعلية وما دام يستعملها المستعير لخدمته هو

 موال مدنيا مع أن مسبب الحادث لؤالحكم الذي صرح بأن مالك السيارة مس"قرارها بان 

نت له عليها يكن يؤتمر بأوامره وال في خدمته، وبما أن هذا األخير استعار السيارة وكا

ول الوحيد عن ؤسلطة االستعمال والتسيير والرقابة وألجل ذلك وجب اعتباره المس

  ".الحادث
                                                 

268  - �O5�;5ا�&وا(� ا� ، �(��	 ��&� z��20 �S5(Pي 1941 د��G 1941-1 -17  
2- Cass civ 2e civ 1/10/1975 d 1975 . 247 cit/p/ph le Tourneau . op cit n° 1823 
 

� ا[v��ء -ـ "��^ ا� ���" ��v� ا� ��و�x(5ا� – ��Dr hC�(ا� }a�549 ا�  
� ا� ��rإذا أ ��O�(5أن ا� ��d �5دة��C �\(5�� E�SP �541/1$�ءP 3و� �Dn ��" رة��(��C إذا آ�ن iذ�6 إ �� �S ق م ج ، و�\� ا�O5�� P i)}ل "

TC ��O�(5ا�.  
�5o iن "!E ا�O5�� 	� اG����ق ا�$�ء ا��O5ر إi أن P\�ن ه �ك ا�Dsق "!E ا�*�5ن أو P\�ن ا�O5�� 5Os &%& إ�Dnء �SG " ق م ج 541ـ �� ا��5دة 

  .�&�:ع ا�
�zP�Os T ا�O�(5�� آ�o 2ر TSS(P ذ�6:� T ��� ا�$�ء bG �5o أو إذا ��Oء ا��Dn5& إOs إذا Tأ� ��d ،��Dب ا����Oا� �	6 �Lآ T�!" �5نo i ـ و." 

  G �!" �!"123!��5ن درا�Gت 	� ا�x(5و��� ا�5&��� ا�a�5{ ا�)���Dr hC / د ـ  3
  .�C �!"185%�ة ا�a�5{ ا�)���Dr hC / د

�&�� a:ا(�ي C��ر�P � ـ  271 z�29/05/1968 �5"� ا[�\�م;� – Eا�5;�5"� ا���– ��Dr �Pر�s ون&C ���j322ا�;:ء ا�  
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  المستأجر إلى المؤجر من الحراسة انتقالـ ) 3  

 بالشيء، وما السيارة إال شيء، ومن ثم ع اإليجار هو من العقود المتعلقة باالنتفانإ  

إليجار لالنتفاع بها طيلة مدة اإليجار مقابل لمستأجر لها يحوزها بمقتضى عقد افإن  ا

ولية المؤجر؟ ومن ؤالسيارة من المؤجر، فهل تنقضي مس، فإذا ما تسلم المستأجر 272عوض

  .ول في هذه الحالة؟ؤهو الحارس المس

إن الحراسة تنتقل من المؤجر إلى المستأجر وذلك بمقتضى عقد اإليجار المبرم   

 تنتقل الحراسة إلى المستأجر أن يسلم المؤجر لكييجب  غير أنه في هذه الحالة ،273بينها

 له أن السيارة له ومن حين تسلمها يعتبر حارسا لها وله عليها السلطة الفعلية التي تتيح

ضرار التي تسببها وال عن األؤ مؤجرها ويصبح بذلك مسنيستعملها مستقال في ذلك ع

م يعرفه المستأجر وهذا إذا كان المستأجر   لا داخلياالسيارة للغير حتى ولو كان بالسيارة عيب

 إذا كانت السيطرة الفعلية ه، غير أنه يجب التأكد من أن274هو الذي يقوم بنفسه بقيادة السيارة

على السيارة تثبت للمستأجر أم لغيره لذلك يجب التمييز بين ما إذا كان إيجار السيارة بسائقها 

تين فيما يخص من تثبت له الحراسة على أو بدون سائقها وفي هذا الصدد نفرق بين حال

  .السيارة

 الفقه بإمكانية نقل حراسة السيارة من مالكها إلى مستأجرها إذا ى ير:الحالة األولىـ   

كان إيجارها بدون سائق لها، فإذا أحدثت السيارة ضررا بالغير وكان سبب الحادث يرجع 

فإن مستأجرها باعتباره حارسا لها إلى عدم السياقة الجيدة أو عدم مراعاة قواعد المرور 

طا بانتقال سلطات االستعمال وشرميتحمل كل المخاطر التي تحدث للغير، غير أن ذلك 

  .275والتسيير والرقابة

في جانب أخر رأى بعض الفقه في سبيل التفرقة بين حراسة االستعمال وحراسة  و  

اسة الهيكل أو التكوين فتقع على الهيكل إذ أن حراسة االستعمال تستند إلى المستأجر بينما حر

                                                 
� ا��ax5 وا��a{�(5( ق م ج s467/ 1 � ا��5دة  -  272�C &�" E*��5C ر�;PYا &�O P(  

  ).P�n;�ز أن s\�ن أ�aة اPY;�ر إ�� ���دا، وإ�� 3P&�s أي "w 25( ق م ج 470 وآ6�L ا��5دة 
��\�5  ـ  3 �� zOC ا�T�D وا��*�ء �bj5 	� ا���ار ا��9در "�� ا��ax5 إ�E ا�5C �a{�(5;�د "�& اPY;�ر وهLا �� أآ&
 آ2 � 2�� s رة��ا�) �Gا��

 �	 ��(��Dا� z� 11ا�/ ����P1953    .  
civ- 11 juin 1953 bill civ. 11 N 188. P 115. D 195421 Note .R RODIERE .JCP 7825 . OUS . A WEILL et REV. 
Trim dr civ 1954. P95 N° 20 OBS .NOT 1 MAZEAUD 

� ��ادث ا�)��رات، ا�a�5{ ا�)�hC–دآ��ر إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2  ـ  274" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C ا�5!�:م  ��Dr 137  
����9 1957!�ز ا� ، د1956 أآ���C 3آ���5ر  ـ  275 102  
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عاتق المؤجر للسيارة، غير أن محكمة النقض الفرنسية قد قررت في أحكامها بأن المستأجر 

فإذن   على المستأجر،ا خفياهو من يتحمل كافة مخاطر السيارة ولو كان بالسيارة عيب

، 276سة االستعمالالحراسة تنتقل إلى المستأجر كاملة بما فيها حراسة الهيكل وليس فقط حرا

  .غير أن للمستأجر حق الرجوع بما دفعه من التعويضات على المؤجر

هي الحالة التي يؤجر فيها المؤجر لمستأجر السيارة مع سائقها و  :الحالة الثانيةـ   

، فإن الغالب في هذه الحالة أن تبقى الحراسة 277وبقاء هذا األخير خاضعا لتعليمات المؤجر

 وال تنتقل إلى المستأجر، ألن للمؤجر بواسطة ،مع سائقها للمؤجرعلى السيارة المؤجرة 

له سلطة األمر التامة على السيارة وخاصة من حيث اإلشراف والتوجيه، ) السائق (هتابع

  .وبمعنى النواحي الفنية وصيانة السيارة ورعايتها

صبح بذلك السائق أما إذا انتقلت العالقة التبعية ما بين المتبوع والتابع إلى المستأجر وأ  

 وتوجيه المستأجر فإن السائق يعتبر حينئذ تابعا عرضيا ةللسيارة المؤجرة يعمل تحت أمر

 و يكون مسؤوال عن أي ضرر يحدث ، وبذلك تنتقل حراسة السيارة إلى المستأجر278له

  من القاعدة في عالقة التبعية ما بين المؤجر والسائق للسيارة،"استثناء ا وهذ.بسبب السيارة

وعلى المؤجر حينئذ أن يثبت بأن الحراسة وعالقة التبعية قد انتقلت إلى المستأجر ويمكنه 

إثبات ذلك من خالل الرجوع إلى االلتزامات المتقابلة فيما بين المؤجر والمستأجر، غير أنه 

 تقضي بتحمل افي الغالب في العقد المتعلق بإيجار السيارات ما نجد أنها تتضمن شروط

ها السيارة بالغير، بشرط أن تكون للمستأجر السلطة الفعلية ثضرار التي تحداألالمستأجر 

ها على سبيل من و،280 وهذا ما طبقه القضاء في كثير من أحكامه المختلفة،279على السيارة

المسؤولية ال تقع على الحارس القانوني أي مالك " ما ورد عن المحكمة العليا بأن التدليل 

كل ، ويدخل في هذا المعنى "سلطة االستعمال والتسيير والرقابة له الشيء بل تنتقل إلى من

إذ في حالة ما إذا كان سبب الحادث يعود إلى عيب .281 والمستأجر وغيرهاعيرمن المست

                                                 
��\�5 ا� �z ا��D ـ  276 3\���*% �	 ��(�  Bouchard  1953- 06- 11 ا��9در  
  ��Dr 124 - ا�a�5{ ا�)�G �!" �!"–hC!��5ن / د ـ  277
�&�� 	��)� 1965-  1960ا�!�ز د،1960 أ	��C26 2PرP_  ـ  278 z�� 29 ����P 1961 3%ر ��157 ا�5;�5"� ا�5&� ��Dr 367.  
  :أ��4 	� ذ�6 ـ  279

� ��ادث ا�)��رات، ا�5!�:م إ�Cاه�3 ا�&�G%� ا�a�5{ ا�)�hC/ د" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C ��Dr 140  
���5د baل �5:ة  / د ��Dr ،hC�(ا� }a�5ة "!�/د– 299 ا��%�C  -hC�(ا� }a�5ا�- ��Dr 184 -185  

 cass civ 11 juin 1954-21- cit par stark op cit N° 506 p 196 ـ  280
 z�� ري�G ��&�1979��ن ��Oم  �;!� ا�C 03/04/1979��5��ر�P 164 أ�Gس 535 ��Dr 46 ���Dv -���S�T5O� h– أ�vر إ��T آ2 ��Gا �Pأد  - ، 

  1345 - 1344 ا�a�5{ ا�)���Dr hC �11 ا�)�ري a:ء 5&�ا��� �� ا�
�&�� a:ا(�ي �!^ ر%3  ـ  281 z��1313 �Pر��C 01/07/1981ص - �$�ة ا��*�ء�n د&" – ��Dr �Pر�s ون&C 121.  
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 أن يعود على المؤجر بما دفعه من تعويض إلى لهاخفي في السيارة فإن المستأجر 

  .المضرور

عن  ول مدنياؤ السيارة أو حارسها هو المس مالك يكون74/15غير أن في األمر رقم   

 سواء قد انتقلت إلى ،األضرار التي تحدثها سيارته التي له عليها سلطة إصدار األوامر

 في ه السائق، غير أن شركات التأمين تحل محل إلىهامعالمستأجر مع سائقها أو لم ينتقل 

ة كل من المستعير في حراسهل ما رأيناه  لكن . مبلغ التعويض إلى المضرورإسداء

  .والمستأجر للسيارة ينطبق على المودع لديه السيارة ومصلحها ومعلم القيادة؟

  الثالثالمطلب 

 ومعلم قيادتها حراسة المودع لديه السيارة ومصلحها

  

ثم إلى حراسة مصلحها ) أوال(أتعرض في هذا المطلب إلى حراسة المودع لديه السيارة      

  )ثالثا(م القيادة وإلى حراسة معل) ثانيا(

  السيارة لديه المودع حراسة -     أوال

 يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقوال إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه الوديعة عقد  

، وبذلك فإن و الوديعة عقد من عقود األمانة )  ق م ج590(لمدة و على أن يرده عينا المادة 

إال بإذن من المودع أي مالك .هنا ال السيارة مفهومها ال يخول للمودع لديه حق استعم

، 283، ولكن يجب على المودع لديه السيارة أن يحافظ عليها ويقوم على صيانتها282السيارة

ومن أجل ذلك يتطلب استعمال السيارة من طرف المودع لديه لالنتقال بها من مكان إلى أخر 

ستعمل  المودع لديه السيارة سواء كان ذلك بإذن من المودع أو بدون إذن منه، لكن إن ا

يكفي النتقال ار عما إذا كان استعمال المودع لديه للسيارة ثبقصد المحافظة عليها ومن ثم ي

  .؟الحراسة أم ال يكفي

                                                 
  ) .دع �&TP أن P�)!3 ا��د�OP و ��_ �T أن �Q!5O�(P دون أن P}ذن �T ا��5دع 	� ذ��r 6ا�� أو  5o�� E!" ا��5(  ق م ج s591 � ا��5دة -1

و . إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله (  ق م ج 592تنص المادة  - 283

  )ن يبذل في حفظها عناية الرجل المعتاد إذا كانت الوديعة بأجر فيجب دوما أ
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األرجح فقها و قضاء في مثل هذه الحالة ، غير أن الرأي ، في هذا  284قد اختلف الفقه  

وال عن أي ؤون مسلسيارة و من ثم يكفإن الحراسة تنتقل من المودع إلى المودع لديه ا

ضرر يحدث بواسطة السيارة المودعة لديه مادامت قد انتقلت السلطة الفعلية له على 

  .285السيارة

  السيارة مصلح حراسة - ثانيا   

ليه من طرف المالك للسيارة لتبديل أو إصالح ما تلف إمصلح السيارة هو من يعهد   

على فحصها وصيانتها وما انتقال الحراسة في مثل هذه  أي يقوم ،منها من أجزاء في هيكلها

إال كمثل انتقال الحراسة على السيارة إلى المودع لديه، ويصبح بذلك مصلح السيارة ،الحالة 

وال عن أي ؤين إعادتها إليه، ومن ثم يضحى مسحارسا لها منذ أن يتسلمها من مالكها إلى ح

 أنه يتعين في مثل هذه الحالة على إال   .هضرر تحدثه السيارة بواسطته أو بواسطة تابع

مصلح السيارة المستثني من االنتفاع بالتأمين الضامن للمركبة المعهود بها إليه إلصالحها أن 

أو ،ولية األشخاص العاملين تحت استغالله ؤ ومس،وليته الخاصةؤيؤمن لنفسه بالنسبة لمس

أو إذن أي شخص أخر معين لهذا  ،الذين توكل إليهم حراسة المركبة أو سياقتها بإذنه

ضرار المسببة للغير من تلك المركبة أو المركبات الغرض في عقد التأمين، وذلك عن األ

وهذا ما أخذ به القضاء في الكثير من أحكامه من أن صاحب المرآب .  286المعهود بها إليه

ا وتجربتها ها أثناء فترة إصالحهثضرار التي تحدوال عن األؤالذي يصلح السيارة يعد مس

 إلصالحها تخرج وبذلك فإن مالك السيارة إذا أودعها عند صاحب مرآب. 287دون مالكها

 هذا .288وال عن األضرار التي يحدثها مستخدم صاحب المرآبؤد مسعن حيازته وال يع

                                                 
��ة ا�!OD�� E!" ا�)��رة آ�G hSG �5اء -  284�(��C �Gا���ا �	ة �SOى أن ا��P و ، �aون أ&C أو �a{C �OP�5 إذا آ��# ا��د �C :��5�ا� Eإ� T�Dا� zOC ه�LP 

� ا��P T�Dى T�{C إذا - .        	P b\�ن ا��5دع �&TP ��ر�G آ��# ا��د�a{C �OP أو C&ون أ�a ، و إذا �s 3��ا	� ا�)���ة ا�!OD�� E!" ا�)��رة � zOC أن ��d
 TP&� ا��5دع Eإ� �G2 ا���ا�� s b	 �aإذا آ��# دون أ ��.                                                                               آ��# ا��د�a{C �OP 	� ��2 ا���ا�G إ�E ا��5دع إ��T ، أ

 - �� 2r]ا �(�C T�!" } 5P Tأ� ��� �Q4D� TS!��P �� iة إ��� ا�)��� ا�T�D إ�E ا���ل C}ن ا��5دع �&TP آP �5\�ن �E!" T ا�)��رة � 
�;sه� إLP و 
�� ��� ا�Q��5O�G ، أ� �Dا�� TS!��P �� ��d �� �Q��5O�Gا��5دع ا hs�" E!" E�S�	 �P�\�أو ا� ���Qا� �Gح -                           .           ا��Dا� &S" �4أ�

� ��ادث ا�)��رات ا�a�5{ ا�)�hC ص /  و آ6�L دS"211& ا��S%� ا�a�5{ ا�)�hC ص " 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C 2 ، ا�5!�:م�ا�! �Cأ �%�G&3 ا��اه�Cإ
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  47 السابق ، ص عطف النقيب المرجع -4
� ا[�� رs4 3% � ا��5دة  ـ  286� 74/15 �!P �� E!" " 6�Lوآ �S6 ا��5آ����� ا�x(5و��� ا��&5�� ��O��C ���\5!& و�s أن �;P ���إن إ�:ا��� ا��}

� �5PرPLص ا���v]ب ا��5ا(� وا��rا أ&" �� ،�S6 ا��5آ!s دة��أو % �G�5 ��اQ ��Gن "�دة ا�)5)�ة أو �)xو��� آ�w ��v 2# إ���a�5C T إذن 
3Q��Q5� 3 ��4اQ�إ� �QC د�QO5ت ا��S�5آ��C h!O�P �5�	 63 وذ�Q�Cو& � 6�Lت وآ�Sا��5آ ��G �(� �S%ا��  .ا�S�{ أو ا��9!�` أو ا�w�5ب أو 

 �S�5آ!� ��� ا�*���{���C ع�D��iا ��� "!E ا[��vص ا�5$�ر إ��3Q 	� ا���Dة ا[و�E وا���5$5�� j�Gi�C �ء �O�P3 ـ وQ(Dا أ�� �xP 3، أنQ�إ� �QC د�QO5ا�
 �nأ ��v 3 أو إذن أيQذ�~C �Q�%��G أو �Sا��5آ �G3 ��اQ�آ2 إ��s �PL3 أو ا�Q�b��Gا #�s ��!��Oص ا���v]ا ��و�x(�x(5� �S( ��Cو���3Q ا����r و

�QO5ت ا��S6 ا��5آ!s �� ���!� �SS(5ار ا��o]ا ��، وذ�6 "��� �LQا ا���ض 	� "�& ا��}�O�� Q53 ا�Q��$� دا(�ة �	 �Q��!5O�(P ��3 وا�Q�إ� �QC د."  
  �O� 1968 ��Dr 336م 11-10 ا���5��ن "&د C 27/05/1968��رa z��1161 �P:ا(� �Gري %�ار  ـ  287
  .�O� 1968 ��Dr 41م 2-1 ا���5��ن "&د a z��18/01/1968:ا(� �Gري %�ار C��ر�P  ـ  288

  �O� 1969 ��Dr 232م 6 ا���5��ن "&د C 21-05-1969��ر432�Pـ ��z ا�;:ا(� �Gري %�ار ر3% 
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الناجمة عن ولية ؤ لمعلم قيادتها فيما يتعلق بالمس أما بالنسبة.بالنسبة لحراسة مصلح السيارة

  : فأتناوله فيما يليلناجمة عنهااألضرار ا

  حراسة المعلم للقيادة –ثالثا 

ة حارسا على السيارة التي يتم التعليم عليها، سواء باشر التعليم ريظل معلم قيادة السيا  

صرف النظر عن ملكية السيارة التي يتم تعليم السياقة أو القيادة ببنفسه، أو بواسطة تابعيه 

 السيارة المستخدمة في ذلك مملوكة لمعلم القيادة، وكذلك ال يهم بواسطتها، وبخاصة إذا كانت

إذا كان تعليم القيادة لقاء أجر أو بدونه، إذ في كل تلك الحاالت يبقى معلم القيادة هو الحارس 

 وهذا ما أخذ به .ول عن أي حادث ضار يقع من السيارة أثناء تعلم القيادة عليهاؤوهو المس

  .289 من قراراته وأحكامهالقضاء في فرنسا في بعض

أما الحادث الذي يرتكبه الممتحن بواسطة السيارة ويسبب به ضررا للغير، وهذا أثناء   

ولية ؤخضوعه لالختبار ليبرهن على مدى تحكمه وجدارته في قيادة السيارة، فإن مس

  .290الحراسة حينئذ تقع على الطالب الممتحن وليس على معلم القيادة

الحظة بأن التامين على حوادث السيارات قد أصبح إلزاميا وفي األخير تجدر الم  

 مما جعل القضاء يعدل عن  وهذا في فرنسا27/01/1958خاصة بعد صدور القانون بتاريخ 

ولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات بالنسبة للغير الذي يلحق بالمنقول مجانا ؤالمس

ره من األشخاص حق التمسك بالمادة  وجعل له من ذلك أو من غي) ق م ف1382المادة (

 20/12/1968 ق م ف وذلك بأحكام قد صدرت عن الدوائر المختلفة بتاريخ 1384/1

 ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، 1384/1قررت فيه إخضاع الناقل المجاني ألحكام المادة 

لسيارات ولية المدنية عن حوادث اؤ والمتعلق بالمس1985 جويلية 05ومادام قد صدر قانون 

                                                                                                                                                             

 ا[�\�م و	�SG E!" �Q�2 ا��j5لLQC )���Dا��*�ء ا�;:ا(�ي وا��*�ء ا� ��  :و	� هLا ا�E O5 آ6�L أn& آ2 
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 �(��	 ��&� z��20-01-196045  ـ20/01/1960ا�!�زـ /     ـ د.  
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   بالنسبة في الجزائرفإن القانون الواجب التطبيق هو القانون الخاص المذكور، وكذلك الحال

  .1974الصادر سنة وبحوادث السيارات الخاص  74/15لألمر رقم 

  المطلب الرابع
  حراسة كل من المغتصب والسارق للسيارة

رضاه، وللذكر فإن إن انتقال الحراسة من مالك السيارة إلى الغير ليست دائما ب  

الحراسة على السيارة تنتقل بالتسليم ويكون للحارس عليها سلطة إصدار األوامر من استعمال 

وتسيير وتوجيه، أي أن الحراسة ممارسة فعلية يمكن أن تنتقل هذه األخيرة من المالك إلى 

  .الغير بدون رضاه كاغتصاب السيارة منه أو سرقتها

    المغتصب حراسة -أوال  

 كانت وبذلك بالقوة وحازها المالك رضا بدون عنوة السيارة عتزنا من به يقصد و  

 ذلك ينطبق،واستعمالها قيادتها له يخول وبالتالي، الحق يقرره وجه على تستند ال لها حيازته

 أخرى مرة يعيدها ثم الزمن من فترة بقيادتها له مملوكة غير السيارة على يتولسي من على

كل أولئك إذا . كما يعد المحتـال مغتصبا،و كذا من يخون األمانة. يها علاستولى حيث إلى

 وعليه لها حيازته طيلة لها حارسا يعد فإنه،  حق وجه بدون الغير سيارة على استولى أحدهم

 يملك من هو أنه بحكم مغتصبها يسأل وإنما مالكها يسأل ال فإنه بها ضارا حادثا ارتكب إذا

 .السيارة سرقة حالة في يقال نفسه والشيء ،291الفعلية السلطة عليها

  للسيارة السارق حراسة -ثانيا  

في بداية األمر كان يسأل مالك السيارة عن األضرار التي تحدثها السيارة المسروقة   

حراسة القانونية، غير أن لصدور قرار محكمة النقض الفرنسية للعلى ما مر بنا من تطبيق 

 قد قلب مفاهيم الحراسة من الحراسة Frankقضيةفيما يخص  02/12/1941292بتاريخ 

القرار تعتمد على  هذا القانونية التي كانت قبل ذلك تقع على عاتق مالك السيارة وأضحت بعد

 للحراسة بحكم أن السارق يمارس السلطة ناقلة أي بمعنى أضحت السرقة ،الحراسة الفعلية

                                                 
� ��ادث ا�)��رات إ�Cاه�3 ا�&�G%�/ د ـ  291" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C 2 ا�5!�:م�ا�! �Cص  أ ،hC�(ا� }a�5158- 148، ا�  

  �C �!"188%�ة، ا�a�5{ ا�)�hC، ص / د
292 - 2 décembre 1941 D C 1942 -25 note reberts 1941 -1-217 note H Mazeaud J- C- P 1942 -11 -1766 .note. M. 
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ول عن ؤذلك أصبح السارق هو المسإحداث الضرر وبي ى السيارة التي تسببت ف علفعليةال

   .293الضرر الذي تحدثه السيارة المسروقة للغير

، وقبل ذلك يجدر 02/12/1941 ذلك التاريخ ذوهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء من       

 قد ضمن الحماية للمضرورين ولو 74/15أن نشير إلى أن المشرع الجزائري في األمر رقم 

 من األمر 24للمادة  ومن ثم يتم تعويضه طبقا ،ظل مجهوالكان المتسبب في الحادث 

يكلف الصندوق الخاص " ما يليها على من في الفقرة الثانية تي نصت وال، المذكور

ية أو سمانات المقررة لضحايا الحوادث الج من التعويضاءتحمل كل أو جزببالتعويضات 

ها حق في التعويض مسببة من ذوي حقوقهم وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب علي

  ."...ل عن األضرار يبقى مجهوالوؤركبات برية ذات محرك، ويكون المسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
� ا[�� ر%3 15أ��4 	� ا��5دة  ـ  293� 74/15:   
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  المبحث الثالث 
  ولية كل من المتبوع ومتولي الرقابة ؤمدى مس

  عن حوادث السيارات

     إن المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، تتحقق على حارس هذه األخيرة لمجرد 

فهل تتحقق هذه المسؤولية أيضا على عاتق كل من المتبوع أو . دخلها في الحادث الضارت

متولي الرقابة، في حالة ارتكاب كل من التابع أو الخاضع للرقابة فعال ضارا بسبب السيارة 

  التي يقودها أي منهما؟ 

  

  األول المطلب                            
     السيارات حوادثعن ولية المتبوعؤمدى مس           

 ، في الغالب لمالكهاتكون والتي ،سبق معرفة من هو الحارس الفعلي على السيارة  

ذلك على ضوء  و موافقته، دون سواء كان ذلك بموافقته أو ،وتنتقل الحراسة منه إلى غيره

ج،ومن هنا تكون المسؤولية المدنية الناجمة عن .م.ق138 المادة وكذلك ،74/15األمر رقم 

حوادث السيارات على عاتق الحارس الفعلي لها، غير أن السؤال الذي يطرح هنا هو مدى 

 المملوكة للمتبوع، وهذا حال  السيارةنالضارة الناجمة عمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه 

   تأدية التابع لوظيفته أو بسببها أو بمناسبتها؟

 عن أفعال تابعه الضارة، ولية المتبوعؤط مسو على شر74/15ينص األمر رقم لم   

 القواعد العامة أحكام  وترك األمر في ذلك إلى، حوادث السيارات بمسؤوليته عنفيما يتعلق

وال عن الضرر ؤكون المتبوع مسي)"10-05القانون رقم (  294ج.م.ق136 ادةمال حيث تنص

                                                 
� ا�����ن ا�5&�� ا���D)�1385/5 ا�5&�� ا�)�ري وآLا ا��5دة نا����� 179ا��5دة  ـ  294�  .م.م. ق174ة  وآ6�L ا��5د 
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أو  295بها كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسبىه الضار متلفعالذي يحدثه تابعه ب

  .بمناسبتها

وتتحقق عالقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا األخير      

  ".يعمل لحساب المتبوع

     وعليه فمن خالل المادة المذكورة يتبين أن شروط مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه عن 

   :حوادث السيارات تتمثل في

  التبعية العالقة -أوال  

 لكي تقوم مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه الضارة التي يحدثها بواسطة     

السيارة التي يملكها المتبوع، ينبغي أن تكون لهذا األخير على تابعه سلطة إصدار األوامر 

،ولو كان التابع يخدم )أي المتبوع(في الرقابة والتوجيه من أجل استعمال السيارة لصالحه

 وإن كان في الغالب ، التابع أجراى يشترط في عالقة التبعية أن يتقاضحيث المجانا،المتبوع 

،  أو أن يكون العقد موجودا بينهما و 296اا عقدميشترط أن يكون بينه  ال و بل،تقاضي أجراي

وتتحقق عالقة التبعية ولو صدفة . لكنه غير صحيح، كأن يكون باطال، أو قابال لإلبطال

أن العالقة  غير.  يكون تحت سلطة المتبوع الفعليةأنإال أن ذلك يجب لحساب المتبوع 

سيارات  لسائقي ، وهذا بالنسبةعمل  عن عقدغالبا ما تنشأالتبعية فيما بين المتبوع والتابع 

  .األجرة والحافالت والشاحنات حيث تبرز هذه العالقة

وع على أساس كان الفقه والقضاء في السابق يقيم العالقة التبعية ما بين التابع والمتب و  

ولية المتبوع عن أعمال تابعه أصبحت ال تأخذ بهذه الفكرة، ؤاالختيار، إلى أن تطور مس

كانت له عليه لمتبوع حرا في اختيار تابعه متى ورتبت العالقة التبعية حتى ولو لم يكن ا

 السلطة معرفة المتبوع هذه ال يشترط في  و ممثلة في سلطة التوجيه والرقابة،سلطة فعلية

لألمور الفنية على سيارته، حتى أنه ال يعرف السياقة وقواعدها، إنما تكفي في ذلك السلطة 

وقد ال يكون المتبوع قادرا على ذلك إداريا كالصغير، فينوب عنه نائبه  .اإلدارية والتنظيمية

                                                 
�&��� s12/4 � ا��5دة   ـ 295 iوx(� T� ��x5ن ا��\P ص��vأ �QS\s�P ��ار ا��o]ا��)�(� وا zP�O�C م:�!P ��و�x(5أن ا� E!" ���� %���ن ا��}� 

��ر��S� 3Q "134  -136Ts �!�5اد nو �\s�5ا� {�� ا�����ن ا�5&�� آ��5D آ��# ��"�� ا��� .  
�&��� " �a�5C �Q ا��5ادا��� �QSS(s أv��ء أو ���/ د iوx(� T� ��x5ن ا��\P ا��ت : ��  .ج.م. ق138-140
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القانوني وبذلك تقوم مسؤولية المتبوع، ولو كان غير مميز، متى كانت له سلطة فعلية ممثلة 

 وبذلك تعتبر العالقة التبعية ما بين مالك السيارة كمتبوع  297ي شخص وليه أو وصيهف

  في إحدى قراراتها المحكمة العليات به قضو هذا ما  ،الجوهريوسائقها كتابع هي الشرط 

سبب الحادث مير وبين معولية لمالك الشيء المعار إال إذا وجد بين الؤال مس"حيث 

 سلطة الرقابة نقضاءا باموقد أنقضت رابطة التبعية ما بينه 298رابطة التبعية) ريالمستع(

 السائق الذي كان يقود السيارة استعملها لحسابه نوالتوجيه من طرف مالك السيارة حيث أ

  .299"الخاص وليس لحساب مالكها

 ن المتبوع لتابعه بأن يستعمل السيارة لتأدية مصالحه،إذا أذ العالقة التبعية تفيكما تن  

 وبذلك يكون قد تنازل عن سلطة ،اضمنيولو كان اإلذن ،مصالح التابع الخاصةة أي تأدي

 تابع ومتبوع، وال يعود المتبوع  بصددكون حينئذن فال ه،إصدار األوامر على  السيارة لتابع

ق عليها المسألة مسالة معير ومستعير وتطبحارسا وتنتقل بذلك الحراسة إلى التابع وتصبح 

ول عن األضرار التي تنشأ عن فعل السيارة التي ؤ هو المس المستعيربحويص، ةاإلعارقواعد 

ج فإن العالقة التبعية ما بين .م. ق136، ووفقا لنص المادة ته الفعلية وليس المتبوعطتحت سل

التابع والمتبوع ال تكفي وحدها لقيام المسؤولية على عاتق المتبوع عن الفعل الضار الناجم 

جب أن يكون حدوث الضرر قد وقع حالة تأدية الوظيفة أو بسببها عن حادث السيارة، بل ي

  .أو بمناسبتها 

  لوظيفة اتأدية الفعل الضار حال وقوع ـ  ثانيا   

باإلضافة إلى وجود عالقة التبعية أو رابطتها فإن المتبوع ال يسأل إال عن الفعل الضار الذي 

ن ذلك غالبا في األوقات المخصصة ويكو. يسببه تابعه للغير، وهنا بواسطة سيارة المتبوع

للعمل، دون االهتمام بمكان وقوع الحادث، كأن يقع الحادث الضار بالمكان المعد للعمل فيه، 

. أو أثناء نقل العمال، أو أثناء نقل البضائع، أو أثناء نقله للمتبوع،وغير ذلك من الحاالت

ي المكان المخصص لها، ولو  نقل السيارة إلصالحها، أو إيداعها فىوينطبق ذلك أيضا عل

كان خارج أوقات العمل، فإن المتبوع في كل الحاالت يكون مسؤوال عن األضرار التي 
                                                 

� d�� أن P\�ن ه �ك "�&، أو أن P\�ن ا�d &�O�� �r�b��C ` أو  - 297� ��OS�ا� �%bO5& ا��(s 2C  ��!ODا� T��!G �v�SP ع�S�5ل ����5 أن ا���Cp� 2C�%
  .1016 ، ص 678، 	��ة 1 ا��G�� E!" ، ا���C{، أ��4 ا�) �Qري،

  ��Dr 212 -  ا�a�5{ ا�)��C �!" -hC%�ة/  د-  298
  134ا�i�:ا��ت ��Dr -  ا�a�5{ ا�)� �!" -hC	���b/     د

299  - �Pر��C ا(�ي:a ��&� z�� 29/05/1968�5"� ا[�\�م;� ، ��Dr، 322د �Q�ر إ��vة/ ، أ�%�C �!" -hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr211  
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ويسأل المتبوع أيضا . 300يحدثها التابع بواسطة السيارة وهذا حال قيامه بالوظيفة المسندة إليه

يمكن إال إذا عن األفعال التي يحدثها تابعه عند خروجه عن حدود وظيفته غير أن ذلك ال 

كانت هناك عالقة ما بين الوظيفة والفعل الضار، كأن يكون فعل التابع الضار قد حدث 

  . بسبب الوظيفة ،وقد يكون فعل التابع الضار قد حدث بمناسبة الوظيفة

        بسبب الوظيفةل الضار فعوقوع ال -     ثالثا  
ار الناجمة عن فعل تابعه يتحمل المتبوع تعويض المضرور أو ذوي حقوقه عن األضر     

 كانت الوظيفة المسندة إلى التابع هي السبب الرئيسي ا، إذمن السيارة التي تحت حراسته الفعلية

والمباشر في إحداث الضرر،بحيث لوالها لما تمكن التابع من القيام بالفعل الضار، ولما ألحق 

تابع مباشرة العمل أو الوظيفة ويحدث ذلك في حالة تولي ال. ضررا بالغير، ولما فكر فيه أصال

المسندة إليه، غير أنه لم يتقيد بحدودها، حيث يبالغ في أداء مهامه، فيخرج عن الحدود المادية 

لوظيفته فيلحق ضررا بالغير، أو أن ما يقوم به التابع ال يدخل ضمن الصالحيات العادية 

ف منه، وفي كال الحالتين إذا لوظيفته أو عمله، كأن يستعمل الحارس سيارة المتبوع دون تكلي

ارتكب التابع فعال ضارا بالغير، يعتبر المتبوع مسؤوال عن أفعال تابعه الضارة التي ارتكبها 

غير أن . 301بسبب الوظيفة ما دامت رابطة التبعية ما تزال قائمة، وهي العمل لحساب المتبوع

اسبتها قد أثار نقاشا واختالفا ما وقوع الفعل الضار حال تأدية التابع لوظيفته أو بسببها أو بمن

، وكذلك فيما بين الفقهاء الفرنسيين، حيث 1384/5بين القضاء الفرنسي حسب تأويله للمادة 

 ال تشتمل إال على األضرار التي يرتكبها 1384يرى بعض الفقه بأن الفقرة الخامسة من المادة 

سبة للقضاء الفرنسي بمناسبة تأويله  وكذلك الحال بالن302التابع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها

  .للفقرة المذكورة آنفا

     ومن الفقه في فرنسا من رأى بأن هذه الفقرة تتوسع لتشمل جميع األفعال التي يحدثها 

التابع، ولو كان ذلك بمناسبة الوظيفة، وكان القضاء الجنائي في فرنسا يقضي بمسؤولية 

  .التابع قد حصل بمناسبة الوظيفة فقطالمتبوع ، ولو أن الضرر الذي تسبب فيه 

ج قبل التعديل نجدها لم تتوسع في .م. ق136     أما في الجزائر وعند الرجوع إلى المادة 

ذلك، واكتفت بمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه الضارة فقط حين تقع حال تأدية الوظيفة أو 
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العليا أيضا لم يتوسع في كما أن قضاء المحكمة . بسببها دون ذكرها لمناسبة الوظيفة

المتبوع ال يكون مسؤوال إذا " مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه الضارة، وقررت بذلك بأن

ارتكب التابع عمال ضارا ، وأصاب به الغير بواسطة السيارة، إذا كان استعمال السيارة 

حادث  في هذا الوكان التابع .303"يهدف من ورائه التابع إلى تحقيق مصالحه الشخصية

إال أن . الضار قد استغل غياب المتبوع وأحذ السيارة من المستودع وسبب بها أضرارا للغير

المشرع الجزائري قد أخذ بمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه الضارة التي ارتكبها بمناسبة 

  .في صيغتها الحالية) 05/10قانون (136الوظيفة، وهذا وفق المادة 

    ل الضار بمناسبة الوظيفة وقوع الفع-رابعا        

      إن ارتكاب الفعل الضار من قبل التابع ضد الغير، والذي لم يكن للوظيفة فيه من دور 

رئيسي أو ضروري، إال أن للوظيفة في هذه الحالة دورا ضئيال وهو تسهيل وتيسير إتيان 

كن الوظيفة الفعل الضار من قبل التابع حيث أتاحت له فرصة إحداثه للضرر فقط، ولم ت

ضرورية، إذ أن بإمكان التابع أن يقوم بارتكاب الفعل الضار الممكن بغض النظر عن 

وبذا يختلف . 304الوظيفة، وبذلك يكون الفعل الضار نتيجة عرضية فقط وليس نتيجة حتمية

  وقوع الفعل الضار

في المادة من التابع بسبب الوظيفة عن وقوع الفعل الضار بمناسبة الوظيفة، غير أن كليهما 

و التي تنص على أن المتبوع في هذه الحالة يكون مسؤوال عن ) 05/10قانون (136

أعمالهما الضارة بالغير،سواء كان الفعل الضار قد إرتكبه التابع بسبب الوظيفة أو 

  .بمناسبتها

      إال أن معيار التفرقة بين األفعال الضارة التي يرتكبها التابع ضد الغير بسبب الوظيفة

وذلك ما جعل .وبين األفعال الضارة التي يرتكبها التابع بمناسبة الوظيفة، ليس باألمر الهين

ما ورد في القضاء أحكام القضاء تصدر في شأنها أحكاما متضاربة ومنها على سبيل المثال 
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  وتارة أخرى تقع على، المتبوع تارة عاتقولية تقع علىؤالفرنسي من أحكام جعل فيها المس

 ما قضت به محكمة النقض الفرنسية ،لتابع، ومن ضمن هذه القرارات الواردة عنه اعاتق

وال عن األضرار التي سببها ؤ من اعتبار المتبوع مس27/01/1960في حكم لها بتاريخ 

التابع بمناسبة الوظيفة، كما يسأل أيضا حتى عن األعمال الضارة التي يتجاوز فيها التابع 

ئرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية قبل ذلك قد التزمت بتطبيق غير أن الدا، حدود وظيفته

 بواسطة التفسير أو التأويل، وهذا اد عنه ولم تحق م ف1384/5الخامسة من المادة الفقرة 

  عنولية المتبوعؤرت عدم مسما قضت به الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية وقر

وفي  .305ة استعمالهاإساء أو في حالة ،ناسبة الوظيفةاألعمال الضارة التي يرتكبها التابع بم

 ، إلى التوسع في مفهوم عالقة المتبوع بالتابع العربي في هذا الشأنهذا كذلك يذهب القضاء

ا بأن المتبوع يكون م السوري في بعض أحكامه القضاءحيث يرى القضاء المصري وكذلك

غير أن ذلك لم يدم .306اسبة الوظيفةوال عن أعمال تابعه الضارة إذا حدثت منه وهو بمنؤمس

ا مد من أحكامهيدـوري يلتزمان في العـري والسـاء المصـطويال وأضحى كل من القض

ولية المتبوع في حالة ؤم، أي يقضيان بمس.م 176  وس،. م 175ص كل من المادتين ـبن

ن في ، وبذلك لم يعد يتوسعاالضارتأدية الوظيفة أو بسببها إذا ارتكب التابع الحادث 

وال إذا ارتكب الحادث الضار بمناسبة الوظيفة أو ؤولية المتبوع وأضحى التابع مسؤمس

 وهذا على العكس مما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة  307خرج عن حدود الوظيفة

من أن المتبوع يكون مسؤوال عن أفعال تابعه الضارة متى كانت ) 05/10قانون (136

يفته، أو بسببها ، أو بمناسبتها حيث توسع في مسؤولية المتبوع دية وظأواقعة منه حال  ت

وفي كل الحاالت فإن المؤمن هو من يتولى تعويض المضرور أو . عن أعمال تابعه الضارة

، وهذا عند تدخل 74/15 من األمر رقم 8ذوي حقوقه، طبقا لما ورد سابقا في نص المادة 

ها أو يقودها التابع أو غيره، وسواء كان حال أي سيارة في الحادث الضار سواء كان يستعمل
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تأديته للوظيفة، أو كان بسببها أو بمناسبتها، أو كان خارجا عن حدود الوظيفة، وبالتالي 

  .إنتفاء رابطة التبعية بينه وبين المتبوع

       ويذهب الدكتور علي فياللي في شأن التأسيس لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، 

 القانوني لذلك هو تحمل تبعة األخطار التي استحدثها نشاط التابع لحساب بأن األساس

 قد أقام مسؤولية المتبوع على أساس 136و يرى بأن المشرع في تعديله للمادة .المتبوع

ومن .308)بفعله الضار(بعبارة) بعمله غير مشروع(تحمل تبعة األخطار حيث استبدل عبارة

ولية المدنية عن حوادث السيارات بصورة عامة، بما  حسب رأيي بأن تقام المسؤباب أولى

فيها مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه الضارة، والتي يحدثها بواسطة سيارة متبوعه على 

 8أساس االلتزام بضمان التعويض للمضرور أو ذوي حقوقه، في كل الحاالت طبقا للمادة 

ج السالفة الذكر إال أحكاما .م.ق136وما األحكام الواردة في المادة . من األمر المذكور

عامة، والقانون الخاص في مثل هذه األحوال يقيد القانون العام، وشأن أحكام هذه المادة 

ومن ثم يجب تطبيق . ج.م. ق138-124كشأن األحكام السابقة والواردة ضمن المادتين 

التعويض ، وبالتالي يكون 74/15 من األمر رقم 8القانون الخاص والمتعلق بالمادة 

للمضرور من حوادث السيارات أو ذوي حقوقه في جميع األحوال مضمونا، ولو كان 

  .الضرر قد حدث بسبب خطأ المضرور، ولو كان المسؤول عن الضرر مجهوال

    غير أنه إذا ارتكب التابع فعال ضارا بسيارة متبوعه، سواء كان الفعل الضار حال تأدية 

بتها، فإن على المتبوع أن يقوم بأداء مبلغ التعويض إلى الوظيفة، أو بسببها، أو بمناس

المضرور أو ذوي حقوقه،وعلى المتبوع فيما بعد أن يعود على التابع إذا ارتكب هذا األخير 

 غير أن هذا اليستقيم ومصلحة المضرور أو 309ج.م.ق137 طبقا للمادة اخطأ جسيما وهذ

يقوم بتسديد مبلغ التعويض إلى ذويه من حوادث السيارات، إذ يجب على المؤمن أن 

المضرور أو ذوي حقوقه، ولها أن تعود بما دفعته من تعويض على المتبوع أو التابع إذا 

 من قانون التأمين رقم 38ج وكذلك طبقا للمادة .م. ق137ارتكب خطأ جسيما، وفقا للمادة 

95/07.  
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و بسببها، أو بمناسبتها، أثناء     هذا عن األفعال الضارة التي يرتكبها التابع حال الوظيفة أ

فماذا تكون عليه مسؤولية الخاضع للرقابة عندما يرتكب فعال ضارا، . قيادته لسيارة متبوعه

  سواء كانت السيارة مملوكة له، أو ملك لمتولي رقابته؟

    المطلب الثاني                     

              مدى مسؤولية المميز وغير المميز

قواعد العامة في القانون المدني إلى أن القاصر الذي يكون في حاجة إلى      تنص ال

الرقابة،قد يكون مميزا أو غير مميز، ومن ثم يكون المكلف برقابته سواء كانت هذه الرقابة 

رقابة اتفاقية، أو رقابة قانونية،يكون مسؤوال عن األضرار التي يحدثها هذا القاصر بالغير، 

ز والغير مميز مسؤوالن عن لحوادث الضارة بفعل السيارة؟ أم أن ولكن هل يعتبر الممي

  المسؤولية تعود على متولي الرقابة؟

   مسؤولية متولي الرقابة-أوال      

 والتي وردت 310)05/10بقانون ( من القانون المدني المعدل والمتمم134     طبقا للمادة 

ضرار التي يقومون بها من هم تحت كمبدأ عام على أن المسؤولية المدنية المترتبة عن األ

الرقابة، تكون على عاتق متولي الرقابة، ومن ثم يكون على هذا األخير تحمل مسؤولية أي 

فعل ضار يكون الخاضع لرقابته قد أوقعه بالغير، وتقوم المسؤولية في هذا الشأن على أساس 

 هو افتراض قابل الخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة، غير أن افتراض الخطأ هنا

  .311إلثبات العكس

ج قد يكون األب سواء كانت األم منفصلة عن .م. ق134     ومتولي الرقابة طبقا للمادة 

األب أو غير منفصلة ما دام المكلف برقابته هو األب، وقد تكون المكلف بالرقابة هي األم، 

 وتقتصر الرقابة على كأن كان الخاضع للرقابة تحت رقابتها سواء كان األب ميتا أم حيا،
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ج قد وردت عامة ولم تحصر من هو المكلف .م.ق134إذ أن المادة .الوالدين أو غيرهما

غير أن الرقابة قد تكون قانونية أو . 312ج الملغاة.م.ق135بالرقابة كما كان واردا في المادة 

األعمال الضارة اتفاقية و أقتصر هنا على الرقابة القانونية والمتعلقة بمسؤولية الوالدين على 

التي يقوم بها من هم تحت رقابتهم من األبناء ضد الغير، وأخص هنا باألضرار الناجمة عن 

  .حوادث السيارات

بأن المسؤولية في ذلك تقتصر "         ويذهب الدكتور علي فياللي في هذا الشأن إلى القول

كاألم ...ل هذه الصفةعلى األبوين الشرعيين، ومن ثم فال يسأل بمقتضاه من ليست له مث

  .313..."العازبة واألب غير الشرعي نحو ولدهما

ج جاء عاما، ومن ثم فهي تشمل األبوين الشرعيين ، .م.ق134       وأعتقد أن نص المادة 

وكذلك األم العازبة واألب غير الشرعي حيث يعتبران مكلفين بالرقابة ويكونان مسؤولين عن 

بناءهما ضد الغير، شأنهما في ذلك شأن الوالدين الشرعيين، األفعال الضارة التي يقوم بها أ

حيث ال يجب أن يكون الوالدين بالنسبة البنهما غير الشرعي ما ال يكون للوالدين الشرعيين 

ج جاءت كمبدأ عام، كما أن الولد أو .م.ق134بالنسبة البنهما الشرعي وخاصة وأن المادة 

  .عة اإلسالمية ويتلقى منها الحق في الميراثاالبن غير شرعي ينسب إلى أمه في الشري

فطالما أن المطالبة بمسؤولية "     إال أن الدكتور علي فياللي يستدرك ذلك حين يقول

فواجب ...متولي الرقابة وهو األب أو األم سواء كانت البنوة شرعية أو غير شرعية

ب الرقابة بحكم الرقابة على عاتق هؤالء مفترض أو تقضي مثل هذه الصفات حتما واج

ج عن األضرار .م. ق134 وعليه فإن متولي الرقابة يسأل وفقا ألحكام المادة .314"القانون

  .التي يلحقها الخاضع لرقابته بالغير

       ويرفع المضرور دعواه على متولي الرقابة إذا كان الخاضع للرقابة غير مميز، 

 في هذه الحالة هي مسؤولية أصلية باعتبار أن مسؤولية متولي الرقابة على عديم التميز
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ال حرج في ..."وفي هذا الشأن يذهب الدكتور علي فياللي بأنه. 315وليست تبعية أو احتياطية

مطالبة متولي الرقابة بكل فعل ضار يصدر من قاصر، بما في ذلك األضرار التي تكون بفعل 

 متولي الرقابة دفع الشيء أو الحيوان اللذان يكونان تحت حراسة القاصر، طالما يستطيع

  . 316"ج.م.ق134المسؤولية الملقاة على عاتقه طبقا للفقرة الثانية من المادة 

 في هذه الحالة أما إذا كان مرتكب الفعل الضار الخاضع للرقابة مميزا فعلى المضرور     

ى ركن أصبح يتوافر عل .ولية متولي الرقابة، ألن المميزؤأن يثبت خطأ المميز حتى تقوم مس

ولية أصلية عن الضرر الذي ارتكبه، ؤولية المميز هنا مسؤاإلدراك، وبالتالي تكون مس

، ويمكن للمضرور في هذه الحالة أن يعود على 317ولية متولي الرقابة هنا احتياطيةؤومس

 عن العمل الشخصي أي طبقا للمادة المسؤوليةعلى أساس .الخاضع للرقابة المميز مباشرة

 أن يعود على كل من الخاضع للرقابة ومتولي الرقابة معا ، كما يمكن318 من م ج124

  .319للمطالبة بالتعويض على وجه التضامن

ولية متولي الرقابة على األعمال الضارة التي يرتكبونها ؤولكن وبالرغم من أن مس  

ير على المضرور للحصول على سيعلى الرغم من أنها تهدف إلى الت،ممن هم تحت  رقابته

ية مليئة على العكس من لالرقابة غالبا ما تكون ذمته الما، ألن المكلف بحقه في التعويض

 حقه استيفاءرا، وهذا مما يسهل على المضرور عس يكون مالخاضع لرقابته إذ في الغالب ما

ق له ق، لكن ذلك يبقى غير كاف، ويسبب للمضرور التعب واإلرهاق وال يح320في التعويض

لتعويض، نظرا إللزامه بثبوت خطأ المميز حتى يمكنه الحماية المرجوة في سبيل تلقيه ا

مطالبة متولي الرقابة بالتعويض هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد يستطيع متولي الرقابة أن 

 استطاع أن ينفي المسؤولية عن نفسه،و ذلك بقطع ينفي الخطأ المفترض بجانبه، أو أنه

  .غير المشروع الذي أتاه الخاضع للرقابة العالقة السببية بين خطئه و واجب الرقابة و العمل

                                                 
 للمضرور أن يرفع دعواه على عديم التميز إذا استطاع متولي الرقابة أن ينفي عن نفسه المسؤولية مثال، وتكون ج، يجوز.م. ق125كان قبل إلغاء الفقرة الثانية من المادة  -  315

  مسؤولية عديم التميز في هذه الحالة مسؤولية جوازيه ومشروطة ومخففة، وعلى القاضي في ذلك أن يراعي مركز الخصوم في تقديره لمبلغ التعويض
  .��Dr 120 - ا�)�hC ا� �!"- }a�5	���b/  د- 316

� T أو "&م ����T إi إذا آ�ن �5�:ا)(05/10ا�����ن ر%3 (125ـ ا��5دة 2 T��5ه~C أو T"� ��� )P i)}ل ا��S(�5 	� ا�*�ر ا�Lي T!ODC T[&�P أو اGو ،
 `Sr: أ�ل 13ا��5&C � G 16 �5دة!� ��S� � G 42 / 2 3%05/10 ا�����ن ر )  V!SP 3� �� :�5� ��d �S�OP13 G �.(  

��T، و  أي آ�ن  TS\s�P	2Oآ2  " )05/10ا�����ن  (124ا��5دة  ـ  318�C ��$ا�zP�O���C T[و&� �	 �SSG آ�ن ��  ". �o �S(Pرا �!��� P!:م 
  29 ص -  ا�a�5{ ا�)�G �!" �!" -hC!��5ن/  ـ د 319
��،  ـ  320�" ���"S& ا����3 �)��"  -hC�(ا� }a�5606 ص -  ا�  
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فماذا يكون عليه حال المضرور من حوادث السيارات المرتكبة من قبل الخاضعين   

 ال تحقق الحماية ج،.م.ق134ة إذا كانت أحكام المادسواء كان مميزا أو غير مميز،للرقابة،

لقانون الواجب الكافية للمضرور، وال تضمن له التعويض في كل الحاالت؟ إذن ما هو ا

التطبيق في هذه الحالة إذا كان القاصر هو الحارس للسيارة المرتكبة للحادث الضار، أو إذا 

كان متولي الرقابة هو الحارس للسيارة التي ارتكب بها الخاضع للرقابة الحادث الضار 

  .بالغير

  ولية الخاضع للرقابةؤمدى مس ـ ثانيا  

في هذه الحالة يسأل متولي فلسيارة في آن واحد إذا كان متولي الرقابة هو الحارس ل  

غير انه  ،ج.م. ق134 ةوال مدنيا عن فعل الخاضع للرقابة طبقا للمادؤالرقابة باعتباره مس

ع دعواه على متولي الرقابة باعتباره حارسا للسيارة طبقا للمادة فيجوز للمضرور أن ير

 فعل الشيء غير الحي، وهذه األخيرة عنالناتجة ج والمتعلقة بالمسؤولية المدنية .م.ق 138

، حيث ال يمكن ة السابق134ة أنسب وأصلح للمضرور من لو رفع دعواه على أساس الماد

الرقابة في هذه الحالة أن ينفي عن نفسه المسؤولية إال بواسطة السبب األجنبي،  لمتولي

تها إال أنها وحتى في هذا الشأن فإن هذه المسؤولية وإن كانت للمضرور أحسن من سابق

ماذا لو استطاع المكلف بالرقابة في ف ،أيضا لم تعد كافية وال تحقق الحماية الكافية للمضرور

 هل و.؟ حوادث السياراتى إذا علهذه الحالة أن يثبت السبب األجنبي فمن يعوض المضرور

 السيارة بواسطة للضرر والمحدث للرقابة الخاضع على يرجع أن الحالة هذه في للمضرور

  لها؟ الحارس هو كان إذا خاصة

 بجميع أنواعها على أسا المسؤولية يقيم ،كان الفقه والقضاء في فرنسا على ما مر بنا  

وال ؤ وإال فال يكون مس،ب الحادث الضارالخطأ، ومن ثم يجب أن يتوافر التمييز في مرتك

كابه الفعل الضار ال يسأل المجنون الرت هذا المعيار ىقتضبم انك يث ال يستند إليه خطأ وح

  :ولية عديم التميز بمرحلتين هماؤ يسأل الصغير القاصر وقد مرت مسكما ال

 التميز عديم  وليةؤمس عدم ـ1  
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 حيث كان القضاء الفرنسي يصر على ضرورة 18/12/1964وكان ذلك قبل حكم   

شياء التي  عن األضرار التي تسببها األنتوافر التمييز، وبذلك فإن المجنون والقاصر ال يسأال

وازن التفكير و ال بحرية قد برر القضاء ذلك بأن هؤالء األشخاص ال يتمتعون بتو يملكانها، 

  .321اإلرادة

ولية ؤجانبها الصواب لو أن مسيرة األخيرة التي قال بها القضاء غير أن هذه الفك  

ساسها  أالمسؤوليةها السيارات أساسها الخطأ في حين أن هذه منرس الشيء غير الحي و حا

المجنون كان  و خاصة إذا ،هو قيامها على أساس الضرر كما سبق بيان ذلك و،موضوعي

أو عديم التمييز ذمتهما المادية مليئة و المضرور معدما أو فقيرا ، فليس من العدل أن يحرم 

 خاصة في مجال حوادث السيارات التي تحت ،المضرور من التعويض عما أصابه من أذى

  .امو القاصر أو حراسة المكلف برقابتهحراسة المجنون أ

وعليه فقد رفض الفقه إعفاء المجنون و عديم التمييز من المسؤولية في مثل هذه   

ض الفرنسية و من ورائها المحاكم ـة النقـاألحوال، و لكن بالرغم من ذلك فقد بقيت محكم

أت في وقت الحق الدنيا ترفض إقامة المسؤولية على المجنون و عديم التمييز، إلى أن بد

إذا كان المجنون فقد قواه العقلية بخطئه " تتساهل في مبدئها ذلك و تخفف من وطأته بقولها 

وال، كأن يتناول المخدرات مع علمه بها، أو إذا لم يكن عديم التمييز الذي ؤفإنه يكون مس

ن لديه ولو فقد قواه العقلية تماما أي يسأل إذا لم يكن الجنون مطبقا، بمعنى يسأل إذا كا

 .، وهذا ما يوصلنا إلى المرحلة الثانية322زشعاع من التميي

 :التمييز عديم وليةؤمسـ 2  

 ال تطبق على الحارس 1384/1بعد أن  كان القضاء الفرنسي مجمعا على أن المادة   

  تراجع عن ذلك وبدأ يخفف الوطء على أن عديم التمييز بما فيها المجنون إذا دخل،المجنون

صيب الشخص في قواه العقلية سواء كان جنونا مطبقا، أو كانت تلك تة مؤقتة التي غيبوبفي 

الغيبوبة ناجمة عن أي عرض جسمي كالصرع، فإن حدث ضرر من هذا الشخص استلزم 

                                                 
  a�313 -314{ ا�)�hC ص  ا�5–���5د baل �5:ة / د ـ  321

���5د baل �5:ة/ دأ��4 ـ  322 - hC�(ا� }a�5/د ،315- 314 ا�����	�5ري " -��Dr hC�(ا� }a�5361- 360  ا�.  
��ت TC ا���رس  إن ا��P�O^ ا�Lي آ�ن ا��*�ء �OPف !G �Q�!" T� Tsر��G د��P يL5; �ن ا���	 �Gن ��ر�\P i ا ا�5; �ن إذ ا�5; �ن&Cأ �5*�P i آ�ن
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 وقد ،323يية المدنية عن فعل الشيء غير الحولؤ المتعلقة بالمس1384/1يق المادة تطب

معها فكرة أن عديم التمييز ال يسأل ألنه ال يتمتع ى القضاء هذه الفكرة والتي بدأت حاستو

باإلدراك كركن معنوي للخطأ، بدأت في التقهقر ابتداء من الحكم الصادر في قضية 

ئها ، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في قضا18/02/1964بتاريخ " Trichard"تريشار

وبة صرع ترتب عليه ولية حارس السيارة الذي أصابته نؤالمؤيد لقضاة الموضوع بأن مس

وال عن ؤيظل مس المدنية المسؤوليةناحية ، غير أنه من 324أنه برئ من الناحية الجنائية

  .الضرر الجسماني الذي ألحقه بالغير أثناء قيادته للسيارة

 قضت 1968 جانفي 03اريخ وظل الحال كذلك حتى أصدر المشرع الفرنسي قانونا بت  

ية، وعلية فقد أضحت ولية من ال يتمتع بقواه العقلؤنه بمس م489/2الفقرة الثانية من المادة 

ولة عن أي ضرر تحدثه بما فيها األضرار الناجمة عن حوادث السيارات، بل ؤهذه الفئة مس

ورأى بعض الفقه ومعه بعض القضاء بضرورة تطبيق الفقرة الثانية من المادة المذكورة 

ة تطبيقها حتى على القاصر المجنون وتعميمها حتى تشمل الطفل عديم التمييز، وبضرور

وهذا ما قضت به الدائرة المدنية األولى في محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتاريخ 

20/07/1976  

 عن حوادث السيارات في الجزائر، وفق األمر المسؤوليةوهذا ما يجب األخذ به في   

ال «هص على أنجدها تن ن)05/10القانون رقم (125 غير أنه بالرجوع إلى المادة 74/15

يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهماله منه أو عدم حيطته إال إذا 

وال عن ؤ بأن عديم التمييز ال يكون مسحيى الوارد في المادة المذكورة يووالمعن.»كان مميزا

ا الخطأ ومادام  هنا قوامهالمسؤوليةأعماله الضارة متى صدرت منه وهو كذلك، بمعنى أن 

 المدنية على حوادث المسؤوليةولية عليه، غير أن ؤعديم التمييز ال يدرك فإنه ال مس

 ومن ثم ،السيارات الضارة قد أقامها المشرع الجزائري على أساس موضوعي قوامه الضرر

 كان الشخص المرتكب مهما ،فقد أوجب االلتزام بضمان التعويض للمضرور في كل الحاالت

أو كانت للقاصر  ،لضار بواسطة هذه السيارة سواء كانت ملكيتها تابعة لعديم التمييزللفعل ا

هم، فإن الحارس لها منهم يكون  أو تابعة لمتولي رقابة أي منالمميز، أو للرجل المجنون،

                                                 
�S�h ا��5دة  ـ  323s1384/1 3%ور ا�����ن ر&r 2S% 6)� آ�ن ذ���	 �	رات ��ادث ا�)�� � 	� 	��)� �r�n 5/07/1985 	� ا�x(5و��� ا�5&��� "

6�LC h!O�5وا�.  
  .، !Os�h دP;�ن دي 18793�s�C – 2 – 1978، ا[�SGع ا������� ـ !P�a 1976���P20 ا�&ا(�ة ا�5&��� ا[و�C E��ر ـ  324
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 لمجرد تدخل السيارة في الحادث، 74/15 من األمر رقم 8 وفقا للمادة ،وال بقوة القانونؤمس

ول عن الضرر في تعويض المضرور بصفة إلزامية ؤالتأمين تحل محل المسير أن شركة غ

 يقيد القانون العام الوارد 74/15وبذلك فإن القانون الخاص الوارد في األمر رقم ... وتلقائية

 القواعد حيث أن،)05/10القانون رقم (125وكذلك المادة . ج.م.ق134في أحكام المواد 

ب للمضرور إال في األنسي التعويض وحمايته، وما الحماية وفي بحق المضرور فتال العامة 

 المادة ول عن الضرر مجهوالؤ منه، حتى ولو كان المس8 والسيما المادة ،األمر المذكور

  .74/15325 من األمر رقم 24

وم على  المدنية عن األضرار الناجمة عن السيارات تقالمسؤوليةوللتذكير أخيرا فإن     

صالحه ة التي تتيح للحارس استعمال السيارة واالستقالل بها لقضاء ميفعلأساس السلطة ال

ية يمكن أن تكون ألي شخص يستعمل السيارة ولو كان غير فعلالشخصية، وهذه السلطة ال

ها يمكن ألي منهم  من فاقدي األهلية وباألحرى ناقصاممميز، فالصغير والمجنون وغيره

وال عن أي تدخل للسيارة في ؤ ثم يكون مستقال لصالح نفسه، ومنسماستعمال السيارة 

 وهذا ما 74/15دة من األمر رقم  األولى من الما والفقرة8 ة الضار، طبقا للمادالحادث

تناوله في الفصليين الموالين، حيث أخصص الفصل الثاني من هذا الباب إلى تدخل السيارة أ

ى السيارة، وبذلك تكتمل في الحادث وأخصص الفصل الثالث منه إلى التأمين اإللزامي عل

  . المدنية عن حوادث السياراتالمسؤوليةشروط 
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  الفصل الثاني 
  تدخل السيارة في الحادث الضار 

ارتكبه بواسطة لسيارة تقوم على أساس الفعل الضار الذي امسؤولية حارس   إن   

 أحد تابعيه لإليفاء سواء استخدم السيارة شخصيا أو استخدمها، السيارة محل الحراسة 

 المدنية المسؤوليةين بأن تبمن خالل ذلك يف ،قلن أو من أجل تنفيذ عقد ،اضه الخاصةبأغر

 حوادث السيارات قد تكون تقصيرية إذا كان المضرور من الغير وهي القاعدة العامة، نع

شخص  مقتضاه أال يلحق ال، التقصيرية هي إخالل بالتزام قانوني سابقالمسؤوليةحيث أن 

بشخص آخر ضررا بسبب تقصير أو إهمال أو رعونة أو عدم انتباه في قيادة السيارة 

 المدنية عقدية المسؤوليةكما قد تكون . مصدرها القانونالمسؤوليةوحراستها، ومن ثم فهذه 

 المسؤولية وهي ، هي استثناء من القاعدة العامةالمسؤوليةكما في حالة سيارة األجرة وهذه 

 العقدية هي تحقيق غاية وهي سالمة الركاب وإيصالهم المسؤوليةومقتضى التقصيرية، 

  .سالمين

وليتان في آن واحد في حادث كما لو ارتكب قائد السيارة ؤويمكن أن تجتمع المس      

غير أن ذلك ال يخول للمضرور ،حادث مرور أصيب فيه أحد المارة وبعض الركاب 

   التقصيرية،المسؤولية   تعويض عنو ،ة العقديةالمسؤوليتعويض عن  ،المطالبة بتعويضين

 في السيارة تدخل لمجرد ذا و هسبق لما وفقا السيارات حوادث عنوتقوم المسؤولية المدنية 

 .الحادث
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  المبحث األول
  تحديد المقصود بتدخل السيارة في الحادث 

 124/138اعد العامة   رات طبقا للقو   المدنية على حوادث السيا    المسؤوليةإن فكرة قيام      

أصبحت غير كافية لحماية المضرور، فوفقا لذلك قد يجد المضرور نفسه محرومـا             ج  .م.ق

د له فيه، أو لمجرد خطأ عـادي مـن جانبـه،             ي كليا أو جزئيا من التعويض بسبب أجنبي ال       

خاصة وأن ذلك في الظروف المعاصرة أصبحت أمرا عاديا أمام تعقد حركة المرور وتزاحم              

 المعدل بالقانون رقم    74/15ا بالمشرع الجزائري في األمر رقم       حدمما  .رات واندفاعها السيا

منها التشريع الفرنسي في القـانون الـصادر        و   وكذا غيره من التشريعات األخرى،       88/31

 ة الواردة في كل من الماد     المسؤوليةيه عن قواعد    ف على أن يخرج     1985 جويلية   05بتاريخ  

 326وبذلك أصبح مجرد تدخل السيارة في الحـادث       .ف.م. ق 1384/1 أو المادة ج  .م.ق 138

 مدنيا عن ذلك ولـو لـم        مسؤوالكافيا لتلقي المضرور التعويض تلقائيا، ويكون الحارس لها         

توجد عالقة السببية ما بين فعل السيارة والضرر، أي حتى ولو استطاع الحـارس أن ينفـي              

مة في إطار حوادث السيارات تلقائيا بموجب       وليته قائ ؤ األجنبي، فإن مس    السبب ذلك بواسطة 

دية في المـادتين     التقلي المسؤوليةوهذا مؤداه الخروج من نطاق      .  من األمر المذكور   8المادة  

مـا  ف. المـسؤولية  المتعلـق بهـذه      327ج ليأخذنا إلى نطاق الضمان    .م. ق 138 والمادة   124

     المقصود بتدخل السيارة في الحادث؟

 حركتها طريق الغالب إالّ عن في الضار الحادث في تدخلها أو يارةالس فعل نتصور ال     

 أن للسيارة ويمكن المضرور، مع احتكاكها أو ،أشخاص بها أخرى سيارة مع وتصادمها
                                                 

9�!` ا��&2n أو ا���رط - 326�� ا�����ن ا���D)� ا���C h!O�5ادث ا��5ور وا��9در " Implication"إن ا�5O�Gل � Eا��5دة ا[و� �	ا��� وردت 
 �Pر��C5��!P�a 1985تiا��� �jأآ �	 �Pا�5*�ور zP�O�C ا�����ن �!)�5ح �Ooف وا�� ��  . آ��# ���9دة 

� %)�QD5��C Ln{P 3م ا�*�2n&�� h ا��5آ�S 	� ا���دث و%)d 3�� أن هLا �5(% E& ا��)3 إ��	6 �LCوا��*�ء، و T�Dا� �� ��j\ا� h�!Os أ]�ر &% `!�ا�95
��SS(\�ة ا�	6 �L� �!� �C�� �QD5��C Ln{P 29Pم ا��اG{ ��&2n ا�)��رة 	� ا���دث، 	}�� ا��أي ا�Lي �QD5��C Ln{Pم ا�*�2n&�� h ا��5آ�S 	� ا���دث 	��

� 	\�ة ا�&ور ا�C�;PY �!$�ء آ$�ط ["�5ل ا��5دة �Cو T �C hC��� 3Q*OC & "1384/1 إ�E �& ا���s�5د!� �!C��5179 م ج، 138 م ف ا� ���C م س 
�hS %�ا"& ا�x(5و��� "� ا[v��ء d�� ا���� �S�"�Cر s ��ا�&ول ا� �	 T� ���S�s &;P ا ا��أيLداة �!*�ر، وه{آ �Sا��5آ �Q4s �P� O� }*�P ء�v رة��ا�)

�j!�5 ه� ا�$}ن  ��� ا�Y:ا��� إn*�ع ا��5آ�Sت إ�E ا��}� 3d���C ،�S a]ا �S(ت ا��S[~C ��و�x(5ا� 
Lه ��d ،�r�n�� أ�P T;�ز ���ر�QG ا���!� 
  . ق ا�)�� وا��5آ�Sت ا�)�ري186- 180 وذ�6 	� ا��5دة C 11/07/2004��ر�O� 2004 �Pم 31	� %���ن ا�)�� وا��5آ�Sت ا�)�ري ا��9در �s# ر3% 

 �Sرط ا��5آ�s ض��DP ��� T"�%رة وا���دث ���4 و��ا�) ��C ط�Ssد ار�aو �أ�� ا��أي ا�Lي �QD5��C Ln{Pم ا��ا2n&�� }G ا��5آ�S 	� ا���دث 	� 3 "
���� ا�)�S ا[�S a، وهLا �� أTC Ln ا�5$�ع ا�;:ا(�ي 	� ا[Gا�C ا ا���رط و��Lه �D� �\5P iو T�	 3%ن ر%3 74/15 ر����C 35�5ل وا�&O588/31 ا� 

 �Pر��C ا��9در �(��D6 ا�����ن ا��L5وآ ��!P�a 1985ت ا�)�ري�Sوا��5آ ��ن ا�)���% _\" E!" .  
� اPY*�ح أ��4 � &P:5� :/د����	�5ري " -  hC�(ا� }a�5386 ص - ا��Q�!P ��   و

 عدم توافر شروط المسؤولية في جانبه، غير أنه في هذه الحالة تحل محله شركة  إلزام الشخص بتعويض الضرر بالرغم منبالضمانيقصد  و ـ  327

  74/15من األمر رقم ) 8(التأمين المادة 
"Ce n’est plus une responsabilité, mais une garantie qui pèse sur le conducteur ou le gardien..." F.Chabas, 

commentaire de la loi du 5 juillet1985 J.C.P. 1985.11.3205  
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 التي أو المتحركة السيارة حالة في هذا المضرور، عن انفصالها من بالرغم ذلك في تتسبب

 احتكاكها طريق عن الضرر إحداث يمكنها الساكنة أو الواقفة السيارة أن كما.تسير

 المطلب في أتناوله ما ذلك عنه، انفصالها من بالرغم ،ضررا بالغير إلحاقها أو،بالمضرور

 :التالي

   المطلب األول                     
   تدخل السيارة وهي في حالة سير                   

سواء السيارة في الحادث الضار،  تدخل لمساءلة حارس السيارة أو قائدها فال بد من  

 وفي هذا المقام ال يعني أن تدخل السيارة يتطلب أن يكون ،كان تدخلها تدخال إيجابيا أو سلبيا

د يحدث الضرر نتيجة قذف قصالها بالمضرور، بل ات قد وقع من احتكاك السيارة و،ررالض

  .328كإطارها وإحداثه للضرر،أو تطاير جزء من السيارة

    بهاالتصالم السيارة المتحركة بالمضرور واصطدا -أوال  

لة قد يحدث التصادم بالمضرور من خالل السيارة الواحدة أو يحدث افي هذه الح  

  .التصادم من خالل أكثر من سيارة واحدة

 تدخل السيارة الواحدة والمتحركة في الحادث -1  

دية أو بأحد المارة امقالب السيارة أو اصطدامها بعقبة يتمثل ذلك في الغالب في ان و  

 بحيث يحدث االحتكاك المادي بين السيارة ، بالركاب أو المارةاوألحقت بذلك أضرار

ال يوجد ما يفصل بين السيارة و  بالتدخل المباشر للسيارة بمعنى وهذا ما يسمى.والمضرور

 وجد هذا األخير كان دور السيارة في الحادث ن فإ،الضرر الذي نتج عن الحادث فعل آخر

  ن المباشر للضرر هو الفعلاك ة في الحادث وبسبلمتدور ا

 330المسؤولية مهما كان دور السيارة إيجابيا أم سلبيا فإن على حارسها ه أنغير، 329اآلخر

  .في الحادث

                                                 
� / أ��4 	� ذ�6 د ـ  328�(� &5��.�� ��ادث ا�)��رات"�9ر ا�x(5و��� ا�5&���   �OS� ون&C ،�Q �� ا�SaYري ��، دار ا�;���O  2000، وا��}

 �9� ،�Pر& \GYة �! $�، ا&P&;17.صا�  
� ��ادث ا�- إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2/  د- " 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C ام:��iرات ا��( -hC�(ا� }a�541. ص-  ا�  
  .��Dr 391 -  ا�a�5{ ا�)�hC-  	���� "�5ري/ د-  

  ��Dr 45-46 -  ا�a�5{ ا�)�hC-  ا�&�G%� أ�C ا�!�2 إ�Cاه�3/د ـ  329
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غير أن دور السيارة الواحدة في الحادث الضار هو ما يمثل الغالبية العظمى من   

 أو التي تقع للركاب مادامت السيارة في حالة ،حوادث السيارات سواء تلك التي تقع للمارة

، وبالتالي فإن 331حركة، ويكفي أن يثبت المضرور في هذه الحالة التالمس أو االحتكاك

التعويض الكامل مضمونا للمضرور دون أن يكون عليه تقديم الدليل على وجود الرابطة 

كة السيارة تلقائية أم السببية بين فعل السيارة  والضرر، و يستوي في ذلك أن تكون حر

 وبالتالي فإن حارس السيارة المرتكبة للحادث الضار يكون ،مدفوعة بواسطة مركبة أخرى

 المعدل والمتمم بالقانون رقم 74/15حيث جاء مضمون األمر رقم . مسؤوال في كل األحوال

 بأنه ليس بوسع الحارس للسيارة في كل األحوال التخلص من المسؤولية قبل 332 88/31

 على أن التعويض يكون لكل 8 حيث ورد في المادة ،المضرور بواسطة السبب األجنبي

 أو ذوي حقوقها وإن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص 333ضحية حادث سير

التي تتناول . ج. م. ق 138المسؤول مدنيا عن الحادث وهذا على العكس من المادة 

لتي يكتفي فيها بتدخل السيارة تدخال إيجابيا فقط المسؤولية المدنية عن األشياء غير الحية ا

 وال سيما المادة المذكورة 74/15دون االعتداد بالتدخل السلبي لها، في حين أن األمر رقم 

منه قد أخرجت المسؤولية عن حوادث السيارات من نطاق المسؤولية ليدخلها في نطاق 

سيارة والضرر، وبذلك أصبح  من خالل استبعاد الرابطة السببية بين فعل ال334الضمان

الحارس لها مسؤوال في كل الحاالت، سواء كان تدخل السيارة في إحداث الضرر تدخال 

إيجابيا أو تدخال سلبيا، فااللتزام بتعويض المضرور مضمونا في كل الحاالت بحكم القانون، 

                                                                                                                                                             
�# "!E ا[رض وأr�S#، ر	*"��\�5 ا� �� ا���D)�� ،  ـ  330�(	 �!;O��C �Q!P& � h!Os ��Sr ���;C ��(s �Pر��C �aرا&C ��# ��� h!O�P ا[

� ��G �Qى دور S!G�� 	� و%�ع ا�*�ر\P 3� �aة [ن ا�&را��Dا� zP�Os �!� ع�o�5�5 ا�\�� ... �a2 ا�&راn&�C #*%�5 ا� �� ا��\3 و\��أدا�# 
� ه� ا�)�S 	� ذ�6\s 3� ا���دث و�� �	."  

331 - CIV.2,10 avr.1991,d 1991 I.R.P 159 
  .ر ا�)��رة، ��� ]S# ا��\�آTC �Q و�Q!n&s ������C 	� ا���دث��� %*zP�O�C E أ�& ا��5رة ا�Lي ��P�a ��G إ]� ��و

� �9ر/د: أ��4 	� ذ�6 ��(� &5��  -hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr 18.  
 وا�O5&ل E*��5C %���ن 7/2/1979 ا��9در C��ر�P 6 ا�O5&ل ������Cن ر%3 30/03/1974 ا��9در C��ر�P 19ا�2C��5 �����ن ا�)�� ا�)�ري ر%3  ـ  332
  .P�a 1985!�� 5 ا��9در C��ر�P 677- 85، و آLا ا�����ن ا���D)� ر%3 2004- 31ر3% 

� %���ن " Implique"��� وردت "�Sرة  ـ  333� Eا��5دة ا[و� �	5 ��!P�a 1985 ا["�5ل �	ورد  ��� zP�O�ا"& ا��% h�S�s ق�� ا��� �s&د �
�S�h ا�����ن " P T�{C "Implique;� أن Lnxs آ!�5 ا��&P�a 19852n!�� 5ا���*���P �����ن �� �D�\P ��� ،�"�(sا �jه� ا[آ� O5C :  

 -T"�%و �	 ��S!G أو ��C�;Pإ �SS(�� ]��S P i 3 ا���S "�5 إذا آ�ن ��Q دورا �أ��4 	� .  أن 2n&�s ا��5آ�S 	� ا���دث �s# أي v\2 و	� أي و%#، و
  .391- 390 ا�a�5{ ا�)�hC ص - 	���� "�5ري/ ذ�6 د

 .G 1989 ��Dr 285 � 2، ا�5;!� ا��*�(�� "&د 36649 �!^ رC11/03/1986 3%��ر�P ا��5\�5 ا�O!��  ـ  334
� ا���5ر 	� P�$s{ ��ادث ا��5ور أن آ�  » 2�� �aء 	� ا���ار ا�L5آ�ر18 ا�a�5{ ا�)���Dr hC - أ�vر إ��T ا[G��ذ ��*� ��!�ف���E آ�ن 

 ���o 2\� zP�O�ا� T�!" �s��P ����5(a ارا�oأ �S(P ��G دث�� ���&�
 ا�$�� ا�x(5ول �;sا ��ا�� �Dr ���*!� �\s 3� �� و ،�Q%��� أو ذوي
�;�ل ��ادث ا��5ور �	 h�S�� 8وهLا  �� �!" #9�T ا��5دة » ..."� ا���دث، 	~ن ا��*�ء ���P �5C^ هLا ا�S5&أ �n &OP%� [�\�م ا�����ن ا��ا�a ا��� 

�S*��C آ�رL5ا� ��  .ا[
% ����jا� ��ا�; �( �	ـ ا��� �Pر��C ا��9در �O� .335 ا�;:ء ا[ول ��Dr -  ا�Q�aiد ا��*�(�– 41078 ر%3 �09/12/1986ار 	� ا�

 �Pر��C در�r ر%3 15/12/98ـ %�ار ^!�  .G 1999 ��Dr 202 � 01، ا�5;!� ا��*�(�� "&د 197248 
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السبب وهذا ما طبقه القضاء من خالل استبعاد إمكانية االحتجاج على المضرور بوجود 

  .335األجنبي

   تدخل أكثر من سيارة متحركة في الحادث -2  

أما إذا كان الحادث الضار ناتجا عن أكثر من تصادم سيارة واحدة متحركة، حيث   

 أن المبدأ السابق في قضايا حوادث السيارات والمتعلق بإلزامية التعويض للمضرور يالحظ

على إطالقه سواء كانت حادثة التصادم يظل قائما ، دون االعتداد بقيام رابطة السببية

أو ،ومالمسة السيارة للمضرور واتصالها به اتصاال ماديا ومباشرا من سيارة واحدة متحركة

صرف النظر كما إذا بقد اشتركت في الحادث الضار وهذا من تصادم عدة سيارات متحركة 

ورها سلبيا ا كان دكان لها دورا مسببا في وقوع الحادث من عدمه، أي بغض النظر عما إذ

  .ان حينئذألمر سياأم إيجابيا، ف

ففي حالة تصادم أكثر من سيارة واحدة متحركة في الحادث، فإن التدخل يثبت في جانب      

في  كل سيارة اشتركت في الحادث ماديا، وبالتالي فإن كل حارس ألي من السيارة المشتركة

 حارسا على سيارته تلك، ومن ذلك ما  عن الضرر الذي أحدثه بصفتهمسؤوالالحادث يكون 

، حيث رفضت في 1987336 ديسمبر 16جاءت به محكمة النقض الفرنسية بحكم لها بتاريخ 

حكمها طلب التعويض المقدم ضد قائد ومؤمن سيارة النقل ألنها ال تلعب أي دور مسبب في 

 في حين كان ةلحكم الستناده إلى رابطة السببيوبالتالي نقضت محكمة النقض ذلك ا.الحادث

يجب على محكمة الموضوع في هذا الشأن أن تحكم بما يتوافق والقانون الجديد الخاص 

  . والذي يكتفي فقط بمجرد التدخل المادي للسيارة في الحادث،بحوادث السيارات

 إال ،ضي بتعويض المضرورألحكام القضائية التي كانت ال تقوقد انتقد الفقه بعض ا 

 المنصوص 337المسؤوليةة بين السيارة والضرر طبقا للقواعد العامة في بتوافر عالقة السببي

                                                 
 ��� G 90 ��Dr 251 � 4 "&د – ا�5;!� ا��*�(�� - 48561، �!^ ر%3 09/02/1988 ا���	� ا�; �(��، %�ار �rدر C��ر�P –ا��5\�5 ا�O!��  ـ  335

T�	 ء�a » ا�*�ر �P�4 � }*�P 3Q%��� ادث ا��5ور أو ذوي�� �P��o zP�Os را %�����، أن ��4م�����E آ�ن )��و��_ � �P�4 ا���} 	~ن ) ا��
�} ا�*��� 	� ارs\�ب ��دث ا��5ور 5P i { ا��*�ة 29D��C 	� ا�&"�ى ا�5&��� 	�� n«. 

 .��Dr334 .  ا�;:ء ا[ول- ا�Q�aiد ا��*�(�– 66203 �!^ ر%3 �09/07/1990ار �rدر C��ر�P ـ %
 �Pر��C در�r ر%3 27/03/2001ـ %�ار ^!� .G 2002 - ��Dr 396 � – 01"&د .  ا�5;!� ا��*�(��– 239441 

  .394-393 ا�a�5{ ا�)���Dr ،hC –"�5ري 	���� / ـ د
  Civ. 2.16. décembre 1985. Bill civ , n° : 196.24 oct. 1990,R.T.D.1991.131 ـ  336

� راآ� G��رة o& %�(& ا�)��رة ا[�nى، [ن ا�)��رة ا[n��ة �2n&�s 3 	� ا���دث، [��Q آ��#  ـ 337�ر	*# ا��5\�5 ا�O!�� �!� ا��zP�O ا��5&م 
�# �QC ا�)��رة ا��� آ�ن �Q!��(P ا�&�r�	 ،�P�9رة "�دC �O�S��# ��C)��رة (s�� 	� ���Q�P ا�&�rا��5ازي وا hP��5*�ور، 	���!TC #S إ�E ا�

�C�!�5رة ا���ا�) ���r hs�" E!" �Q!��\C ��و�x(5ا� }�s 3[ ��  .ا�C��5!� و
T. correct de Dijon.26 mai 1986,gaz.pol.2,3 jan 1987,note chabas 
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 بالرغم من أن –س .  من م179 –ج . م.  ق138 –ف . م.  ق1384/1عليها في المواد 

القانون الخاص يقيد القانون العام، والقانون الخاص بهذا الصدد هو القانون الجديد الخاص 

 :ا وجود أمرين مرتبطين بهذا القانون وهما، حيث يجب المالحظة هن338بحوادث المرور

    تعويض المضرورأ ـ   

ق في التعويض ويلتزم ححيث لمجرد تدخل السيارة في الحادث يكون للمضرور ال  

 عن وقوع هذا الضرر وهذا ما نجد المسؤولبذلك المؤمن حتى ولو لم يكن قائد السيارة هو 

 بقيام دويطبق نفس المبدأ أي عدم االعتدا .نه م8 والسيما المادة 74/15معناه في األمر رقم 

 ،رابطة السببية سواء كانت حادثة التصادم بين السيارة والمضرور من سيارة واحدة متحركة

، و يعتبر في هذه األخيرة حادث مرور واقعة واحدة ال و أكثر من سيارة واحدة متحركةأ

ن حراس السيارات المتدخلة في تقبل التجزئة، فيلتزم بتعويض المضرورين فيها كل حارس م

الحادث الضار، وبذلك ال يرتبط الحق من االلتزام بضمان تعويض المضرور من حوادث 

 بل يستمد من فكرة ،)ج. م138-124(  المدنيةالمسؤوليةالسيارات بالقواعد العامة في 

  .339الضمان، وعكس هذه الفكرة األخيرة مرفوض من قبل القضاء بشدة على ما مر بنا

وبذلك يكون تعويض المضرور من حوادث السيارات إلزاميا وتلقائيا ومحددا وفق      

، ويجوز للمضرور أو ذوي حقوقه أن يعود على أي من الحارس أو 340جدول معد لذلك

 حقه في ءركة في ارتكاب الحادث الضار الستفامشتالمؤمن على أي سيارة من تلك ال

لمضرور على حارسها لمطالبته بالتعويض لم تكن التعويض حتى ولو كانت السيارة العائد ا

، وهذا كله ضمانا لمصلحة المضرور وتسهيال له، 341وقعت به الضررأهي السيارة التي 

                                                 
، �oY�C	� إ�E %���ن P�a 1985!�� 5 ا�����ن ا���D)� ا��9در C��ر�P ، وآ88/316�L ا�O5&ل وا�����C 35�5ن ر%3 74/15أ��4 	� ا[�� ر%3  ـ  338

� ا�x(5و��� إذا آ�ن ا���دث a�P{ 180/1 وGi��5 ا��5دة �O� 2004م 31ا�)�� وا��5آ�Sت ا�)�ري ر3% � T�!" E"&5ا� �DOP ا ا�����نLأن ه ��d T � 
�� "!�T ا[�� 	� ا�� _\Oا� E!" T�	 T� &P i �S aأ �SG E�5إ�Q�)� ا�5$�ر إ���Dن ا�;:ا(�ي وا����.  

 G 1989 � – 2 ، ا�5;!� ا��*�(�� "&د 36649 �!^ ر%3 11/03/1986ا��5\�5 ا�O!�� %�ار C��ر�P : أ��4 �bj 	� ا���ار ا�)�hC ا�vYرة إ��T ـ  339
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غير أن الصندوق الخاص بالتعويضات أو صندوق ضمان السيارات فيما بعد، هو الذي يحل 

 الضارة  مدنيا في تعويض ضحايا الحوادثالمسؤولمحل مسبب الحادث أو الشخص 

 من األمر 11الجسمانية الناجمة عن تصادم أكثر من سيارة واحدة متحركة، وهذا طبقا للمادة 

 كما أن الهيئات العمومية بصفة عامة 342 88/31 المعدل والمتمم بالقانون رقم 74/15رقم 

في حالة تعرض أعوانها لحادث مرور جسماني أن تقوم بتسديد التعويض ألي من أعوانها 

، وذلك ألن الدولة في مثل هذه الحالة معفاة من 343صيبوا بأضرار في حوادث المرورالذين أ

ولذلك تقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو ، االلتزام بالتأمين

  .344الموجودة تحت حراستها

،  الهيئات السابقة المتمثلة في الدولة أو البلدية أو الوالية هذه منغير أن كال    

 عن الحادث المسؤولوكذا المؤمن وهيئات الضمان االجتماعي التي تحل محل الحارس 

الضار الذي أوقعته سيارته بالمضرور، إال في حدود التعويضات التي وضعها الجدول 

، وهذا ما نجد له تطبيقا في بعض األحكام القضائية في 345المحدد للتعويض على عاتقه

  .346الجزائر

  حراسالفيما بين توزيع التعويض ب ـ   

 يتم فيما بين الحراس أو مؤمني السيارات المتدخلة في  في توزيع التعويضإن األمر  

 المدنية، حيث من خالل ذلك يتبين الحارس النهائي المسؤوليةالحادث طبقا للقواعد العامة في 

  عن الحادث الضار انطالقا من الخطأ المنسوب إليه في إحداثه بواسطة سيارتهالمسؤول

للضرر، ومدى مساهمة الحراس اآلخرين معه في إحداث الضرر، وفي حالة عدم الوصول 

 .إلى معرفة كل واحد منهم في إحداث الضرر فإن التعويض يقسم بنسب متساوية فيما بينهم

ويتم توزيع عبء التعويض حين رجوع المؤمن الذي قام بتغطية الضرر من خالل دفعه 

                                                 
� ا[�� ر%3 11 ـ s � ا��5دة  342�	� ���� اb�nط ا���ادث أو �bز���Q أو Os&ده� وا�x5د�P إ�E!"  » E أ�O588/31 T&ل �����ن ر%3  ا�74/15 
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��&�  .» �ا�x(5ول 
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�Q�Gا�� �	دة �a�5ا�«.  
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، 347ين المشتركين معه في الحادثو ذوي حقوقه على اآلخرلمبلغ التعويض إلى المضرور أ

  :ويتم رجوع المؤمن أو الحارس على المشتركين معه في الحدث بإحدى الدعويين

 أو بدعوى الحلول محل المضرور الذي تم تعويضه ،أما عن طريق الدعوى الشخصية     

، 124طبقا إلحكام المادة  وهذا ،من قبل العائد على بقية الحراس المشتركين معه في الحادث

 الذي جاء ليقر 88/31 المعدل بقانون 74/15 من م ج ال على أساس األمر رقم 138

 أو ،سواء كانت السيارة المتدخلة في الحادث متحركة واحدة .بمصلحة المضرور وحده

 غير أن أي واحدة من هذه السيارات تكون قد تدخلت في الحادث الضار ،متحركة متعددة

اديا ومباشرا لكن ماذا يكون الحال إذا كانت السيارة المتحركة قد انفصلت عن تدخال م

  .المضرور؟ هذا ما أتعرض له في المطلب الثاني

   الثانيالمطلب                          
  عدم احتكاك السيارة المتحركة بالمضرور                    

، ا أم سلبيادورها في الحادث الضار إيجابي حارس السيارة ثابتة مهما كان مسؤوليةإن       

، وإن ذلك يعد قرينة ال المسؤوليةام قإذ لمجرد االحتكاك المادي بالمضرور وهي تتحرك ت

 عنصري االحتكاك والحركة، لكن ماذا توافرار لثتقبل إثبات العكس، والصعوبة هنا ال ت

ا بالمضرور؟ أي انفصال يكون عليه الحال إذا ما تخلف عنصر حركة السيارة أو احتكاكه

 بين ما إذا ه هذا يذهب بعض الفقه بصدد تفريقفي 348السيارة المتحركة عن المضرور

 وما إذا لم يقع احتكاك بين ،تدخلت السيارة المتحركة تدخال ماديا واحتكاكها بجسم المضرور

 السيارة المتحركة وجسم المضرور، وهنا حسب رأي هذا الفقه فإنه في الصورة األولى

غير أنه في  ،)ج.م. ق138( عن األشياء غير الحية المسؤوليةيخضع حارس السيارة لقواعد 

ق حق أضحت ال ت،ل األشياء غير الحية الناشئة عن فعالمسؤوليةهذه الحالة وبالنسبة لقواعد 

الحماية الكافية ومصلحة المضرور في التعويض ومن ثم يجب تطبيق القانون الخاص 

  .31-88 المعدل لقانون رقم -74/15و األمر رقم بحوادث السيارات وه
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ما بين السيارة المتحركة وجسم   ما إذا لم يكن هناك احتكاك ماديأما في حالة  

 ج.م. ف124المضرور فتنطبق عليه قواعد المسؤولية عن العمل الشخصي أي طبقا للمادة 
رة في حالة  هذا ما نجد له صو،350أ حارس السيارة حيث يكلف المضرور بإثبات خط.349

السيارة المتحركة التي يمكنها أن تحدث ضررا بالشخص وهي متحركة، لكن دون أن تحتك 

أو تلمس جسمه ومع ذلك تلحق به ضررا كمثل المركبة التي تسير ثم تتوقف فجأة، مما 

يضطر معها صاحب المركبة التي كانت تسير وراءها إلى االنحراف عنها لتفادي االصطدام 

  .نب الطريقا تدهس شخصا كان يمشي بجبها، فإذا بها

إن المركبة األولى قد تدخلت في الحادث الذي سبب ضررا لذلك الشخص الذي   

 وهذا بالرغم من عدم وجود احتكاك مادي بينها وبين سيان،بجانب الطريق يمشي أو واقفا 

انية التي المضرور، إنما االحتكاك المادي بين السيارة والمضرور قد حدث بفعل السيارة الث

 في فقه البيانكانت تسير خلفها، وهذا ما يسمى بفعل المتسبب في الحادث الضار كما سبق 

 حيث أن في كل الحاالت 74/15الشريعة اإلسالمية وهذا ما نجد له معنى في األمر رقم 

 ولو كان حارسها المتسبب ،يجب االلتزام بضمان تعويض المضرور من حوادث السيارات

 .هوالفي الحادث مج

كما يمكن في هذه الحالة تصور الحادث الضار من السيارة المتحركة دون أن تحتك   

 وهذا على العموم ما يقع في بعض الحاالت والمتمثلة في الخوف الذي ،بجسم المضرور

ينتاب أحد المارة من السيارة المسرعة أو المفاجئة له، أو استعمال منبهها على حين غرة من 

 دون أن تحتك ،فقد السيطرة على نفسه فيقع على األرض ويصاب بضررالشخص المار، في

 السيارة القوي المنبعث ضوءبه السيارة المتحركة التي كانت سببا في إحداثها للضرر، وكذا 

 ويحدث أن  جيدامنها تجاه السيارة المعاكسة لها، وبالتالي تجعله ال يرى األشياء التي أمامه

 ، أو يصاب هو شخصيا بأضرار وغيرها من الصور الكثيرةيلحق بسبب ذلك ضررا بالغير

 فيها السيارة المتحركة المتسببة في الحادث جسم المضرور، إنما السيارة تلمسالتي ال 

األخرى المتصلة به اتصاال ماديا وهكذا يسأل صاحب السيارة األولى المتسببة في الضرر 

                                                 
    م ف،ق�G1382-1383ري . م) 164(ا�C��5!� �!�5دة ـ  349
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هذا موقف كثير من الفقه وبعض .351 المدنية عن حوادث المرورالمسؤوليةطبقا ألحكام 

التشريعات الحديثة من انفصال السيارة المتحركة عن المضرور فما موقف القضاء في هذا 

   المقام؟

ن في إثبات التدخل ويطلب رائهذا المجال االعتراف بدور القفي كان القضاء يرفض   

لها بعض الفقه الذي من المضرور إقامة الدليل مباشرة على تدخل السيارة في الحادث كما جع

 بين السيارة والمضرور، وقد مر القضاء ا مباشرا مادي،أشرنا إليه، إال إذا كان هناك احتكاك

  :في فرنسا من حيث التطور في هذه المسألة بمراحل ثالثة

   إلزام القضاء للمضرور بتقديم الدليل على تدخل السيارة - أوال  

ء على المضرور تقديم الدليل على تدخل السيارة  وهي المرحلة التي أوجب فيها القضا     

الحادث وقع ليال من سيارة « : قضية تتلخص وقائعها كاآلتي بصددفي الحادث، وكان ذلك

  فارتطم بشجرة، تهات عجلتلق التوقف أفكانت تسير بطريق مبللة وعند محاولة السائ

 أخرى فاجأته قاطعة فأصيب هو ومن بجانبه، فعزى السائق هذه األضرار إلى فعل سيارة

 مما تسببت في ارتطام سيارته بالشجرة وبالتالي أصابته ومن بجانبه ،بذلك عليه الطريق

بأضرار،أقام السائق دعوى طلب فيها التعويض من حارس السيارة المفاجئة له، رفضت 

المحكمة طلبه بالتعويض لعدم توافر العالقة السببية بين السيارة والضرر طبقا للمادة 

 والفعل ذاته أصدرته محكمة النقض الفرنسية طبقا للقانون ف،.م. ق1384/1

حيث اشترطت لقبول طلب تعويض السائق أن يقدم الدليل على تدخل ) 5/7/85(الجديد

 وقد طبقت محكمة النقض ذلك في كل الحوادث التي ال تثبت فيها 352السيارة في الحادث

 .وجود تالمس بين السيارة والمضرور

 لمن شأنها أن تزيده ،ذه األحكام التي تشدد فيها القضاء على المضرورغير أن ه  

إرهاقا ويصعب عليه بالتالي حتى تصور الوقائع التي يظل معظمها غير معروف ومحل 

جدل وخالف ما بين المضرور وحارس السيارة المتسببة في الحادث الضار له، وهذا ما 

 وما ،ياتها األولى قبيل ظهور الثورة الصناعية حوادث السيارات إلى بداعن المسؤوليةيعود ب

                                                 
�� �!5)- "��^ ا� ��� ـ  351�Oا� �P�4 ا� xء��v]2 اO	 �" ��v� ا� ��و�-hC�(ا� }a�5ا� - ��Dr 196.  
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 CIV. 2 ,28 mai 1986,d. 1987.160 note Groutel  ـ  352



 175 

لخطأ المدعي عليه، ثم لماذا نطبق القواعد العامة في إثباته  كان المضرور يالقيه من صعاب

 وهو – 88/31 المعدل بالقانون 74/15مع وجود القانون الخاص بذلك وخاصة األمر رقم 

الضرر بواسطة هذه السيارة األكثر اتساعا ورحابة في حماية المضرور ولو كان محدث 

  .مجهوال

  رالقضاء لمعيار اضطراب حركة المروتطبيق  -ثانيا  

 فإن القضاء قد غير من تشديده على المضرور، ،أما في المرحلة الالحقة عن األولى  

وأضحى قضاء متساهال في إثبات تدخل السيارة في الحادث فيما يتعلق بتعويض الضرر 

ترط أن يكون تدخلها له دور إيجابي في وقوع الحادث، بل  بل وأنها ال تش.353الجسماني

 وهذا ما يوصلنا إلى الفكرة التي يساءل 354يكفي أن تلعب بطريقة أو بأخرى دورا في إحداثه

التي بدأ  و، الحادث الضار تدخال سلبيعليها حارس السيارة حتى ولو كان تدخل السيارة في ا

 والتي تؤدي ،و المتحركة وهي في الحالتين سواءفيها القضاء يرى بأن السيارة المتوقفة أ

 فإذا حدث وأن نتج عن ،بسبب ذلك إلى اضطراب حركة المرور بالنسبة للمركبات أو المارة

 أو تلك المتوقفة ،اضطراب حركة المرور ضرر للغير جراء تدخل هذه السيارة المتحركة

لو لم يكن بينها وبين المضرور  و ،فإنه في كال الصورتين تعتبر السيارة متدخلة في الحادث

 به بعض محاكم الموضوع وأيدته محكمة النقض الفرنسية بأخذها ت، وهذا ما قض355احتكاك

 .356لمعيار اضطراب حركة المرور

ن حوادث عغير أن القانون الجزائري وفي كل األحوال يضمن تعويض المضرور   

الحادث سواء كان تدخال ماديا  مهما كانت الطريقة التي تدخلت بها السيارة في ،السيارات

                                                 
  :أ��4 ذ�6 ـ  353

 CIV.2,14 Décembre 1987, Gaz. Pal 21. Juin 1988, p.22, obs., F.C. 
354  - Crim, 3. Mai 1989, R.T.D.CIV.1989. 763, obs. p. Jourdan 

� ا��*���� ا��9د�� آ���sوs�!�� و%�({ آ2 ��C�(ا� �  ��� ��bP ا��)�ه2 ا�Lي أC&ا
 ا��*�ء zP�O�C ا�5*�ور/ ر �5Q�{$C ا��\5�
� TS��a أ	�&
 �sاز� T	E!" ��( ا[رض 	�ـ ��� ورد� ^� " 2O	 رد E�5 أدى إ��  . ا��\3 ا[ول C}ن ا�5*�ور رP �5C\�ن %& 	��C �a&وم ا�)��رة 

2n&�C �5\�55# ا�\� ����jا� ��ا��* �	ا�5*�ورـ و �" �Pا��ؤ #S;� ��ة ا��QS5رة ا���(ار ا���] h)�(�5ل ا�O�Gا �S(C ا���دث �	رة ��ر .  ا�)�vأ
&5��� �9ر �)��إ���Q ا�&آ��ر  -hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr 46. 

� "!E ا���ا����C�(ا� ��Oa�5ا� ��� ا���o�` أ��4 	� ذ�6 آ2 � &P:5� و:  
  ��Dr 66 -  ا�a�5{ ا�)��C -hC%�ة "!�/ د
��5&/ د�� �9ر �)� -hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr 45 -46. 

��5&/ د ـ  355�� �9ر �)� - ��Dr ،hC�(ا� }a�547 ا�  
  CIV. 2,3 Octobre 1990, Resp. CIV .Et ass. 1990 comm, 4/4 ـ  356
CIV.2,7. Nov. 1990. R.T.D.CIV.1991, p 355 note Jourdan 

��� �9ر ص  �)�� 5&أ�vر إ���Q 	� ه��� ا�a�5{ ا�)�hC �!&آ��ر  48  
 ،hP��
 	h)�G �QC �a�D و��ول �Dsد�QP وذ��O�Ci�C 6د " �Q إi أن ��G 	� أ2DG ا��;siا _\" ��(s #رة آ����G 9&دC ار ا[ول��!� �S( ��C 6وآ�ن ذ�

��\�5 ا��o�5ع 2n&�C ا�)��رة 	� ا #*�	 hP��� ا��5P E9%أ T���\�5 ا� �zو%& أآ& ذ��nw h)�G 6 ��ول �Dsد��C �QP�:ا Ts&Pدث وأ���.  
  . و��!P���Dr 388�Q -  ا�a�5{ ا�)�hC-  	���� "�5ري/ـ أ��4 د
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ذلك بعدم احتكاكها  أم كان تدخل السيارة منفصال و،ورومباشرا ما بين السيارة والمضر

 تضمن التعويض أي سواء كان تدخلها إيجابيا أو سلبيا فإن شركة التأمين ،بجسم المضرور

 .357للمضرور في المسؤولية عن حوادث السيارات

حركة والمتدخلة في الحادث، لكن ماذا يكون عليه الوضع حين هذا من جهة السيارة المت     

يكون الحادث الضار ناجما عن تدخل سيارة متوقفة أو ساكنة هذا ما أتناوله في المبحث 

  .الموالي

  

  

  المبحث الثاني
  تدخل السيارة المتوقفة في الحادث

لناجم عن كيف يمكن مساءلة الحارس لسيارة متوقفة عن الحركة في الحادث الضار ا  

  هذا التوقف ؟

لمعرفة ذلك يجدر أن نتعرض إلى ثالث حاالت غالبا ما تحدث في واقع الحوادث      

  :  ةناجمة عن فعل السيارة الساكنال

   المطلب األول
  احتكاك السيارة وهي في حالة سكون بالمضرور

  

اث كان الفقه من قبل يرى بأن األشياء المتحركة هي التي يمكن تدخلها في إحد  

 كما في حالة السيارة الساكنة أو ،الضرر، أما األشياء الساكنة فال يمكن منها حدوث الضرر

المتوقفة التي تصطدم بها سيارة أخرى، فإنه في هذه الحالة األخيرة حسب رأي هؤالء 

 عن األضرار المسؤولية عن فعل الشيء غير الحيالفقهاء بأنه ال جدوى من تطبيق قواعد 
                                                 

� 56ا��5دة  ـ  357��� %���ن ا��}�� ا���OSت ا���5�� ا�95/07��5 �x5ا� �5*P  ���&5ا� ��x5ا� ��و�x(� E!" �SsC�����C ���bار ا��o]ا �S( " ا��5دة
57� s �*Pأ ���� %���ن ا��}�  »5��Pا��*و ^Pا��95ر ��x52 ا�(�� أي د"�ى �Osد " �5a� ا� ��)�x إ]� و%�ع ��دث T� ��x5ا� E!" �Qs��و�

�*�5ن."  
  .1995 �) � 13، ا��9در P�;��C&ة ا��5G��، "&د �P� P 1995 25 ا�x5رخ 	� 07- 95أ��4 	� ذ�6 ا[�� ر3% 
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 على المسؤولية هذه س ويرون بأنه إذا تم تأسي.وادث السيارات في حالة توقفهاا حالتي تسببه

أساس الخطأ فالغالب أن يكون الخطأ صادرا من المضرور الذي هو الذي اصطدم بالسيارة 

 على أساس الضرر وتقرر المسؤوليةهذا من جهة ومن جهة أخرى إذا تم قيام هذه . المتوقفة

ذه الحماية حدود ال يمكن إطالقها حتى تشمل اصطدام المضرور فيها حماية المضرور فإن له

 حارس السيارة مسؤوليةبسيارة متوقفة، ومن جهة ثالثة يرى هذا الجانب من الفقه بأن قيام 

على فكرة المخاطر ال تتحقق إال إذا كان الضرر ناجما عن سيارة متحركة ال عن سيارة 

  .358ساكنة أو متوقفة

 عن األضرار التي المسؤوليةي قد تضاربت أحكامه فيما يخص كما أن القضاء الفرنس  

تسببها األشياء الساكنة واألشياء المتحركة حتى صدر حكم عن الدائرة المدنية لمحكمة النقض 

 عن كل األضرار الناجمة عن ذلك سواء كانت المسؤولية قرر فيه قيام 1941الفرنسية سنة 

. 360حين درج القضاء على عدم التفرقة ما بينهما، ومنذ ذلك ال359األشياء ساكنة أم متحركة

 القضاء في ذلك فرق بين ما إذا كانت السيارة المتوقفة أو الساكنة، متوقفة تماما في إال أن

  . أم كانت متوقفة أثناء السير توقفا مؤقتا بسبب اضطراب حركة المرور،مكان معين

   متوقفة في مكان ثابتالالسيارة  -أوال  

سيارة في الحادث، إذ أن فرنسي من اضطراب المرور معيارا لتدخل الجعل القضاء ال  

 إذا كان يؤدي إلى اضطراب حركة مرور السيارات، فإن األضرار الناجمة عن تدخل اتوقفه

ه الحالة فإن لقاضي  عنه، وفي هذمسؤوالالسيارة المتوقفة في الحادث يعد حارسها 

 ة يؤدي إلى اضطراب المرور أم ال يؤدي إذا كان توقف السيارمن أنهتحري الموضوع ال

، ويقدر القاضي ذلك على 361ف ما إذا كان توقفها منتظما أو غير منتظمالخبا ذذلك، وه إلى

                                                 
  ��Dr 70 - ا�a�5{ ا�)��C-hC%�ة "!�/ د ـ  358

  . و�� !P�a - ��Dr 387�Q{ ا�)�hC ا��5- "�5ري 	����/ د
  .71 ا�a�5{ ا�)�hC ص �C%�ة"!� / أ�vر إ��T د85-1941ر 	� دا�!�ز  ا�5 $�19/02/1941-  ا�&ا(�ة ا�5&���- ��\�5 ا� �z ا���D)�� ـ  359

360 - Cass. Civ. .24 février 1941 s 1941.1.201 note Esmein Dg 1941-1,85 Flout.  
-Cass. Civ. 30 octobre 1957 D. 1958. 218 note Esmein. 

  .462.  إ�Cاه�3 ا�&�G%�، ا�a�5{ ا�)�hC ص/ د، آ�5 أ�vر إ�E ذ��C  .726%�ة، ا�a�5{ ا�)�hC ص"!�/!P:5& أ��4 	� آ2 ذ�6 د�و
-Civ. 2,21 juillet 1986(3 Arrets) J.C.P 1987.11.20769. obs.G.DURRY Cazz,pall 1986.651 note F.Chabas et 1987,98. 
conc. Charbonnie. 
-CIV.2.7 octobere1987. D1987.1.R. 206.JCP.1986..IV.382. 

 ا��O5آ_، إi أن ا��S�Os 3� �5\�5ه� ��&n!� 	� ا���دث�;siا �	رة ��أن و%�ف ا�) �� 3d���C 6ـ وذ�.  

 .CIV, 2,21 juill. 1986 gaz pal.1986.2.652 note f. Chabas ـ  361
#5\� ���P�Os �!� z	�C &�rا �aدرا h)�G zرة ��2 آ��# و��G ة�nx5C �54م� � ��P��C �D%ا��x� �� �!� ا�)��رة ا�n&�5!� 	� ا���دث  	

،zP�O�أا� P 3\ا�� z� �5 ا�\��� ا�����ن و ا"�Ts�S&ت �����D وأ�\�م آ2  5 ��!P�a 1985 م ج .ق 1384/1 أو – hC�(ا� }a�55&/، د ا��� ��(�  
� �9ر ص .54- 53.  
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 وعلى سبيل ما أورده القضاء ،ضوء الظروف الواقعية للحادث، وهي كثيرة وغير محصورة

 بقية السيارات  عن أو،في أحكامه من أن وقوف السيارة التي تحجب عن المارة الرؤيا

 أو تحجب الطريق المقابل، وكذا وقوفها الذي يجبر المارة أو السيارات األخرى ،األخرى

المسار الطبيعي اآلمن لهم، وغير ذلك من صور توقف السيارة  وأعلى تغيير الطريق 

غير أنه  . عن ذلكمسؤوالالمتسببة في الحادث الضار ويعتبر حارس السيارة المتوقفة هنا 

 والرؤيا فيه واضحة فإن توقفها ال يء متوقفة توقفا صحيحا في شارع مضانت السيارةإذا ك

يعد عامال يجعل من حركة المرور مضطربة وبالتالي ال تعد السيارة هنا متدخلة في الحادث 

  .ال يسأل عن ذلك حارسها  و362الضار

 جانب الطريق  وإن كانت علىالمكان حتىأما إذا كانت السيارة المتوقفة تحجب         

 عن الضرر مسؤوالوتسببت في إحداث اضطراب حركة في المرور فإن حارسها يكون 

الذي تحدثه وفقا لمعيار اضطراب حركة المرور وهذا ما أقرته محكمة النقض وهذا إذا 

وماذا يكون عليه الحال إذا كانت السيارة متوقفة توقفا ، انت السيارة متوقفة في مكان ثابتك

  .رء السيمؤقتا أثنا

   السيارة المتوقفة خالل السير - ثانيا

خذ متوقفة مؤقتا خالل السير فإن القضاء في هذه الوضعية ال يأ أما إذا كانت السيارة  

لة توقف السيارة امعيار اضطراب حركة المرور في حب أي ،بما كان يأخذ به فيما سبق

 ، السيارة توقفا مؤقتا أثناء السيرتوقفا ثابتا، إنما يأخذ بمعيار الوضع غير العادي في توقف

وتعتبر هذه األخيرة متدخلة في الحادث، غير أن للمضرور في هذه الحالة إثبات وضع 

، وأنها بذلك تدخلت في 363السيارة المتوقفة مؤقتا في وضع غير عادي أو غير طبيعي

مدى تدخل حداث الضرر له، وللمدعي عليه أن ينفي هذا التدخل، غير أن للمحكمة أن تبين إ

  .السيارة في الحادث من عدم تدخلها

ولمعيار الوضع غير العادي أو غير الطبيعي في توقف السيارة مؤقتا أثناء السير   

 من بعض المحاكم في فرنسا نورد صورة منها على سبيل المثال ما قضت به ،صور كثيرة

 ،ر الطبيعي صاحب السيارة حيث كشفت لها ظروف الحادث عن وضع السيارة غيمسؤولية

                                                 
 .civ.2,9 Mai 1990.D.1991,p.123 note J.L. Aubert ـ  362
                                     civ.2.11 avril 1986. j. c.p 1986.11.20672 note j. f ـ  363
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وفي هذا المقام يسأل السائق الذي كان يسير بسرعة فائقة لم يتحكم فيها على السيارة حين 

 فأدى ذلك الضوء األحمرأراد التوقف ما بين حركة السيارات التي تليها إثر رؤيته إلشارة 

  .364بسيارة أخرى إلى االصطدام بسيارته

لسير، وبانتظام على الجانب المخصص في أما إذا كانت السيارة المتوقفة مؤقتا أثناء ا  

 عن مسؤوال فإن في هذه الوضعية ال يكون حارسها ،الطريق السريع لحاالت الطوارئ

 والمضرور في هذه الحالة ال يستطيع أن ارئ،ي تحدثها بسبب ذلك التوقف الطاألضرار الت

ن صور الوضع ل على أن السيارة كانت متوقفة توقفا غير عادي، وعلى كل فاألمثلة عليد

العادي وغير العادي لتوقف السيارة كثيرة وعلى القاضي في مثل هذه الحاالت وجوب 

 من إذا كانت السيارة متوقفة أثناء السير في وضعها العادي أم غير العادي، غير أنه ،التحري

أي معيار في تطور الحق نجد أن محكمة النقض الفرنسية قد وحدت بين المعيارين السابقين 

 ومعيار الوضع العادي في توقف ،وقف السيارة توقفا ثابتاتطراب حركة المرور في اض

 في الحالتين سواء كان توقف ابذلك أصبح المعيار واحد و.السيارة توقفا مؤقتا أثناء السير

  .365 أم مؤقتا هذا المعيار هو معيار اضطراب حركة المروراالسيارة توقفا ثابت

 أم توقفا ،بالسيارة المتوقفة سواء كان توقفها توقفا ثابتا فيما يتعلق بقومن كل ما س   

مؤقتا أثناء السير، نالحظ أن القضاء لم يراع الحماية فيما يخص المضرور من ذلك، خاصة 

 يقع عليه عبء إثبات تدخل السيارة في الحادث من خالل إثبات معيار التدخل سواء كان هوأن

و كان معيار الوضع غير العادي في توقف  أ،المعيار في ذلك اضطراب حركة المرور

 وهذا أمر من الصعوبة بمكان على المضرور أن يثبته وهذا ما يعرض المضرور ،السيارة

هذا ما يتعارض مع األحكام وأو ذوي حقوقه من بعده إلى أن يضيع حقهم في التعويض، 

، والسيما 366يارات  أو يماثله من القوانين الخاصة بحوادث الس74/15الواردة في األمر رقم 

ت مضمونا  الواردة في األمر المذكور، حيث أن التعويض على حوادث السيارا8المادة 

 في إحداث ا أم سلبيا إيجابيا في القانون سواء كان للسيارة دوربمقتضى االلتزام الوارد

                                                 
    civ.2.27 avril 1988, bull.civ.11 n°101 ـ  364
 civ. 2,7 Juin 1990, Resp. civ. Et ass.1990,n 290 ـ  365

�*��� أ��اره� ا����P و	� �\�ن واo` [داء "�Q!5، 	�*#  آ��# ���%�5C h!O�s � �Dآ5a �S{ ا���5��وآ�ن ذ�9C 6&د %*� ،b�� ،hP�� "!���a E ا�
��اب ��آ� ا��5ورoا Eد إ�xP 3� 6ذ� �QD%�s ا���دث [ن �	 �Q!n&s م&OC �5\�5ص / ، د"ا� ،hC�(ا� }a�5�9ر، ا� � &5��56.   

  2004- 31 ا�)�ري ر%3 %���ن ا�)�� وا��5آ�Sت ـ  366
  P�a 1985!�� 5 %���ن - 
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جد له تطبيقات في كثير من األحكام ن وهذا ما  المخاطراجتماعيةالضرر بمقتضى نظرية 

  .ضائية المتعلقة بالقضاء الجزائريالق

  

   المطلب الثاني
  عدم إحتكاك السيارة المتوقفة بالمضرور

 ،ويتمثل ذلك في تدخل السيارة المتوقفة دون أن يحدث احتكاك بينها وبين المضرور  

  . حارسها في هذا المجال؟مسؤوليةأي يكون دور السيارة هنا دورا سلبيا فما مدى 

م بصعوبة إيجاد معيار فاصل يقضي بحماية س في ذلك يتيرى الفقه بأن األمر  

إال باالعتماد على بعض ،المضرور في نطاق تطبيق القانون الخاص بحوادث السيارات

ومن ذلك يتحتم الرجوع إلى معيار اضطراب ،العناصر التي لها دخل في وقوع الحادث

ي الحادث في الحاالت حركة المرور، والتي تصلح كمعيار عام للحكم على تدخل السيارة ف

 وكذلك في انفصال السيارة الساكنة ،كون فيها انفصال السيارة المتحركة عن المضروريالتي 

عن المضرور، وفي احتكاك السيارة الساكنة بالمضرور دون تطبيق هذا المعيار في حالة ما 

ا كان  وعلى ضوء هذا المعيار فإنه إذ.367إذا كانت السيارة متحركة قد احتكت بالمضرور

سبب هذا االضطراب قد وقع بوقوف السيارة قد أدى إلى االضطراب في حركة المرور، و

، فإن السيارة المتوقفة  أو ركاب بإحدى السيارات،د المارة بأحامن السيارة المتوقفة ضرر

 والتي طبقت 368ر طبقا للحاالت الثالثة المذكورةتعتبر هي المتدخلة في الحادث الضا

ا لم تقتصر عليه قض الفرنسية معيار اضطراب حركة المرور، غير أنهبصددها محكمة الن

  .وجه تدخل السيارة في الحادث والتي هي كثيرةأ حدمنفردا بل هو أ

                                                 
�/ د ـ  367&5� �� �9ر �)�  -hC�(ا� }a�567 ص -  ا�  

 civ. 2,11 Avril 1986.J.C.P. 1986. 20672 obs. j .f. Barbieri ـ  368
	 �� �Qa ا��5�� hP��� ا�� �(P]�55 ا��C �D%����&م C$;�ة وآ�ن ذ�9C 6&د ��د]� درا��C �aر�P ��ول %�(&ه� s;�وز G��رة rوا �E!" &O9 ا��5�

� %�(& ا�)��رة ا��D%��5 ��4ا [ن ا���دث �s 2ODC }�P 3!6 ا�)��رة �  .وأr�� C;�وح، ر	*# ا��5\�5 �!� ا��zP�O ا��5&م 
��\�5 ا� �z ا�(��D�� LQCا ا��\3 وT�*�� ������C ��;�ه!T �\3 ا�����ن ا�;&P& ا����a�C �oب C��ن �� إذا آ��# ا�)�� ��s 3�i ا���دث أم �	 �!n&��  .رة 

�&م rا �QPد�Ds �Pر��C �aدرا &)�% ���\�ن ����^، و	� ���و��  �	 ^�s #آ�� ��ا���دث، � �	رة ��2 ا�)n&�C �5\�5ذ�6 %*# ا� �� z�� ا� E!"و
  .C)��رة أ�nى آ��#  TS��;C �5s	� ���Q�P ا��9�`

T. G. I. Rodez 21Fev. 1986. gaz. Pal. 1986 2,659 note f. chabas. 
 2n&�C �5\�5ا� #*% ��� ،TS��;C �D%�����اTC ا��$s �S(C �a�D5�G 2��رة oط أ�& ا��5رة إ]� ا��G �	 2j5�P �Q� �nw 3\� �	 �5\�5آ�5 %*# ا�

  .ا�)��رة 	� ا���دث
Paris 18 Mars 1986. Gaz. Pal. 1986. 1.275. 

��5&/ آ2 د�6 أ�vر إ���Q د �� �9ر �)�  -hC�(ا� }a�566 ص -  ا�.  
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عد ذلك ي ،ويرى بعض الرأي في الفقه بأن مجرد وجود المركبة في مكان الحادث  

في ذلك بحيث أنه ليس دليال على تدخلها في الحادث، غير أن الحارس المدعي عليه بإمكانه ن

 وهذا الرأي يصب في مصلحة المضرور خاصة إذا كانت . في إحداث الضررالسيارته دور

الوقائع مجهولة أو محل خالف بين الحارس للسيارة والمضرور حيث أن الشك في مثل هذه 

 لدنر لمصلحة المضرور، وهذا ما يسهل له أيضا عملية تلقيه التعويض من فساألحوال ي

إال أن هذا الرأي الفقهي .التأمين كمؤمن لديها انطالقا من فكرة التضامن االجتماعيشركات 

األخير قد جاء مخالفا لما استقرت عليه محكمة النقض الفرنسية من إلزامها للمدعي في هذه 

 وكذا من وجوب قيام عالقة ضرورية بين ،الحالة من إثباته لتدخل السيارة في الحادث

 .السيارة والضرر

ة فما إذا كان الفصل بين تواجد السيارة ووقوع الضرر، كأن كان التواجد مجرد صدأ  

 وبالتالي فال يستفيد المضرور من قاعدة أن ،كون بصدد تدخل السيارة في الحادثنحينئذ ال 

ر لمصلحته، إنما عليه أن يثبت تدخل السيارة في الحادث باإلضافة إلى ربط سالشك يف

في حالة عدم وجود تالمس بين السيارة والمضرور، وهذا ما الضرر بالسيارة، وخاصة 

أقرته محكمة النقض الفرنسية في بعض أحكامها، حيث رفضت هذه األخيرة اعتبار الحافلة 

لقاضي الموضوع في  غير أن .369متدخلة في الحادث بحيث لم يكن لها أي دور في وقوعه

وتبيان مدى تدخل السيارة في  خالل الظروف المصاحبة للحادث منهذه الحالة التحري 

 أم كانت ،إحداث الضرر من عدمه، سواء كانت السيارة المتدخلة متوقفة في مكان ثابت

 وللمضرور في هذه األحوال وخاصة في الحالة األخيرة أن يثبت ،متوقفة مؤقتا خالل السير

ضي أن يفسر في الحادث الضار الذي أصابه، وللمدعي عليه أن ينفي ذلك وللقا تدخل السيارة

 . وحمايتهإنصافهالشك إلى مصلحة المضرور، ألنه هو في األخير من تبحث العدالة عن 

 لكن كيف يمكننا حماية المضرور من حادث فتح باب السيارة ؟ هذا ما أتناوله في المطلب

  .الموالي

  المطلب الثالث

                                                 
�E!" ��Sj ا��r� ^	r{��o{C #Sار، %*# ا�OC �5\�5&م 2n&s ا���	!� 	�  ـ  369 ��	bC #�&�r2 ا��آ�ب اS%!� و	ا��� �	ة ا��آ�ب &�G و�����

  .ا���دث
- civ. 2, 10 Avril. 1991 D 1991. S.R.P. 166. 
- civ. 2 ,10 Mai. 1991 D 1991, I.R.P. 159 
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   فتح باب السيارةنتيجةالمضرور 
صابة سائقها أو أحد ركابها، كما يمكن أن يكون يمكن أن يؤدي فتح باب السيارة إلى إ  

 ،هل تعتبر السيارة في هذه الحاالت قد تدخلت في الحادثفالمضرور من ذلك هو من الغير، 

  شركة التأمين أو حارسها بتعويض األضرار الناجمة،وبالتالي مطالبة المضرور من تدخلها

  .عن ذلك ؟ وهذا ما أتعرض له تبعا

    أو أحد الركابرورالسائق المض -أوال  

 فيما بينه وبين فإذا كان المضرور من ذلك هو أحد الركاب، فإن األمر ال يختلف -1  

 ،كون بذلك بصدد حادث مرور قد تدخلت فيه السيارة وأحدثت الضررن و،الغير المضرور

 سواء ،والن عن ذلك بمجرد تدخل السيارة في الحادثؤومن ثم يكون حارسها أو مؤمنها مس

ها  ومن ذلك يضمن مؤمن،خالل صعودهم فيها أو هبوطهم منها وجود الركاب بها، أو أثناء

  . من األمر المذكور8تعويض المضرور وفقا للمادة 

أما إذا كان المتضرر من فتح باب السيارة هو السائق للسيارة ذاته ومن ذلك  -2  

  : نتصور حالتين

باب السيارة قد وقع للسائق لها  إذا كان الحادث الضار من فتح : الحالة األولىـ   

لة يتحمل ا أو خالل صعوده من باب السيارة، فإن السائق في هذه الح،وحده أثناء هبوطه

، إنما اإللزاميعبء الضرر الذي أصابه، حيث ال يشمل هذا النوع من األضرار التأمين 

تمسك بتدخل للسائق أن يؤمن من ذلك بواسطة التأمين االختياري، ومن ثم فال يجوز له ال

  .370اإللزاميسيارته في الحادث الذي يقع بدعوى االستفادة من التأمين 

 وهي التي يصاب فيها السائق نتيجة ارتطام الباب بسيارة أخرى، :لثانيةاالحالة  ـ  

فإن السائق هنا يعد من الغير الذي أصابه ضرر، وبالتالي يحق له المطالبة بالتعويض من 

 اإللزامي، من األمر المذكور حيث يشمله التأمين 8/2قا للمادة مؤمن السيارة األخرى، وف

وبالتالي ضمان التعويض له في مثل هذه الحالة، لكن إذا ثبت خطأ السائق في مثل ذلك فإن 

 إما أن ينقص له من مبلغ التعويض المقرر أو المحدد له أو حرمانه من مبلغ ،ذلك لمن شأنه

 من األمر 13هو ما نصت عنه المادة و . 371 حدوثهالتعويض كلية إذا كان هو السبب في

                                                 
 civ. 2,19 Nov. 1986 Gaz. P b, 13 Mars 1987, p. 3 note F. Chabas ـ  370

� ا[�� ر%3 14-13ا��5اد  ـ  371� 74/15  
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إذا حمل سائق لمركبة جزء من المسؤولية عن جميع « اـ حيث جاء فيه74/15رقم 

 التالية فإن التعويض الممنوح له يخفض المادةاألخطاء ما عدا األخطاء المشار إليها في 

لة العجز الدائم المعادل بنسبة الحصة المعادلة للمسئولية التي وضعت على عاتقه إال في حا

  .372» فأكثر وال يسري هذا التخفيض على ذوي حقوقه في حالة الوفاة% 50ل 

   الغير المضرور من حادث فتح باب السيارة -ثانيا  

، ونذكر في لمارة أو راكب دراجة أو سيارة والغير هنا عامة قد يكون أحد ا    

  .هذا الشأن الحاالت التالية

كون السائق فيها هو من فتح الباب، فإن حدث ذلك فإننا نكون وي : الحالة األولىـ   

  : غير أن ذلك يتصور من أحد فرضين وهما،أمام تدخل السيارة في الحادث الضار

 وما فتح باب ،فرض احتكاك السيارة المتحركة بالمضرور كما سبق إلى ذلك الكالم -1     

لى حارسها وعليه االلتزام بضمان  تقع عالمسؤولية ومن ثم فإن ،السيارة إال جزء منها

  . من األمر المذكور8 وفقا للمادة ،التعويض للمضرور

فرض احتكاك السيارة الساكنة بالمضرور، فحين يكون بابها مفتوحا ويحتك به  -2   

 إثر تهمسؤولي فإن للمضرور الحق في مطالبة حارس السيارة بالتعويض لقيام ،المضرور

وهذا ما سبق  ا غير العادي في ترك بابها مفتوحوضعهاراء تدخل السيارة في الحادث ج

   .أيضا أن تطرقنا إليه

 ويلحق بالغير ضررا جراء ،وهي التي يفتح فيها أحد الركاب باب السيارة : الحالة الثانيةـ 

الحراسة  تجزئة ن السيارة كتلة واحدة ال يمكن تجزئتها ومن ثم ال يمكن، حيث أ373ذلك

للمادة األولى فقرة أولى من األمر المذكور فإن التأمين عليها يكون  وعليه وطبقا ،عليها

 السيارة للغير ففي هذه الحالة بالضبط فإن 374 وهذا ليغطي األضرار التي تسببها هذهإلزاميا،

 ويعتبر ذلك حادث مرور ،التأمين اإللزامي يغطي الضرر الناجم عند فتح باب السيارة

 القائد لها أو حارسها ومؤمنها مسؤولية وبذلك تقوم ،رورتدخلت فيه السيارة واحتكت بالمض

                                                 
� %���ن 4: ا�C��5!� �!�5دة ـ  372� 5 ��!P�a 1985  
2 ���� رP�a 1985 3%!�� 5و��� ا��اآ� إذا 	�` �Cب ا�)��رة وهLا %r 2S&ور %���ن T�DC(5x إ�E ا���ل ذه� zOC ا� ـ  373C��5أن 74/15 ا� ��� 

��T إC i � إ�o	� 	� ا��]���، د�P i ري�SaYا ���� ]3 	~ن ا��}�� �9ر، ا�a�5{ ا�)�hC، / ا��اآ� i ه� ��C(& �!)��رة و ��C iر�QG و ��(� &5��
  .73ص 

 .civ. 2 Mai 1968, GAZ. PAJ, 1968 z p. 102 ـ  374
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 تهمسؤوليومن ذلك فإن للمؤمن الحق في الرجوع على الراكب بما يعادل . قبل المضرور

 مع الحارس في حادث فتح باب السيارة الضار تهمسؤوليثبتت  إذا ،عن وقوع الضرر

ي كل المتضررين من حوادث فتح على السيارة يغطاإللزامي  وللتذكير فإن التأمين .بالغير

باستثناء السائق المصاب نتيجة فتحه لباب السيارة دونما تدخل من مركبة .  م8/1األبواب 

  . من األمر المذكور13أخرى مؤمن عليها م 

 المدنية في حوادث السيارات قد المسؤوليةيجدر أن نالحظ في األخير بأن تطور  و  

 الذي يريده من الحماية نسبيا، أما فلحالي إلى المصاوصلت بالمضرور وحمايته في الوقت ا

الحماية المطلقة فال يمكن تحقيقها إذ السيارة آلة خطرة بما تحمله هذه الكلمة من معنى حيث 

غير أن  .يحتمل منها أن تحدث أضرارا في أي وقت إذا لم يصاحب ذلك الحرص واالنتباه

 وانطالقا من فكرة التضامن االجتماعي ف جهود كل من الفقه والقضاء وكذا التشريعتتكا

 ،، وذلك بااللتزام بضمان تعويض المضرور في كل الحاالتالمسؤوليةالقائمة عليها هذه 

 ، حتى ولو كان تدخل السيارة في الحادث الضار سلبيا،74/15وهذا ما ذهب إليه األمر رقم 

جزائري في حماية وحتى ولو كان الحارس للسيارة ظل مجهوال، وبذلك توسع المشرع ال

 معد قانونيا وملزما وتلقائيا وفق ملحق االمضرور وضمن له مبلغ التعويض وجعله محدد

 وهذا ما طبقه القضاء في كثير ،88/31 والمعدل بالقانون رقم 74/15لذلك في األمر رقم 

 وكذا التعويض الحاصل أي المحدد للمضرور المسؤوليةمن الحاالت غير أن أساس هذه 

قى غير كافين كما سبق في ذلك وأن تعرضت إليها في األساس من ضرورة قيامها منها يب

 ومن فكرة الخطأ ي واحد، يستمد من فكرة الضمان كأساس احتياطمزدوجعلى أساس 

  .كأساس أصلي، باإلضافة إلى الرفع من مبلغ تعويض المضرور أو ذويه من بعده

من الفقه اإلسالمي فيما يخص  أن يتفق مع جانب كبير -74/15ويكاد األمر رقم   

 في تدخل السيارة المتوقفة أو الساكنة المسؤوليةحوادث السيارات لو أن هذا األخير قد أقر ب

 ،سواء كان المتصلة اتصاال مباشرا بالمضرور أو المنفصلة عنه، كما لو أن األمر المذكور

تضمن الخطأ كأساس  عن حوادث السيارات على أساس مزدوج واحد يالمسؤوليةكان قد أقام 

 وعليه فما مدى المسؤولية . والضمان كأساس احتياطي على ضوء ما سبق الكالم عنهيأصل

 عن تدخل السيارة في الحادث وفق الفقه اإلسالمي ؟
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  لمبحث الثالثا
  في الفقه اإلسالميمدى المسؤولية عن تدخل السيارة 

 بمجرد تدخل السيارة  تقوم  عن حوادث السياراتالمسؤوليةيرى الفقه اإلسالمي بأن      

في الحادث تدخال إيجابيا مباشرا، ويترتب على ذلك التدخل الضرر، ومن ذلك يمكن 

  :  عن حوادث السيارات في الشروط اآلتية وهيالمسؤوليةاستخالص شروط تحقق هذه 

   . تدخل السيارة في الحادث-1  

   .يجابياأن يكون تدخل السيارة في الحادث إ -2  

أن يكون تدخل السيارة اإليجابي في الحادث مباشرا، فإذا توافرت هذه الشروط  -3  

كان وقوع الضرر من السيارة مباشرة، وهذا ما يترتب عنه تطبيق القواعد الخاصة بضمان 

 وهذا دون ، وبالتالي مساءلة قائد السيارة أو حارسها باعتباره مباشرا للضرر،التعويض
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، ولمزيد من توضيح ذلك 375رو إثباته في جانبه من قبل المضروة الخطأ أتداد بفكرعاال

  :يجدر إلى أن أتعرض إلى تلك الشروط في المطالب التالية

   المطلب األول
  تدخل السيارة في الحادث تدخال إيجابيا

       لكي تترتب المسؤولية المدنية في فقه الشريعة اإلسالمية ، ينبغي أن تتدخل السيارة 

  .الحادث الضار ، و أن يكون ثانيا هذا التدخل تدخال إيجابيا في 

   تدخل السيارة في الحادث ـ أوال

 ،المسؤوليةما لم تتدخل السيارة في الحادث والضرر فال نكون بصدد البحث عن   

 عنها، وقد عرف المسؤولوبالتالي فال التزام بضمان التعويض بالنسبة لقائدها أو الحارس 

ي ما عرفه الفقه المعاصر من أن تدخل السيارة قد يكون تدخال وهي في حالة الفقه اإلسالم

سيرها في الحادث وبالتالي احتكاكها وجسم المضرور احتكاكا ماديا ومباشرا سواء كان 

 عن أكثر من تصادم سيارة واحدة ا أو كان الحادث الضار ناتج،بواسطة السيارة الواحدة

إذ ليس  .مباشر الضرر وكذا المتسبب في الضرربسالمي متحركة وهذا ما يسمى بالفقه اإل

بالضرورة أن يكون الضرر قد حدث مباشرة من السيارة نفسها عن طريق احتكاكها 

 بل قد يكون الضرر ناجما عن تطاير جزء من السيارة أو إطار ،واتصالها ماديا بالمضرور

  .منها

 المسؤوليةالقواعد التي تحكم طبقا للفقه المعاصر وكذلك التشريعات الخاصة بو لكن   

المدنية في حوادث السيارات ومنها التشريع الجزائري في األمر المذكور نجده يعتبر ذلك 

 نجم عن تدخل السيارة في الحادث تدخال ماديا ومباشرا عن ،ا من حوادث المرورثحاد

تجزئة كن مطريق احتكاك ذلك الجزء المتطاير، والذي هو كالسيارة كلها ومن ثم فال ي

 عن فتح المسؤوليةكما سبق أن عرفنا في   بل الحراسة عليها كل متكامل،حراسة السيارة

  .باب السيارة حتى وإن كان تدخل السيارة في الحادث الضار تدخال سلبيا

   التدخل اإليجابي للسيارة ـ ثانيا  

                                                 
� 8T وGi��5 ا��5دة 88/31 ا�O5&ل ����Cن ر%3 74/15و هLا �� ورد 	� �*�5ن ا[�� ر%3  ـ  375   



 187 

ا ورد تدخل أن يكون تدخال إيجابيا على خالف مالغير أن الفقه اإلسالمي يشترط في   

 في ا سلبي تقام حتى وإن كان للسيارة دخالالمسؤولية  أن من،في مضمون األمر المذكور

كان إحداث الضرر، بينما ال يتحقق االلتزام بضمان التعويض في تدخل السيارة إال إذا 

 للحادث أي بتوافر عالقة السببية بين السيارة والضرر، وتوافر نتجاتدخلها إيجابيا وفعاال وم

 ،376ترك تقديرها لقاضي الموضوعيهي مسألة واقع   السببية بين السيارة والضررعالقة

وفي ذلك فقد يتساهل القضاء بافتراضية تدخل السيارة اإليجابي ما لم يثبت قائد السيارة 

ذا ثبت قائد السيارة أو حارسها بأن فإ أي هو افتراض قابل إلثبات العكس،  ،عكس ذلك

  . 377 عن الضررمسؤواليجابيا بل تدخال سلبيا وبالتالي فال يعد تدخلها في الحادث لم يكن إ

أو غير أن تدخل السيارة في الحادث يتحقق سواء كانت السيارة متحركة أم ثابتة   

ساكنة على ما أوردناه في السابق و كذلك ما يراه فقهاء الحنابلة الذين ال يشترطون أن يكون 

حتكاكها بالمضرور إيجابيا، بل يمكن أن يتحقق الفعل الذي تحققت معه مباشرة السيارة وا

  .كان تدخلها في إحداث الضرر سلبياذلك حتى ولو 

  المطلب الثاني
  التدخل المباشر للسيارة في إحداث الضرر

كما سبق وأن تطرقنا إليه .  احتكاك السيارة بالمضرور واتصالها به اتصاال مادياأي      

 بين السيارة والضرر الذي أنتجه حادث تدخل هذه  بحيث ال يفصل-74/15وفق األمر رقم 

 دور حد د لو وجد هذا الفعل اآلخر لكان دور هذه السيارة يقف عن،السيارة فعل آخر

 أي عدم احتكاك السيارة المتحركة بجسم المضرور، ويكون بالتالي دور .المتسبب فقط

خلها قد احتكت والمست  حيث بتد ،السيارة المتحركة هي األخرى الفاعلة المباشرة للضرر

جسم المضرور مالمسة مادية مباشرة، ولذلك يعتبر التدخل المباشر للسيارة في الفقه 

 والتسبب، إذ لو تدخلت السيارة في الحادث ةل الذي يبين لنا بين المباشرفصاإلسالمي هو ال

ا كنا  لم، هناك فاصل بينه وبين تدخل السيارة كان ولكن،وترتب على تدخلها حدوث الضرر

 وبالتالي يقتصر دور هذه األخيرة فقط على دور التسبب في ،بصدد المباشرة بالنسبة للسيارة

                                                 
� ��ادث ا�)��رات- إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2. د ـ  376" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C ا�5!�:م hC�(ا� }a�5ا�   - ��Dr 41   

  27.  ا�O&د ا����j ا�) � ا���j�� ص-  �;!� ا����ق-  ���ل ا��9�5د �v�S5C ا�*�ر 	� ��ادث ا�)��رات-إ�Cاه�3 ا�&�G%�. ـ و آ6�L د
�� LP ـ  377�Qا� �	ذ�6  Eر إ��vأ ،i�O	و ��C�;Pإ bn&s إ�&اث ا�*�ر �	رة ��2 ا�)n&�s ��� h���P ن ا�*�5ن{C ا���ل �	 ��D ء ا���Q�	 3 /ده��اه�Cإ 

� "!E ا���ا����C�(ا� ��Oa�5ا� ��� ��ادث ا�)��رات ا�&�G%� 	� آ2 " 3a� ا�*� ا� zP�O�C 436- 42.  ص ا�5!�:م�Lة  وآ�v�S5C ا�*�ر   ا��9�5د
  ��Dr 27 	� ��ادث ا�)��رات 
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 مباشرا له، غير أن هذا القائد أو هذا و ليسالحادث الضار وكان قائدها متسببا في الضرر 

 وفقا لنظرية ثبوت الخطأ في جانبه في الفقه مسؤوالالحارس لهذه السيارة يكون 

 والسيما المادة 74/15 وفقا لنظرية الضمان وفقا لألمر رقم مسؤوال كما يكون ،378اإلسالمي

وغالبا ما يثار في الحقيقة هذا األمر كما سبق وأن تعرضنا له وفق التشريع الحديث .  منه8

 بالنسبة لحوادث التصادم بين أكثر من سيارة واحدة، حيث و ذلكالخاص بحوادث السيارات، 

دث الذي يترتب عنه ضررا، وفي هذا المجال يتحتم تحديد دور كل تشتركن في وقوع الحا

من السيارات المتصادمة لمعرفة من باشر منها الحادث ومن اقتصر دورها على مجرد 

  .التسبب

 التدخل يثبت في حق كل سيارة قد اشتركت  أنولقد سبق أن عرفنا في هذا الشأن من  

ئد ألي سيارة من تلك السيارات المشتركة في الحادث الضار ماديا، وبالتالي فإن كل قا

 عن الضرر الذي أحدثه مسؤوالوالمتصادمة والتي نتج عن تصادمها أضرارا للغير، يكون 

بصفته حارسا على سيارته، ويجوز للمضرور من أجل استفاء حقه في التعويض أو ذوي 

 كانت السيارة ن يطالب أي حارس ألي واحدة من هذه السيارات، حتى ولو، أحقوقه من بعده

العائد فيها المضرور على حارسها للمطالبة بالتعويض لم تكن هي السيارة التي أوقعت 

 وبهذا ،الضرر ويعتبر حادث المرور في هذه الحالة حادث مرور واحد ال يقبل التجزئة

 منه، حيث يستمد هذا األمر االلتزام بضمان 11 السيما المادة 74/15المعنى نص األمر رقم 

  .ض المضرور من أساس اجتماعية المخاطر أي الضمانتعوي

 قسم االلتزام بضمان التعويض إلى عندماره الفقه اإلسالمي و أعتقد أن ذلك ما أق  

 على حوادث السيارات هي فكرة الضمان إذا كان تدخل السيارة المسؤوليةفكرتين تقوم عليها 

لخطأ المفترض من جهة أخرى إذا في الحادث تدخال إيجابيا وفعاال ومباشرا، وتقوم على ا

كان الحادث المرتكب للفعل الضار ناجما عن دور التسبب فقط وبالتالي فإن الحارس 

  . ويضمن بذلك التعويض للمضرورمسؤوالالمتسبب يكون 

لكن ماذا يكون عليه الشأن في حالة ما إذا كانت مباشرة السيارة للضرر ماديا يرجع  و     

 عن السيارة وقائدها ؟ ذلك ما يسمى في الفقه اإلسالمي بالمباشرة في ذلك إلى سبب أجنبي

                                                 
� ا��Sب ا[ول a{ أ�Gس %��م ا�x(5و��� ار ـ  378� ���j29 ا�Dا� �	 ���jا� ��S5ا� �� ���jا� �!�� ا���S            و	h ا� �P�4 ا��o�5"�� 	� ا�5�.  
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 أو ما يسمى في الفقه المعاصر باحتكاك السيارة المتحركة ماديا بالمضرور بسبب ،الملجئة

و هذا ما أتعرض تصادمها مع سيارة أخرى كانت هي السبب في تدخل السيارة تدخال ماديا 

  .له في المطلب التالي

  لثالمطلب الثا 
  دث السيارات المباشرة الملجئة عن حوا

 والمتسبب فيه أن ،ن القاعدة في الفقه اإلسالمي تقتضي عند اجتماع مباشر الضررإ  

 ولتقريب ذلك نورد المثال ،يتعلق الضمان بالمباشر للضرر كقاعدة عامة دون المتسبب فيه

 ،تحت عجالتها فدهسته آخر نحو سيارة أثناء سيرها، فسقط ا دفع شخصاالتالي، لو أن شخص

فإن السيارة في هذه الحالة هي التي باشرت الضرر من الوجهة المادية فطبقا لهذه النظرية 

 السيارة باعتباره مباشرا دون مساءلة الشخص الدافع والمتسبب قائد تقع على المسؤوليةأن 

د من هذه القاعدة إال أن الفقه اإلسالمي قد قي، في مباشرة السيارة للضرر من الوجهة المادية

  : في مثل هذه الحالة بقيود عدة منها

 مشتركا مع مسؤوالن المتسبب في تدخل السيارة وإحداثها للضرر المادي، ال يكون      إ

حارس السيارة أو قائدها المباشر، إال إذا كان المسبب هو السبب الوحيد في تدخل السيارة 

 بالتعويض إزاء المضرور إذا كان الضرر نامضرور، لكن يكون كالهما ملتزمواحتكاكها بال

  .379ا في إحداثهمجاء نتيجة اشتراكه

أي تدخل السيارة في الحادث (أما إذا كان الفعل المباشر مبنيا على السبب وناشئا عنه  

واحتكاكها بجسم المضرور ناجما عن المتسبب فيه سواء كان شخصا أو كانت سيارة أخرى، 

 على قائد السيارة مسؤولية وال مسؤوال هو الذي يكون فإن المتسبب في الحادث الضار

ولين إزاء ؤ والمباشر كانا مسالمتحركة المحتكة بالمضرور، أما إذا اشترك كل من المتسبب

  .380ها تعويضمالمضرور ويلزمه

ولتحميل حارس السيارة تعويض المضرور نتيجة مباشرة السيارة للضرر واحتكاكها      

 أي من ،إلسالمي يجب أن يكون مباشرة السيارة للضرر مباشرة ذاتيةفإنه وفقا للفقه ا، به
                                                 

�� ص-  ا�a�5{ ا�)�hC–"!� ا��D�^  ـ  379bGYا T�Dا� �	83.  ا�*�5ن   
   36 ا��9�5د �v�S5C ا�*�ر 	� ��ادث ا�)��رات ص  ا�a�5{ ا�)�hC-  أ�C ا�!�2 ،�ا�&�G%إ�Cاه�3 / ـ د
  52.  ص-  ا�5!�:م zP�O�C ا�*�ر "� ��ادث ا�)��رات  أ�C ا�!�2 ، ا�a�5{ ا�)�hC ، ا�&�G%�إ�Cاه�3/ـ د

  85.  ص -  ا�a�5{ ا�)�hC- "!� ا��D�^ ـ  380
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 ماديا ومباشرا ومستقال عن غيره من فعل واحتكاك السيارة وتدخلها في الحادث الضار تدخال

يتحقق ذلك فيما إذا كانت السيارة هي السبب الوحيد في الحادث، أما إذا وجد إلى  و. األسباب

حري وتبيان ما إذا كان تدخل السيارة ومباشرتها للضرر قد تم جانبها أسباب أخرى فيجب الت

 ذاتيا ومستقال عن هذه األسباب أم جاء نتيجة فعل آخر ألجأ السيارة إلى مباشرة  وتلقائيا

كون بصدد مسؤولية القائد للسيارة المحدثة للضرر وعليه يكون نوفي هذا الصدد ال . الحادث

ا اشتركا معا في وقوع الحادث، حينئذ يكون للمضرور  عن ذلك إال إذالمسؤولالمتسبب هو 

أو ذوي حقوقه من بعده جواز مطالبة أي منهما في التعويض، ويكون لمن دفع التعويض إلى 

المضرور حق الرجوع بما دفعه من تعويض على المشترك معه في إحداث الضرر، وهذا ما 

رجوع المؤمن بما يدفعه من تعرضت له سابقا وكذا ما يعرفه الفقه الحديث في شأن حق 

 عن الضرر في بعض الحاالت الناجمة عن حوادث السيارات المسؤولتعويض على 

والمنصوص عليها على سبيل االستثناء في التنظيم القانوني للتأمين اإللزامي عن حوادث 

 و السؤال الذي يطرح عن مدى وجوب التنظيم القانوني للتأمين من المسؤولية عن .السيارات

  : وادث السيارات ؟ ذلك ما أتناوله في الفصل الموالي ح
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  الفصل الثالث
  التنظيم القانوني للتأمين اإللزامي من المسؤولية عن حوادث السيارات

 ينبغي أن السيارة جراء تدخل هذه ،لكي يتقاضى المضرور أو ذوي حقوقه التعويض  

ير وفقا للفقرة األولى من المادة األولى من األمر رقم يكون مؤمنا عليها قبل انطالقها في الس

74/15.  

وقبل التطرق إلى األضرار التي يغطيها التأمين اإللزامي، يجدر في البداية أن     

أتعرض إلى التأمين اإللزامي على حوادث السيارات ومجاالته، وكذا إلى التزام المؤمن 

  : ين المواليينبتعويض الضحايا أو ذوي حقوقهم وذلك في المبحث

  مبحث األولال
  التأمين اإللزامي عن حوادث السيارات

تدخل المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الحديثة وجعل التأمين من المسؤولية   

المدنية عن حوادث السيارات والمركبات إلزاميا، حيث تنص الفقرة األولى من المادة األولى 

كبة ملزم باالكتتاب في عقد تأمين يغطي األضرار  مالك مركل«  أن ى عل74/15من األمر 

وإلزامية التأمين في هذه  .381»التي تسببها تلك المركبة للغير وذلك قبل إطالقها في السير

المادة تحقق نوع من الحماية للمضرور من حوادث السيارات، وبذلك يلتزم المؤمن بضمان 

ن المسؤول عن الضرر، وعليه ة مءتعويض المضرور منها، وألن المؤمن يكون أكثر مال

فال يخشى من عدم إستفائه لحقه في التعويض أو ذوي حقوقه، بسبب إعسار المسؤول عن 

الحادث، ونظرا ألهمية التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات، فقد تعرض له المشرع 

 الجزائري في تنظيم قانوني خاص نص عليه في كل من األمر المذكور المعدل والمتمم

 ، وعليه فما التأمين على 95/07383 وكذلك في قانون التأمين رقم 382 88/31بقانون رقم 
                                                 

�� ر%3  ـ ا 381]74/15 ���� ��ادث ا��5ور ا��9در  ، ا�C h!O�5~�:ا��� ا��}" zP�O��4م ا� C"&د 30/01/1974و ��5Gة ا��&P�;1974 �) � 15 ا�  
P!:م ���6 ا��5آ�S ا���� �C~Cام "�& «  � � ،T�� s � ا���Dة ا[و�E!" E أن186 وGi��5 ا��5دة 2004-31ـ ا�����ن ا�)�� وا��5آ�Sت ا�)�ري ر3% 

�s��s ��ا� ��ا�5&� ��و�x(5ا� ���P ���{s �QSS(C ��ا� �Pوا��5د �P&(;ار ا��o]ا � "!�T أو "!E أي ��(: ��Q أو "!�a�5C �Q�)�G E ا���ا��� ا� �	Lة "
�Pا�)�ر ��C�Oا� �Pر�Q5;ا� �oأرا �	25 O��C �Q� �n�5ا� ���
 ا��5آ�S وذ�6 �&ى �Qaت ا��}L�5ل هO�Gا.  

   .P�a 1985!�� 5ـ ا�����ن ا���D)� ا��9در 	� 
  .1988 �) � 29 ا�;�P&ة ا��5G�� "&د – P�a 1988!�� 19 ا��5ا	h �ـ 1408 ذو ا��;� "�م 5 ا�x5رخ 	� 88/31%3 ا�����ن ر ـ  382
�� �ت �P� P 1995 25 ا��5ا	h �ـ �SOv 1415ن 23 ا�x5رخ 	� 95/07أ�� ر%3  ـ  383{���C h!O�P – "&د ��5Gة ا��&P�;13ا� � G 1995 ل و&O5و ا� ،

، d�� أن ا��5اد ا�L5آ�رة 	� هLا ا��Q!5$P 3� ��S ا��2P&O، ا�;�P&ة ا��5G��، "&د   2006	�Sا�P 20 ا�x5رخ 	� 06 – 04ا��a�5C 35�5 %���ن ر3% 
 .2006  ، ا�) � 15
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حوادث السيارات وما طبيعته ومزاياه، هذا ما أتناوله في المطالب التالية قبل أن أتعرض إلى 

  .السيارة أو المركبة موضوع التأمين اإللزامي

  المطلب األول
  طبيعة التأمين اإللزامي 

 والمتعلق بالتأمين والسيما في مادته 95/07 الجزائري في األمر رقم يذكر المشرع  

، 384 من القانون المدني620األولى بأن هذا األمر يعد قانونا خاصا وذلك في مفهوم المادة 

 من القانون المدني الجزائري قد أوردت تعريف للتأمين نصت 612باإلضافة إلى أن المادة 

 المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى المؤمن له أو الغير التأمين عقد يلتزم« فيه على أن

المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أداء مالي في حالة 

تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أي دفوع مالية أخرى يؤديها المؤمن 

 المشار إليها آنفا قد ألزمت كل مالك كما أن الفقرة األولى من المادة األولى .385»للمؤمن

مركبة باالكتتاب في عقد التأمين والغاية من ذلك هي تغطية األضرار الناجمة عن هذه 

  .المركبات وذلك قبل إطالق هذه األخيرة في السير

خيار فيه للمؤمن  ويتضح من ذلك أن نظام التأمين عن حوادث السيارات هو نظام ال  

رار التي قد تنجم عنها، ومن ثم فهو مجبر على إبرام عقد التأمين له على سيارته عن األض

، وال 386مع المؤمن، ومن ثم فإن هذه القواعد القانونية هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام 

يمكن التنصل منها مهما كانت األسباب في جميع األحوال، وال االتفاق على ما يخالف ذلك، 

ة ويسار صاحب السيارة، كما ال يغنى عنها أي ءما كانت مالكما ال يمكن اإلعفاء منها مه

، غير أن سيارات الدولة مستثناة من ذلك وفق المادة الثانية من األمر رقم 387ضمانات أخرى

                                                                                                                                                             
� : ـ أ��4�sرات ا��5د��(��C ��!O�5ا� ��ا�5&� ��و�x(5ا� ��P �5�	190 -191 3%ر ��� ا[� 95/07.  

 6�Lه & د: ـ أ��4 آ	س، � hC�(ا� }a�56 ص 48 ص ا��Lو آ ،�Q�!P ��  .56 و 
� م620ا��5دة  ـ  384�� �oY�C	� إ�E ا[�\�م ا��� �Q 5*�P هLا ا�����ن«ج .  ��  »s 34 ا���ا��� ا����r "�& ا��}
  :ا���DP�Oت ا�L5آ�رة 	� ا��5اa{ ا������: أ��4 	�  ـ  385
� �nوف، ا��}�� �ت ا����r 	� ا��$�P{ ا�;:ا(�ي، ا�;/ ـ دC ا��زاق &S" ردآ�ل، ا�;:ا(�، ص �OS�� ،�j��jا� �OS�:ء ا[ّول، ا��}��ـ �ت ا��P��S، ا�
11  - 12�Q�!P �� . و 

�P&ف ا��v &5ا�����ن وا��*�ء: ـ أ� �	 ������ر��- أ�\�م ا��} �Gن ا���ه�ة :  درا�(� �OS��86/1987 ��Dr 16 .  
   .983 ص  ،656ـ أ�S" &5& ا��زاق ا�) �Qري، ا��G��،  ا�a�5{ ا�)�hC، 	��ة 

�  ـ  386�sر%3 191- 190أ��4 ا��5د ���� %���ن ا��}� 95/07.  
� ا�x(5و��� "� ��ادث ا�)��رات �{ درا�G � �4م r &وق ـ  387�� ا�SaYري �����ر��ا�*�5ن OG& واr^، ا��} �Gدرا  ��5��Oا� �OS� 1963 ا�5

   .��Dr 22 ا���ه�ة 
� �nوف، ا��}�� �ت ا����r، ا��5/ ـ دC ا��زاق &S" ص ،hC�(ا� }a218 – 221.  
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، إذ هو يتعلق 388ويعتبر عقد التأمين من العقود ذات االعتبار العيني    .74/15

 يغطي كل األضرار التي تترتب على  ومن ثم فهو،باألضرار التي تنتج عن استعمال السيارة

 تساق من طرف مالكها أو تتدخل السيارة في الحادث دونما النظر إلى قائدها وسواء كان

 كما سبق أن تطرقت لها في مجال حراستها، ، أو بغير رضائه،غيره وسواء كانت برضائه

ة ولو كان الذي فإذا ثبتت مسؤولية قائد السيارة المقادة فإن التأمين يغطي هذه المسؤولي

 ولو كان بدون رضائه أو بدون إرادته كما في حالة السارق أو الغاصب ،يقودها غير مالكها

 وألن هذا ،لها، وألن التأمين اإللزامي يتعلق بحوادث السيارات، وما ينجر عنها من أضرار

لتأمين التنظيم جاء به المشرع لحماية المضرور واستفاء حقه في التعويض، ومن طبيعة هذا ا

 وهذا ما جاء في نص ،أنه ينتقل ويظل باقيا على السيارة إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر

 بأنه في حالة وفاة المؤمن 88/31 المعدل والمتمم بقانون رقم 74/15 من األمر رقم 6المادة 

له أو بيع المركبة يستمر أثر التأمين بحكم القانون لصالح الوارث أو المشتري إلى حين 

 منه، 25، والسيما المادة 95/07من األمر رقم   .25-24انقضاء عقد التأمين طبقا للمادتين 

حيث أن المشتري يستفيد من عقد تأمين السيارة المشتراة حتى انتهاء مدة العقد بشرط إعالم 

، وفي هذا 390، وكذا الحال إذا انتقلت ملكية السيارة إلى الورثة389 يوما30المؤمن خالل 

من المقرر " بأنه 20/12/1989391 المحكمة العليا في قرار صادر عنها بتاريخ الصدد قضت

قانونا أن المشتري يستفيد من عقد تأمين السيارة المشتراة حتى انتهاء عقد التأمين بشرط 

                                                 
�{ د ـ  388 ^v�\�5د ا��� &5��� ا�)��رات- OG& ا�)O�S" && ا��زاق/ ��{s  -��!5Oت ا����S�� 	� �Q5aر�P -  ا[�rل ا�O!5�� وا�����} درا�G �Gق ا��{ 

#P�\ا�5��&ة ودو�� ا� ��C�Oرات ا���Yوا ��C�O�9 ا�� - Eا[و� �OS���رات ا�C�O�-  دار ا��!19893 ا�Yا � -�Cد  - ��Dr 254.  
� �nوف، ا��}�� �ت ا����r 	� ا��$�P{ ا�;:ا(�ي، ا�;:ء ا[ّول، ا��}�� �ت ا��P�S، ا���OS ا��j��j، / ـ دC ا��زاق &S"2006 ،�)ردآ�ل، ا�;:ا �OS�� ،

  . و �� !P�7�Qص 
� ا[�� ر%3 25 ا��5دة  ـ 389� 95/07� s :»�!" ����D� �����% �Q(&ة ا�5$��ي ��E ا���Qء ا�C &�O$�ط أن OP!3 إذا ا���!# �!\�� G��رة ��، P)��5 ا��}

�&ة أ%�9ه�  �	 ��x530ا����� وP&	{ ز�Pدة ا��)� ا� h��(5	� ���� �Ds%3 ا���P .  
 2aأ �	�9ح ا�5$��ي P 3� ـ ) 30(ـ وإذاC ر&�P �	�o{ %)� إ	د T�!" �;P رة��5!6 ا�)s �Pر�s ���� اC�&اء �P5% E!" ���5aYا��)� ا ��  �9P أن

  .���s هLا ا�&	{ 	� ا�9 &وق ا���ص P�O���C*�ت
 T� &�OP2 ا���9ف وS% 6�LC ��x53 ا�!OP أن ��P�v ى�nرة أ��G E2 ا�*���5ت إ��� ���C T ��{s &�" ��ـ d�� أ�h�P T �!5��9ف أن �D�Gi�C �D��Pدة 

�� O5رة ا���ا�) ���{s دة�Qv«  
� ا[�� ر%3 24/1ا��5دة  ـ  390� 95/07" � s E! » ة ا��ارث أو&)�D� ���� "!�T إ]� و	�ة أو �9sف، P)��5 أ]� ا��}�x5ا�$�ء ا� ��\!�إذا ا���!# 

 2� C ��x5!� �9حP ا�5��9ف أو ا��ارث أو ا�5$��ي أن E!" ��O�P و &�Oا� �	 �Q�!" ت ا�5 �9ص���� أن ��(P	� 5a�{ ا�i�:اP�v ا�5$��ي
  )31- 388 ا�����ن ر%( 6أ��4 آ6�L ا��5دة . »ا�5!\��

� %���ن ا�)�� وا��5آ�Sت ا�)�ري ر%3 192 و%& �9# ا��5دة �� "�& «  "!E أن�O� 2004م 31 " ��v� ت ا���s �2 إ�E ا�6��5 ا�;&P& ا����ق وا�i�:ا
 ����!� إ���ء "�& ا��}P أن h�bأو ا� hC�(6��5 ا�!� h�P iو �����Qa } ا��{ T�%b" �	 �5\� &%�O�2 ا��� 2�Pو ���" & ��2 ا�5!\�� وs i!�:م �Qa ا��}

hC�(ا�6��5 ا� Eإ� ���� C&ل ا��}�� C~"�دة أي a:ء ��  .»ا��}
� C��ر�P.  ـ 391O�  .G 1992 ��Dr 17 � 02 ا�5;!� ا��*�(�� "&د 63982 �!^ ر%3 20/12/1980ا��5\�5 ا�O!�� %�ار 	� ا�
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 من  ـ392 يوما30دة إلى ا وهذا قبل تعديل الم ـيوما) 60(أن يعلم المؤمن في خالل 

  ."فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد مخالفا للقانونتاريخ انتقال الملكية، ومن ثم 

 الحق في المطالبة بالتعويض ،أو لذوي حقوقه لمضرور من حوادث السياراتلكما أن   

المؤمن مباشرة دون مطالبة المؤمن له أوال، إذ قد ال تفي الدعوى غير المباشرة بالحماية من 

من له في مقدار مبلغ التعويض، وهذه  حيث يزاحمه الدائنون اآلخرون للمؤ،الكافية للمضرور

و المادة  مكرر، 17 وكذلك المادة 74/15 من األمر رقم 17ميزة أسداها المشرع في المادة 

حيث تتضمن ذلك ،  74/15 المعدل والمتمم لألمر رقم 88/31 من القانون رقم 2 مكرر 17

 بالنسبة لعقد التأمين ، حيث أن المضرور وفقا للقواعد العامة يعد من الغير393المفهوم جملة

المبرم بين المؤمن والمؤمن له، ومن ثم فإن المضرور في هذه الحالة ال يملك سوى أن 

يلتجئ إلى الطرق المعتادة للتنفيذ والتي تكون ألي دائن إزاء مدين مدينه، وهي الحجز ما 

تحقق للمدين لدى الغير، والحصول على حوالة حق من المؤمن له، وهذه طريقة عادية ال 

للمضرور الحماية الكافية، ومن ثم أقر المشرع الحق للمضرور في الدعوى ضد المؤمن 

  .394دون أن يحتاج إلى تدخل أو توسط المؤمن له مباشرة

  

كما ال يمكن للمؤمن في هذه الحالة أن يدفع بالقول بعدم التنفيذ بحق المضرور في   

 تجاه المضرور بعيوب اإلرادة، دادعتالتعويض، أو يفسخ العقد أو يغيره، كما ال يمكن اال

وبالتالي القول ببطالن العقد أو قابليته لإلبطال أو الفسخ، وبذلك استعاض المشرع عن هذه 

الجزاءات التقليدية بجزاءات أخرى تتماشى مع طبيعة التأمين اإللزامي وحق المضرور 

دية المتمثلة في البطالن المباشر تجاه المؤمن، ومن هذه الجزاءات غير تلك الجزاءات التقلي

 كجزاء على إخالل ، تحلل المؤمن تجاه المؤمن له من التزامه بالتعويض،واإلبطال للعقد

                                                 
� ا[�� ر%3 278 أ��� �5��Cدة 80/01ا�����ن ر%3  ـ  392��  وا�95/07 �sا��5د �Q ��� �ت، ��� أ���# 5a�{ ا[�\�م ا�LQ� �D���5ا ا[�� و{���C h!O�5
23 -24 ��s�5د��C ���&S�Gر%3 25- 24 وا ��� ا[�� ا�)��رة 25و�)� ا��5دة ... 95/07 ��{s &�" �� &�D�(P ن ا�5$��ي~	 �D�w آ�رL5ا� ��� ا[� 

n ��x5م ا�b"ط إ�$C &�Oة ا�&��� OC& أن آ��# ) b)30لا�5$��اة ��E ا���Qء �P60 ا��5دة �(� ���P 24 3%3 رP&ا�� ���� %���ن ا��}� 80/07.   
� ر%3 - 28/03/1990%�ار C��ر�P  ـ  393O� 66183-�)�*د ا���Q�aiا  - ��Dr 334 ا�;:ء ا[ول - �*�!C ذ��G]ا T�ر إ��vادي أ&�C ��b�a 

  .a�2004- ��Dr 30{ ا�)�hC، دار ا�Q&ى  ا� �9ص ا�������� �{ ا�Q�aiدات ا��*�(��، ا�5- ��!�ف
� ا���o�`، أ��4 	� آ2 ذ�6 � &P:5� ـ و:  

� �nوف، ا�a�5{ ا�)�hC، ا��}�� �ت ا����r، ص / دC ا��زاق &S"161�Q�!P ��  . و 
� ��ادث ا�)��رات . ا�&آ��ر إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2  ـ  394" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C ا�5!�:م–hC�(ا� }a�5ا� -�Dr  �221  

   .1672 ا�;:ء ا�)���Dr ،}C -  ا��G��– ا�&آ��ر "S& ا��زاق أ�5& ا�) �Qري - 
� ا�����ن ا�5&�� ا�;:ا(�ي وآ6�L ا��5دة 619 أ��4 	� ا��P�O^ ا��ارد 	� ا��5دة - �� ر12 3% ��� %���ن ا��}� 95/07.  
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، 395المؤمن له بشروط عقد التأمين، كقيادة السيارة بدون رخصة أو قيادتها في حالة سكر

ور في وهذه العالقة مقتصرة فقط ما بين المؤمن والمؤمن له دون التأثير على حق المضر

التعويض من حوادث السيارات، كما ال يتأثر حق المضرور بالدفوع التي يجوز للمؤمن أن 

  .396يتمسك بها قبل المؤمن له

غير أن الدفوع التي تتعلق بعقد التأمين ذاته فإن للمؤمن أن يتمسك بها ومن هذه       

اء حق المضرور في الدفوع عدم وجود عقد التأمين بالنسبة للسيارة مرتكبة الحادث، وانقض

من المستثنين من االستفادة من  397التعويض بالتقادم، وان المضرور هو المؤمن له أو غيره

  .398التأمين كما نرى الحقا

   المطلب الثاني 

  المركبات الخاضعة للتأمين اإللزامي

يشمل التأمين اإللزامي من المسؤولية عن حوادث السيارات مجالين ، المجال األول و   

 ، و المجال الثاني و يتعلق باألشخاص 399بالسيارات أو المركبات الخاضعة لهيتعلق 

ففي مجال التأمين اإللزامي من حيث المركبات الخاضعة له ، نجد لها موردا . الملتزمين به 

، وكذلك المادة 400 والسيما الفقرة الثانية من المادة األولى منه74/15رقم في كل من األمر 

 نجد أن هذه األصناف من المركبات قد شملها التأمين 401 88/31 األولى من قانون رقم

  . وعادة ما تكون هذه المركبات في سيرها سريعة402اإللزامي

                                                 
� ا[�� ر%3 14أ��4 ا��5دة  ـ  395�� ا����دة 	� ���� G\�، أو s #�s}]�� ا�\��ل إذا آ��# ا�x(5و��� ا�\��!� أ «74/15 � �SS(��و ا�;:(�� "� ا���دث 

 ���� �	 T%��� ذوي E!" ا[�\�م 
Lي ه�(s iو zP�Os ي{C �S���أو ا��5&رات أو ا�5 ���ت ا��4�5رة 	h)�(!� h�P b ا��5\�م "!�LQ� Tا ا��S( ا�5
  .»ا��	�ة 

  :أ��4 	� ذ�6 ـ  396
  .��Dr 1693 -1696 - ا�a�5{ ا�)�hC-  ا�;:ء ا�)�C{-  ا��G���Q (� -ري "S& ا��زاق أ�5& ا/د   

� ��ادث ا�)��رات  ��Dr ا�&آ��ر إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2، ا�a�5{ ا�)�hC، ا�5!�:م ـ  397" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C 223.   
� ا��G�5م ر%3 5- 4- 3: أ��4 	� ا��5اد ـ  398� 80/34.  
� �nوف ، ا�5/  د-  399C ا��زاق &S" ص ، �rت ا���� ��   و ��!�a�221 �Q{ ا�)�hC ا���

   108و P&a107&ي ��Oاج ا�a�5{ ا�)�hC ص /       د
� ا[�� ر%3  ـ  400- � Eا��5دة ا[و� �� ����jة ا���D��74/15 ا��Q�{C �Sم ا��5آ�QD� ��P �5�	  » أو �Qsرا���� 6�Lك و آ���آ2 ��آ�P�C �S ذات 

�Qsi�5و� �Qsرا���� ^9�«.  
DP و�!P ����رات ���5��رات أو �9^ C 3Q:  

��5C �Qآ�P�C �S ذات ���ك، وs\�ن s!6 ا��5آ�Sت ���99 � �2 ا[��vص أو ا[v��ء-1C9& ر�C ا�5 $}ة �P�Sت ا��Sا��5آ .  
  .  آ�Qa 2ز �Cي ���5C �Ssآ�P�C �S ذات ���ك-2
3-a�5C رات���5��رات أو �9^ ا��5!� �QC�$�� أن s\�ن \5P ى�nأ ���w 2م آ�G�� �.  

�;Q:ة �Q;Cز ��\���\� �!&	{ s)�� 	� ا����Q!)�G�C hP ا���d �r�� ا���G(2 ا��� �QC 2�� s ��88/31 %���ن ر%3   ـ 401 �Sرة أي ا��5آ��أن ا�) }� 
� ا��G�5م E!"6/3 ا�)\6 ا��&�P&P ، أو ا��� 2r�5C 29�s آ�C�Q(� و s)�25O "�دة � �2 ا[��vص أو ا�S*�({، أ��4 	� ذ�6 أP*� ا��5دة � 80/34 .  

 ���Oق ا���9�!` ا�)��رة ،إذ ا��5آ�S ه� آ2 �� أ"& �!)�� "!E ا�� �� }Gأو �Sا��5آ `!�9�  . إن 
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   مركبات النقل السريع ـ أوال  

الجرارات والدراجات   و، ونصف المقطورات، والمقطورات،وتشمل السيارات    

 و غير ، أو نصف المقطورات،رات يمكن أن تكون مشابهة للمقطو، وكل آلية أخرى،النارية

 مركبة برية ذات ذا المقام إالهوما السيارة في . 403ذلك من اآلالت المعدة للسير على الطرق

وتشمل أيضا سيارة  محرك آلي تسير بواسطته و يشمل مصطلح السيارة السيارات الخاصة،

والسيارات ، ركاب  والنقل الخاص لل، والنقل العام للركاب و سيارة نقل الركاب ، األجرة،

وهي المعدة لنقل األشخاص و  وسيارة النقل المشترك، المعدة لنقل السواح والرحالت،

أو غيرها من أنواع السيارات ، سيارات نقل الحيوانات أو البضائع   كما تشتمل،األشياء معا

ة كل مركب) 1/2( وهي التي شملها نص المادة، المستعملة في كثير من األغراض المختلفة 

) 1-1/2 المادة(برية ذات محرك وتكون تلك المركبات مخصصة لنقل األشخاص أو األشياء

ي مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أي آلة هفأما المقطورة . من األمر المذكور

 كل جهاز بري مرتبط بمركبة برية ذات 74/15 من األمر رقم ،)2-1/1المادة (أخرى

وال يكون تصميمها  تسير بمحرك آلي ولها عجلتان أو ثالثة ،  أما المركبات التي.محرك

على شكل سيارة وهذه لنقل األشخاص أو األشياء وقد يلحق بها صندوق كالدراجة البخارية 

 كل آلية  من األمر المذكور ،)3-1/2المادة (وكذا الدراجة اآللية المعدة لنقل األشخاص

وتخضع كل هذه األنواع . صف المقطوراتأخرى يمكن أن تكون مشابهة للمقطورات أو ن

السابقة الذكر من المركبات إلى التأمين اإللزامي طبقا للفقرة األولى من المادة األولى من 

كل مالك مركبة ملزم باالكتتاب في عقد التأمين يغطي األضرار التي  « 74/15األمر رقم 

ل يخضع الجرار الزراعي للتأمين لكن ه ."تسببها تلك المركبة للغير وذلك قبل إطالقها للسير

  اإللزامي ؟

دعا بعض الفقه إلى استبعاد الجرار الزراعي من نطاق التأمين اإللزامي بدعوى أنه      

، غير أن الجرار 404معد للعمل في المزارع والحقول وليس معدا للسير في الطرقات العامة

                                                                                                                                                             
� %���ن ا��5ور ر%3 2/20 ��4 ا��5دة - �  .04/16 ا�O5&ل وا�������C 35�5ن ر01/14 3% 

� !" �%�OP�E*��5C T ا��5دة  ـ  402��� ا[�� ر%3 190إن "&م ا�i���ل �Y:ا��� ا��}�� �D_ ا[�� 191، أ�� 	� ا��5دة 95/07 �و��� xأ�:�# ا�5)	�&  
�)�ه�5 ��)�ب ا�9 &وق ا���ص P�O���C*�ت ا�Lي أ E5(P `Sr	�9C &OC �5 &وق �5oن ا�)��رات  }	&C �� �x5ا� ��d ا���ادث �" -" ��S� اLوه

� ا[�� ر%3 �32!�5دة �� ا�V!S5 ا���5aY �!% 10 %&ره� 74/15 �  .�P�O*�ت ا�5)���� 
� ��ادث ا�)��رات  ا�a�5{ ا�)�hC–إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2 .د ـ  403" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C ا�5!�:م - ��Dr 223 �Q�!P ��   و

� �9ر-  ��(� &5��  - }a�5ا� ��Dr 114  .  
� ا�x(5و��� "� ��ادث ا�)��رات �  - �OS	�P: أ�S" &5& ا����5ن/ د-  � ���5��S"�ت ا�;��O�� دار ا2006ا��}� -�Pر& \GYا- ��Dr 9-10-11    .   
���5د ا�\�v^، و د/دد -   &5��� ا�)��رات- OG& ا�)O�S" && ا��زاق. ��{s  - ��Dr hC�(ا� }a�5255 ا�.  

� ا�x(5و��� "� ��ادث ا�)��رات  ـ  404�� ا�SaYري ��   28 ص – OG1963& وا�v ^rح %���ن ا��}
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كثير من الحوادث خاصة حين في حقيقة األمر ما هو إال آلة خطرة كالسيارة ويتسبب في ال

المادة  الفقرة الثانية من  ولقد ذكر المشرع الجزائري بوضوح في،سيره في الطرقات العامة

 كل مركبة ذات محرك وكذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها ، األمر المذكورفياألولى 

ريع وهذا بصفة عامة دون تخصيص ودون أن يستثني الجرار من بين المركبات النقل الس

وكذا اآلالت . ومن ثم فإن الجرار الزراعي يخضع للتأمين اإللزامي وفق األمر المذكور

، والتي ال يمكن ألحد أن يقودها في الطريق العام دون أن يكون 405والمعدات األخرى

 وال يتم منح ذلك الترخيص إال بعد التأمين من ، له من قسم المرور المختص بذلكامرخص

 كما بينت ذلك الفقرة الثانية من المادة ،لناشئة من حوادث تلك المركبةالمسؤولية المدنية ا

األولى السابقة الذكر الذي يفهم منها ضمنيا أنها تلزم إخضاع هذه اآلالت التي تسير في 

الطريق العام ولو مؤقتا بالتأمين اإللزامي عليها حتى تغطي المخاطر المتزايدة التي تنجم 

  .وابعنها للغير وهذا عين الص

 حديدية ال يشملها التأمين اإللزامي قضبانغير أن المركبات السريعة والمتحركة على   

 من األمر المادة الثالثةكالقاطرات حيث تسير على طرق معدة لها خصيصا وهذا ما ورد في 

أن إلزامية التأمين المنصوص عليها في هذا األمر ال تسري على "المذكور حيث تنص على 

  ." الحديديةالنقل بالسكك

 الدولة من االلتزام بالتأمين بالنسبة للمركبات التي ذكرناها آنفا والتي تملكها أو  تعفيو     

ولكن هل مركبات النقل البطيء .من األمر المذكورالثانية هي تحت حراستها بمقتضى المادة 

   ؟اإللزاميتخضع للتأمين 

   البطيءمركبات النقل ـ ثانيا  

ت غير النارية أي العادية وهي التي تسير بقوة راكبها، والعربات ويقصد بها الدراجا  

المختلفة التي غالبا ما تسير بقوة الحيوان، أو تسير بقوة اإلنسان إذا كانت عربة يد، فهل 

   وبالتالي تخضع إلى التأمين اإللزامي؟74/15يتضمن مثل هذه المركبات األمر رقم 
                                                 

 iwت hv و�P�(s ورiw  - ^rت و�O&ات ا�S �ء وا�Q&م-  iwت و�O&ات ا��	{ وا����2P وا��VP�D وا� �2-  وا�� ���iwت و�O&ات ا�*�� وا���D ـ  405
�C��ا� -�Qs��:!�(��bء "!E ا���ق-  iwت SOs�& ا���ق و��C ط�� iwت و�O&ات ا�C�\5_ و ا�iw – �v� 5ت %�{ ا[v;�ر و�O&اiw  - �Qsت ر3G ا��

_�P��5وا� �Pوا��5از -iw  �a��53 وا�a� 5��C �rات ا���&O5ء–ت وا�b� iwت و�O&ات ��s�iw  - &ت و�O&ات ا��)��� وا��!� وا�\)�رات وا�2�9 وا�
 ��	�o��5آ�ت إC ة:Q;5ر ا���Sاء ا�5*��ط وا��Qء وا��C�Q\ا�– ��dم و�nوا��;�رة وا�� �C�s]ل وا�� iwت وا�O5&ات ا���9C �r { و�s�� v\2 ا��

� ا�iت �
 "!SG E�2 ا��j5ل i ا���9، أ��4 	� ذ�6 دذ�6 Lى وا��� أورد�� ه�n]5&/ ا���� �9ر  �)� –hC�(ا� }a�5119 ص - ا�.  
��Oاج P&a&ي 	� رT���G إ�E أن ا�5$�ع ا�;:ا(�ي �o�P 3` ا���iت ا��� s)��&م 	��Q ا��5آ�S ا��P�S ذات ا���5ك / ـ و 	� هLا ا�LP E O5ه� د

 25O�(s ��آ��;�ارات ا� ���{�!� }*�P ���4� �	 ���5��� و ا�S �ء، و �� دام ��P 3&د ا�5$�ع ذ�6 	~ن ا[Oل ا���v]ت اiw ل ا� $�ط ا�:را"� و�;� �	
T!��� ا�SaYري P i\�ن ���5��� و ��E دا2n ا�5:ر"� و ا��ر�v، و ذ��S�"�C 6ر أن ا��}Oق ا�����C ه���G أ] �ء �P�Sت ا��S2 ا��5آj� �Q!j� ا�SaYري، 

�*P�4ي أ� �	ا��9اب  �� ر�aع ا���� "!�x(5��C Tو��� ا�5&���، و هLا "�� �Q\���� ���رس ا��5آ�S و ��{s ه� ��/ د. ا��5آ�S 	� �& ذا�C ،�Qs&ر 
107��Oاج P&a&ي، ر���G ا�&آ��را
، ا�a�5{ ا�)�hC، ص .  
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 لم تذكر مثل هذه األنواع من المركبات واشترطت إن الفقرة الثانية من المادة األولى  

 كل مالك مركبة لكي يؤمن على مركبته من األضرار التي تحدثها بتدخلها أن تكون تلك ىعل

 وهي األصناف التي ذكرت في مجال مركبات النقل السريع، ،المركبة، مركبة ذات محرك

أعتقد أن التأمين اإللزامي وهي في الغالب ذات محرك يدفعها للسير، أما خالف ذلك فال 

 مثلما يترتب على المركبات ،، ألنها في غالب األحيان ال تشكل خطرا على الغير406يشملها

 وعليه فإن المركبات ذات النقل . من األمر المذكور1/2السريعة ذات محرك طبقا للمادة 

المنصوص البطيء هي شيء كباقي األشياء غير الحية وتخضع في ذلك إلى األحكام العامة 

كل من تولى حراسة شيء وكانت له "  من القانون المدني الجزائري138عليها في المادة 

 ".عليه سلطة االستعمال والتسيير والرقابة يكون مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

  

  المطلب الثالث
 الملتزمين بهص  التأمين اإللزامي من حيث األشخا

  

لمركبات التي يشملها التأمين اإللزامي والتـي ال يمكـن          كما سبق وأن تطرقت إلى ا         

 إال إذا كان مؤمنا عليها، وهذا لتغطي األضرار التي تنجم عنها سواء             ،السير بها في الطريق   

 كما سبق بيان ذلـك أصـحاب هـذه    74/15كانت متحركة أو ساكنة وبذلك يلزم األمر رقم     

  .المركبات في االكتتاب لدى شركة التأمين

   سيارةاالكتتاب في عقد التأمين بالنسبة لمالك ال- أوال  

الملتزم بالتأمين على السيارات وغيرها من المركبات غالبا ما يكون في األصـل                    إن  

 أو شخصا معنويا كشركة أو مؤسسة أو جمعية         ،هو مالكها، سواء كان المالك شخصا طبيعيا      

 للمالك أن يكتتب في عقد التـأمين        وسواء كان الشخص مميزا أو غير مميز،وفي هذا الشأن        

 أو من ينوب قانونا عن الشخص المعنـوي، كمـا للمالـك أن              ،بنفسه إذا كان شخصا طبيعيا    

وإذا تعدد المالكيين للمركبة، فإن لهم االتفاق علـى          .ينوب عنه نائبه للقيام بإجراءات التأمين     
                                                 

� �9ر/ د ـ  406 ��(� &5��-hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr 128   
J.F. Barbiere. o.b .s. J.C.P. 1986, 11.20672  

� ��ادث ا�)��رات إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2/  د- " 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C ا�5!�:م  -hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr 224.   
  . و�� OC&ه���Dr 9 - ا�a�5{ ا�)� –hC	�P: أ�S" &5& ا����5ن / د- 

� %���ن ا��5ورv 2/20}ن �� ا�5$�ع ا�;:ا(�ي 	� ا��5دة  هLا و	��ا�)��رة ه� آ2 ��آC  " �S}ن16/04 ا�O5&ل وا�������C 35�5ن ر%3 14/01 ر3%  
hP��  ".25O�(s � �2 ا[��vص أو ا�S*�({ وs\�ن �:ودة ��5Cك �!&	{ و(s�� E!" ا�
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 إذا انتقلت الملكية للمركبـة      ، أما 407أن ينوب أحد منهم بإبرام عقد التأمين بدلهم عن المركبة         

 مـن    الـسادسة    إلى الغير فإن على المالك الجديد أن يلتزم بالتأمين وفقا لما ورد في المادة             

 في حالة وفاة المؤمن له، أو بيع المركبة يستمر التـأمين             والتي تفيد بأنه   88/31قانون رقم   

لكن على شرط أن    ،  408مينبحكم القانون لصالح الوارث والمشتري إلى حين انقضاء عقد التأ         

 مـن قـانون التـأمين الجديـد     25يوما حسب المادة ) 30(يعلم المالك الجديد المؤمن خالل     

95/07409. 
 
 
 
 

  
  بالنسبة للدولة  التأمين في عقداالكتتاب ـ  ثانيا

 و السيما المادة 74/15، فإن األمر رقم 410لدولة أو الوالية أو البلدية       أما ما يخص ا 

نه قد أعفى الدولة صراحة من االلتزام بالتأمين بالنسبة للمركبات التي تملكها أو  مالثانية

زامات المؤمن فيما تلا غير أن الدولة تتكفل بذلك ويقع عليها عبء .االموجودة تحت حراسته

 ،تحدثه هذه المركبات التابعة لها من أضرار بالغير، فهي ضامنة للتعويض كالمؤمن تماما

 .ف النظر عن من كان يقود هذه المركبةصرركبة تابعة لها في الحادث ببمجرد تدخل أي م

ا سلفي حدد ذبذلك تلتزم الدولة أو الوالية أو البلدية بتسديد مبلغ التعويض للمضرور ال و

  .74/15بمقتضى الجدول الملحق باألمر رقم 

زعات إن المنا«والجهة التي تتولى القضاء في ذلك حسب قانون اإلجراءات المدنية  

المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة و الوالية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة 

                                                 
� %���ن ر%3 24/3ا��5دة  ـ  407� 95/07" �� ��*��� و�O5�;�  ". إذا Os&د ا��ر]� أو ا�5$��ون !" �;P�3Q د	{ ا[%)�ط 
��� زآ�ـ P&�5ل ا�a &5 -��و�x(5ت ا�b\$���O ا���ه�ة، ا�;:ء -  �a �OS�� 11 ��Dr ،399  

   .��Dr 13 -14 -15 -16 -17 - ا�a�5{ ا�)�–hC	�P: أ�S" &5& ا����5ن . ـ د
� %���ن ا�)�� وا��5آ�Sت ا�)�ري ا�)�hC ا�vYرة إ��192�Qو��& أ�vرت إ�E ذ�6 ا��5دة  ـ  408� .  

  :ـ و 	� آ2 �� ذآ� أ��4 
� �nوف، ا�a�5{ ا�)�hC، ص /  دـC ا��زاق &S"223 224 ـ.  

109��Oاج P&a&ي، ا�a�5{ ا�)�hC، ص / ـ د.  
  .G 1992 ��Dr 17 � - 2 ا�5;!� ا��*�(�� "&د -63982 �!^ رz��20/12/1989 3% ا���ار ا��9در C��ر�P  ـ  409
� ا�����ن 12 �\�ر وآ6�L ا��5دة 10ا��5دة  ـ  410�74/15 ���� ر%3  ا�O5&ل وا�88/3135�5  &P&(s ��P �5�	 �P&!Sا� ،�Piا�&و��، ا�� ���a Eآ� إ�Ls ،

zP�O�ا� V!S�.  
� ا��G�5م ر%3 8ـ و ��� s � ا��5دة � 80/34»  iا�&و�� و �Q\!5s ت�Sآ��"!E أن s*{ ا�)!�� اYدار�P ا��Qv �9��5دة �!\�� 	���P �5 ا�5O�Gل 

2�;(s ع�o���، أو ��{s &�OC ���5*�  .» �nصs\�ن 
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 إلى تعويض األضرار تعود إلى الجهات المختصة بالنظر في القضايا اميةوالراإلدارية، 

 مكرر من نفس  السابعةغير أن هذا قد ورد عليه استثناء بموجب المادة . »411اإلدارية

كون دعاوى األضرار الناجمة عن السيارات التابعة للدولة أو إلحدى الواليات أو ت" القانون 

 . "412البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري من اختصاص المحاكم المدنية

 من قانون اإلجراءات الجزائية تجيز مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الثالثةكما أن المادة 

 التبعية للدعوى العمومية أيا كان الشخص الطبيعي أم المعنوي المسؤول عن الجزائي بطريقة

الضرر، وكذا يكون عليه الحال بالنسبة للدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى المؤسسات 

العمومية ذات الطابع اإلداري في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ترمي إلى تعويض 

  .413تابعة لهذه الجهات المعنيةالضرر الذي سببته المركبة ال

 من األمر  الثامنةولكن في حالة الحكم بالتعويض لصالح المضرور وفق المادة  

المذكور، وهو في هذه الحالة يكون على عاتق الدولة أو الوالية أو البلدية أو أي هيأة 

  .عمومية، فمن يقوم إذن مقام المؤمن بالنسبة للدولة ؟

    للخزينةالوكالة القضائية ـ ثالثا  

حيث تمثل الدولة في أي قضية تكون الدولة طرفا فيها عن أي حادث مرور     

سببته أي مركبة تابعة لها أو ألي دائرة من الدوائر التابعة للحكومة وكذلك مصالح الحكومة 

 من جهة - كما تحل الدولة أو الوالية أو البلدية أو أي هيأة عمومية .على مستوى الواليات

ع أخرى ألعوانها الذين كانوا ضحية حادث جسماني منافسدد تعويضات أو أخرى حين ت

في حقوقهم في حدود المبالغ التي تدفع لهم أو ، لحركة مرور السيارات محل هؤالء األعوان

 من 12المادة "  وذلك حسب الجدول الوارد في الملحق414تقيد في هذا االحتياط لهذا الغرض

 عدم تمثيلها فينطاق الوكالة القضائية للخزينة يخرج من  و .415 "88/31قانون رقم 

للجماعات المحلية والهيئات العمومية ذات الطابع اإلداري، وكذلك المؤسسات العمومية ذات 
                                                 

�s�� ا�5;��_ ا��*�(�� 29D��C إC�&ا(�� Gp� 2C�% 3\�C�� �ف أ��م ا��5�5 ا�!O�� 	� 5a�{ ا��*�� أ�P آ��#   " 90/23 %���ن  رs 07 3% � ا��5دة -  411
 �Q�	  �	�� �PدارYا ��S9ذات ا�  ����5Oت ا��(Gx5ت أو أ�&ى ا��Piا�&و��  أو ا�� �\s ��ا� �Q�O�S�"...  

  .a 54��C ��b&ادي ��Dr - ا�;:ء ا����j-  	� ا��5اد ا�; �(��-  ا�Q�aiد ا��*�(��r 19 �P� P 1969در C��ر�P %�ار ـ  412
� ر%3 11/02/1986%�ار �rدر C��ر�P  ـ  413O�   a 336��C ��b&ادي ��Dr – ا�;:ء ا[ول - ا�Q�aiد ا��*�(�– 36647 	� ا�

� إn��9صbn 7	� [�\�م  ا��5دة 1990 أوت 18رخ 	�  ا�x5و23-  90ا�����ن ر3% (  �\�ر 7    ا��5دة �  .  
  .ا�5 �ز"�ت ا�L5آ�رة �5��Cدة ا[و�E ا���Dة ا��j��j :  ا���5آ3 ا��� ��5C �Qs�(!a &�Os ا�5;��_ ا��*�(�� - 2 -1

�����Dت ا���ق : ا���5آ3  -  414 ...zP�Os �!\� ���� G��رة �OC�s �!&و�� ا�5 �ز"�ت ا�C ��!O�5\2 د"�ى x(5��C �r�nو��� و ا��ا" �5a� ار ا��o]ا 
 �PدارYا ��S9ذات ا� ����5Oت ا��(Gx5ت أو ا��P&!Sت أو ا��Piأو  [�& ا��  

  .a 331��C ��b&ادي ��Dr -  ا�;:ء ا[ول-  ا�Q�aiد ا��*�(�– 416 ر%3 18/07/1986%�ار C��ر�P  ـ  415
  .G 1994 ��Dr 25 � - 01ا�5;!� ا��*�(�� "&د ، C 11/05/1992��ر�P 76892 %�ار ر%3 - ـ ا���	� ا�5&���
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الطابع االقتصادي، حيث أن هذه المؤسسات المذكورة لها صفة التمتع بالشخصية المعنوية 

 ولتلك المؤسسات حق تمثيل ، أو الوالية،أو البلدية، ة عن الشخصية المعنوية للدولة ستقلالم

مثلها م عن طريق ، أو غيرها، فيما يخص حوادث السيارات،نفسها أمام الجهات القضائية

  .القانوني دونما تدخل من الوكالة المذكورة في هذا الشأن

غير أن الوكالة القضائية للخزينة لها حق التدخل في مجال المنازعات المتعلقة بحوادث     

مرور باعتبارها المسؤول المدني عن تعويض األضرار الجسمانية خاصة والمتسببة فيها ال

، وتتولى هذه الوكالة تنفيذ األحكام الصادرة 416بعة للدولةاإحدى السيارات أو المركبات الت

 وهذا عن طريق - وهذا طبقا لألمر المذكور.من المحكمة والقاضية بتعويض المضرور

 على الجهة التابعة لها المركبة المتدخلة في الحادث، وفي حالة إصدار أمر بالدفع يوجه

ولة عن حادث تدخل السيارة الضار عن اإليفاء بمبلغ التعويض المذكور ؤامتناع الجهة المس

 تتولى الوكالة القضائية للخزينة تنفيذ ذلك جبريا طبقا ألحكام القانون ،في الحكم للمضرور

  .18/01/1992417 الصادر بتاريخ -02-91رقم 

هذا عن السيارة أو المركبة بصفة عامة في حادث المرور الضار مهما تكن السيارة   

 مالك فإنه يكون ملزما بأداء مبلغ التعويض المحدد سلفا بطريقة أو يأو المركبة تابعة أل

مجرد ب تلقائيا 95/07 وكذلك قانون التأمين رقم 74/15بأخرى وفقا ألحكام األمر رقم 

  .والسير فما مفهوم حادث المرور ؟أكبة لحادث المرور ارتكاب المر

   المطلب الرابع

   حادث المرورمفهوم
بالرغم من الصورة الغالبة من الحوادث التي تقع من تدخل السيارة تقع أثناء مرورها                

بالطريق العام، إلى أن مفهوم حادث السيارة يبدو أوسع بكثير من ذلك حيث يشمل كل أنواع                

ي مكان كانت فيه السيارة أو المركبة المرتكبة للضرر، ويبدو ذلك من خـالل              الحوادث في أ  

أن كل حادث سير سبب أضرارا      ( من األمر المذكور حيث تنص على        الثامنةمضمون المادة   

                                                 
� ق49ا��5دة   - 416�  ا��P&!S -ا���Pi-  ا�&و��-ا[��vص ا�S�"iر�P ه�« ج .م. 

5� ا�$�وط ا��� ��Pره� ا�����ن- o ���Oا� �Pت وا�&واو�(Gx5ا� ...«.   
� اPY*�ح أ��4 د ـ  417� &P:5� / ة�%�C �!"–hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr 448.   

 6�Lص /  د:و آ ،hC�(ا� }a�5وف، ا��n �C ا��زاق &S"225.  
  .P&a108&ي ��Oاج، رT���G، ص / ـ د
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 وبذلك لم يحـصر الحـوادث       ).جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها        

إلى أي مكان كانـت فيـه الـسيارة           بل تعداه  ،عامالناجمة عن فعل السيارات في الطريق ال      

المرتكبة للحادث الضار وعليه يلتزم المؤمن بتغطية األضرار الناجمة عنها إذا وقعـت فـي               

، ومهما كان نـوع هـذه المركبـة    418الجمهورية الجزائرية دون تحديد مكان ما في الجزائر    

ا المفهوم للحادث فإن التأمين     وطبقا لهذ  .بشرط أن تكون ذات محرك تسير به كما سبق البيان         

اإللزامي يغطي كل الحوادث التي تنجم عن السيارة والتـي تلحـق باألشـخاص أضـرارا                

 ومـن ذلـك تعتبـر مـن         .جسمانية دون حصره في حادث المرور الذي يقع بالطريق العام         

الحوادث التي تقع على الطريق أيا كان نوع هذه الطرق وطبيعتها،ويدخل في ذلك الحـوادث               

 وفي أماكن العمل بها، طالما أن هذه المركبة التي وقـع            ،لتي تقع في أماكن إيقاف السيارات     ا

  .419منها الحادث مؤمن عليها ويستوي في ذلك حتى الجرار الزراعي
ويندرج ضمن حوادث المرور كل إصابات األشخاص أو وفياتهم والتي تقع من أي   

ل بها سواء كانت المركبة متحركة أم جزء من السيارة أو المركبة أو تقع من ملحق متص

 والمتعلق بحوادث 88/31 المعدل والمتمم بقانون 74/15ساكنة، وبذلك فإن األمر رقم 

، ويمتد ليشمل 420منه ليأخذ بالمفهوم الموسع لفكرة حادث المرور" 8"المرور والسيما المادة 

ألشياء التي تحملها حتى الحوادث الناجمة من انفصال أجزاء من السيارة أو تساقط بعض ا

 أو الحجارة المتطايرة إثر المرور السريع للسيارة، وما ىالسيارة، ونفس الحكم بالنسبة للحص

دام التأمين اإللزامي يغطي الحوادث الناجمة المتساقطة من السيارة، فإنه يمكن أيضا أن 

ة بين الحادث يغطي الحوادث الناجمة من تلك األشياء بعد سقوطها بشرط قيام عالقة السببي

  .421واألشياء التي سقطت من السيارة

غير أن عمليات شحن وتفريغ السيارة أو المركبة والتي ينتج عنها في بعض الحاالت   

 ألنها تعتبر عمليات منفصلة عن ،بعض الحوادث الضارة نتيجة ذلك اختلف في شأنها

                                                 
� ا��G�5م رs14 3% � ا��5دة  ـ  418� 80/34Tأ� E!"  » �	 �!;(� ��d رة��G �Q�ن إ��!n&P �PLرج ا�;:ا(�، ا��n �� "!E ا[��vص ا��5�5��O�P

E5(5ا� ���� ا��&ود" ا�;:ا(� أن �O%�Pا ا��}��{s "� ت��%�Dsi ���S�s L��s ��ا� �rء ا[�\�م ا���� j�G�C ،� ا���اب ا��� �	3 Qsرا��(C 3 ا��5ورQ \5�
  .و��Oه&ات دو��� 

2C��52 �!�)� ا�����2C ا�&	{ ا�\� ،����\��s ا��);�2 ا���(�5 	� ��اآ: ا��&ود ا����OC �!$�آ� ا��� �� �!�} �	 ،���  .وSjP# ا��);�2 	� هLا ا��}
� وز�P ا���5�� و�s&د " &�� ا�5$�ر إ��T 	� ا���Dة ا�)���C ،��Cار ��{���C ��!O�5وا� �rت ا�����D�\ا� ،�aا��� «.  

� ا��G�5م ر%3 15أ��4 آ6�L ا��5دة �� ا[�� ر80/34 3% � �j��j6 ا��5دة ا��L74/15، وآ.  
 P�a 1985!�� ����5ل ��Cادث ا��5ور و�!" hS��Q %���ن  ��QDم ��دث ا��5ور، ووr^ ا���ادث ا��� �s{ 	� اإ�Eا��Os �(��Dض ا�T�D  ـ  419

  .ا���ص ��Cادث ا��5ور 	� 	��)�، و%& %*# ��\�5 ا� �z ا���D)�� 	� د"�ى ��C h!O�sدث �a TSSGار 	� ا�5:ر"� وو��C T�Drدث ��ور
CASS.CIV 5/8/1986 Bull CASS n° 28 cite par M.A Lacabarats. La loi n° 85.677 du 5 Juillet 1985. 

   .��Dr 391 -  ا�a�5{ ا�)�hC- "�5ري 	����. د ـ  420
� �9ر. د ـ  421 ��(� &5�� -hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr 132.  
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ذا كان الحال ذلك في  و بالتالي فهي مرتبطة بفعل اإلنسان، أو بآالت أخرى، وإ،السيارة

 و التفريغ مرتبطة مع السيارة في حركاتها الشحن أصبحت فيه عمليات السابق، فإن األمر اليوم

و سكناتها، ومن ثم يصعب الفصل بينهما بسهولة، مما يصعب أن التوصل للتمييز بين ما إذا 

المضرور أو كانت عملية الشحن و التفريغ مرتبطة بالسيارة أم ال، وهذا ما يعرض حقوق 

ذوي حقوقه للضياع لالختالف فيما بين الحالتين فيما يخص التأمين عليهما، هذا وقد يقع 

 و الحادث بسبب سوء الشحن على ظهر المركبة مما يعرض المارة أو السيارات المجاورة

 المقابل 1985 جويلية 5 للمخاطر ومن أجل ذلك أخضع المشرع الفرنسي في قانون ركابها

 كل حوادث الشحن و تفريغ المركبة إلى التأمين اإللزامي عليها، وهذا ما 74/15 لألمر رقم

و  .422يمكن العمل به في الجزائر ألن الصياغة العامة في النصوص القائمة تسمح بذلك

تنطبق األحكام نفسها في حالة انفجار أو حريق السيارة أو ملحقاتها أو األشياء التي تحملها 

النفجار أثناء سير السيارة أو أثناء توقفها وبذلك يضمن التأمين سواء وقع الحريق أو ا

اإللزامي التعويض عن األضرار التي تنجم عن ذلك طبقا للفقرة األولى من المادة األولى من 

ست باألمر رقم ـتنطبق إلزامية التأمين التي تأس" إذ تنص على أن 80/34المرسوم رقم 

انية و المالية التي تحصل بسبب المرور أو مـ على تعويض األضرار الجس...74/15

  :بغيره، وهي

 و التوابع و المنتجات التي تسببها المركبة التي الحرائق و االنفجارات الحوادث و -1  

  .تستعملها و األشياء والمواد التي تنقلها

  .  423" سقوط التوابع أو األشياء أو المواد أو المنتجات المذكورة أعاله-2  

مواد أو األشياء الخطرة التي قد تتضاعف األضرار في شأنها حين ينجم ذلك غير أن نقل ال

 تغطية هذه المخاطر الناجمة عن األشياء المحمولة على المركبة  يجبعن حادث مرور، ولذا
                                                 

� ا��G�5م رs4/3 3% � ا��5دة  ـ  422� 80/34^����� ا�*�5ن إi إذا �aى ����Q ا�Dsق �  .، وه� j�(s � ا[�oار 
� إ�C�r ا[�oار ا��� h�!s ا�S*�({ وا[ ... s4/3 � ا��5دة " 3a� ا� ��� "&ا s!^ أ�S)� ا[��vص ا�5 ���� �Q� ��x5ا� �Sا��5آ �Q!� s ��ء ا���v

� ا��4وف 5a�{ ا[��ال �a " ��S)5�� 	� ��دث ��ور��)�j �ة �s# أي ��ف  ��d �Q	 ������C ا ا�$}ن وLه �	  ��ا�;)5 �C�rYب أو�� ا�C ��و
� ا[�� ر%3 �8!�5دة � 74/15.   

� ا��G�5م ر%3 �54/4دة آs �5 � ا�� 80/34�Q�P�Ds أو �Q� ��x5ا� �Sا��5آ ��v ���!5" �Q�	 �S(�s ���5ن ا���ادث ا�*� �Q)� j�Gا �	 .  
�!� أن s\�ن ا�)��رة 	� ���� ��آ� أو  ـ  423�P Tى أ��"&C ا��*�ء �Q*	ر ��� ،�(��Dم ا��*�ء ا���
 ا��C�Or ��{(5ت 	� �Cدئ ا[�� أLأ]�رت ه

��\�5 ا��*�ء"!E و6v ا�� #*% 6�LC و ،^%� �Pر��C �Q� 3\� �	 8�S5	�� 1988.  
�S�h %���ن �C 2S%دث ا��5ور و��� }Gم ا��ا�QD5��C Ln]ا E!" ���Gا ا��5%^ واLه �" }aا�s &% ا ا��*�ءLأن ه ��d5 ��!P�a 1985 تi�� E!" 

 ��� ا�)��رة وه� 	� ���� �s%^ أو 	� ���� ��آ� وهLا " 3a� ا� hPم ا����G�5ا� �� E2 ا��5دة ا[و�C��P80/34T9� �	  ... ار�o]ا zP�Os E!"

���C ا��5ور أو �S(C 29�s ��ا� �Pأو ا��5د ��ا�;)��5...«.  

 �!P��� ا[�\�م ا��*�(�� 	� 	��)� ا���o�� LQCا ا�$}ن �  : و
  1)- civ. 2eme 22 Nov. 1995. Bull.civ.H.N° 285 a 287.D.1996.p 164,note  P.Jourdain. J.C.P,1996-ІІ-
22656.note.J.Mouly,Resp.civ. et assur.1996,com.et assur.1996, com,n°11 et 53. 
  2)- civ.2eme ,8 Jan. 1992, Bull.civ.ІІ. n°3. 
  3)- Cass.civ.2eme, 18 Mars 2004-n° 994, BCCC 601- 1Juill.2004. 

  . و�� !P�h - ��Dr 394�Q ا�a�5{ ا�)�C-"�5ري 	����. أ��4 	� آ2 ذ�6 د
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نظرا لطبيعة الخطورة فيها، ولذلك أخرجها المشرع من نطاق التامين اإللزامي عن حوادث 

خضعها لنوع أخر من التأمين الملزم، وبذلك تخرج مسؤولية  وأ74/15السيارات وفقا لألمر

الناقل عن المخاطر المتعلقة بنقل هذه المواد من نطاق التأمين اإللزامي على السيارة على أن 

  .424 إلزاميخرآتدخل ضمن تأمين 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
�أ��4 	� ذ�6 اj�Gi �ءات و��Gط ا ـ  424�s�5 ا��5د�G iا�*�5ن و �� h��3-4 3%م ر�G�5ا� �� �5Qsا��	{ �5;C 80/34 �	 رخx5ا[ول 26 ا� }�Cر 

16
  ا��5ا	h ل 1400 �Pا�S	 1980 ا��5دة h�S�s وط�v &P&�s �5*�P 7 ��� ا[� 74/15��� "!E ا�)��رات وC �4م ا��zP�O  ا�C h!O�5~�:ا��� ا��}
  C 19/02/1980��ر�P 1980 �) � 8ا�;�P&ة ا��5G�� "&د - "� ا[�oار
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  المبحث الثاني 

  مدى التزام المؤمن بتعويض الضحايا أو ذوي حقوقهم 

خالل هذا المبحث إلى التزام المؤمن بتعويض المضرورين من حوادث أتعرض   

السيارات من حيث شخصية المضرورين المستفيدين من التعويض، وإلى نوعية األضرار 

وعليه فمن خالل  .التي يضمنها هذا التعويض، وإلى قيمة الضمان الذي يقع على المؤمن

الرابعة، وكذلك نص المادة الثامنة من األمر ، والمادة  الفقرة األولى من المادة األولى نص

  : حيث نجد أن 74/15رقم 

الفقرة األولى من المادة األولى من األمر المذكور تلزم كل مالك مركبة وذلك قبل       

السير بها أن يقوم باالكتتاب في عقد التأمين حتى يضمن التعويض جراء الحادث الضار 

 أيضا تنص الرابعةكما أن المادة  .دخل سيارته في ذلكبالنسبة للغير، والذي كان بسبب ت

وبصيغة األمر بأنه يجب أن يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية للمكتتب في عقد التأمين، 

 أو  ،ولية كل شخص انتقلت إليه السيارة من المكتتب في العقدؤوكذلك مالك المركبة، ومس

 إذ يجب أن يغطي التأمين مسؤولية ، وغيرهممن مالكها كالحارس لها أو سائقها أو قائدها

 من األمر المذكور، والتي مفادها على أن كل حادث سير الثامنةوذلك ما أكدته المادة . هؤالء

من األمر المذكور ) 1/2(مهما كان ومهما كانت طبيعة ونوع المركبة المذكورة في المادة 

ن المضرور هو المكتتب في عقد والمتسببة بتدخلها في إلحاق أضرار جسمانية، سواء كا

التأمين المؤمن له أو كان مالكها، أو كان السائق لها هو المضرور، كما تشمل الركاب، 

ة ، فأي ضحية من هؤالء في حادث السيارة يستفيد من ضمان مشاوالغير المتمثل في ال

ود بهؤالء بينا المقصمطالب الموالية مالتعويض من قبل المؤمن، ولذلك أتعرض إليهم في ال

  .425الضحايا المستفيدين من التعويض

                                                 
� P��25  ـ  425�� ��ادث ا�)��رات، وا��:م C*�5ن ا��E�� 3Q� zP�O و�� آ�ن ا�5*�ور ه� � �P{ ا�5*�ور�5a �P�5� �	 ا�5$�ع ا�;:ا(�ي }G�s

;OC ��rأ ��� ا�x(5و���، وهLا إذا �� ا��zP�O ا�\�� 2	� 5a�{ ا[��ال، أ��4 	� ذ�6 % 50: دا(�OP 3دل أو �DPق a:ءا � T%��� ذوي &�D�(Pو
� ا[�� ر%133ا��5دة � 74/15  

 2�� ا��zP�O ا�\��� 14 ا��5دة –ـ آ�5 أن �Lوي ���ق ا�*��� ا�Lي P��25 آ2 ا�x(5و��� 	� ا���دث �S(C ا����دة 	� ���� G\� أو d��ه� ا�D�Giدة � 
�� ر%3 ا]74/15  
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  المطلب األول
 عقد التأمينمن ستفادة االمدى 

  

  طبقا للفقرة األولى من المادة األولى ، والمادة الرابعة و كذلك المادة الثامنة من األمر   

 فإن عقد التأمين اإللزامي من المسؤولية عن حوادث السيارات الضارة ، يستفيد 74/15رقم 

.ن خطأ هذا األخير له دور في إحداث الضرر ، و كذا ذوي حقوقه امنه كل متضرر و لو ك
   

  مدى استفادة المؤمن له من عقد التأمين ـ أوال 

األصل أن المالك للسيارة هو المستأمن المتعاقد مع المؤمن، وهو في نفس الوقت   

 موضوع حراسته عما تسببه وليته بصفة تلقائية بمجرد تدخل سيارتهؤالمؤمن له، وتقوم مس

من أضرار للغير، إال إذا انتقلت حراستها إلى شخص أخر، ومؤدي ذلك أن المؤمن هو أول 

وال تتوافر للمالك أو المستأمن في . وليته عن حادث السيارة مصدر الخطرؤمن تثور مس

ن تثبت تأمين المسؤولية من حوادث السيارات، صفه المؤمن له إال في الحاالت التي يمكن أ

وليته، وحيث أن هذه المسؤولية يمكن أن تثور في جانب أكثر من شخص فقد يكون ؤفيها مس

  .المالك المستأمن في عقد التأمين وقد يكون القائد أو الحارس للسيارة

ضرار واألصل أن مالك المركبة المؤمن له ال يشمله التزام المؤمن بالتعويض عن األ  

أن التزام المؤمن في ذلك هو التزام بتغطية مسؤولية المؤمن التي تلحق به من مركبته ذلك 

 لت إليه هذه السيارة بموجب إذن منآله مالك المركبة تجاه الغير أو مسؤولية كل شخص 

 وبالتالي فهم ،426 المكتتب في عقد التأمين إلى شخص أخر بحراستها أو قيادتهاالمالك أو

ة سواء كانوا ركابا رن جراء تسيير السياولين إزاء األشخاص الذين يلحقهم الضرر مؤمس

 ومن ثم ،428الحارس والسائق من الغير  وال يعتبر المالك والمستأمن و427لها، أو غير ركاب

  .فال يستفيدون من ضمان التامين

                                                                                                                                                             
� ا[�� ر%3 15ـ وآ6�L ا���ل ���S( ��C E إ�E ذوي ���ق ا�)�رق ا�)��رة إذا �s	� هLا ا[n�� 	� ��دث ��ور ��C)��رة ا�5)�و%� ا��5دة � 74/15 ،

         . C hSG��ن ذ�6وهLا آ!T دE!" ��i أن ا�5$�ع ا�;:ا(�ي %& أG_ ا�5)xو��� ا�5&��� "� ��ادث ا�)��رات "!E أ�Gس ��P�4 ا�*�5ن آ�5
� ا���o�`، ا��4 � &P:5!� ص / د: ـ ،hC�(ا� }a�5وف، ا��n �C ا��زاق &S"226�Q�!P ��  . و 

110��Oاج P&a&ي، رT���G، ص / د�Q�!P ��  . و 
� ا[�� ر%3 4ا��5دة  ـ  426� 74/15  
� ��ادث ا�)��رات  ا�5!�:م zP�O�C ا�*�ر ا� �a ا�a�5{ ا�)�hCا�C ا�!�2 -إ�Cاه�3 ا�&�G%�/ د ـ  427" 3 ��Dr 241  
� �9ر / د ـ  428 ��(� &5��– ��Dr hC�(ا� }a�5159ا�  
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غير أن مالك السيارة أو غيره يمكنه أن يقع ضحية هذا الحادث بوصفه أحد الركاب   

 من األمر المذكور حيث أن كل الثامنةمين بموجب المادة أو المارة وبالتالي يستفيد من التأ

ية، يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها حتى سمانحادث سير سبب أضرارا ج

ولو لم تكن للضحية صفة الغير، ومن ضمن المستفيدين من التعويض مالك المركبة إذا 

مؤمن له للتعويض من حادث  وكان الفضل في تلقي ال.سيارةالأصيب بأضرار نتيجة حادث 

 هو للقضاء حيث عرف هذا األخير الغير من خالل المسؤولية عن ،السيارة المؤمن عليها

 وعليه فإن الغير .وليس من خالل عقد التامين المبرم بين المؤمن والمؤمن له، 429الحادث

المضرور من حوادث السيارات هو ذلك الشخص غير المسؤول عن الحادث، فإذا انتقلت 

حراسة السيارة إلى القائد وسبب بها ضررا للمالك أو توفي في الحادث، فإن المالك هنا يعتبر 

 حتى ولو كان هو من أبرم العقد مع المؤمن وسواء اإللزاميمن الغير ويستفيد من التامين 

 وبذلك .430 أو أثناء مروره بالطريق،كان من ضمن ركاب سيارته التي يقودها شخص أخر

 التامين بسبب منلفرنسي واقر استفادة المالك أو المستأمن  أو الحارس تدخل المشرع ا

 وهذا . التي تلحق بهم جراء حادث المرور، كأي شخص أخر من الغيرالجسمانيةاألضرار 

إال فيما يخص السائق المضرور ، 74/15من األمر رقم  8/2ستفاد أيضا من المادة  يما

خطاء فإن التعويض  جميع األلىمسؤولية عحمل جزء من التالمسؤول عن الحادث إذا 

ولية التي وضعت على عاتقه إال في حالة ؤ للمسالممنوح له يخفض بنسبة الحصة المعادلة

، وال يسري هذا التخفيض على ذوي حقوقه في حالة فأكثر% 50العجز الدائم  المعادل ب

 منه على أن الثةالفرنسي ال سيما في المادة الث 1985 جويلية 5قانون في  جاء 431وفاته

 في  يؤثرالمضرورين فيما عدا السائقين يتم تعويضهم بما يقع لهم من أضرار جسدية وال

للحادث،  وشكل السبب الوحيد  مغتفرذلك ما قد يقع منهم من خطأ ما لم يكن ذلك الخطأ غير

ر أن خطأ السائق من شأنه أن يستبعد التعويض عن األضرا: و جاء في المادة الرابعة منه 

  ".التي تقع منه

   الحارس من عقد التأمين مدى استفادة  ـثانيا  

                                                                                                                                                             
2 ����  و 	� 	��)�P�a 1985!�� 5آ�ن ا�3QD ا�)�(& %r 2S&ور ا�����ن ر3% C��5ء ) 74/15( ا��o E!" د&��P ���� ا���� &�D�(5ا�5*�ور ا� ��أن ا��

�، إذ ا���� 	� هLا ا��QD5م ه� ا���� �T أو ���O%& أو آ6��5 ا�)��رة ه� "�& ا����x5اء ا��G #أي ��ع آ�� �� �%bOآ�ر أي ا�L5ا� &�O��C T�C�s i يL
���oع ���  . ا��}

 .  civ 1.23 nov. 1982 R.G.A.T 1984 P 53 Dijon, 11 dec 1985 gaz pal. z Fev.1986 note F.Chabas ـ  429
430- civ 1.23 nov. 1982 R.G.A.T 1984 P 53 Dijon, 11 dec 1985 gaz pal. z tev.1986 note F.Chabas   
431  - civ 1.27 nov 1979, D  , 1980 .p.37 note Y. LAMBERT farvre 17 juillet 1980 et 20 janv 1981 R. G A.T 1984 
P52 
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الحراسة بسيطرة الحارس على السيارة سيطرة فعلية في االستعمال والتوجيه تتحقق   

والرقابة لحسابه، واألصل في حراسة السيارة أنها تكون لمالكها حتى لو كان يقودها شخص 

 ا فيما يخص انتقالهعلى ما مر بناإلى شخص أخر أخر تابع له، كما يمكن أن تنتقل الحراسة 

 أو المنتفع، كل ذلك يعني أن الحارس على السيارة والذي له عليها سلطة إصدار ،للمستأجر

األوامر من استعمال وتوجيه ورقابة يكون مسؤوال عن الضرر الذي تحدثه للركاب أو 

ره في قيادة السيارة وتوجيهها فإن  للمالك ويأتمر بأواما تابعا وإذا كان للسيارة سائق،غيرهم

 وبذلك تثبت له صفة المؤمن ،فعل السيارةعن المسؤولية تقع على المالك كمتبوع وكحارس 

 إذا ثبت خطأه وبذلك تثبت صفة ،يله، كما أن السائق التابع يمكن أن يسأل عن فعله الشخص

 أو تولى حراسة السيارةل من يكطي مسؤولية غ ياإللزامي غير أن التأمين  أيضا ،المؤمن له

 و لو لم يكن مصرحا له بذلك، و للمؤمن حق الرجوع على المسؤول عن األضرار ،قيادتها

  .بما دفعه من تعويض للمضرور

   أو ذوي حقوقه من تغطية التأمين المضرور  السائق استفادة ـ ثالثا  

لذي في حقيقته كان المبدأ من قبل ال يخول للسائق االستفادة من التأمين اإللزامي ا  

يغطي مسؤوليته قبل الغير، و كان السائق ال يعتبر من الغير، مهما كان شخصه أو 

و من ثم كان المالك بصفته حارسا هو المسؤول عن الحادث قبل الغير أو قبل   ،432صفته

غير أن ذلك المبدأ قد تحلحل قليال من خالل التعديالت التي أجريت عليه . السائق المضرور

لسائق ظل يشكل غالبية ضحايا حوادث المرور، و بذلك أصبح السائق المضرور بسبب أن ا

 جويلية 5 من قانون 434 و الرابعة433يستفيد من التأمين اإللزامي طبقا إلى المادتين الثالثة

 منه بأن السائق 8/2، حيث تذكر المادة 74/15، و كذا األمر بالنسبة لألمر رقم 1985

له التعويض، كذلك إذا ما أصيب بضرر جسماني نتيجة لذلك، للمركبة المرتكبة للحادث يشم

أو توفي نتيجة هذا الحادث، إذ أن القانون يضمن للسائق المتضرر حقه من التعويض و لو 

تحمل السائق في ذلك جزءا من المسؤولية بسبب األخطاء المرتكبة منه، و هذا إذا ما أصيب 

                                                 
� ��ادث ا�)��/  ـ د 432" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C ا�5!�:م ،hC�(ا� }a�52، ا��ا�! �Cأ �%�G&3 ا��اه�C241 – 240رات ص إ.  
� ا�5 �9ر، ا�a�5{ ا�)�hC، ص / ـ د�(� &5��166.  

� %���ن 3 ـ  s � ا��5دة  433� 05 ��!P�a 1985 أن E!"  " �	 �[xP i و ،�P&(a ار�oأ �� 3Q� }�P �5" 3Q*P�Os 3�P �� 	��5 "&ا ا�)�(��Pا�5*�ور
 {�n �� 3Q � }�P &% ������D ... ذ�6  ��d {�� ذ�6 ا��\P 3� ��  ".و P$\2 ا�)�S ا����& 	� ا���دث

� �D_ ا�����ن s*�^ 4 ـ ا��5دة  434�  "T � }�s ��ار ا��o]ا �" zP�O�ا� &OS�(P أو &�P أن T�{v �� h)�(ا� {�n ن{C.  
a �5 آ�ن��� h)�(آ T�D9C �D��P Tأ� ��d ،�SG رة [ي��ا�) �� �Sإذا ه ���� ا��}� &�D�(P 3 ا��5رة و\� Ln{P h)�(أن ا� ��d دة��م ";!� %����)� أ

��آ�S أ�nى ��Gا�C ه��a أ] �ء �!�O5رة ا���ا�).  
� ا�5 �9ر، ا�a�5{ ا�)�hC، ص / ـ د�(� &5��168 ،169.  
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قى التعويض، لكن بنسبة الحصة المعادلة أو أكثر، حيث يتل% 50بعجز دائم يعادل نسبة 

و ال يتعلق هذا التخفيض من التعويض بالنسبة للسائق . للمسؤولية التي وضعت على عاتقه

المتوفى من جراء حادث المرور بالسيارة التي كان يقودها، ال يتعلق ذلك بورثته من بعده، و 

ث السيارة التي كان يقودها و ال تسري هذه األحكام في حق ورثة السائق المتوفى جراء حاد

هو في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول، أو المخدرات، أو المنومات المحضورة، حيث 

  .يجوز لورثته المطالبة بالتعويض

و ال يجوز للسائق في حالة مسؤوليته الكاملة أو الجزئية عن الحادث من القيادة في   

 أو المنومات المحضورة، أن يطالب حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول، أو المخدرات،

بالتعويض إذا أصيب فيها بأضرار جسمانية، لكن بشرط أن يغطي التأمين السائق اتجاه 

اآلخرين و ليس اتجاه نفسه، كما لو كان الحادث الذي يقع له حادثا فرديا دون تصادم مع 

  .سيارة أخرى

ها مع التصادم بسيارات أما السائق المضرور في حادث تصادم سيارته التي كان يقود  

 خاصة على الطرقات العامة أو السريعة، حيث يمكن أن يصاب جراء ذلك أكثر من ،أخرى

 ارتكبه أحد السائقين أو كالهما وقام الدليل على  فإذا كان الحادث بسبب خطأ عادي،،سائق

وضعت ولية التي ؤفإنه يتم خفض التعويض الممنوح له بنسبة الحصة المعادلة للمس،  435ذلك

 أي بنسبة الخطأ المنسوب إليه، وبالتالي يتم تقسيم المسؤولية بينهما بنسبة خطأ ،على عاتقه

ا إذا كان الخطأ غير مغتفر من أحد السائقين وكان هو السبب الوحيد في  أم.436كل منهما

 من األمر 14كما سبق البيان ضمن المادة ،  السياقة في حالة سكر أو غيرهاالحادث كحالة

ور، فإن المسؤولية بالتالي تقع كاملة على السائق دون أن يستفيد من تعويض إال ذوي المذك

 أو ذويه من بعده يستفاد من ا غير أن السائق اآلخر الذي لحقه ضرر437حقوقه إذا توفي

التعويض دون نقصان، إذا لم يتسبب هو أيضا في الخطأ، ويلتزم كل من السائق الذي ارتكب 

  .خطأ مع مؤمنه بذلك

                                                 
� ا�x(5و��� آ!�� أو a:(�� ـ  435��} ا�)�(h 	� ��دث ا���9دم "!hs�" E ا�)�(h ا��n ا�Lي �d�P 	� ا���!� n ت�S[ء إ�" }�P  

.J.Huet, R.T.D, civ. 1987, p 342 
� ا[�� ر%3 13ا��5دة  ـ  436� 74/15.  
� ��دث ا�)��رة، �Gاء آ���ا  ـ  437� 3QC 2�s ��ا� ���&Sار ا��o]آ2 ا ����� ا��}�P 3[ ��� ا����، و�� ��S�OP Tون �x5أو ا� h)�(ة ا��Gاد أ�	إن أ

�QCرآ� �5o أو �Qaر�n .{��5ن ا�o �� �Cا���ا ��Cرا �S(C 3ده�OS�Gز ا�;P i %���ن إذ �	ورد  ��� ا�Y:ا��، وهLا ��7 �P� P 1981 6�Lوآ �(��Dا� 
� �� ا��5اد �� ا[�� ر3% 14- 13�� �D�(Pء � 74/15.  

� �9ر/ أ��4 	� ذ�6 أP*� د       ��(� &5�� -hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr 186.  
� ��ادث ا�)��رات  ا�5!�:م O�Cا�a�5{ ا�)�hC–إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2 /     أ��4 	� ذ�6 أP*� د� 3a� ا�*�ر ا� zP� - ��Dr 237ه�&OC ��  . و
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أما إذا لم يكن هناك دليل على وجود خطأ واضح ومحدد يثبت في جانب أي من   

السائقين فإن المسؤولية على األضرار التي أصيب بها كال من السائقين، يتوالها كل من 

  .السائقين مع مؤمنيهما كل في مواجهة اآلخر

   المطلب الثاني
 الغير من التأمين وأ مدى استفادة الركاب 

  

لتعرض إلى مدى إستفادة المؤمن له أو الحارس للسيارة من عقد التأمين  و كذلك بعد ا      

يجدر في هذا المقام التعرض إلى المدى الذي يستفيد منه . إلى السائق المضرور منها 

    . الركاب أو الغير من عقد التأمين أيضا

     التأمين تغطية استفادة الركاب منأوال ـ

األمر المذكور، الركاب كمستفيدين من التأمين اإللزامي،  من 8/1يستفاد من المادة   

 مهما ،438ويعتبر الشخص من الركاب سواء كان داخل المركبة أو صاعدا إليها أو نازال منها

كان نوع هذه المركبة ويستوي في ذلك أن يكون نقل الراكب قد تم بالمقابل أو مجانا، 

لهم الحق في تلقي التعويض عن األضرار التي  يشملهم، ويكون اإللزاميوبالتالي فإن التأمين 

من األمر السابق " 8"وفق المادة  439أصابتهم من حوادث السيارات أو ذويهم من بعدهم

يستثني من   و،440 بما فيهم أفراد أسرة السائق، والسارق للسيارة المرتكب بها الحادث،الذكر

بعدا من نطاق ضمان التأمين أولئك المستفيدين كلهم السائق للسيارة والعامل اللذان است

  .441 في حدود معينةاإللزامي

ولقد اعتبر المشرع الجزائري كشرط لقيام المسؤولية وتلقي التعويض تلقائيا هو تدخل   

، السيارة في الحادث بأي صفة كانت متحركة أو ساكنة، منفصلة أو متصلة، أو متصادمة 

 بصرف النظر عن قيام عالقة ،لمضرورويعتبر تدخل السيارة سببا اللتزام المؤمن بتعويض ا

  .السببية بين السيارة والضرر

                                                 
� ��ادث ا�)��رات  ا�a�5{ ا�)�hC ا�5!�:م zP�O�C ا�*�ر-إ�Cاه�3 ا�&�G%�/ د ـ  438" 3a� ا�  - ��Dr 237ه�&OC ��  . و

� �9ر/ د ��(� &5��-hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr 186ه�&OC ��  . و
� %���ن " 3"ا��5دة  ـ  439�5 ��!P�a 1985�(��Dا� .  
� ا[�� ر%3 15- 14-13ا��5اد  ـ  440� 74/15 ����G�56 ا��L« ...80/37- 80/34 وآ��ا�� ��  .»...�S�OP أ	�اد أ�Gة ا�)�h) وا��(رق 
� ا[�� ر%3 14- 13ا��5دة  ـ  441� 74/15.   
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وإذا كان التأمين اإللزامي يشمل الراكب بالمجان فمن باب أولى أيضا أن يشمل ركاب   

منه تطبق على مثل هذا " 8" وبالتالي فإن أحكام األمر المذكور في المادة ،سيارة األجرة

 حتى ولو كان ،ذا ما أصيب الراكب في حادث المرورالنوع من الركاب وهم كالغير تماما، إ

 فإن التأمين اإللزامي يغطي هذا الحادث بمجرد تدخل ،منقوال في السيارة بمقتضى عقد

 وال أهمية لنوع هذه المسؤولية هنا سواء كانت عقدية وهو االلتزام بسالمة ،السيارة فيه

انونيا مسبقا، وهكذا فإن التأمين الراكب أو تقصيرية وهو عدم اإلضرار بالغير التزاما ق

اإللزامي يشمل الكل في هذا األمر دون تمييز أو تحفظ إال في الحاالت المنصوص عليها في 

  .80/37 ، 80/34 من األمر المذكور وكذا في المرسومين 15-14-13المواد 

ي وللتذكير لما سبق فإن التأمين اإللزامي يغطي حتى المسؤولية المدنية للراكب الت  

يتسبب فيها هذا األخير، جراء فتح باب السيارة بصورة مفاجئة أثناء تحركها فيترتب عن 

 أو كانت تسير بجانب من السيارة المفتوح بابها، ،ذلك تصادم مع سيارة أخرى مجاورة

  .ويترتب عن ذلك إصابة الغير بأضرار

     التأمين تغطية استفادة الغير من-ثانيا  

 على أن التأمين اإللزامي 95/07 و كذلك قانون التأمين رقم 74/15نص األمر رقم      

 و يندرج ضمن هذا المفهوم المشاة و ،يشمل الغير المستفيد من التأمين و بالتالي التعويض

كل ركاب السيارة أيا كان نوعها، ومن ضمن ذلك حتى المالك للسيارة إذ بانتقال حراسة 

حادث مرور أصاب المالك فإن المالك يعد من سيارته إلى شخص آخر، وترتب عن السيارة 

  .الغير

وكان االعتقاد السائد من قبل أن الغير المضرور هو من ال تربطه بعقد التأمين أي   

 أو كمالك للسيارة موضوع التأمين ، أو كمتعاقد،عالقة من نوع كانت، سواء كمؤمن له

هوم الغير من جانب المسؤولية  أن القضاء الفرنسي الحديث يرى النظر إلى مفاإللزامي، إال

عن الحادث وليس من خالل عقد التأمين، وبذلك اعتبر أن الغير هو كل شخص آخر غير 

 هو من الغير الذي يستفيد من التعويض الذي يغطيه التأمين اإللزامي ،مسؤول عن الحادث

روره  وسواء أكان المصاب من ضمن ركابها أو أثناء م442سواء له أو لذوي حقوقه من بعده

                                                 
 .civ. 1,27 Nov. 1979,D. 1980 ,p. 37. Note Y. Lambert. Faivre. 17 Juillet 1980 et 20 Janvier 1980 R.G.A.T 1984 ـ  442
p. 52. 
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 فهؤالء أضحى ينطبق عليهم مفهوم الغير ويستفيدون من غطاء التأمين اإللزامي ،443بالطريق

 سواء كان هذا المضرور متواجدا في أثناء حالة التصادم في ،من حوادث السيارات الضارة

سيارة أخرى وسواء كان سائقا أو راكبا فهو في مفهوم حكم الغير، وقد تعرضت في البحث 

  .كم السائق في حادث التصادمسابقا إلى ح

" 8"المادة     أما الراكب المضرور في حالة التصادم، فإن التعويض يثبت له وفق   

 وللراكب المضرور في .ن لمجرد تدخل السيارة في الحادث بأي صفة كانت كما سبق البيا

ن كل هذه الحالة أن يرجع على مؤمن أي سائق من السائقين المشتركين في حادث التصادم ع

األضرار التي لحقته ولو لم تكن سيارة السائق المطالب بالتعويض هي المسؤولة عن 

ولمن قام بالتعويض في هذه الحالة أو مؤمنه أن يرجع على من ثبت ضده وقوع  .الضرر

الحادث في التصادم بما دفعه من تعويض، أو يشتركون فيه حسب نسبة كل مخطئ منهم، 

 فيما بينهم وعلى من يدعي منهم خطأ اآلخر عبء اإلثبات، واألصل هو تساوي المسؤولية

إال أن السائق المخطئ المضرور يحصل على حقه في التعويض منقوصا بنسبة الخطأ 

المرتكب منه، ما لم يكن هذا الخطأ خطأ غير مغتفر وهو السبب الوحيد في الحادث، إال أن 

وقد يلتزم .من األمر المذكور  ) .15-14-13 (ذلك ال يحرم ورثته من التعويض المواد

 أو ركاب ،سائق في حادث التصادم أو مؤمنه بتعويض األضرار التي حلت بالسائق اآلخر

 حيث يقسم عبء التعويض بالنسبة الركاب بينهم بنسب متساوية هذا إذا ،السيارة األخرى

تصادم كان سبب الحادث مجهوال وبالنسبة للسائقين المتضررين من كل سيارة في حادث ال

فإن على السائق أو مؤمنه االلتزام بتعويض كافة األضرار التي لحقت بالسائق اآلخر هذا إذا 

  .444كان سبب الحادث في التصادم مجهوال أيضا

هذا عن مدى استفادة الراكب المضرور من التأمين اإللزامي، والذي كما سبق أن   

كب من تغطية التأمين اإللزامي له  اعتبر من الغير فماذا إذن عن استفادة المضرور غير الرا

  من حوادث السيارات الضارة له ؟

   استفادة المضرور غير الراكب من تغطية التأمين ثالثا ـ  

                                                 
443 -civ. 1 ;, 23 ; Nov 1982  R.G.A.T 1984 P52 Dijon . 11Dec 1985 GAZ pat 2 Fev 1986 Not F. CHABAS . 

� �9ر ، ا�a�5{ ا�)���Dr hC  ـ  444 ��(� &5��� اPY*�ح أ��4 	� ذ�6 � &P:5�251 -253.   
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 من األمر المذكور الحق في التعويض التلقائي لمجرد تدخل السيارة 8المادة أعطت   

و لم تكن  حتى ول، أو ذوي حقوقها،في الحادث وحدوث الضرر ألي ضحية مهما كانت

للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول عن الحادث، وما بال األمر إذا كان للضحية 

صفة الغير، إذن االستفادة لهذا األخير من التأمين اإللزامي على حوادث السيارات مطلقة 

لكن ما ذا يكون الحال لو أن الضحية الذي يتمتع بصفة الغير قد أخطأ . وفي جميع األحوال

  مما تسبب في حادث السيارة التي أصابته فهل يؤثر خطأه على حقه في التعويض هو ذاته

  .؟

 من ق م ج على أن خطأ المضرور طبقا لذلك 127 من ق م ج ، 138تنص المادة   

لكن في مجال . يؤثر على حقه في التعويض سواء بصفة كلية أو جزئية إذا أثبت ذلك ضده

تاتا حيث خرج المشرع من نطاق المسؤولية عن فعل حوادث السيارات فإن األمر غير ذلك ب

 إلى مجال المسؤولية عن فعل السيارات بصفة خاصة ،الشيء غير الحي كقاعدة عامة

كاستثناء من ذلك المبدأ وجعل من حق المضرور في حوادث السيارات إذا كان هذا الحادث 

ن المضرور يجب أن يرجع إلى خطئه فله الحق في التعويض كامال، غير أن هذا الخطأ م

 أما األضرار المادية فتنطبق عليها أحكام القواعد ،يكون خطأ عاديا نتج عنه ضررا جسمانيا

    .من ق م ج) 127-138(العامة طبقا للمادة

وكان ذلك للمضرور ولمزيد من حمايته أن أصبح ذلك السلوك الممثل في الخطأ   

تي ازدادت تعقيدا وتشابكا وخاصة في مجال العادي أمرا طبيعيا في ظل الحياة اليومية له وال

 حيث ازدادت بازدياد عدد السيارات وتنوعها من حيث األنواع والسرعة ،حوادث المرور

 حتى ،ومن حيث اكتظاظ الطرقات والشوارع بها خاصة في المدن، وبذلك يستفيد المضرور

قى  وبالتالي تل،يتهولو أخطأ خطأ عاديا وسبب له ذلك هذا الضرر الذي يلتزم المؤمن بتغط

 غير أن خطأ المضرور العمدي وغير المغتفر لمن شأنه .المضرور المخطئ التعويض كامال

أن يؤثر على حقه في التعويض وهذا استثناء على مبدأ خطأ المضرور العادي الذي ال تأثير 

  .445له على حق المضرور في التعويض

                                                 
������ و�s bCدد إ ـ  445 hP���{ أو %�{ G\�� ا��P ام أن:��iرات دون ا��ا��9�5 �!) }P�(ا� hP��� ا�����، أو "�S ا�$�� ا�� Taو�n �[

� ذ�6 آj��ة� �!j� .ا����S" hP ا��55 ا�O!�ي ا��9�5 �!5$�ة وا[
� ا[�� 14أ��4 	� ا��5دة � 74/15 ����G�56 ا��L80/37 – 80/34 وآ.   
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وحيد في حدوث الضرر له من و عليه إذا كان خطأ المضرور العمدي هو السبب ال  

تدخل السيارة فإن ذلك يؤثر على حقه في التعويض ، كما لو أن المضرور قد رمى بنفسه 

 يقع عبء 446ر فهذا خطأ عمدي غير مغتف.أمام سيارة و هي تسير قاصدا بذلك االنتحار

في إثباته على عاتق المدعي عليه في دعوى المسؤولية، وهو هنا السائق وإذا ثبت أي خطأ 

جانب السائق فأننا ال نكون بصدد خطأ غير مغتفر في جانب المضرور وهذا نظرا لتخلف 

هذا إذا كان المضرور بالغا ومدركا لعواقب الحادث الضار  .الشرط الوحيد في وقوع الحادث

من خطئه العمدي غير المغتفر، فماذا عن استفادة الطفل القاصر أو العجوز، أو المعوق إن 

مدية غير مغتفرة، فهل يؤثر ذلك على حقهم في التعويض طبقا لألمر أخطأ أخطاء ع

  .المذكور، وبالتالي ال يشملهم تغطية التأمين اإللزامي من حوادث السيارات ؟

ال شك أن فئة األطفال و العجزة والمعوقين يجب معاملتهم معاملة خاصة في حالة   

 ، القدرة سواء من حيث اإلدراك إذ هم فئة ضعيفة من حيث،وقوعهم ضحايا حوادث المرور

أو من حيث القدرة الجسمية على حسب كل فئة ولذلك يجب تعويضهم في جميع الحاالت عن 

 دون االعتداد بخطئهم غير العمدي ،كل األضرار البدنية التي لحقت بهم أثر حادث المرور

حة لضحايا  المحدد لجدول التعويضات الممنو447 وفق الملحق74/15وهو ما أقره األمر رقم 

 وعليه فإذا تسبب الحادث في إصابة القاصر .448حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم

أو وفاته فإن هذا القاصر أو هذا العجوز يستفيد من التأمين اإللزامي على حوادث 

، فبالنسبة للقصر يعتمد في تقدير التعويض عن حوادث المرور على الحد األدنى 449السيارات

                                                 
� ا��C�O9 إ]Ts�S إi إذا آ�ن ا�5*�ور %& أ	9�v �Q " `9�� وP�Ss # أ�\�م ��\�5 ا� �z إن إ%��� ا�&��E!" 2 ا���} ا�5O&ي d�� ا��5  ـ 446���D ه� 

�O��را ��&دا ��o E!" 6�Lء %���ن  }*�� ��(��Dا� z� �5 ا�\�� #!n&s أن Eم ذ�6 إ��QD� E!" ��(��D5/7/85ا� {� �Q���C أن ا���} ا��D��5 ه� ا��
��)� j�Gا �a2 در\$P يLرادي ا�YاTإدراآ T�!" ��O�P ��� ا����رة و�OPض TS��r دون ��Sر ���Oل ��� . 

 ��Dr hC�(ا� }a�5ا�5 �9ر ا� ��(� &5��  257ـ 
  civ . 2,20 Juillet 1987(11 Arrets, Gaz, Pal., 8 Janv. 1988 note    
  F.Chabas 

� %���ن ر%3 3ا��5دة  ـ  447��!�a h&ول ا��P�O*�ت �*���P ��ادث ا��5ور ا�;)��5�� ���  ا��� ا74/15 ا�O5&ل وا�5�35 ���� ر88/31 3%  #�&S�G

 C;&ول LQC h�!Pا ا�����ن s3 � ا��5دة b"أ T�ا�5$�ر إ� ��]�C h�!53 ا�Q%��� ويL� أو ��ا���ادث ا�;)��5 �P��*� ا�55 �ح zP�O�ول ا�&a ل&S�Gا 

   ".88/31أي %���ن " 
� ا� �4م ا��Oم وأن "&م ��ا"�!" �s��P �Qs�T ) 88/31وآ 6�L	�OC �5& %���ن ( 74/15	�� ���� إن ا��P�O*�ت ا��5&دة ��C;&ول ا��5  ـ 448�ه� 

z� ن وا�b�Sا� . �Pر��C ذ�6 %�ار �	ر%3 27/02/90أ��4  �O�   -220.  ا�;:ء ا[ول، a��C ��b&ادي ص-  ا�Q�aiد ا��*�(�– 62688 	� ا�
 - �Pر��C 6 %�ار�Lر%13/02/90 وآ �O�   .a  .335��C ��b&ادي ص– ا�a�5{ ا�)�hC - 358564  	� ا�

�!�h ا�;&ول ا���ص 8zP�O���Cا���Dة   ـ 449 ��P�3 ا��zP�O 	� ���� و	�ة و�& %��5P i �rرس �$��� � Q�� �)�D&ة ا[ب وا[م �(���Cوي أو ا���� :  
�!P �5آ TC �5لO5ا� }P�$�ا� �	 
&P&�s آ�5 ورد:  

 - �P�d Eا�6  إ� ^Oo ات� G ا���دث �Pر�s & " ا�5*�5ن Eا��� � ا[د� �a�� ا�) �ي  V!S5.  
  . b[ � G]� أ�Ooف ا�V!S5 ا�) �ي ���a ا��� � ا[د��s & " Eر�P ا���دث19  �� 	�ق G #G �ات وإ��5s �P�d Eم - 
�!P i ،T$25 هLا- �\C zP�O�ة ا���ا�� &�% E!" �5Q � ��S�5ا� Eo���P ة ا[ب أو ا[م�	و ���� �	ا�; �زة و ^P�9ر� E!" zP�O�ا� .  
 - �Pر��C ر%3 28/03/1990 أ��4 ذ�6 %�ار �O� 66183 –�)�*د ا���Q�aiادي ص-  ا&�C ��b�a  .334.   
 - �Pر��C ذ�6 %�ار �	د ا��*�(�– 22/05/1990 أ��4 �Q�aiادي ص-  ا&�C ��b�a  .334.   
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 وكذلك الحال بالنسبة للعجوز .450 المضمون ابتداء من تاريخ وقوع الحادثلألجر الوطني

المتقاعد المستفيد من التعويض حيث يعتمد في تقدير مبلغ التعويض له من الحادث الواقع له 

 واعتقد كذلك .451ولو كان مخطئا على الحد األدنى الوطني المضمون يوم ارتكاب الحادث

هذا إذا كان أولئك هم . كمة التي توخاها المشرع من ذلكالحال بالنسبة للمعوق لنفس الح

-الضحايا المخطئين في حادث المرور، لكن ماذا يكون عليه األمر إذا كان هؤالء القاصر

  .المعوق أحدهم هو المسؤول عن الحادث-العجوز

أو العجوز هو السائق للسيارة المتدخلة في )سنة 19 -6(فإذا كان الطفل ما بين سن   

 الضار الذي أصيب فيه الغير، فإن الذي يلتزم بضمان تعويض هذا األخير هو الحادث

 وقد سبق في هذا البحث أن 74/15القاصر السائق للسيارة أو مؤمنه طبقا لألمر رقم 

  من 134تطرقت إلى أن متولي الرقابة يحل في المسؤولية محل الخاضع للرقابة طبقا للمادة 

  .التأمين هي من تتولى ذلك القانون المدني، غير أن شركة 

من األمر المذكور، " 8"و في األخير طبقا للمادة األولى فقرة أولى والمادة الثامنة   

وكما أن المميز بل وحتى غير المميز كما سبق البيان يظل مسؤوال عن حادث السيارة 

وق، ، فإذا أصيب هو ذاته أي العجوز أو القاصر أو المع452المرتكبة للحادث وهو يقودها

وهو يقود سيارته فإنه يخضع لنفس األحكام الواردة في كل من المواد السابقة الذكر من 

، وبالتالي يطبق عليه ما يطبق على السائق العادي من أحكام، ويستبعد حقه 453األمر المذكور

  .من التعويض إما كليا أو جزئيا

، 15-14-13 ولكن إذا كان خطأ المضرور األصلي في إحداث الضرر طبقا للمواد  

قد ينقص التعويض كليا أو جزئيا ، فهل ينقص ذلك كليا أو جزئيا من التعويض المقرر لهم 

األمر في بدايته اختلف فيه     .بقدر خطأ المضرور األصلي في إحداث الضرر؟

القضاء الفرنسي بين مؤيد ومعارض ألثر خطأ المضرور على تعويض الضرر المرتد، وكذا 

المقابل لألمر رقم - 1985 جويلية 5أن المشرع الفرنسي في قانون الفقه الفرنسي، غير 

 قد فصل في األمر وقرر أن الضرر الذي –منه ) 15-14-13( والسيما في المواد74/15

                                                 
  .��Dr 228 49 �$�ة ا��*�ة "&د 3%120076  �!^ ر03/05/1995ا���	� ا�5&��� ا���j�� %�ار C��ر�P  ـ  450
   .D� .334_ ا���ار ص ـ  451
� ا���S و �� !P�169�Q صأ��4 �)xو��� ا�55�: وd�� ا�55�: "� ��ادث ا�)��رات ـ  452�   
� ا[�� ر%3 15- 14-13ا��5اد  ـ  453� 74/15.   



 216 

يحل بالغير نتيجة الضرر الواقع بالمضرور المباشر في حادث المرور يتم تعويضه طبقا لما 

نرى الحقا في البحث عن األضرار التي ورد من قيود في مجال خطأ المضرور على ما 

  .يغطيها التأمين اإللزامي عن حوادث السيارات

  المطلب الثالث

  استفادة كل من العامل وممثل الشخص المعنوي من إلزامية التأمين مدى  
 10المادة    وكذا 74/15454 من األمر رقم 10نص المشرع الجزائري في المادتين   

 على أن المؤمن في التأمين اإللزامي ال يلتزم بتغطية 455 88/31مكرر من القانون رقم 

األضرار التي تلحق بالعامل أو التابع من حادث السيارة أثناء العمل أو بسببه، والذي يتولى 

 وذلك عن طريق التأمين االجتماعي والمتعلق بحوادث العمل، المسؤول،ذلك هو المؤمن له 

أن يجمع كذلك بين التعويضين، التعويض وليس للعامل المضرور من حوادث السيارات 

  . والتعويض المتعلق بحوادث السيارات،المتعلق بحوادث العمل

وعليه إذا كان حادث السيارة يعد حادث عمل فإن العامل المضرور ال يحصل إال   

 تعويض جزافي من التأمين االجتماعي، أما إذا كان الحادث حادث عمل وحادث مرور، لىع

 وسببت سيارة الغير ،سيارة الغير بالسيارة التي كان يقودها السائق العاملكما لو اصطدمت 

 ال يلتزم بتعويض العامل المضرور إال في ،للعامل أضرارا، فإن صاحب السيارة األخرى

 وتتولى ذلك شركة التأمين المؤمن لديها المسؤول عن الحادث، ،وليته عن الحادثؤحدود مس

وفي  .ن التعويض صندوق التأمين االجتماعي بطريقة جزافيةويتولى تكملة الجزء الباقي م

 جاء 11/05/1992456هذا الشأن أصدرت الغرفة المدنية الثانية بالمحكمة العليا قرارا بتاريخ 

من المستقر عليه قانونا وقضاء، أنه ال يجوز أن يجمع المضرور بين « فيه على أنه

وادث العمل، والتعويض المنصوص التعويض المحدد بمقتضى التشريع المتعلق بجبر ح

 وحيث أن مؤمن السيارة ال يلتزم إزاء .»457عليه بموجب التشريع الخاص بحوادث المرور

 التي تحل محل ، والبلديات، والواليات، والدولة،الضحايا أو هيئات الضمان االجتماعي
                                                 

� ا[�� ر%3 10ا��5دة  ـ  454��{ ا��أن ا��zP�O ا�5 �9ص "!�T 	� ا��5اد  « 74/15  }5;P أن �\5Pi ��C�(ا�D� �Q�	��(P أن �\5P ��ت ا��*P�O_ 
OC �P��*ن�ا ا��� Q5اض ا���� ��ادث ا�25O وا[" zP�O���C h!O�5ا� }P�$�ا� .  

� ا�����ن ر%3 10ا��5دة  ـ  455�88/31�\�ر  » �Pi�5"� وا�&و�� وا���aiت ا�*�5ن ا���أو ه ،�P��*رات إزاء ا���ا�) ��x�ت وا��P&!Sت ا��� P i!�:م 
��!T إP&(�C i& ا��P�O*�ت ا���  2�s�QOoوT�s�" E!" ا�;&ول ...«. 

��2 ا�*�� �P	� ����Q% إ�E آ��2 ا[داءات  2�s ��ت ا��P&!Sت أو ا��Pi�5"� أو ا�&و�� أو ا���aiت ا�*�5ن ا���ف ه�� ��5s�& ا���Oن ا�5&	�"� 
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حادث  إال بتسديد التعويضات التي وضعها الجدول، فإذا تواجد حادث عمل مع ،الضحية

ل الحق لمؤجر الضحية في المطالبة بخصم منحة حادث الشغل وي فإنه يؤدي إلى تح،مرور

  .458مع مبلغ التعويض الممنوح بسبب حادث المرور

 فإن التأمين اإللزامي يغطي له األضرار  ،459غير أن العامل سواء كان أجيرا أم تابعا  

أداء وظيفته ولو كان داخل سيارة الناجمة عن الحادث الضار الذي أصابه هذا إذا كان خارج 

صاحب العمل، كما يستفيد من ذلك إذا انتقلت حراسة السيارة من صاحب العمل إلى حراسة 

  .من األمر المذكور" 8"شخص آخر المادة 

أما حادث السيارة الواقع أثناء العمل ويستوي فيه أن يكون العامل المضرور منها   

ين اإللزامي ال يغطي له مثل تلك األضرار، إنما الذي  فإن التأم،داخل السيارة أو خارجها

والمسؤولية هنا تقع . يغطيها هو التأمين االجتماعي ألن العامل كان فيها أثناء العمل أو بسببه

على صاحب العمل بوصفه حارسا للسيارة المتدخلة في الحادث الضار وهي وسيلة عمل 

ي مثل هذه الحالة تعويضا جزافيا من ويأخذ العامل المضرور جراء ما أصابه من ضرر ف

قد ال يحقق له الضمانة والحماية الكافية إن كان ذلك و  ،صندوق الضمان االجتماعي

 ومن جهة أخرى فإذا ، هذا من جهة،التعويض الجزافي ال يجبر ما حل به من أضرار

 كما سبق ، وحادث مرور،حادث ضار ناجم عن حادث عمل أصيب العامل بحادث مختلط

بيان وفصل فيه القضاء الجزائري بتجزئة التعويض في حدود مسؤولية المؤمن، وما تبقى ال

 وهنا قد يجد ،من ذلك يكمله صندوق الضمان االجتماعي المتعلق بحوادث العمل جزافيا

العامل نفسه أيضا غير مستوف حقه في التعويض كامال بسبب الطريقة الجزافية المعتمدة من 

 وهكذا وانطالقا من روح العدل .جتماعي المتعلق بحوادث العملطرف صندوق الضمان اال

التي ما فتئ القضاء يبحث عنها في مجال حماية المضرور وجبر ما لحق به من أضرار 

راح القضاء وخاصة الفرنسي منه يلتمس لهذا المضرور بعض ،ناجم عن حوادث السيارات 

س له ذلك من خالل بعض االجتهادات الحق وذلك للتخفيف عليه من حدة هذا التشريع والتم

  :ومنها

                                                 
ا�a�5{ ا�)�hC – أ�vر إ��T ا[G��ذ ��*� a .331��C ��b&ادي ص -ا�Q�aiد ا��*�(� ا�;:ء ا[ول– 416 ر%3 18/07/1986%�ار C��ر�P  ـ  458
   .22.ص

� ا[a�� وا����Q4P }C 	� ��ع ا�25O وآ�D�� �o��s ا[�a، إi أن آbهb5OP �5ن ���9` و��)�ب ���r ا�25O  ـ  459�C �5\P يLف ا�b�niإن ا
�� Dوا� �P�9د�%iا ��OS�ا� ��Cا�C TC ن��Ss�Pو - }S�ا� �%b" ع ا��5دة أي�S�56 . م136وا��LC ��!O�5ا� ��Sت ا���Dr �4ج أ�.  
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 فإن للعامل المضرور الحق في ، في حالة تصادم العامل مع الغير األجنبي عن العمل-1   

 جويلية 5الحصول على تعويض وفق القانون الخاص بحوادث السيارات أي طبقا لقانون 

 منه وهذا فقط عن ة واألولىمن والسيما المادة الثا74/15المقابل لألمر رقم و  1985

  .460األضرار غير المغطاة بالتأمين االجتماعي

 رجوع المضرور 461 فقد قبلت محكمة النقض الفرنسية، ومن حيث الضرر المرتد-2

 5بالتبعية لضرر العامل المضرور األصلي، بالتعويض على صاحب العمل طبقا لقانون 

لسيارات والسيما مواده السابقة  والمتعلق بحوادث ا،المقابل لألمر المذكورو  1985جويلية 

 وهذا دون التقيد بقواعد التأمين االجتماعي المتعلقة بحوادث ،المتعلقة بالتأمين اإللزامي

  .العمل

 وفي حكم آخر لها قررت محكمة النقض بعدم استبعاد الموظف العام من نطاق ضمان -3

ن االلتزام بالتعويض  وبالتالي يستفيد من ضما،التأمين اإللزامي على حوادث السيارات

 إلى قواعد التأمين ه دون خضوع74/15المقابل لألمر و  1985جويلية 5المقرر في قانون 

 ولو كان حادث السيارة قد وقع للموظف العام أثناء أو بسبب الخدمة فإن المؤمن ،االجتماعي

ن في كل األحوال يلتزم بضمان تغطية األضرار التي تقع للموظف العام، والشك في أ

لتزم بضمان تغطية األضرار التي تقع من السيارات بالنسبة يالمؤمن في كل األحوال أيضا 

لكن ما مدى اعتبار حوادث الطريق إصابة عمل  .يبارللممثل القانوني للشخص االعت

 والعكس؟

  

   المطلب الرابع 
   مدى اعتبار حوادث الطريق إصابات عمل

ة كل اإلصابات التي تلحق بالعامل إن التشريعات المختلفة قد نصت على تغطي  

بصرف النظر عن مصدرها، أي سواء كانت نتيجة حادث عمل، أو مرض مهني، أو حادث 
                                                 
 ASS. Plen , 22 DEC. 1988(troits Arrets) J.C.P.1989.11.21236 Conc Y .monnet et note ـ  460

&5�� �Q�ر إ��vأ�� �9ر �)�  -hC�(ا� }a�5196. ص ا�  
Y. Saint Jours- R.T.D. civ.1989, p.333 Obs. Jourdan 
           ASS.Plen ,2FEV.1990, R.T.D civ.1990, p.294 o.b.s. p .Jourdan- RES. civ. Et ass.1990,n°60 chr ـ  461

&5�� �Q�ر إ��vأ �� �9ر، �)�  hC�(ا� }a�5197 ص  ا�.       
� ��دث "G �S(C 25��رة آ�ن- " 3a�� 9&ر ا�*�ر� "!E ا��اzP�!a ا��� ر	�Q�O  ا�5*�ور أ] �ء ا��&��، %S!# ا��5\�5 د"�ى ا���Q!��(P �O وآ�ن 

� أ�oار �S(C و	�ة زو�Qa، أ��4 	� ذ�6 ��!P�a1985&5�����r5 ا�25O وOC�s���S� T �����ن � �QC 2� �5�  �� �9ر  �)� –hC�(ا� }a�5ا� - 
  197. ص
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طريق، وأن ما يهم في هذا المقام هو حادث الطريق الذي يتعرض له العامل أثناء ذهابه إلى 

فقت في ذلك أي  أو رجوعه منه بواسطة سيارة ما، غير أنه إذا كانت التشريعات قد ات،العمل

 إال أنها اختلفت من حيث تكييف هذه .في تعويض اإلصابات الناتجة عن حوادث العمل

 حيث أن لذلك أهمية خاصة من حيث التشريع الذي يجب تطبيقه ،الحوادث ومعرفة مصدرها

 هما حادث لمسمى ، حادث العمل أو حادث الطريق، وهل الحادثين،على أي من الحادثين

 وبالتالي يجب  ؟ي يجب تطبيق قوانين الضمان االجتماعي، أم هما متمايزان وبالتال ؟واحد

في بعض الحاالت تطبيق القوانين الخاصة المتعلقة بحوادث المرور فيما يخص الحوادث 

  .التي تحدث في الطريق

   حوادث العمل أوال ـ  

عت وهي التي تقع للعامل خالل ساعات العمل الفعلية، أو في مكان العمل أو وق  

ا معا، ويمتد وقت العمل ليشمل الوقت الذي يستغرقه العامل بين دخوله مالحادثة الضارة فيه

إلى مكان العمل، أو أثناء تناوله الطعام، ففي أثناء فترة العمل هذه يستوجب تعويض العامل 

 ويتولى ذلك صندوق الضمان . مهما كان سبب هذا الحادث،المصاب من أي حادث

، ولو كان الحادث 462قوانين الضمان االجتماعي الصادرة في هذا المجالاالجتماعي وفقا ل

  .الواقع أثناء العمل حادث سيارة

 ، أو حكما،فالعبرة هنا هو خضوع العامل لتبعة السلطة في اإلشراف والرقابة حقيقة  

من قبل صاحب العمل منذ دخوله إلى مقر العمل، وإلى حين خروجه منه، فإذا كان الحادث 

 للعامل وهو خاضع في ذات الوقت لسلطة رب العمل، اعتبر الحادث حادث عمل قد وقع

بغض النظر عن المكان الذي وقع فيه الحادث، إذ أن معيار التبعية هو الذي يوضح وقوع 

  .الحادث أثناء العمل من عدم وقوعه

                                                 
 05 ا��9درة C��ر5G��28 �P�� ر%3  ا�;�P&ة ا-  ا���C h!O�5ادث ا�25O وا[��اض ا� Q5����P 1983��2 ا��9در C��ر�P 83- 13ا�����ن ر%3  ـ  462
 ����P1983.   

�S�h ا[�Cاب 1984	��Dي 11 ا��9در C��ر�P 28/84ا��G�5م ر3% s ت��D�د آ&�P يLا�����ن ر%3 :  ا� �� ���jوا� }Cوا��ا ���jا��9در 13/83ا� 
 �Pر��C2 ����P 1983�� Q5اض ا���  . ا���C h!O�5ادث ا�25O وا[
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 أن الحادث 463 أشار إليه الدكتور بدر جاسم اليعقوبلهوقد اعتبر القضاء في حكم   

ضار الواقع من السيارة أثناء العمل، يعتبر حادث عمل يخضع التعويض فيه إلى صندوق ال

مد العامل تعالضمان االجتماعي، وليس إلى القانون المتعلق بحوادث المرور، بشرط أال ي

، أو تعمده بإلقاء نفسه أمام سيارة كانت تسير 464إحداث اإلصابة أثناء قيادته للسيارة

غير مغتفرة تعفي صاحب العمل من تعويض العامل عن اإلصابة،  وهذه أخطاء ،بالطريق

 ولم يعرف المشرع الجزائري الخطأ .كما تعفي مؤسسة التأمينات من دفع المعونة المالية

العمدي، وال المشرع الفرنسي كذلك، غير أن القضاء الفرنسي قد استقر على مصطلح الخطأ 

نه خطأ ذو جسامة استثنائية يرجع إلى بأ« العمدي حيث عرفته محكمة النقض الفرنسية

  . »القيام بعمل أو ترك إرادي مع إدراك فاعله بخطورته وال يكون له سبب يبرره

 تعمد السائق للسيارة العامل بالمؤسسة أثناء أو ،ومن أوضح التطبيقات لهذا التعريف  

ع الحادث، بسبب العمل عملية االنتحار، وكان هذا الفعل األخير هو السبب الوحيد لوقو

وبالتالي يكون من شأن ذلك السبب الوحيد أن يستبعد التعويض عن األضرار الذي تقع له 

وفق قوانين التأمين  وأسواء كان التعويض وفق القانون الخاص بحوادث المرور، 

إال . االجتماعي، وبالتالي حرمان السائق العامل من ذلك وسواء كان الحرمان كليا أو جزئيا

 والمتمثل في ،تم إال إذا أثبت المدين بهذا التعويض الخطأ العمدي غير المغتفرأن هذا ال ي

االنتحار، وهذا من الصعب ثبوته من الناحية العملية حيث يصعب إقامة الدليل على وجود 

ومن التطبيقات التي  .465تلك اإلرادة االنتحارية إال إذا كان المضرور قد أفصح عنها شخصيا

 الفرنسية لفكرة الخطأ غير المغتفر قيام العامل وهو في حالة وردت عن محكمة النقض

 أو في حالة تعاطي المخدرات أثناء العمل أو بسببه ويصاب بضرر، وينطبق ذلك على ،سكر

 أو في حالة تعاطي للمخدرات أو ، وهو في حالة سكرهالسائق للسيارة أثناء العمل أو بسبب

  .466غيرها

                                                 
   .��Dr 154 1981 دG 5 �S5(P �4 "&د -  �C�rت "25، �;!� ا����ق وا�$����OPادث ا���hP و�&ى ا"��Sره� إ���ل ،C&ر 3G�a ا����Oب، ـ   463
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 من األمر رقم 14-13جزائري خاصة في المواد وهذا ما اهتدى إليه المشرع ال  

 والمتعلق بحوادث السيارات سواء كان الحادث قد وقع أثناء العمل أو بسبب العمل ، 74/15

 غير مغتفر ، أما إن كان غير ذلك ا عمدي"أو خارج أوقات العمل ، هذا إذا كان الخطأ خطأ

ق آنفا ، و قد يكون حادث فإن األمر ال يخرج من أن الحادث يكون حادث عمل كما سب

  طريق ، و عليه فهل يعتبر حادث الطريق حادث عمل ؟ أم تراه حادث مرور؟ 

    حادث الطريق ـ ثانيا  

و هي الحوادث التي تقع في الوقت الذي يكون فيه العامل بعيدا عن سلطة رب العمل   

رة ذهاب العامل إلى و إشرافه و رقابته ، و بذلك يعتبر الحادث حادث طريق إذا وقع أثناء فت

مهما كان سبب الحادث ، إال إذا كان سببه هو خطأ العامل العمدي   467العمل أو العودة منه

  .كما سبق بيان ذلك 

و يبدأ طريق العمل عندما يغادر العامل منزله أو المكان الذي يتواجد فيه متوجها إلى   

يريده أو إلى منزله ، فالحادث عمله ، أو عندما يغادر مكان عمله متوجها إلى المكان الذي 

غير أن الطريق الذي  .الذي يقع له في هذه الفترة هو حادث طريق و ليس حادث عمل 

 و هو ،يجب أن يسلكه العامل في الذهاب إلى عمله أو في مغادرته له هو الطريق الطبيعي

ار  و المعيار في ذلك هو معي،468ة و سهولة و أقلها خطراـأقرب الطرق و أكثرها سرع

موضوعي ال شخصي ، و ال ضير إذا ما استبدل العامل الطريق المألوف و الطبيعي وفقا 

للمعيار الموضوعي ، و ال أهمية لوسيلة المواصالت التي يستعملها العامل في طريقه إلى 

العمل أو العودة منه ، إال أنه يشترط أن يكون الحادث في الطريق قد وقع في الوقت الذي 

العامل يذهب أثناءها إلى عمله أو العودة منه ، غير أن قرينة الوقت هذه يفترض فيه أن 

ليست قاطعة ، إذ تستطيع هيئة التأمينات العامة أن تثبت أن العامل في مثل هذا الوقت لم 

يكن متوجها إلى العمل أو راجعا منه ، و في هذه الحالة حسب رأيي إذا وقع للعامل حادث 

و كان من الغير ، فاال أ سواء كان هو القائد لها أو راكبا لها بسبب تدخل السيارة في ذلك

 المتعلق 74/15 من األمر رقم 8صلح له المطالبة بحقه في التعويض على أساس المادة 

  .بحوادث السيارات إذا التعويض عليها فوريا و تلقائيا و محددا 

                                                 
� $�ر 	� �;!� ا�O!�م ا�������� و �&ى��S�  &5�� v � ، ـ  467 ��C ، hP��� إ�C�rت ا�25O ���ادث ا���{s ����s 
�%iا ����P �Pد �91969د&O11 ا�) � 02 ا� ��Dr 04.   
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ماعي، يجب أال  االجت الضمانو العتبار الحادث حادث طريق و تطبق عليه قوانين  

و يراد بلفظ التوقف في الطريق أن  .يكون العامل قد توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق

يتوقف العامل لفترة من الوقت دون أن يخرج عن الطريق الطبيعي له، كأن يتوقف لمشاهدة 

و يقصد باالنحراف،  .حادث مرور وقع لغيره، فإذا به هو يتعرض لحادث مرور مماثل

العامل عن الطريق الطبيعي و يسير بطريق آخر غيره لكن يتعرض لحادث مرور انحراف 

 هنا ال يستفيد العامل من التأمينات من الضمان االجتماعي، إنما له الحق في المطالبة ،أيضا

  .بالتعويض وفقا للقانون الخاص بحوادث المرور

لى عدم حرمان إال أن الرأي الراجح في كل من الفقه و القضاء الفرنسي يذهب إ  

العامل من الضمان في مثل هذه الحالة طالما أن الحادث قد وقع في المكان و الزمان 

  .الطبيعيين و هذا وفقا لمبدأ العدل، و هذا ما يجب أن يؤخذ به

بأن التخلف و التوقف و االنحراف في الطريق ليس  469في مصر الفقه  بعضو يذهب  

ى استبعاد قانون الضمان أو التأمينات االجتماعية بالضرورة دائما يؤدى أحدهم أو كلهم إل

على الحوادث التي تلحق بالعامل ، بل يجب مراعاة الباعث الذي دفع العامل إلى هذا السلوك 

ثم إن معيار التوقف و االنحراف في القانون الفرنسي ال ،  يوفقا لمعيار الرجل العاد

القتها بالعمل أو يبررها قضاء ضرورة يحرمان العامل من الضمان، إذا كان ألسباب يثبت ع

  .470من الضرورات

و بصفة عامة إذا كانت اإلصابة ناتجة للعامل عن حادث طريق فإن للعامل المصاب   

بشرط   أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى ما يستحقه من صندوق الضمان االجتماعي

ت اإلصابة غير ناتجة عن أن يكون المتسبب فيها صاحب العمل أو أحد أتباعه ، أما إذا كان

حادث الطريق فإن العامل المصاب ال يستحق التعويض التكميلي إال إذا أثبت خطأ صاحب 

  .العمل العمدي 

و الحكمة من مطالبة العامل المتضرر في حادثة الطريق بالتعويض التكميلي    

 التي باإلضافة إلى ما يستحقه من صندوق الضمان االجتماعي هو أن قيمة االشتراكات

                                                 
��S� &5�� v �  ـ  469– hC�(ا� }a�53 ص – ا��Q�!P ��   و 

 Soc. 1 Oct. 1960. 713 soc 4 Avril 1979. D 1979 1. R. 433 soc. 22 Nov. 1978. D 1979. IR. 114 ـ  470
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يدفعها صاحب العمل تزداد بصورة طردية  كلما ازدادت حوادث العمل ، في حين أن هذه 

القيمة ال تخضع للزيادة مهما ازدادت الحوادث التي يتعرض لها العمال في الطريق ، و لذلك 

فقد اهتم القضاء الفرنسي بتكييف مصدر اإلصابة كما سبق بيان ذلك أي إذا ما كانت 

حادث عمل أم حادث في الطريق، و لعل ذلك ما نجد له تطبيقا في القضاء اإلصابة بسبب 

 مكرر 10 و المادة 74/15 من األمر رقم 10الجزائري، حيث يذهب بصدد تطبيقه للمادة 

إذا تواجد حادث عمل مع حادث مرور فإنه يؤدي إلى تحويل "  من أن 88/31من قانون رقم 

منحة حادث الشغل مع مبلغ التعويض الممنوح الحق لمؤجر الضحية في المطالبة بخصم 

و يذهب في ذلك إلى اعتبار الحادث المتضرر منه يكتسي طابع حادث  بسبب حادث المرور

شغل و على أساسه سدد صندوق الضمان االجتماعي للمطعون ضده معاشا دوريا ، إال أن 

في الحادث ، و من فيما بعد من الشركة المؤمنة للمركبة المتسببة ذلك الصندوق استرجع 

 – إن قرار القاضي بصرف المطعون ضده : "ذلك قررت الغرفة المدنية إبطال القرار بقولها 

 رغم استالمه – للحصول على الفارق المالي المتبقي حسب دعواه –تنفيذ الحكم الجزائي 

  .471 "قرارا باطاليعتبر على شكل معاش دوري من الصندوق 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .G 94 ��Dr 25 � 01 ا�5;!� ا��*�(�� "&د 76892 �!^ ر%3 11/05/1992 ا��&5�� C��ر�P %�ار ا���	� ـ  471
!;�_ �!�(�  .142 ص 54 �$�ة ا��*�ة "&د 1997- 01-14 ا���	� ا�5&��� %�ار C��ر�P – %*�ء 
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  لثالثالباب ا
  التأمين اإللزامي و التعويض عنها محل األضرار 

فإنه لمجرد تدخل السيارة في إحداث الضرر  "74/15 من األمر رقم 8/1طبقا للمادة   

 فإنه يجب التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها ، و إن لم تكن للضحية صفة ،الجسماني

نصت الفقرة األولى من و كذلك 472... " مدنيا عن الحادث المسؤولالغير تجاه الشخص 

تطبق إلزامية التأمين التي تأسست باألمر ( على أن 80/34المادة األولى من المرسوم رقم 

على تعويض األضرار الجسمانية أو المادية التي تحصلت بسبب مرور أو ... 74/15رقم 

ن  م، االلتزام بقيام و ثبوت حق المضرور النصوصبذلك ربط المشرع وفقا لهذهو ) غيره 

، طالما كانت  473 بغض النظر عن سبب و مصدر هذا الحق،حادث السيارة في التعويض

األضرار التي لحقته نتيجة حادث سيارة مهما كانت وضعية هذه السيارة متحركة أو ساكنة ، 

و لو كان بخطأ المضرور و لو كان الحارس لها مجهوال ،  ومن هنا ربط المشرع 

لتأمين لمجرد حدوث الضرر الجسماني الناتج عن تدخل الجزائري أقول حق المضرور في ا

 عن هذا الضرر ، إذ أن الحق في التعويض من ذلك المسؤوليةالسيارة و ليس بثبوت 

، و هذا ما أشارت إليه  474 ذاتهاالمسؤوليةالضرر الناجم عن تدخل السيارة يسبق دعوى 

  من األمر 8ن المادة كثير من األحكام القضائية في الجزائر حيث طبقت في ذلك مضمو

و .475المذكور ، و هي بذلك من النظام العام ال يجوز االتفاق على مخالفتها أو اإلعفاء منها

 فإن المؤمن ملزم بتغطية األضرار التي تحدثها أي مركبة للغير في كل الحاالت ، و من ثم

لحادث ، و مها تدخلها في امهما كانت الحالة أو الوضعية التي كانت عليها السيارة أثناء 

ولية ؤيرية أو تعاقدية ، و إذا كانت مسولية تقصؤولية المؤمن عنها سواء كانت مسسؤكانت م

 أم عن أعمال تابعيه أو ،تقصيرية سواء كانت ناشئة عن الفعل الشخصي للمؤمن له

 باعتباره حارسا للسيارة التي أحدثت الضرر ، بل أن مسؤوليتهالخاضعين لرقابته ، أو قامت 

مؤمن ملزم بتعويض األضرار ، حتى و لو تعمد المؤمن له في إحداثها بالمضرور و كذلك ال

                                                 
� ا��G�5م ر%3  ـ  472� Eة أو���	 E6 ا��5دة ا[و��Lرات80/34وآ��ا�) E!" ���� ا[�oار ا�C h!O�5~�:ا��� ا��}" zP�O��4م ا� Cو   

 E O5ا ا�Lه �	ص / د: أ��4  ،hC�(ا� }a�5وف، ا��n �C ا��زاق &S"206�Q�!P ��  . و 
� ��ادث ا�)��رات  -  ا�a�5{ ا�)�hC- إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2/ د ـ  473" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C ا�5!�:م ��Dr ،246.   

474 - voir. B.Starck. les obligations. o .p  cit n°.924. et Suiv,  p. 317 et suiv 
 384 ص – ا�a�5{ ا�)��C �!"– hC%�ة / أ�vر إ��T د 

   .G 1989 ��Dr 285 -286 � 02 ا�5;!� ا��*�(�� "&د 36649، �!^ ر%3 11/03/1986%�ار C��ر�P   ـ 475
 - �Pر��C ار�% ، ����jا� ��ا�; �( �	ر%3 09/12/1986 ا��� ^!�   .335 ا�;:ء ا[ول ، a��C ��b&ادي ص –(�  ا�Q�aYد ا��*�– 41078 
 - �Pر��C %�ار ��ا�;:ا( �	د 09/02/1988 ا���&Oا� ��291 ص 1990 ا�) � 04 ا�5;!� ا��*�(.   
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األضرار التي تحدث نتيجة قيادة السيارة في حالة سكر ، و حتى األضرار التي تحدث في 

  .حالة سرقة السيارة 

غير أن األضرار التي يغطيها التأمين اإللزامي على حوادث السيارات وفقا للفقرة   

 هي األضرار الجسمانية و ، من األمر المذكور8/1ولى من المادة األولى و كذلك المادة األ

دون األضرار المادية أو المالية مهما كان نوعها و  476التي تشمل الوفاة ، أو اإلصابة البدنية

طبيعتها ، و مهما كان وقوع الحادث من السيارة سواء كان أثناء سيرها أو بمناسبة سيرها أو 

ب، أي مهما كان تدخلها إيجابيا أم آقوفها أو في الطريق أو في و جودها في المرفي و

سلبيا،بل حتى و إن كان الحادث نتيجة سقوط أو تناثر أشياء منها عند تحميلها أو بسبب 

وهذا هو المقصود من مضمون المادة  .477انفجارها أو حريقها و إن لم تكن في حالة مرور

كل حادث سير سبب أضرار جسمانية يترتب عليه التعويض  «74/15 من األمر رقم 8/1

  .»...لكل ضحية أو ذوي حقوقها

  :وهذا م أتناوله في ثالث فصول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
� �T و ا�5*�ور C$�ط ا���9ل  ـ  476�x5ا� ��C �Pا��د �P�(�ا� Eدا إ�� �Gا ، 
&OC �� T%��� ا�5*�ور أو ذوي Eإ� zP�O�ا� V!S� ��x5دي ا�xP و

 
Lه �	ار �o]ا zP�Os ن] zP�O�ا� V!S� �P&�s ��P �5�	 �P�P&�s ��!G ا ا�$}نLه �	_ �!�*�ء �ا��*�ء ، و � hP�� �� أو "�x5ا� ��	ا�� E!"
� �nوف، ا�a�5{ ا�)�hC، ص / د: ، أ��4 	� ذ�6 ����� و �)��S و	a h&ول �6�L� &Oا����� ��&را %C ا��زاق &S"210�Q�!P ��  .. و 

   57 ص – ا�a�5{ ا�)�hC – واOG ^r& ـ  477
� ��ادث ا�)��رات   –إ�Cاه�3 ا�&�G%� /  د - " 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C ا�5!�:م – ��Dr hC�(ا� }a�5243 ا�.   
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  الفصل األول 

  األضرار الجسمانية و ما ينتج عنها من أضرار مرتدة 

عن حوادث السيارات ،     إن األضرار التي يغطيها التأمين اإللزامي من المسؤولية المدنية 

هي األضرار الجسمانية فقط ، و األضرار الجسمانية الناجمة عن تدخل السيارة ، قد تكون 

أضرارا بدنية ، و ما ينجم عنها من أضرار مادية أو معنوية مرتدة ، سواء بالنسبة للمصاب 

قد ينجم أو ذوي حقوقه ، وقد ينجم عن تدخل السيارة في الحادث أيضا وفاة المصاب و ما 

وقد قسمت هذا . عن ذلك من أضرار مرتدة سواء أن كانت مادية أو معنوية لذوي حقوقه 

األضرار البدنية والمادية الناجمة الفصل إلى ثالث مباحث حيث في المبحث األول أتناول 

عن حوادث السيارات، وأتناول في المبحث الثاني الضرر المرتد وعالقته بالضرر األصلي، 

  .بحث الثالث فأتعرض إلى دعوى المضرور المباشرةأما في الم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث األول
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   المعنوية للمصاباألضرار البدنية و 

    إن األضرار البدنية الناجمة عن تدخل السيارات في الحادث ، هي األضرار التي تؤذي 

ا عن المصاب في جسده ، وتسبب له عجزا مؤقتا عن العمل، أو عجزا جزئيا أو كليا دائم

العمل، و ما قد ينجم عن ذلك من أضرار مادية أو معنوية للمصاب أو ذوي حقوقه الذي كان 

 فإن األضرار الجسمانية التي يترتب التعويض عنها 74/15طبقا لألمر رقم لذلك و. يعيلهم

  :والناجمة عن حوادث السيارات قد قسمها المشرع إلى

   .لالضرر الذي يترتب عنه عجز مؤقت عن العم -1  

  . عن العمل الدائمالضرر الذي يترتب عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي -2  

 مادية . أضرار منباإلضافة إلى ما ينتج عن هذه األضرار الجسدية . الوفاة -3  

 ذمة المضرور وتتمثل هذه األضرار في نفقات وتكاليف العالج، علىأخرى تنعكس ماليا 

 المعدل 88/31 من قانون رقم 17المادة ضمنته و هذا ما ت.478وكذا مصاريف الجنازة

 16عالوة عن التعويضات المنصوص عليها في المادة «  على أنه74/15والمتمم لألمر رقم 

أعاله يتعين على المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات حسب الحالة أن يدفع أو يسدد 

 .للضحية أو ذوي حقوقها

  .ة أجهزة التبديل المصاريف الطبية والصيدالنية وقيم-1

 مصاريف اإلسعاف الطبي واالستشفائي تبعا للتعريفة المطبقة من طرف جميع المراكز -2

 .الطبية أو االستشفائية 

 . تعويض تفاوت الرواتب أو اإليرادات المهنية خالل مدة العجز المؤقت-3

 .مصاريف النقل. 4

 .» مصاريف الجنازة -5

                                                 
� ر%3 11/03/1986ا���ار ا��9در "� ا��5\�5 ا�!O�� C��ر�P : أ��4 	� ذ�6 أP*�.  ـ 478O� 36949 – ��b�a ،د ا��*�(� ا�;:ء ا[ول�Q�aiا 

 ��Dr ادي&�C336 .  
�� 	~ن هLا C � OP i}ن ا�5$�ع %& أزال �!���br �o�� 74/15ـ و إذا آ�ن ا[�� ر3% ]�C h�!5&ه� ا�;&ول ا��ت و%�*P�O�ا� ��"�� ��S(� %& �&د 

�S�h ا� �9صs E!" �����% T� ����5ا� �S%ا��5ا h� �G�5ر��� ا�L5آ�ر ه�  آ�5 أن ا��P�O*�ت ا��5&دة ��C- ا�29D 	� ا�5 �ز"�ت و]�C ��	�5ول ا�&;
�bن وا� �z أ��4 	� ذ�6 Sا� T�!" �s��P �Qs�"ا��� ا� �4م ا��Oم وأن "&م �. 

1 . �Pر��C ار�% ��!Oر%3 11/02/1986ا��5\�5 ا� ^!�   .��Dr 98 46 �$�ة ا��*�ة "&د 16647 
2 . �Pر��C ر%3 27/02/1990%�ار �O� 62688 –�)�*د ا���Q�aiول ا�;:ء ا[-  ا - ��Dr ادي&�C ��b�a 220.  
3 . �Pر��C ر%3 13/02/1990%�ار �O� 58564 –�)�*د ا���Q�aiا�;:ء ا[ول-  ا  - ��Dr ادي&�C ��b�a 335  
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د انعكست عن الضرر الجسماني المحض سواء كان ـ وحيث أن هذه المصاريف هي آثار ق

الضرر المحض الذي لحق بالمضرور ضررا بدنيا أم ضررا ممثال في وفاة الضحية من 

  .حادث السيارة

تحدد التعويضات «  على أن88/31 القانون رقم بموجبمعدلة ال 16 المادة  وكما أن 

سمانية على أساس الجدول الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في إطار حوادث المرور الج

  : وعيله أتعرض ضمن المطالب التالية إلى . »الملحق بهذا القانون 

.  

  المطلب األول
    العجز المؤقت و العجز الدائم عن العمل و أثارهما المادية 

   
 قد يلحق تدخل السيارة في الحادث بجسم المصاب أضرارا تسبب له عجزا عن العمل        

عجز مؤقتا، و قد يكون دائما ، سواء كان جزئيا أم كليا ، و ما قد ينتج عن ، قد يكون هذا ال

  . ذلك من آثار بالنسبة للمضرور 

  

  العجز المؤقت عن العمل أوال ـ

 وما ينعكس عليه من ،بادئ ذي بدء ينبغي التفريق بين الضرر الجسماني المحض  

 وعلى ، السابقة الذكر17 ادةآثار على الذمة المالية للمضرور على ضوء ما نصت عليه الم

، غير أن هذه التفرقة تبقى نظرية غير ذات 479ما ذهب إليه بعض الفقه من التفرقة بينهما

 خاصة عندما انعقد اإلجماع بأن الضرر الجسدي المحض في حد ذاته كاف للتعويض ما ،بال

لضرر، دام المضرور قد مس في حق من حقوقه األساسية وهي حماية جسده من األذى أو ا

وما دام قد مس في سالمة جسمه، فإن له الحق تلقائيا في التعويض بمجرد تدخل السيارة في 

، أما إذا 480 على ذمة المضرور الماليةاالحادث، حتى وإن لم يستتبع أو يترتب على ذلك آثار

نتج عن ذلك فإنه يتعين على المؤمن أو صندوق ضمان السيارات أن يسدد للضحية أو ذوي 

                                                 
� ا�2OD ا�$��9- "��^ ا� ��� ـ  479" ��v� ا� ��5)���!� ���Oا� �P�4 ا� -hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr 250 -260.  
� ا[�� ر%83أ��4 	� ا��5دة  ـ  480�  74/15.  



 229 

الناجمة عن الضرر الجسماني باإلضافة إلى التعويض الوارد في   481تلك المصاريفحقوقها 

  .88/31482 والمعدلة بمقتضى قانون رقم 74/15من األمر رقم ) 16(المادة

وقد ربط المشرع الجزائري في القانون الخاص بحوادث السيارات التعويض عن   

 ربط ذلك بفداحة الضرر ، كما483األضرار الجسمانية بدخل الضحية يوم وقوع الحادث

تي تقرر تقدير التعويض الجسماني، ومدى انعكاس ذلك على دخل المضرور وفقا للقاعدة ال

، وبذلك يكون المشرع  484فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة امعلى أساس 

ر الجسماني المحض مع نتائجه  الضر قد أخذ بفكرة الجزائري كغيره من التشريعات الحديثة

 17رة على الذمة المالية للمضرور سواء كانت تتعلق بالمصاريف المذكورة في المادة ثالمؤ

كسب الذي فاته سواء لق بالخسارة التي تلحق به أم بال المذكورة، أم تتع88/31من قانون رقم 

 ،وللزوم ذلك يجب أن يكون الضرر محققا وشخصيا .ن العملع أو دائما ،كان العجز مؤقتا

يض، والضرر المحقق هو ما يترتب في الحال أثر تدخل السيارة في حتى يوجب التعو

الحادث، وبذلك يكون ثابتا وينجم عنه التعويض التلقائي وفقا للجدول المعد لذلك حسب 

  .األضرار التي أصابت المضرور في جسمه

أما إذا لم يكن الضرر قد تحقق فيكفي أن يكون وقوعه قد تراخت آثاره إلى المستقبل،   

، والضرر 485 يجب أن تكون هذه اآلثار محققة الوقوع على خالف الضرر االحتماليلكن

                                                 
� ا[�� ر%3 17أ��4 	� ا��5دة  ـ  481� 74/15.  
تحدد التعويضات الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في إطار حوادث المرور « نصت على ما يلي 88/31بموجب القانون رقم  �O&�� 16ا��5دة  ـ  482

  .على أساس الجدول الملحق بهذا القانون

 اختياريا في شكل ريع أو رأسمال بالنسبة للمستفيدين البالغين سن الرشد وذلك حسب الشروط  يدفع التعويض المستحق للضحية أو ذوي حقوقها-

  .المحددة بالملحق

 يدفع التعويض المستحق للقصر أيا كانت صفتهم إلزاميا في شكل ريع مؤقت عندما يتجاوز مبلغه أربعة أضعاف المبلغ السنوي لألجر الوطني -

  .األدنى المضمون

 المستحق للضحايا أو ذوي الحقوق البالغين السن المعترف بأنهم عجزة إلزاميا في شكل ريع عمري عندما يتجاوز مبلغه الحد بدفع التعويض-

  .»األقصى المنصوص عليه في الفقرة أعاله
   .334 جياللي بغدادي صفحة - الجزء األول- االجتهاد القضائي– 66183 رقم 28/03/1990قرار في الطعن بتاريخ  ـ  483

  .334  جياللي بغدادي صفحة- الجزء األول- االجتهاد القضائي– 66833 رقم 22/05/1990 قرار في الطعن بتاريخ -   
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من « من ق م ج 182 ـ المادة  484

  .»...خسارة وما فاته من كسب
ن مثال بإصابتهما ا ـ إن الضرر االحتمالي ال يعوض عليه، وتظهر دعاوى تعويض األضرار االحتمالية في حوادث المرور عندما يدعي الوالد 485

  وأن ذلك سبب لهما حرمانهما مستقبال من نفقة ابنهما لهما إذ ال يمكن الجزم بأن الولد سيكمل-بضرر مادي حين وفاة ابنهما في حادث مرور

  -دراسته، أو أن والديه سيبقيان على قيد الحياة إلى الوقت الذي يشعران فيه بالحاجة إليه لينفق عليهما
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 نجد له مجاال في الحوادث الناجمة عن تدخل السيارة، حيث 486المحقق الوقوع في المستقبل

أن اإلصابة التي تلحق بالمضرور كثيرا ما ال يمكن تحديد النتائج المترتبة عنها حين وقوع 

 لمضرورا ور هذه اإلصابة البدنية إلى عاهات دائمة تؤدي إلى عجزالحادث، وكثيرا ما تتط

في بعض األحوال ال يصدر القاضي الحكم النهائي فيما يخص تقدير فكليا أو جزئيا، ولذلك 

التعويض ويقضي للمضرور بتعويض مؤقت عما أصابه فعال من الضرر، وإلى حين 

ئج ذلك حينها يحكم بالتعويض النهائي، استقرار الضرر بصفة نهائية، ويتأكد القاضي من نتا

  .487 ق م ج131وذلك ما أقرته القواعد العامة الواردة في القانون المدني والسيما المادة 

والجدير بالمالحظة أنه إذا كان الضرر متغيرا يتعين على القاضي النظر فيه ال كما   

رر ذاته من زيادة  الحكم مراعيا التغير في الضوقت صدوركان عندما وقع بل كما صار 

راجع أصلها إلى خطأ المسؤول أو نقص كائن ما كان سببه، ومراعيا كذلك التغير في قيمة 

فات  ام، وللقاضي أثناء تقديره لمبلغ تعويض المضرور أن يدخل ضمن ذلك 488الضرر

 وما لحقته من خسارة، ويعتبر من قبيل الكسب الفائت أيضا تفويت ،المضرور من كسب

ه فإن الكسب الفائت الناجم عن اآلثار التي تحدثها األضرار الجسمانية المترتبة وعلي. الفرصة

عن حوادث السيارات ممثلة في كل اآلثار االقتصادية التي تؤثر على الذمة المالية للمضرور 

تأثيرا سلبيا سواء كان ذلك النشاط الذي كان يقوم به المضرور حاال، أو نشاطه في المستقبل 

طبيعة عمله، وسواء تعلق ذلك بالتعطل عن ممارسة نشاط عمله خالل الفترة فيما يتعلق ب

 أو الكلي عن ممارسة ،التي دامت لمعالجته فيها أم كان األمر يتعلق بالعجز الدائم الجزئي

 .489نشاطه ذلك، أو كان األمر يتعلق بتفويت فرصة على المضرور في تحقيق هدف معين

                                                                                                                                                             
أما لو أن الولد المتوفى أكمل دراسته بحيث يتيح له تولي وظيفة تجعله قادرا على إعالة والديه، ففي هذه الحالة ينتج عن ذلك تفويت فرصة اإلفادة 

  .يةمن مساعدة والديه الماد

  :أنظر في ذلك

  .142 صفحة - المرجع السابق- األحكام العامة- سليمان مرقص-

  .286-285 صفحة - المرجع السابق- النظرية العامة- عاطف النقيب-
حتما  ـ يجوز للقاضي أن يضمن حكمه بتعويض األضرار المستقبلية طالما كانت محققة الوقوع، كما لو تعلق األمر بنفقات سيتكبدها المضرور  486

  .275 صفحة - المرجع السابق-محمد حسين منصور/ أنظر في ذلك هامش د. لعالج إصابته على فترات متباعدة
 مع مراعاة الظروف  مكرر182يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا ألحكام المادة « ق م ج 131 ـ المادة  487

قدر مدى التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من المالبسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن ي

  .»جديد في التقدير 
  .275 ص - هامش المرجع السابق-محمد حسين منصور/ د ـ  488
  .276 ص - هامش المرجع السابق-محمد حسين منصور/ د ـ  489
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ب العجز المؤقت عن العمل أثناء فترة العالج، عادة ولتحديد مقدار الكسب الفائت بسب  

ما يحدد في هذه الحالة على أساس متوسط دخل المضرور خالل فترة معينة، ومن ذلك ما 

 المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم  حوادثورد في الملحق المحدد لجدول الممنوحة لضحايا

  :عويض المضرور ما يلي فيما يخص األجر أو الدخل القاعدي المقدر على أساسه ت

 ضمن هذا الجدول يعتمد األجر أو ،490)رابعا(في حدود وطبقا للقائمة الواردة في  

  :الدخل المهني للضحية كأساس لحساب التعويض المستحق في الحاالت التالية

  .العجز المؤقت عن العمل -1  

 .العجز الدائم الجزئي أو الكلي عن العمل -2  

 .الوفاة -3  

جاوز مبلغ األجور أو المداخيل المهنية المتخذة كأساس لحساب مختلف يجب أال يت  

أصناف التعويض الموالية، مبلغا شهريا مساوي لثماني مرات األجر الوطني المضمون عند 

   .تاريخ الحادث

 من الضرائب صافيةور الواجب اتخاذها بعين االعتبار لحساب التعويضات جتكون األ      

  .من الضرائب مهما كان نوعهااة فوالتعويضات المع

 من التكاليف والضرائب وأن تكون حاصلة صافيةيجب أن تكون المداخيل المهنية   

  .نشاط المهني من قبل الضحيةلعن ممارسة فعلية ل

عندما ال يمكن إثبات هذا األجر أو الدخل أو يكون أقل من األجر الوطني األدنى   

  .خيرالمضمون، يحدد التعويض على أساس هذا األ

إال أن الضحايا الحاصلين على شهادات أو المتمتعين بتجربة أو تأهيل مهني تمكنهم   

من شغل منصب عمل مناسب، وليس بإمكانهم إثبات أجر أو دخل يعوضون بالرجوع إلى 

                                                                                                                                                             
كلي يتم على حساب النقطة وفقا للجدول الوارد بعده فيحصل على الرأس  المال التأسيسي بضرب قيمة  إن التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو ال-

  النقطة المطابقة للشطر المرتب أو الدخل المهني للضحية في معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي  
  أساس حساب التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي) رابعا( ـ   490

  يمة نقطة األجور في مختلف الدرجات المشار إليها في الجدول الوارد أدناه بتطبيق القاعدة النسبيةويحصل على ق
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الحد األدنى لألجر األساسي لهذا المنصب و الصافي من التكاليف والضرائب وذلك في حدود 

  .491» من هذا الجدول4دة في المقطع وطبقا للقائمة الوار

أما في حالة عدم تقاضي الضحية ألي أجر أو دخل وقت الحادث فيمكن للضحية أو   

ورثته إثبات ذلك وبالتالي مطالبته من المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات حسب 

جر  المؤقت تزيد عن شهر تعويضا شهريا يساوي األزجعحالة، إذا كانت مدة المكوث أو الال

في هذا الشأن أصدرت المحكمة العليا و .492ى المضمون إلى غاية التئام الجرحالوطني األدن

أنه من حيث المبدأ في أن إبعاد قضاة الموضوع  " جاء فيه 06/02/2001قرار بتاريخ 

ف التقاعد لحساب التعويض واحتسابه على أساس األجر الوطني األدنى الساري وقت وكش

  .493" كان كذلك استوجب رفض الطعنتىق سليم للقانون، وموقوع الحادث هو تطبي

وعلى ضوء ما سبق يمكن تحديد مقدار الكسب الفائت بسبب التعطل عن العمل في   

، على ضوء متوسط دخل عالجحالة العجز المؤقت ويكون المضرور فيها أثناء فترة ال

ير أن الصعوبة تثار المضرور خالل فترة معينة، وبذلك فإن هذا األمر ال يثير صعوبة، غ

 أو الكلي ،بصدد معيار تقدير الضرر في حالة الضرر الذي يترتب عن العجز الدائم الجزئي

  .عن العمل

                                                 
  .لملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم تحت عنوان أوال األجر أو الدخل القاعدي ا - 491

  .334. جياللي بغدادي ص1. االجتهاد القضائي ج– 66183 طعن رقم -28/03/1990قرار بتاريخ -

 في حساب أن األصل« جاء في مضمونها335.جياللي بغدادي ص.1. االجتهاد القضائي ج-66833 طعن رقم -28/05/1990وكذلك قرار بتاريخ 

ني عليه قاصرا اتخذ األجر األدنى الوطني التعويضات المستحقة هو مرتب الضحية أو مدخولها المهني، فإن لم يثبت للضحية أي نشاط أو كان المج

  .»المضمون كقاعدة لحساب التعويض

  .إن األجر الوطني المضمون الذي يعتمد عليه لحساب التعويضات المستحقة هو الذي ينطبق على الحادث يوم ارتكابه
  .88/31 من القانون رقم 2 مكرر 17أنظر في ذلك ما ورد في المادة  ـ  492
يفي سببه على األجر   ال88/31 من القانون 2 مكرر17- مكرر17-17 مكرر وكذلك 16 معدلة 16 والسيما المواد 88/31قم إن القانون ر ـ  493

حيث أن المقصود باألجر هو المقابل المدفوع ..../ أو الدخل المهني، ال غير وأن التعويض ال يغطي إال انقطاع قبض األجر أو الدخل المهني

بقبض من شخص إما على سبيل الربح أو مقابل نشاط، وأن األجر أو الدخل ) السنوي(يث أن المقصود بالدخلح.../ لشخص عن عمل يؤديه

حيث أن القانون رقم .../ حيث أن التقاعد يتكون من معاش يقبض بعد انقطاع الشخص نهائيا عن تأدية أي نشاط مهني..../ يفترضان تأدية نشاط

شخصا انقطع عن تأدية أي نشاط وأن الشخص المتقاعد مثله مثل الشخص الذي ال يمارس أي نشاط  يشير إلى شخص يمارس نشاط وليس 88/31

حيث أن قضية الحال لم يقدم ذوي حقوق المرحوم أي كشف للراتب يثبت / يطبق عليها في حالة وقوع حادث مرور األجر الوطني األدنى المضمون

 حيث أن قضاة الموضوع بتطبيقهم لألجر الوطني األدنى المضمون في وقت الحادث هذه القضية .نشاطه المهني، إنما قدموا وثيقة معاش تقاعده فقط

  .طبقوا القانون تطبيقا صحيحا

  .و بالتالي فإن الطعن بالنقض غير مؤسس

  .385-384-383.  ص2002  ، 1  عدد، المجلة القضائية،  240777 ملف رقم 06/02/2001 قرار بتاريخ -
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  العجز الجزئي الدائم و العجز الكلي الدائم  ثانيا ـ  

 في حالة اإلصابة عن عجز دائم كلي أو 494يذهب بعض الرأي في الفقه إلى القول  

 أن يكون على ضوء ظروف المضرور الشخصية ومصادر جزئي فإن تقدير الضرر يجب

دخله وإمكانياته االقتصادية وأن ذلك منظورا إليه حسب تأثر درجة العجز الناجمة عن هذا 

الوضع، فيزداد التعويض كلما كان المضرور له مصادر دخل كبيرة وينقص التعويض كلما 

  .لم يكن للمضرور مصادر دخل وفيرة

 في  ظين الضرر وفقا لهذا المعيار لمن شأنه أن يترتب عنه إجحاف وغير أن تقدير        

هو في هذه الحالة   و، للمضرور دخل أو إمكانيات اقتصادية كبيرة سواء كانحق المضرور

أولى بالرعاية، فإذا كان للمضرور الميسور الحال مصلحة طبقا لمعيار ظروف شخصية 

يض بالنسبة إليه، فإنه بمقارنته بظروف المضرور ومصادر دخله حيث تزداد قيمة التعو

المضرور الضعيف الدخل في نفس اإلصابة المشابهة نجد هذا التمايز يتنافى مع العدل هذا 

إذا كان المضرور ضعيف الدخل فماذا يكون عليه حال البطالين وحال المسنين وحال 

 المعيار غير سليم  أال يمكن القول بأن هذا؟األطفال الذين ال يزالون يزاولون دراساتهم

 ما فتئت تزداد التيويحرم فئة ال بأس بها من التعويض على حوادث السيارات الضارة 

  .خطورتها يوميا خاصة بالنسبة لألطفال والمسنين وغيرهم؟

القائم على ظروف المضرور الشخصية ومصادر  بعض الفقهاء هذا المعيار لذا هجر  

تعويض المضرور منظورا إليها من خالل دخله، واألخذ بمعيار موضوعي فيما يخص 

العجز الجسماني بغض النظر على ظروف المضرور الشخصية السابقة، وحتى هذا المعيار 

الموضوعي أيضا وإن كان قد حقق العدل فإنه جافى منطق العدالة حيث يهدر ظروف 

المضرور الشخصية بحيث إذا أصيب بناء في حادث مرور في ساقه وقطعت جراء ذلك، 

هذا بمقارنته مع موظف إداري تعرض لحادث مماثل فتقطعت ساقه أيضا، إن األمر بالنسبة و

للمضرورين من حيث النتائج االقتصادية والمالية الناجمة عن قطع ساق أي منهما ليختلفان 

من حيث استمرار عملهما، حيث إذا كان الموظف اإلداري بإمكانه االستمرار في عمله عاديا 

أن األمر فيما بعد بالنسبة للبناء يختلف حيث يصبح عاجزا عن أداء عمله فأين فيما بعد إلى 

  .العدالة في تقدير التعويض إذن؟

                                                 
494  � ��(�  &5��  .277- 276.  ص، ا�a�5{ ا�)�hC،�9ر ـ 
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وعليه فإذا كان معيار تقدير تعويض المضرور القائم على فكرة ظروف المضرور   

 يناسب المضرور الذي له دخل وإمكانيات اقتصادية كبيرة، ،الشخصية ودخله االقتصادي

بالمقابل ال يناسب الشخص المضرور ذي الدخل الضعيف أو المسن أو الطفل أو فإنه 

 ومن ثم فإن هذا المعيار ال يحقق العدل كما أن المعيار الموضوعي القائم على نسبة ،البطال

العجز الجسماني المحض للمضرور فإن كان يحقق العدالة بين أي متضرر من حوادث 

اثلة، فإن هذا أيضا ال يحقق العدالة بالنسبة لبعض السيارات على نفس اإلصابات المم

المتضررين من حيث التأثير على استمرارية أداء أعمالهم كما أشرت إلى ذلك في المثال 

  .السابق، ومن ثم فإن هذا المعيار أيضا ال يحقق العدالة 

 في هذا الشأن يمكن أن يؤخذ في سبيل تقدير تعويض المضرور يذلك حسب رأيو ل  

وادث السيارات بمعيار مختلط خاصة في حالة العجز الدائم الجزئي أو الكلي، وذلك عن ح

على حسب نسبة العجز الجسماني الذي تعرض لها المضرور وأي مضرور مهما كان دخل 

المضرور وإمكانياته االقتصادية ضعيفة أم كبيرة، غير أن اآلثار المترتبة على الذمة المالية 

ة في استمرارية العمل وأدائه يجب أن تدخل في حساب تقدير للمضرور الحقا والمؤثر

التعويض وفي هذه الحالة تختلف اآلثار من مضرور آلخر وهنا يجب تحقيق فكرة العدالة 

  .نسبيا فيما يخص اآلثار المؤثرة على استمرارية أداء عمل المضرور

لألمر رقم وأعتقد أن هذا ما أراد المشرع الجزائري تحقيقه في مضمون الملحق   

 والمحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي 74/15

  :حقوقهم حيث تضمن

  .األجر أو الدخل القاعديـ أوال  

  . أساس حساب التعويض عن العجز المؤقت عن العملـ ثانيا  

  .المصاريف الطبية والصيدالنيةـ ثالثا  

تضمن أساس حساب في هذه الفقرة و الم ل الذي يهمالمقطع الرابع من الجدوو رابعاـ  

أن التعويض عن العجز الدائم « التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي إذ جاء فيه

الجزئي أو الكلي يتم على أساس حساب النقطة وفقا للجدول الوارد بعده، فيحصل على 

أو الدخل المهني للضحية الرأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب 

  .في معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي
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ويحصل على قيمة نقطة األجور في مختلف الدرجات المشار إليها في الجدول الوارد   

 وهذا ما طبقه القضاء الجزائري في كثير من األحكام . »أدناه بتطبيق القاعدة النسبية

أن األصل في «  حيث ورد فيه28/03/1990495القرار الصادر بتاريخ الصادرة عنه ومنها 

لضحية لحساب التعويضات المستحقة هو مرتب الضحية أو مدخولها المهني، فإن لم يثبت 

أي نشاط مهني أو كان المجني عليه قاصرا اتخذ األجر األدنى الوطني المضمون كقاعدة 

قرارا بتاريخ أصدرت قد  المحكمة العليا  ـ كما أن الغرفة المدنية،496"لحساب التعويض

بأنه عند تحديد مبلغ التعويض لذوي الحقوق، يشترط ذكر " تضمن القول 30/09/1992

 تحدد التعويضات المستحقة لذوي حقوق ضوئهالرأسمال التأسيسي للضحية الذي على 

  .497»الضحية

    الفرصةالناجم عن تفويتلضرر ا ثالثا ـ  

رص عليه من تحقيق هدف ويدخل كذلك ضمن ما فات المضرور من كسب تفويت الف  

ما حرمه من ممعين كإصابة الطالب في حادث مرور بأضرار أثناء ذهابه إلجراء امتحان 

دخوله، فإن الطالب قد فوت عليه تدخل السيارة في الحادث الذي أصابه فرصة دخوله 

 ، وعليه فإن النجاح هنا يتأرجح بين أن يتحقق وقد ال يتحقق،واحتمال نجاحه في االمتحان

من ثم فإن الفرصة هنا أمرا محتمال وهي نتيجة من نتائج تفويت الفرصة وعليه فال يعوض و

 أما التعويض الذي يجب فهو على تفويت ، الضرر هنا محتمل في هذه الحالةألنعليها 

 حيث تحققت من عدم دخول الطالب لالمتحان نتيجة إصابته بأضرار ،الفرصة في حد ذاتها

ول عليه في فرصة تتيح له الحظ في النجاح لو عحرمانه مما كان ي مرور وبالتالي في حادث

 ومن ثم فإن القانون ال يمنع من أن يدخل .498سارت األمور طبقا لمجراها الطبيعي المعتاد

                                                 
  a 334��C ��b&ادي ��Dr – ا�;:ء ا[ول -  ا�Q�aiد ا��*�(�- 28/03/1990%�ار C��ر�P  ـ  495
� ��ادث ا��5ور ��Dr 228. » �9�!� �S( ��C 49 "&د -  �$�ة ا��*�ة-03/05/1995ا���	� ا�5&��� %�ار C��ر�P  ـ  496" zP�O�ا� �P&�s �	 &5�OP

� �sر�P و%�ع ا���دث30/01/1990 ا�x5رخ 	� 90/46د��a�� E ا��� � ا�5*�5ن ��G�5!� ��Sم "!E ا��& ا[� «. 
 آ�5 أن ا�;&ول 	� 03/467 %& أ��� �a�5C ا��5اG�3 ا�� D��PL ا�T� ���b وGi��5 ا��G�5م ا��(��G رd90/46 3%�� أن هLا ا��G�5م ا�� D�Lي ر3% 

 ��C zP�O�ا� ^"�o &% ���jا� }�� hS	� �S(     » ��	�ة �o�� �r�%ة ��� �� 	� ��دTs ا[و�Eا��5P يLا�5*�5ن ا� Eا��� � ا[د� �a]د ا&�P
�� P�$�!� ��S� �s{P{ وا�� 4�3 ا��5O5ل �5QC.د1000ج 	� ا�)�"� �P �5)�وي . د5.25آ2 %��"�ت ا�C 25Oـ  �S*� T��5O�G9& ا% �Q$ا�     �	ج .  

  .vi��اآ�ت 	� ا�*�5ن اai��5"�ا�V��S5 ا�&��� �!�P�O*�ت وا. 1
2 .�� Q�55ر ا��aأ 
 .ا��b"�Dوة . 3

 ��5Gة ا��&P�;05 "&د –ا�- � G 1990 ـ� h	30/01/1990 ا��5ا  
  ��Dr 143 47 ا�O&د -  �$�ة ا��*�ة– 30/09/1992ا���	� ا�5&���، %�ار C��ر�P : أ��4 آ6�L ـ  497
�� �!5)����� ا�  ـ  498�Oا� �P�4 ، ا���25 ا�$��9"��^ ا� �Oا� �" ��v�-hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr 287 

�� - G!��5ن ��%�/ د�Oا[�\�م ا� –hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr 142.  
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في عناصر التعويض ما كان للمضرور وهو هنا الطالب من رجحان كسب فوته عليه حادث 

  .499تدخل السيارة

ها يجب أن نتأكد من خالل معطيات وظروف عليعوض غير أن تفويت الفرصة لكي ي  

 بالفعل وليس مجرد احتمال ا فإذا حرم الشخص فيجب أن ينتج عن ذلك ضرر،كل قضية

نه جراء تفويت عإصابته بضرر، والضرر الواقع بالفعل والمتحقق، والذي يجب التعويض 

فها على الطالب في الفرصة في حالة المثال السابق من خالل المعطيات التي يمكن أن نعر

حالة جده واجتهاده ومواظبته على الدراسة، إال أنه في يوم االمتحان قد أحرمه حادث تدخل 

 أو المسابقة المزمع إجراؤها في ذلك اليوم من أجل ، من دخول االمتحان،السيارة الضار

فقه  وهذا ما نادى به ال،التخرج في ذلك العام والموعد الذي ضرب له من أجل فرصة عمل

، أما إذا كان الحادث الضار الناجم عن السيارة، قد أصاب قاصرا مازال 500وطبقه القضاء

يزاول الدراسة، فإن المعطيات في تفويت الفرصة تختلف عن معطيات المثال األول، ويمكن 

، أما اإلدعاء بالضرر في 501للوالدين في هذه الحالة المطالبة بالضرر المرتد الذي أصابهما

 .سبب فقد نفقة ابنهما عليهما في المستقبل فيعد ذلك ضررا احتماليا ال يعوض عليهالمستقبل ب

و للمالحظة فقد ينجم عن الضرر المادي المتمثل في إصابة المضرور في بدنه ضررا 

  .عنويا باإلضافة إلى الضرر السابقم

  المطلب الثاني 

 األضرار المعنوية للمصاب

  

المعنوي هو ذلك الضرر الذي يصيب إلى أن الضرر  502يذهب بعض التعريف  

اإلنسان في جسمه وما يترتب عن ذلك من آالم جسدية وآالم نفسية، وآالم تصيب العاطفة 

 .والشعور والحنان وغير ذلك مما يحرص عليه كل إنسان دون أن يسبب له خسارة مالية

 أو بعد ذلك بسبب ما وتلك اآلالم الجسدية والنفسية والعاطفية غالبا ما تكون أثناء فترة العالج

  .قد ينجم عن اإلصابة الجسمية من تشوهات أو عجز كلي أو جزئي

                                                 
� �9ر/ د ـ  499 ��(� &5��-hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr 279.  
�� أ�vر إ��T 1970- 2-16456ا[�SGع ا� �)� a z��24/02/1970 – �����D	��C �(��ر�P  ـ  500�Qا� �	ا� �./د- ^��"�� hC�(ا� }a�5ا�  ��Dr 

  .��Dr100  ا�a�5{ ا�)�hC �	�ة C"!� /  د– 291
و	�ة "� �O zPأو �Lوي ���%3Q وهLا 	� ���� ا��&د �;&ول ا��P�O*�ت ا��P��*� ��� 55 ��ادث ا��5ور ا�; �(�� �ا�h�!5 ا�5/ أ��4 	� ذ�6  ـ  501

� وآLا ا��5�{ ا����_ ا��5��jا� }�  .دة ا��o�j��j�� �r�%ة و G i��5 ا��5
� ا�*�ر ا�;)&ي،  ـ  502" zP�O�ا� �	 hا����ل ا�� ،�P&ف ا��v &�O(1986أ�5& ا� – ��Dr ،�$ ن ا��\�  13 دون ذآ� 



 237 

   اآلالم الجسدية  ـأوال  

ني منها المضرور من جراء الجروح أو الكسور أو التلف الذي يصيب اوهي التي يع  

ى  وقد تزول هذه اآلالم وقد تبق،وحتى وقت وأثناء فترة العالج، الجسم منذ أن يقع الحادث 

بالرغم من معالجتها أو تظهر هذه اآلالم من حين آلخر وقد تشتد هذه اآلالم فتؤدي إلى 

  .503رسيطرة على ذاته ويتعرض بذلك للخطاضطرابات عصبية تفقد المضرور ال

 هذا الضرر في الملحق المحدد لجدول التعويضات  عنوقد نص المشرع الجزائري  

أو لذوي حقوقهم حيث تضمن المقطع الخامس الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية 

ضرر ) أ:(قسم ضرر التألم إلى قسمين .منه الضرر الجمالي وضرر التألم والضرر المعنوي

 ذلك بموجب خبرة علىام وفي الحالتين يتم التعويض هضرر التألم ال) ب(التألم المتوسط، 

   .طبية

   اآلالم النفسية ـ ثانيا  

المضرور نفسيا بسبب الضرر أو التلف الذي أصابه نتيجة وهي المعاناة التي يعيشها   

من أعضائه أو تشوهات في جسمه أو شلل كلي أو جزئي وبذلك يفقد توازنه عضو بتر 

وتكامله الجسماني ويصاب بحزن وألم وحسرة، وبذلك تشعره هذه اإلصابة بانتقاصه أو 

هامة في هذا الصدد ما قد ينجم حرمانه من أوجه تمتعه بحياته العادية ولعل من التطبيقات ال

 أو دائم ويستوي أن يرجع ذلك ،عن حادث المرور من إصابة المضرور بعجز جنسي مؤقت

إلى تلف عضوي أو صدمة نفسية ويلحق هذا الضرر المضرور شخصيا وزوجته بالتبعية، 

  .504أضف إلى ذلك تفويت فرصة اإلنجاب

م عن الحرمان من متع الحياة كما يعتبر من قبيل اآلالم النفسية الضرر الناج  

، كأن يتسبب حادث 505المشروعة الذي يؤثر على نفسية المضرور فيترك بها أسى وحسرة

المرور في شلل كلي للمصاب فيؤدي إلى تعطيل قدراته على االستفادة من ملذات الدنيا 

وحرمانه من بعض ممارسة هواياته الرياضية والترفيهية بشتى أشكالها على الصعيد 

                                                 
  116 ص ، ا�a�5{ ا�)��C،hC%�ة"!� / ، د- 314 ، ا�a�5{ ا�)�hC،، ص"��^ ا� ���  ـ  503

 civ. 2,20 Mai 1978 J.C.P. 1978, IV, p.221-civ. 2,25 Fév. 1981. J.C.P. 1981.iv.p.169 ـ  504
-Melennec, Le préjudice sexuel, GAZ, Pal.1977.2.p 525-civ.2, 25 Juin1980 Bill. Civ.11,n 271- 13 Déc. 1978 ? Bull, 
civ. 11, n 271. 

 �Q�ر إ��v5&/د–أ���� �9ر  �)� –hC�(ا� }a�5280.  ص- ا�.  
  .320.  ص-  ا�a�5{ ا�)�hC-  ـ "��^ ا� ��� 505
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وفي هذا االتجاه  . أو لم يمارسه،لباء مارس المضرور هذا النشاط من قجتماعي وسواال

 14/06/1978الغرفة الجنائية حيث أصدرت قرارا بتاريخ –ذهبت محكمة النقض الفرنسية 

اعتبرت فيه أن الضرر الناجم عن الحرمان من متاع الحياة يتحقق بفقدان حق طبيعي وأن لم 

 يمارسه بعد أن أصبح بعد الحادث عاجزا ال قدرة ا خاصا نشاطيكن للمضرور قبل الحادث

  .506له على ممارسة أية هواية كقيادة السيارة أو الصيد

هذا الصدد بأنه ال يمكن للمصاب بعجز دائم كلي أو في غير أن بعض الفقه يرى   

جزئي في حادث مرور أن يطالب بتعويض عن حرمانه من متع الحياة سبق أنه لم يمارسها 

 وإنما يمكن قصر ذلك فقط على من اعتاد على ممارسة ،بل حدوث حادث السيارة الضار لهق

 أن المعيار الذي إال .هواية معينة سبق له أن مارسها قبل الحادث وحرم منها بعد الحادث

مدى تأثير اإلعاقة الجزئية أو الكلية في نفسية المصاب هو يمكن األخذ به في هذا الصدد 

أو لم يمارسها وخاصة  أو ال يحز وسواء مارس هوايته من قبل ،سه ذلكالذي يحز في نف

  .اته يمارسون الهواية التي يحبهالدعند ما يرى 

 ، ناجما عن إصابة بدنية أو جسدية الضرر  هذالبا ما يكوناوتجدر اإلشارة إلى أنه غ  

ر فيكون بذلك للمضرور أن يطالب بتعويضين عن ضررين مستقلين، الضرر األول ضر

مادي وهو ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب والضرر الثاني هو الضرر 

المعنوي أي ما لحق المضرور بسبب حرمانه من ممارسة نشاطاته وبالتالي التمتع بمالذ 

الحياة المشروعة والمألوفة، كما أن األضرار النفسية التي يصاب بها األطفال والناجمة عن 

أكثر وطأة مما هي بالنسبة للكبار خاصة إذا حرموا من الدراسة أو حوادث السيارات تكون 

 يحرمون من الزواج في ، و قدمن بعض األلعاب التي تناسب سنهم أو بعض المهن 

  .ه األضرار مثل هذعلىالمستقبل ولذلك يوجب التعويض 

وللمالحظة فإن الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور   

 أنه يمكن اعتباره نوعا إلىلجسمانية أو لذويهم لم يتعرض إلى مثل هذا النوع من األضرار ا

 باألمر من أنواع األضرار المعنوية التي تصيب النفس وهو المنصوص عليها وفق الملحق

                                                 
  �C �!" .118%�ة، ا�a�5{ ا�)�hC ص/  أ�vر إ��T د�aGAZ PAL 1978 -2 -55زP# دي ��C�T : أ��4 	� ذ�6 ـ  506

  .323. "��^ ا� ���، ا�a�5{ ا�)�hC، ص�S1978-285ي Gوآ6�L دا�!�ز 
�{ !Os�h 19168- 2- 1979 -  ا[�SGع ا�������– 05/04/1978 أ�a z�� �4:ا(� 	��)� -  BROUSSEAUد T�ر إ��vأ  / �!" }a�5ة، ا��%�C

  .118. ا�)�hC، ص
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 السابق في المقطع الخامس منه تحت عنوان 88/31األمر رقم  و المعدل ب74/15رقم 

لتألم والضرر المعنوي، وهذه كلها أضرار تصيب النفس ومنها الضرر الجمالي، وضرر ا

  .الجماليالضرر 

    

  

   يلالضرر الجما  ـثالثا

 ويختلف أثر هذا التألم بالزيادة أو النقصان حسب ،هو صورة من صور التألم النفسي  

جنس المضرور وعمره ووضعه االجتماعي والمهني، كما أن موضع التشوه له تأثير كبير 

 وكلما كان  ظاهرا في الوجه مثال كان ، فكلما كان خفيا كان أخف،ية المصابعلى نفس

 وقد نص المشرع ،اإلحساس باأللم أكبر، ويجب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض في ذلك

 وفقا للملحق المحدد لجدول التعويضات 88/31 والمعدل لـ 74/15الجزائري باألمر رقم 

جسمانية أو لذويهم على ذلك في المقطع الخامس منه فيما الممنوحة لضحايا حوادث المرور ال

يعوض عن العمليات الجراحية "يخص التعويض عن الضرر الجمالي حيث نص على أنه 

الالزمة إلصالح ضرر جمالي غير أن ذلك يجب تقديره بموجب خبرة طبية أو تسدد 

  ."بكاملها

  اآلالم التي تصيب العاطفة والشعور ـ رابعا  

جراء إصابة المضرور أو ذوي حقوقه في حادث من حوادث السيارات، من و هذا   

وبصفة خاصة في حالة وفاة ضحية الحادث، وفي هذا المجال أي في حالة اآلالم التي تصيب 

العاطفة والشعور والحنان، فإن الفقه يذهب إلى إمكانية جواز التعويض عن مثل هذه اآلالم 

ر أنه ينبغي في هذه الحالة أن يكون ذوي الحقوق إلى ذوي حقوق المصاب أو المتوفى، غي

واألمر في  .محصورين في أقرب الناس بالمصاب أو المتوفى، كاألب واألم والزوج واألبناء

ذلك متروك في تقديره للقضاء حسب كل حالة على حدة، وما يراه القضاء مناسبا، ومستهديا 

وى المرفوعة بشأن هذه اآلالم في ذلك بكافة الظروف والمالبسات المتعلقة بهذه الدع

والتعويض عنها إلى أقرب ذوي الحقوق في رأيي وال ضير أن يحكم القضاء الجزائري بمثل 

 .هذا التعويض إلى مستحقيه من األقارب بشرط حصرهم في األب واألم والزوج واألبناء

 األصهار  التعويض في هذا الشأن حتى إلىمدأ و وسع القضاء الفرنسي في هذا الصددولقد ت
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واألصدقاء، بل وإلى تعويض المالك عما يصيبه من حزن بسبب إصابة حيوانه أو من تلف 

  .507سيارته

   المطلب الثالث
 الضرر في حالة الوفاة

  

أن الوفاة في حد ذاتها ال يترتب ب من يرى هناكهذا الصدد إلى قسمين، إذ انقسم الفقه ب  

 أي بوجود الضرر في يرى عكس ذلكمن الفقه من  هناك  و،ها ضرر قابل للتعويضعن

  . ، و بالتالي التعويض عنه508حالة الوفاة

  انعدام الضرر في حالة الوفاة أوال ـ  

 ،فأما الفقهاء الذين يرون بعدم قابلية التعويض عن األضرار التي تترتب عن الوفاة  

 فيعللون رأيهم بالقول بأن المضرور الذي يموت فور وقوع الحادث ال يصيبه ضرر من

 من بعده، وألنه في الوقت لورثتهواقعة الموت في حد ذاتها، وبالتالي فليس له الحق وال 

نشأ له فيه هذا الحق كان قد فارق الحياة، وألن الموت قدر ال مفر منه، بحدوثه انتهت الذي 

ينتقل  وأوال وجود حينئذ لذمة مالية تتلقى هذا الحق ، شخصية اإلنسان من الناحية القانونية

  .509سلفالها بعد ذلك إلى ذويه للمطالبة بالتعويض وال يكون للخلف أكثر مما من

 به في الوفاة الطبيعية ألنه ال يوجد من هو إلدالء اصح كان يإنغير أن هذا القول   

 فإنه ال يحق القول به بالنسبة للوفاة غير الطبيعية أو األضرار المترتبة عنها ،مسؤول عنها

 وما ترتبه هذه الحوادث من آثار مادية ، أو غيرها،ارات الضارةوالناجمة عن حوادث السي

 وأن األخذ بهذا القول لمن شأنه أن .ومعنوية سواء للمضرور المتوفى أو لذويه من بعده

يشجع البعض ولو كان قليال جدا من السائقين القيادة لمركباتهم دون أخذ مزيد من الحيطة 

 حتى وإن دعوى إنعدام الضرر في حالة الوفاة،، بوالحذر ما داموا في حل من التعويض

وال عن الحوادث التي تقع ؤ يكون الكل مس وعليه يجب أن،كانت شركات التأمين تحل محلهم

                                                 
� �9ر. د ـ  507 ��(� &5�� -hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr 281 -283.  
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 ولو كان خطأ المضرور هو المتسبب في ،بفعل تدخل السيارة في الحادث ولو لم يكن مخطئا

، وهذا ما 74/15مر رقم  كما نص على ذلك األ، ولو كان مرتكب الحادث مجهوال،الحادث

ذهب إليه الرأي الغالب في الفقه وكذا األحكام القضائية والتشريعات الحديثة في مجال 

  .المسؤولية عن حوادث السيارات

  وجود الضرر في حالة الوفاة -:     ثانيا 

 أو ،الرأي األول ألنه يتعارض مع مصلحة الضحية في حوادث المرور           لقد انتبذ

 وهذا من قبل الغالبية من الفقه حيث يذهب الرأي الثاني المعارض للرأي ،ه من بعدهلذوي

ن المجني عليه في  إ بالقولاألول والقاضي بقابلية التعويض عن الضرر الناجم عن الوفاة

حادث المرور يكون موته موتا غير طبيعي، وأن هذه الوفاة غير الطبيعية في حد ذاتها قد 

، وبذلك 510محققاوهذا في حد ذاته يعتبر ضررا  ،ي عليه قبل أوانهااختصرت حياة المجن

ينشأ الحق في التعويض في ذمة المضرور المتوفى قبل حدوث الوفاة حيث تمهله الموت 

للحظات ولو قليلة جدا، وفي تلك اللحظات يكون الضحية من حوادث المرور مازال أهال 

، 511ه ومن ثم ذوي حقوقه من بعدهلكسب الحقوق ومنها التعويض عن الضرر الذي لحق

  : واألضرار التي تلحق بالمتوفى من حوادث المرور هي على ثالثة أنواع وهي

  األضرار التي تقع حين اإلصابة في حادث المرور -1

 األضرار الواقعة قبل الوفاة بلحظات -2

 .فنداألضرار الناجمة عن الوفاة ، باإلضافة إلى مصاريف الجنازة وال -3

إن األضرار الوقعة للمتوفي من حوادث السيارات : ضرار الوقعة للمتوفي  ـ األ1  

 المضرور في هذه اللحظة يكون أهال لتلقي  فإن، الوفاة الفورية ولو بلحظة تسبق في الغالب

الحق في التعويض ومن بعد وفاته بعد تلك اللحظة يكون لذوي حقوقه الحق في تلقي ذلك، 

 على 74/15ألمر  المؤمن بمبلغ التعويض المحدد مسبقا وفق اويحق لهم مطالبة المسؤول أو

هم من أضرار مادية باإلضافة إلى األضرار الناجمة عن المضاعفات  أو لعائل لهم ما سببه

                                                 
� ـ  510P&ف ا��v &5أ� -hC�(ا� }a�551-50. ص-  ا�.  
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 الحق في  له ، ويثبت512التي أدت إليها هذه الجروح قبل وفاة الضحية من حادث المرور

  .ي حقوقه فيما يتعلق بالضرر المادي فقطالتعويض عنها قبل وفاته، وينتقل هذا الحق لذو

أما التعويض عن الضرر األدبي الناجم عن ذلك فال يتصور في هذه الوفاة الفورية   

، 513انتقاله إلى ذوي الحقوق ألن العائل مات في الحال ولم يتسع الوقت للمطالبة به قضائيا

عنوي نتيجة موت سلفهم غير أن لذويه من بعده المطالبة بذلك إذا مسهم أنفسهم الضرر الم

  .في حدود ما نص عليه القانون

إن األضرار التي تسبق الوفاة من حوادث :  التي تسبق الوفاة األضرار  ـ 2  

 قبل وفاتها الحق في المطالبة بالتعويض للضحيةفإن ذلك قبل السيارات بفترة زمنية معينة 

 كل ما لحق به من أضرار له الحق في ذلك عنإذ سواء بنفسه أو من ينوب عنه كمحاميه 

ويدخل ضمن الذمة المالية للمضرور بمجرد وقوع الحادث األضرار  .514مادية ومعنوية

المالية الناجمة عن اإلصابة الجسدية، وينتقل التعويض فيها إلى ذوي الحقوق حتى لو حكم به 

أن بعد الوفاة، ولذوي الحقوق حق المطالبة بذلك التعويض بعد وفاة المضرور ما دام 

المتوفى لم يثبت عنه أنه قد تنازل عنه، هذا على خالف األضرار األدبية الناجمة عن 

اإلصابة في حادث المرور حيث ال ينتقل الحق في التعويض عنها إلى ذوي الحقوق إال إذا 

طالب بها المضرور أثناء حياته أمام القضاء أو كان قد اتفق المضرور بشأنها مع المسؤول، 

كن كذلك فإن الحق في التعويض عن األضرار األدبية ينتهي بانتهاء الشخصية أما إذا لم ي

  .القانونية للمضرور المتوفى وال يدخل في ذمته المالية وال ينتقل إلى ذوي الحقوق

إن إصابة الشخص المجني عليه بضرر المفضي إلى الوفاة هو : فقد الحياة    ـ 3  

 عن فقد منبعثاما يعتبر أبلغ أنواع الضرر  هو  وإخالل بحقه في سالمة حياته وسالمة جسمه
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، ومن ثم يكون لخلفه العام الحق في المطالبة 515الميت أثمن شيء مادي يملكه وهو الحياة

، ويقتصر التعويض في هذا الصدد على  بمورثهمبالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق

ن موت المجني عليه في الضرر المادي فقط بخالف التعويض عن الضرر األدبي الناشئ ع

 ذوي الحقوق في تلك اللحظة إلىالحال، إذ ال يتصور انتقال التعويض عن الضرر األدبي 

القصيرة جدا والتي تكون فيها الضحية من حادث المرور فاقدة للوعي وما لها إال رمق 

 مع ضئيل جدا معها تصعد الروح إلى بارئها، ومن ثم فال يتصور أن تتاح لها فرصة االتفاق

  .516ولم يتسع لها الوقت للمطالبة القضائية)  الضحيةيأ(المسؤول 

ومن كل ما سبق بالنسبة لألضرار التي تصيب المتوفى وينشأ عنها الحق في   

 وهذا بالنسبة لألضرار المادية التي تصيبه على ،التعويض له أو لذوي حقوقه من بعده

 أو ،رفعها المضرور المتوفى ثم توفيخالف األضرار األدبية، إال إذا كان هناك دعوى قد 

 فحينئذ ينتقل الحق في ، أو غيره أمام القضاء،كان قد رفعها من ينوب عنه كالمحامي

التعويض عن الضرر األدبي إلى ذوي حقوقه، لكن إذا مات حال حدوث الحادث الضار من 

 جدا فإذا كانت السيارة فال نتصور منه القول بذلك وهو فاقد للوعي في تلك البرهة القصيرة

 الحق بانقضاء الشخصية القانونية ىل في ذمتها المالية ذلك حيث انقضالضحية لم يدخ

للمتوفى فكيف بذوي الحقوق أن يكون لهم مثل ذلك الحق، أما األضرار المادية فإن الحق في 

التعويض عنها ينتقل إلى ذوي حقوق المتوفى من حوادث المرور وهذا ما نصت عليه المادة 

، 88/31 المعدل والمتمم بالقانون رقم 74/15وقد تضمن األمر رقم .  المذكورمن األمر" 8"

وهذا فيما يتعلق باألضرار الناجمة عن حوادث السيارات والتي تلحق بالمتوفى بسببها سواء 

قانون رقم (معدلة " 16"را، وقد نصت المادة كان الضحايا من حوادث المرور بالغين أم قص

  :على ذلك) 1988في يوليو  مؤرخ 88/31

تحدد التعويضات الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في إطار حوادث المرور الجسمانية      ـ 

  .517على أساس الجدول الملحق بهذا القانون
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يدفع التعويض المستحق للضحية أو ذوي حقوقها اختياريا في شكل ريع أو رأسمال     ـ 

 .د وذلك حسب الشروط المحددة بالملحقبالنسبة للمستفيدين البالغين سن الرش

يدفع التعويض المستحق للقصر أيا كانت صفتهم إلزاميا في شكل ريع مؤقت عندما ـ     

 .يتجاوز مبلغه أربعة أضعاف المبلغ السنوي لألجر الوطني المضمون

يدفع التعويض المستحق للضحايا أو ذوي الحقوق البالغين السن المعترف بأنهم     ـ 

إلزاميا في شكل ريع عمري عندما يتجاوز مبلغه الحد األقصى المنصوص عليه في عجزة 

 ."الفقرة أعاله

 المعدل والمتمم بالقانون رقم 74/15وبالرجوع إلى الملحق المذكور باألمر رقم   

 والمحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي 88/31

 التعويض عن األضرار التي تصيب المتوفى وعن وفاته سواء كان حقوقهم، خاصة في مجال

  .في حالة وفاة ضحية بالغة أو في حالة وفاة ضحية قاصرة

يحصل على الرأسمال «  ينص الجدول على أنه:  ففي حالة وفاة ضحية بالغة  

ية التأسيسي بالنسبة لكل مستفيد بضرب قيمة النقطة المقابلة لألجر أو الدخل المهني للضح

  :لة التاليةم حسب المعا518عند تاريخ الحادث طبقا للقائمة أعاله

   %30) أو األزواج(  الزوج    ـ 

  %15لكل واحد من األبناء القصر تحت الكفالة     ـ 

 في حالة عدم ترك الضحية زوج و % 20لكل واحد منهما، و  % 10األب واألم     ـ 

 .ولد

لكل واحد منهم ) مفهوم الضمان االجتماعيب( األشخاص اآلخرون تحت الكفالة    ـ 

يستفيد األوالد اليتامى بأقساط متساوية من شطر التعويض المقرر في حالة وقوع حادث 

 .بالنسبة لزوج الضحية
.  

ال يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي المدفوع لذوي الحقوق طبقا للفقرة   

، )100(المهني السنوي للضحية المضروب فيأعاله قيمة النقطة المطابقة لألجر أو الدخل 

وفي حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع 

  .تخفيض نسبي
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أضعاف المبلغ الشهري ) 5(يحدد التعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة بخمسة  

  .لألجر الوطني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث

 74/15 ينص الجدول الملحق باألمر رقم : وفاة ضحية قاصرةأما في حالة ـ   

يتم التعويض في حالة وفاة ولد قاصر ال يمارس «  على أنه88/31والمعدل بقانون رقم 

 مهنيا لفائدة األب أو األم بالتساوي أو الولي كما ورد تحديده في التشريع المعمول انشاط

  :به كما يلي

مبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى المضمون عند ضعف ال:  سنوات6إلى غاية     ـ 

 .تاريخ الحادث

ثالثة أضعاف المبلغ السنوي لألجر الوطني :  سنة19 سنوات وإلى غاية 6ما فوق     ـ 

 .األدنى المضمون عند تاريخ الحادث

وفي حالة وفاة األب أو األم يتقاضى المتبقي منهما على قيد الحياة التعويض بكامله،     ـ 

 . يشمل هذا التعويض على مصاريف الجنازةال

) 88/31قانون رقم (  المعدلة16وعالوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة   

السابق اإلشارة إليها وعالوة على الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا 

لق باألضرار التي حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم والمشار إليه أعاله فيما يتع

تصيب المتوفى وفيما يتعلق بوفاته فيما يخص التعويض في حالة وفاة الضحية البالغة، وفي 

 معدل أعاله أنه 16 ووفقا للمادة 17حالة وفاة الضحية القاصرة وعاله على ذلك تنص المادة 

لضحية يتعين على المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات حسب الحالة أن يدفع أو يسدد ل

  .88/31المذكور المعدل بقانون رقم  من األمر 17/5أو ذوي حقوقها مصاريف الجنازة 

ويالحظ على نسب تقسيم التعويض العائد إلى ذوي حقوق المتوفى أنه لم يقسم حسب   

قواعد الميراث المعروفة، إنما قسمها المشرع في األمر المذكور حسب نسب تختلف عما 

هذا بالنسبة إلى األضرار التي لحقت بالمتوفى، واألضرار الناجمة جاء في قواعد الميراث، و

عن وفاته، كما سبق بيان ذلك، وهذا ما يسمى بالضرر المرتد، فما العالقة بين الضرر 

  .المرتد والضرر األصلي؟ وهذا ما أتناوله في المبحث الموالي
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  المبحث الثاني
  المرتدالعالقة بين الضرر األصلي والضرر 

يمكن التعرض في هذا المبحث إلى العالقة ما بين الضرر األصلي و الضرر المرتد   

بسبب حـوادث السيارات إلى التفرقة بينهما، و إلى استقالل كل منهما عن اآلخر، و 

الستقالل الضرر المرتد عن الضرر األصلي مظاهر منها ما يتعلق باستقالله عن الضرر 

  .ق بالتبعية إليهاألصلي، و منها ما يتعل

  المطلب األول
  التفرقة بين الضرر األصلي والضرر المرتد
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    الضرر األصلي و الضرر المرتد ضرران مرتبطان ببعضهما ، حيث ال وجود للضرر 

المرتد بدون الضرر األصلي ، غير أن ذلك ال يمنع من أن نفرق بينهما بل و إلى استقالل 

  .ض إلى ذلك تبعاكل منهما عن األخر ، و عليه أتعر

     

  التفرقة بين الضرر األصلي و الضرر المرتد  ـ أوال
إن الضرر األصلي هو ذلك األذى الذي يصيب المضرور شخصيا في حادث من   

وقد يتسبب في إصابته إصابة مادية سواء تعلق األمر باإلصابة البدنية أو  ،حوادث السيارات

المضرور بإصابة بدنية فقط كالجروح أو فإذا ما أصيب  .بوفاة الشخص في ذلك الحادث

من ثم يتكبد المضرور بصدد ذلك نفقات و  ،الكسور أو غيرها من إصابات حوادث المرور

تخص تكاليف العالج وتوابعها، ومن ذلك المصاريف الطبية والصيدالنية وقيمة أجهزة 

لرواتب أو التبديل، وكذلك مصاريف اإلسعاف الطبي واإلستشفائي، وكذلك حساب تفاوت ا

، أي ما لحق المضرور من خسارة وما فاته 519اإليرادات المهنية خالل مدة العجز المؤقت

ويدخل في ذلك أيضا تفويت الفرصة على المضرور، وهذا ما يطلق عليه . 520من كسب

  .األصليبالشق المالي بالنسبة للضرر 

ية بسبب الكسور أما الشق األدبي فيتمثل فيما يعانيه المضرور من آالم جسدية ونفس  

أو الجروح أو التشوهات في جمال وجه المصاب أو غيرها، وما يترتب عن ذلك من حرمان 

   .بالنسبة له من منع الحياة وملذاتها

أما اإلصابة المادية المتعلقة بوفاة الشخص في حادث المرور والتي تعتبر من أبلغ       

به عن الحياة وما يترتب على ذلك وأقسى اإلصابة التي تصيب حياة وسالمة الشخص فتغي

  .ه  بعدمن أضرار بالنسبة للمتوفى وذوي حقوقه من

فبالنسبة لوفاة المجني عليه في حادث السيارة فإن األمر يختلف بين ما إذا كانت وفاته   

وفاة فورية لمجرد وقوع الحادث أم أن وفاته جاءت بعد وقوع الحادث لمدة معينة يخضع 

  .السيارة كما سبق بيانه وعليهوفي بسبب اإلصابة البليغة من حادث فيها للعالج ولكنه ت

                                                 
� ا[�� ر%3 17ا��5دة  ـ  519�  88/31 ا�O5&ل وا�����C 35�5ن ر74/15 - 3% 
� ا�����ن ا�5&�� ا�;:ا(�ي182ا��5دة  ـ  520�� ا182 و آ6�L ا��5دة  �  �����ن ا�5&�� ا�;:ا(�ي  �\�ر 
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إذا كانت الوفاة بسبب الحادث وفاة فورية فإننا نكون بصدد الضرر المادي الذي   

أما إذا كانت  .521أصاب المتوفى في جسمه وسالمة حياته فغيبه عن الحياة الدنيا وملذاتها

 الضرر آن ذاك يشمل الضرر المتعلق باإلصابة الوفاة جاءت بعد مدة من وقوع اإلصابة فإن

ذاتها ومن المصاريف التي تتبعها وتؤثر على الذمة المالية للمضرور وهو المنصوص عنها 

 اآلنفة الذكر باإلضافة إلى الضرر الناجم عن الوفاة 88/31 من قانون رقم 17في المادة 

 .17/05 وما ينجم عنها من مصاريف الجنازة المادة ،أيضا

 عجزا مؤقتا هوالضرر المادي الجسماني في كل األحوال سواء كان ضررا ترتب عن  

 عن العمل أو نجم عنه عجزا دائما جزئيا أو عجزا دائما كليا أو ترتبت عنه وفاة سواء كانت

عد مدة من اإلصابة فإنه يترتب عنه التعويض للمضرور أو لذويه من بالوفاة فورية أو كانت 

لمحدد لجدول التعويضات لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي بعده طبقا للملحق ا

حقوقهم وعليه يمكن للمضرور األصلي أن يطالب بحقه في التعويض أثناء حياته، وأن رفع 

دعوى التعويض وتوفي قبل صدور الحكم بالتعويض فإن لذويه من بعده مواصلة سير 

 إليهم قانونيا لبت المتوفى أصبح حقا آ التي أصاالدعوى باعتبار أن التعويض عن األضرار

  .وشرعيا

أما إذا لم يرفع المضرور دعوى التعويض عن الضرر الذي أصابه ثم مات، فإنه   

يجوز لذويه من بعد وفاته ذلك، إنما المطالبة بالتعويض في هذه الحالة تكون عن الضرر 

انت الوفاة فور وقوع  أو عن الوفاة سواء ك،المادي سواء الذي نجم عن اإلصابة البدنية

كما ينتقل الحق في التعويض عن الضرر األدبي  . أو بعد وقوع الحادث بفترة زمنية،الحادث

 مع المسؤول عن حولهإلى ذوي المتوفى على شرط أن يكون المتوفى قبل وفاته قد اتفق 

وقوع الحادث أو رفع دعوى للمطالبة به أمام القضاء، أما إذا لم يكن كذلك كأن مات إثر  

الحادث حاال فال ينتقل مثل هذا الحق إلى الورثة وهذا على خالف الضرر المرتد الذي 

  .يصيب ذوي المتوفى شخصيا سواء كان هذا الضرر ضررا ماديا أو أدبيا

    استقالل  الضرر المرتد عن الضرر األصليـ ثانيا  
                                                 

� �!5�# أن  ـ  521\5P b	 3[ ��� ا�*�ر ا[د�C [ن ا��5ت أ!" zQa�i�� T و" zP�O�ا� �Pر�	 �D9C ��$ة ا��	و ���� �	أن ���9ر  �\5P i
� ا�*�ر ا[د�C ا�Lي أTC�r أ��م ا��*�ء [�n�C T��9ر %& 	�رق ا����ة" zP�O���C ����P ول أوx(5ا� }� d�� أن ا�*�ر ا[د�C ا��SP &s�5م ا�Dsق 

[ �Cد]ا�*�ر ا E!" ولx(5ا� }� hDs{ ا�&"�ى أو ا	ر &% E	��5إذا آ�ن ا� ��� أن TC &�OP، أ\5P E	��5ذوي ا� ��9P يL~ن ا�	ا�&"�ى  ��G أ] �ء �	�s 3
�����T�[ �OCر" ،zP�O���C �S���� ا��ر]� أن P �ب "� �C%� ا��ر]� �!5��V!S ا��zP�O آ9� �(� 2� TS	�  G�� ا�&"�ى 	� ذ�6 و[ي  3(�P أن E!

���bGYا �OP�$ا� �	اث ��ا"& ا�5��� ��S� اث��ا�5  
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اء سبق معرفة أن الضرر المرتد هو ما يصيب ذوي المتوفى من أضرار سو    

 أو الوفاة، وبالتالي فقد من كان ،كانت هذه األضرار أضرارا مادية تتمثل في اإلصابة البدنية

ينفق عليهم أو تفويت األمل في اإلعالة، أو كانت هذه األضرار أضرارا أدبية تتمثل في األلم 

 -األزواج -الذي يلحق بذوي حقوق المتوفى المنصوص عليهم في الملحق المذكور وهم

 األبناء، وبالتالي فإن لهؤالء الذين أرتد عنهم الضرر بسبب وفاة عائلهم، أو بسبب -ناألبوا

 أن يطالبوا في كلتا الحالتين بالتعويض عما أصابهم نتيجة فقدانهم 522األلم الذي لحق بهم

 هم له،خصي يصيب ذوي المتوفى بسبب فقدانللسلف، ولذلك فإن الضرر المرتد هو ضرر ش

  . عن الضرر األصلي الذي أصاب المتوفىوهو بذلك ضرر مستقل

 تسبب أووعليه إذا أدى حادث المرور إلى إصابة الضحية بعجز دائم جزئي أو كلي،   

من ) هنا ذوي حقوقه(في وفاته بحيث يؤدي هذا الحادث إلى حرمان المضرور، أو المتوفى،

 المتوفى في الدخل المعتاد فإن ذلك ينعكس على ذوي الحقوق، بشرط أن يكون المصاب أو

، وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا المصرية 523 فعالحادث المرور هو من كان يعولهم

ببيان معيار تعويض الضرر المادي بصفة عامة، حيث تشترط للحكم بالتعويض عن الضرر 

المادي، اإلخالل بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققا، وذلك بأن يكون قد وقع 

، وقد استنبطت من هذا المعيار مقياس 524ان يكون وقوعه في المستقبل حتميبالفعل، وأ

فإن أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب « تعويض الضرر المرتد،

شخص آخر فالبد أن يتوافر لهذا األخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر اإلخالل بها 

  .525 »ضررا أصابه

فى الذين يدعون تحقق الضرر المادي في جانبهم ويجب على الشخص أو ذوي المتو  .

 وأن ،نتيجة وفاة عائلهم أن يثبتوا ذلك بأن المتوفى كان يعولهم فعال على نحو مستمر ودائم

، وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع عن المضرور من 526فرصة االستمرار في ذلك كانت محققة

                                                 
�3Q  ا�;)����5�� أن ا�*�ر ـ  522C�s �P�nw �r��vأ ��9s ى�nار أ�o] 9&را��� P\�ن  �S��d ت�%��� ��ادث ا�� E	��5ا� ��9P يLا� 
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 250 

ا احتمال وقوع الضرر في فرصة بفقد عائله، ويقضي له بالتعويض على هذا األساس، أم

  .527المستقبل فال يكفي للحكم بالتعويض

واألشخاص الذين يستفيدون من التعويض عن الضرر المرتد هم من تشملهم اإلعالة      

الفعلية من المضرور المقعد في حالة إصابته بإصابة تعجزه عن الكسب، أو أن حادث 

عليه فإنه يحق لمن كان يعولهم المقعد السيارة ذلك قد أدى بالشخص المصاب إلى الوفاة، و

 أو جزئي عن العمل، أو لذوي حقوق المتوفى الذي كان يعولهم، ،المصاب بعجز كلي

 بسبب فقد عائلهم الذي كان 528المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابهم شخصيا

  .ملزما بالنفقة عليهم أثناء حياته

المجني عليه قد حرمته من نفقة مستمرة ويكون لكل شخص أيضا أن يثبت أن وفاة   

، وبذلك يقدر القاضي ما ضاع عن 529ودائمة من حيث الواقع ولو لم يلزمه القانون بذلك

المضرور من فرصة فقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا األساس على أن يكون هذا 

متضررة من وفاة لتعويض بالنسبة للخليلة الا  ال يمكناإلنفاق كان في حدود المشروعية، إذ

 غير مشروعة وال شرعية، إنما لو كانت حليلة تخليلها في حادث المرور ألن عالقتهما كان

  .يمكن لها ذلك

غير أن تطبيق معيار الواقع الفعلي لإلعالة في التعويض عن الضرر المرتد ليس على     

حياته، ولذلك فإن  دون حصره في القرابة الواجبة النفقة عليهم من المتوفى أثناء -إطالقه

األمر في هذا الشأن فيه نظر، ألن اإلعالة في مثل هذه الحاالت تتغير وال تبقى مستمرة، ثم 

أنه ال نترك للداعين والمتباكين مجاال في مثل هذه األحوال للمطالبة بالتعويض الذي هو في 

األقارب وبذلك ال نترك األمر على إطالقه ويجب حصره فيما بين . الحقيقة غير مستحق

، حيث آن ذلك تثبت اإلعالة المستمرة والواقعة فيما بينهم 530الذين بينهم التزام طبيعي بالنفقة

 88/31 المعدل والمتمم لقانون رقم 74/15والمتحققة، وهذا ما نص عليه الملحق باألمر رقم 

كما المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم 

                                                 
� �9ر، م س، ��Dr /  أ�vر إ��T، د��Dr179 .  ا�;:ء ا[ول31 ا�5;�5"� س z��16/01/1980  ـ  527 ��(� &5��291  
  .��Dr 149 -  ا�a�5{ ا�)�G-hC!��5ن ��%� ـ  528
��رس -  ���ل-  G!��5ن"!�"!� / د  ـ  529 ،�P�)1 "&د 1988 ا�5;!� ا�;:ا - ��Dr 281  
��a)���-  ا����ق ا���5�� ��C �ء "!E ا��Cء 	� ا��$�P{ ا�;:ا(�ي- ��OC &5;� ـ  530 -�(���O ا�;:ا(�، ��Dr-آ!�� ا����ق. 1999 - ���� "��د و�a  
78  



 251 

هذا عن الضرر المادي المرتد على ذوي الحقوق، فماذا عن الضرر  .سيأتي في هذا البحث

  األدبي المرتد الناجم عن الوفاة ؟

     الضرر األدبي المرتد الناجم عن الوفاة ـ ثالثا  

ويتمثل في الحسرة واأللم التي تلحق بذوي المتوفى بسبب حادث المرور يجب   

 الجزائري، حيث نص في الملحق المحدد لجدول التعويضات التعويض عنها في التشريع

الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم أن لكل من الزوج في حالة 

 أو األم كذلك في ،وفاة الزوجة، أو الزوجة في حالة وفاة الزوج، أو األب في حالة وفاة االبن

 األب أو األم في حادث المرور، إذ ألي من هؤالء حالة وفاة ابنها، أو األبناء في حالة وفاة

الحق في المطالبة بالتعويض عن األلم الذي أصابه، وقد ذكر المشرع عبارة األلم بصورة 

مطلقة وبالتالي فهي تشمل األلم الجسدي واأللم النفسي الذي يلحق بهم، وللقاضي استخالص 

وإذا حكم القاضي بالتعويض عن . ذلك إما بثبوت هذا الضرر أو نفيه من خالل الواقع

الضرر األدبي المرتد لمن طلبه، فإن ذلك ال يعنى الحكم لهم جميعا بالتعويض، وألن القاضي 

 .531ال يحكم بالتعويض في هذه الحالة إال لمن أصابه ألم حقيقي بموت المصاب

  المطلب الثاني
 و الدعوى المتعلقة به  تبعية الضرر المرتد للضرر األصلي

  

ا تعرضت آنفا إلى مدى إستقاللية الضرر المرتد على الضرر األصلي ، فإن ذلك ال     إذ

  يعني أنه غير تابع له ، بل أن للضرر المرتد تبعية للضرر األصلي 

   مدى تبعية الضرر المرتد للضرر األصلي أوال ـ  

  وال،يتحدد الضرر المرتد تبعا للضرر األصلي في زيادة التعويض أو االنتقاص منه  

يمكن بأي حال من األحوال أن يتجاوز التعويض عن الضرر المرتد التعويض عن الضرر 

ولية الناقل، وكذلك الحال بصدد خطأ المضرور ؤألصلي، كما هو الحال في تحديد مسا

األصلي في إحداث الضرر، حيث يؤثر على حقه في التعويض، وبالتالي يؤثر مثل ذلك 

بالنسبة للضرر المرتد الذي يصيب ذوي حقوقه، وهذا الخطأ أيضا على الحق في التعويض 
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ما ذهب إليه بعض الرأي في فرنسا، حيث يذهب إلى أنه ال يجب أن يكون صاحب الضرر 

المرتد في مركز أفضل من صاحب الضرر األصلي، حيث أن الضرر المرتد نتيجة للضرر 

ئر المجتمعة لمحكمة وقد أيدت هذا الرأي الدوا .532األصلي فكيف يعقل أن يكون أفضل منه

 وذلك باالحتجاج بواسطة خطأ المضرور األصلي على الضرر المرتد على ،النقض الفرنسية

، وهذا ما أكدته الجمعية العمومية عندما تصدت إلى حكم الدائرة 533ذوي حقوقه من بعده

الثانية والتي رفضت فيها هذه األخيرة العمل باالحتجاج بواسطة خطأ المضرور األصلي 

، وظل الحال عليه في المحاكم الفرنسية 534 الضرر المرتد على ذوي حقوقه من بعدهعلى

، واعتبر كمبدأ عام 1985 جويلية 5بين أخذ ورد إلى أن تدخل المشرع الفرنسي في قانون 

، وهي الفكرة ذاتها التي أخذ بها 535 بخطأ المضرور في حوادث المروردعدم االعتدا

 حيث 88/31 المعدل والمتمم بقانون رقم 74/15مر رقم المشرع الجزائري قبل ذلك في األ

نص على وجوب تعويض المضرور من حوادث السيارات، ولو كان المضرور في ذلك 

من األمر المذكور، غير أن ذلك الخطأ ال يجب أن يكون خطأ عمديا ) 8(مخطئا طبقا للمادة 

وعليه فإن التعويض يتم  .536أو خطأ ال يغتفر، ويكون هو السبب الوحيد في إحداث الضرر

ادات التي يخضع لها الضرر األصلي وبذلك أضحى عباالست  وفق القيود وعن الضرر المرتد

تد به في مجال حوادث السيارات، وحتى فيما يتعلق بالتعويض عي خطأ المضرور األصلي ال

  .عن الضرر المرتد

ألصلي من نطاق  الذي يمكن طرحه في حالة ما إذا استبعد الضرر االسؤالغير أن   

التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات، فهل يترتب على هذا االستبعاد استبعاد الضرر 

من المطالبة بالحق في التعويض، أم ) المضرور المرتد عليه الضرر األصلي(غير المباشر

 وبالتالي يستفيد من التأمين اإللزامي على حوادث السيارات، ،يعتبر من الغير المضرور

                                                 
 Larroumet ,note D.1979,P.114,D.1981, D1981 P.161. Rodiere,Obs.R.T.D.civ.1964.P. 750 ـ  532
 .Ch.Reunies,24 Nov. 1964,D.1964.P. 733 Lonc Aydalot ـ  533
 Civ.2,7 Juin 1978, . 1979. 114 Note larroumet. 25 Oct. 1978. J.C.P. 1979 .11 19193 note F.Chabas ـ  534
-cass. Ass.Plen, 19 Juin 1981.. 641 note Larroumet 
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يعوض له عن الضرر غير المباشر الذي أصابه نتيجة الضرر الذي أصاب المضرور و

  .األصلي؟

ائق ـ على استبعاد كل من الس15-14-13 في المواد 74/15نص األمر رقم   

، و بذلك يتحمل ها كان الحادث قد وقع بسبب خطأ منيارات إذـالمضرور من حوادث الس

ولية ؤئية أو مساولية جزؤيته على ذلك الخطأ مسهذا األخير المسؤولية و قد تكون مسؤول

  .ك كل من السائق المضرور و أعوانهكاملة ، و كذل

 قد ،537 16/02/1980 الصادر في 80/34 رقم  من المرسوم05كما أن المادة   

  :صت على سقوط الحق في الضمان على كل من ن

 حالة سكر أو السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة المركبة و هو في  -1  

 .المحظورةتحت تأثير الكحول و المخدرات أو المنومات 

أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاصا بدون عوض ، و ال إذن / السائق و  -2  

 . جسمانيةاسبق فيما إذا لحقت بهؤالء األشخاص أضرارمقانوني 

أو أشياء أو المالك الذي يحكم عليه وقت الحادث لنقله أشخاصا / عن السائق و  -3  

ية و التنظيمية ـام القانونـة على األمان المحددة في األحكـغير مطابقة لشروط المحافظ

-13 من المرسوم المذكور آنفا و كذلك المواد 5/1و عليه فطبقا للمادة . "الجاري بها العمل 

 يثير صعوبة في حالة إصابة المضرور الممثل  ال من األمر المذكور ، فأن األمر14-15

 األشخاص المذكورين في المواد السابقة ، وبالتالي يحملهم القانون نصيب في المسؤوليةفي 

ولية جزئية أو كلية ، و يكون من نتيجة ذلك إسقاط الحق عنهم في التعويض ؤقد تكون مس

، و ال يكون 538 في ذلكعن المسؤولية الناجمة عن حوادث السيارات تبعا لنسبة المسؤولية

ورثهم في هذا الحال ، ألن حق مطالبة بتعويض األضرار التي لحقت بللورثة الحق في الم

 سابقا ةللمواد المذكورولية الحادث ، وفقا ؤمورثهم في ضمان ذلك قد سقط بسبب تحمله مس

                                                 
�S�h ا��5دة 16/02/1980 ا��9در C��ر�P 80/34 ـ ا��G�5م ر3%  537s وط�v &P&�s �5*�P ر%3 7 و ��� ا[� 74/15 ��� و ا�C ��!O�5~�:ا��� ا��}
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������S� �D [�\�م ا��$�P{ رP 3%إن ا�)\� ا�O! �  ـ  538 Ts& ذا� �	75/26$\2  �	رخ x52 29 ا�P�	1975 أ zOC �	 دا&$� �	�� �S�OP &% و 
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أما من جهة مطالبة ذوي المتوفى المذكور في المواد السابقة آنفا ، فإنه يحق  .هذا من جهة

 و بذلك ال يحتج .539األضرار التي حلت بهم شخصياض عن لهم مطالبة المؤمن بالتعوي

بسقوط الحق في التعويض عن الضرر المرتد ، بسقوط الحق في التعويض بالنسبة 

، أو  عدم االحتجاج في ذلك ذوي الحقوقللمضرور األصلي في حالة وفاته ، و يشمل

من  و  % 66 األشخاص الذين يعيلهم المصاب في حالة العجز الدائم الجزئي الذي يزيد على

ولكن كيف يمكن للمضرور أو ذوي حقوقه أن يرفع دعوى . باب أولى العجز  الدائم الكلي

  للمطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد من الضرر األصلي ؟

  

  الضرر المرتد المتعلقة بدعوى ال ثانيا ـ  

الة وفاة     وفي هذه الحالة قد ترفع الدعوى في حالة اإلصابة البدنية ، وقد ترفع في ح

  . المصاب

  في حالة اإلصابة البدنية ـ 1  

يمكن للمضرور في هذه الحالة أن يرفع دعوى شخصية للمطالبة بحقه في التعويض   

ما يمكن لذوى كسبب الحادث الواقع بسبب السيارة عما أصابه من أضرار مادية و أدبية ب

األضرار المادية و حقوق المتوفى في هذا الصدد أو أحدهم أن يرفع دعوى شخصية عن 

، إذ أن كال من دعوى المصاب في حقتهم جراء موت مورثهم في الحادثاألدبية التي ل

الحادث ، و دعوى الضرر المرتد بشقيه المادي و المعنوي هي دعوى شخصية لكنها تختلف 

لضرر ، فمحل الدعوى األولى تعويض ان األخرى من حيث المحل و الطبيعةفي كل منها ع

لضرر ، أما الدعوى الثانية فالمحل فيها يتعلق بتعويض االمضرور في الحادثالذي لحق 

لكن يتعين على كل متضرر شخصيا من أصابه عائله أو  .الذي أصاب عائلهم أو مورثهم

، و إذا حكم 540به حتى  يحكم له بالتعويض عن ذلكمورثه أن يثبت الضرر الذي حل 

إنما التعويض هنا لتعويض يشمل الجميع، ى ذلك أن الشخص بمثل هذا التعويض فليس معن

 عن ، و ال يحتج ضده بمصالحة المتضرر األصلي مع المسؤولشمل المتضرر فعالي

   .الحادث

                                                 
  G 99 ��Dr 199 � 1 ا�5;!� ا��*�(�� "&د 196300 �!^ ر%3 16/02/1999%�ار C��ر�P  ـ  539
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ند إحداها ستتا حيث مين تختلفان من حيث طبيعة المسؤولية المسندة إليهيلدعوكما أن ا    

، و مثل ذلك كأن تقصيرية ال، و األخرى قد تستند إلى المسؤولية العقديةإلى المسؤولية

يصاب سائق سيارة أجرة  بعجز دائم كلي ، فيرفع دعواه على أساس المسؤولية للمطالبة 

بالتعويض ، بينما ذويه يرفعونها على أساس المسؤولية التقصيرية الناجمة عن حوادث 

السيارات ، بسبب األضرار الشخصية التي حلت بهم بقعود عائلهم و عجزه عن الكسب 

 العجز الكلي الدائم ، و ما ينجم أيضا عن ذلك من ألم نفسي و عاطفي عما لحق بهم بسبب

  .حين يرون عائلهم مقعدا ال يستطيع الحراك 

 في حالة وفاة المصاب ـ 2  

ن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض كما أشرنا إفي حالة وفاة المجني عليه ف  

ذلك تجتمع المطالبة على نوعي الضرر في ذات سابقا يؤول إلى ذوي حقوقه مباشرة ، و ب

 و ،الشخص من أشخاص ذوي الحقوق و لكن بصفتين متغايرتين حيث تعتبر الدعوى األولى

ثم توفي قبل قبل موته فإن رفعها المضرور المتوفى، المتعلقة باألضرار المادية التي أصابت 

أما إذا لم  .صلة السير فيهاالفصل فيها فإن لذوي الحقوق أو من ينوب عنهم الحق في موا

ن مات في الحال من حادث السيارة، فإن لذوي الحقوق في هذه الحالة الحق في أيرفعها ك

 في الحادث شخصيا و هذه ما تسمى المتوفىرفعها للمطالبة بالضرر المادي الذي أصاب 

 .541بالدعوى الموروثة

كما أصابهم من تتعلق بحق ذوي الحقوق في التعويض ف 542أما الدعوى الشخصية  

أضرار نتيجة موت عائلهم أو مورثهم من الضرر الذي أصابه في حادث المرور و هذا ما 

يسمى بالنسبة لذوي الحقوق بالضرر المرتد ، سواء كان ضررا ماديا أو أدبيا ، وأن أساس 

هذه الدعوى هي المسؤولية التقصيرية الناجمة عن حوادث  السيارات ، حتى  و لو كانت 

 بالرغم من أن مصدر الضرر واحد 543 الموروثة تقوم على أساس المسؤولية العقديةالدعوى

سواء بالنسبة للضرر األصلي أو الضرر المرتد ، و عليه فإن نظام التعويض األصلي 

                                                 
�&ه 3	�C 2j5P T�~%� ا��ر]� ، و �P)3 ا��C zP�O� h!O�s �(� 3Q ا�&"�ى ا��5رو]� ���Cر]� و "!E ا�5&"� � 3Q إ]�Sت ذ�6 ، و إذا �v�Cه� أ ـ  541

� ر	{ ا�&"�ى �!5���zP�O���C �S أن SjC# ا�*�ر ا�Lي � E!" ��O�P و ، ���bGYا �OP�$ا� �	اث ��ا"& ا�5��� ��S� اث��ا�5 �	3 Q ��9�� آ2 وا�& 
  أ�rب ا��5رث
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ينعكس على التعويض المتعلق بالضرر المرتد مما ينجم عنه من تبعية هذا األخير إلى 

 .الضرر األصلي كما سبق بيان ذلك

  

  

  

  المبحث الثالث

	������ ا� ���	 ���ى ا���	��ة ���

  

التأمين عملية جماعية يتكاتف فيها مجموعة من المؤمنين بهدف مواجهة الخسائر   

، و ينتج عنها 544المالية التي يتعرضون لها من جراء حوادث السيارات الضارة بالغير

للمادة الثامنة، و كذلك قا للمضرور أيا كان مطالبة المسؤول عن الضرر بدفع التعويض طب

و في هذه الحالة إذا ما أصيب . 74/15من األمر رقم ) 1/1(الفقرة األولى من المادة األولى 

الشخص من حادث سيارة بأضرار جسمانية ، أو أن الحادث قد أدى إلى وفاته ، فإن 

مدني أو للمضرور أو ذوي حقوقه رفع دعوى مباشرة ، هذه الدعوى قد تكون أمام القضاء ال

أمام القضاء الجنائي للمطالبة بالتعويض ، و في حالة رفعها أمام القضاء الجنائي فما مدى 

ة هذا األخير على الحكم المدني ذلك ما حجيتبعية الدعوى المدنية للقضاء الجنائي  و ما مدى 

   .من المطالب التاليةتعرض له ضأ

  المطلب األول
  وة المباشرةمدى تأثير الدعوى العمومية على الدع

  

، و لذلك أقر له المشرع  تخدم المضرور من حوادث السيارات     الدعوى غير المباشرة ال

و لكن ما شروط هذه الدعوى ؟ و ما . بحق المطالبة مباشرة بالتعويض من قبل المؤمن 

  .مدى تبعيتها للدعوة العمومية ؟ 

    أوال ـ شروط الدعوى المباشرة

                                                 
�  ـ  544P&ف ا��v &5أ�–	 ������ر�� –� ا�����ن و ا��*�ء  أ�\�م ا��} �G87-86 درا ��Dr  07   
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وى مباشرة بين المضرور أو ذوي حقوقه و المؤمن، إنما ـ دعل ال توجدـفي األص     

توجد هذه الدعوى ما بين المضرور و المؤمن له المسؤول عن الضرر و تحكمها دعوى 

  .545المسؤولية التقصيرية

 مغير أن العالقة المباشرة توجد ما بين المؤمن و المؤمن له وفقا لعقد التأمين المبر  

ر ليس طرفا في العقد، و بالتالي فال تربطه بالمؤمن أي عالقة بينهما، و عليه فإن المضرو

أو التزام ، و ينتج عن ذلك عدم الحصول على حق مباشر تجاه المؤمن ، كما أن المؤمن من 

     .546جهة أخرى ليس شريكا في المسؤولية مع المؤمن له طبقا لقواعد التضامن

المؤمن له، و يكون له على رور دعوى مباشرة تجاه ـمن خالل ما سبق يكون للمض  

 و ليست ،مباشرة ال تخدم المضرورالمباشرة، غير أن الدعوى غير الالمؤمن دعوى غير 

من صالحه حين يرفعها ضد المؤمن، حيث يزاحمه دائنو المؤمن له اآلخرون، باإلضافة إلى 

لبحث ، لذلك كان يجب ا)دين مال( سار المؤمن له إعالخطر الذي يهدد المضرور في حالة 

على صيغة قانونية تخلص المضرور من حوادث السيارات من تبعات الوضع السابق، هذا 

الخالص جاء من خالل إقرار المشرع له بحق مباشر في المطالبة بحقه في التعويض قبل 

 من األمر 8المؤمن مباشرة، و بذلك يلتزم هذا األخير بضمان التعويض تلقائيا طبقا للمادة 

 ، حيث تحدد88/31 المعدلة بقانون 16تنادا إلى الفقرة األولى من المادة ، و اس74/15رقم 

 على أساس الجسمانية الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في إطار حوادث المرور التعويضات

إذا كان   ) " 88/31قانون (  مكرر16 فإذن طبقا للمادة .547الجدول الملحق بهذا القانون

تدعي المؤمن أمام الجهة القضائية الجزائية في الوقت الحادث ناجما عن مركبة مؤمنة يس

  .548الذي يستدعي فيه األطراف طبقا لقانون اإلجراءات الجزائية

و بذلك فقد أقر المشرع حقا مباشرا قبل شركة التأمين فيما يتعلق بالتعويض المحكوم به     

سبب بمن له المدنية ولية المؤؤقضائيا حيث يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مس
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ود عالناجمة عن أي دعوى ت ، كما يتحمل المصاريف القضائية549ضرار الالحقة بالغيراأل

 و في كل ذلك ال ينتفع بهذا التعويض 550ولياتها إلى المؤمن له أثر وقوع حادث مضمونؤمس

الواجب على المؤمن أو بجزء منه سوى المضرور أو ذوي حقوقه، و هذا عن األضرار 

551بب فيها المؤمن لهالتي تس
.  

و يرفع المضرور دعواه المباشرة ضد المؤمن بنفسه للمطالبة بالتعويض، إال أنه   

 أويجب عليه أن يثبت بأنه هو الذي وقع عليه فعل السيارة الضار، و ألحق به أضرارا مادية 

 أو  سواء كانت هذه األضرار سببت له عجزا عن العمل مؤقتا، أم عجزا جزئيا دائما،،أدبية

و  .يةلعجزا كليا دائما، و سواء كانت األضرار األدبية آالما جسدية أو آالما نفسية أو جما

للمضرور إذا كان فاقد األهلية أن ينوب عنه في مباشرة دعواه نائبه، كأن يكون و كيله أو 

  .552وصيه أو وليه و هذا ليتولى مكانه المطالبة بالتعويض

مباشرة على المؤمن له وحده فيطالبه بتعويض  يمكن للمضرور أن يرفع دعواه كما  

الضرر الذي حل به من جراء حادث السيارة، فإذا صدر حكم بتعويضه، فإن على المؤمن 

أن يلتزم بأدائه مباشرة للمضرور، غير أنه في هذه الحالة ال يمكن أن يحتج على المؤمن 

العتراف بحقيقة األمر ولية و ال بأي مصالحة خارجة عنه و ال يعد اؤبأي اعتراف بالمس

   .553وليةؤرا بالمسإقرا

 أن يقيم دعواه على المؤمن و المؤمن له في نفس الوقت، و  أيضا يمكن للمضرورو  

رور قد رفع دعواه المدنية بالتبعية للدعوى الجزائية، و تم الحكم ـهذا إذا كان المض

وى المدنية بالتبعية ضد ولية مرتكب الحادث، فإن القضاء الجنائي يتابع الحكم في الدعؤبمس

 بحكم أنها ، أو شركة التأمين،و عليه إدخال المؤمن .مرتكب الحادث تحت التزام المؤمن

ضامنة للتعويض عن حوادث السيارات في الدعوى المدنية سواء كانت الدعوى مقامة أمام 
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رفع دعوى المحكمة المدنية أم هي مقامة بالتبعية أمام المحكمة الجزائية و من ثم ال يمكن 

وحدها أمام القضاء الجزائي في الدعوى المدنية ) المؤمن ( مباشرة ضد شركة التأمين 

بالتبعية، و يصدر الحكم في مواجهة المسؤول المدني ضمان التزام شركة التأمين 

ولية المؤمن له ؤ أما إذا رفعت الدعوى أمام القضاء المدني فيجب تحديد مس.554بالتعويض

  . ضد المؤمنةخاله في الدعوى المباشرقضائيا لكي يتم إد

و يمكن للمؤمن في الدعوى المباشرة أن يتمسك بالدفوع تجاه الضحية، هذه الدفوع التي    

ايته، فقد يعود سببها إلى ما قبل تحقق الخطر كانعدام التأمين لحظة وقوع الحادث، أو عدم ك

خصة السياقة، أو ثبوت خطأ أو تعمد المؤمن له ارتكاب الفعل الضار، أو عدم حيازته لر

من له أو الضحية في هذا الشأن احترام ؤ و يجب على الم.555صادر من الضحية السائق

  الولية عن الحادث، كماؤ بالمسهااللتزامات التي التزم بها إزاء المؤمن و هو عدم اعتراف

ؤمن له  يجب على الم ويجب عليه القيام بالمصالحة مع الضحية إال بمشاركة المؤمن، كما

أيضا أن يسلم جميع األوراق المتعلقة بتحقق الخطر و التدخل في الدعوى المقامة من 

  .الضحية ضد المؤمن له

و للمالحظة فإنه إذا ما كان للمضرور الحق في رفع الدعوى المباشرة تجاه المؤمن،   

ية نتيجة فإنه يكون لذوي حقوقه من بعده الحق في ذلك عما لحق بهم من أضرار مادية أو أدب

مورثهم أو عائلهم، أو ما لحق بمورثهم قبل مماته سواء كانت أضرارا مادية، أو موت 

أن يكون المجني عليه قبل وفاته قد اتفق فيها مع المسؤول عن أضرارا أدبية، بشرط 

 وهو ما  للمطالبة بها أمام القضاء، لكنه قبل الحكم فيها توفي دعوىالضرر، أو يكون قد رفع

  .حا بالدعوى الموروثةيطلق اصطال

و يشترط لدفع دعوى المضرور المباشرة أو ذوي حقوقه تجاه المؤمن، أن يكون عقد   

 من األمر 1/1التأمين بالنسبة للسيارة المرتكبة للحادث الضار ساري المفعول طبقا للمادة 

 و أال يكون المضرور أو ذوي . باإلضافة إلى مسؤولية المؤمن له المدنية 74/15رقم 

حقوقه من بعده قد تحصل على نفس التعويض على نفس الضرر من جهة أخرى، كصندوق 
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الضمان االجتماعي، كأن يكون الحادث حادث عمل من جهة و حادث مرور من جهة 

 .556أخرى

    المباشرة للدعوى العموميةمدى تبعية الدعوى ـ ثانيا  

عده في بو ذويه من ترفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض من طرف المضرور أ  

من خاللها يختار دعواه  557غير أنه قد يتاح للمضرور طريقتان .األصل أمام القضاء المدني

للمطالبة بالتعويض بصدد حوادث السيارات ، حيث يجوز له أن يرفع دعواه تبعا للدعوى 

 إذ في الغالب ما ينجم عن حوادث السيارات أضرارا ،أمام القضاء الجزائيالعمومية 

 في وفاته ، أو  تمثلت كما لو لحقت بالشخص إصابات بدنية،انية تكيف على أنها جريمةجسم

  أو ،أصابته إصابات بليغة ، تقعده عن العمل بصفة جزئية و دائمة أو بصفة كلية و دائمة

،  فينتج 558إذا خالف السائق للمركبة قانون المرور التي يرتب عليها القانون جزاءا جنائيا

 و هو في األصل تقام دعواه ،ويضـالمضرور أو ذويه في المطالبة بالتععن الحادث حق 

 ، و ينتج كذلك عنه حق للمجتمع ، و تقام دعواه أمام القضاء الجنائي559أمام المحكمة المدنية

   .و هذا استثناء

  إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية  ـ1  

مام المحاكم المدنية يطبق عليها على الرغم من أن الدعوى المدنية المرفوعة أ    

قانون اإلجراءات المدنية، من حيث إجراءاتها و موضوعها و أطرافها، إال أنه نظرا لنشوئها 

، فإنها تبقى تابعة لإلجراءات المطبقة في شأن العموميةعن الجريمة موضوع الدعوى 

ن مركبة مؤمنة، فإنه  أمام القضاء الجزائي، و هذا إذا كان الحادث ناجما عالعموميةالدعوى 

 و في نفس الوقت الذي يستدعي فيه ،يستدعي المؤمن، أمام الجهة القضائية الجزائية
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 فإذا سبق و أن أقيمت الدعوى المدنية أمام ،560األطراف  طبقا لقانون اإلجراءات الجزائية

ن القضاء المدني، و لم يفصل فيها بحكم نهائي و طرحت القضية أمام القضاء الجزائي، فإ

" الدعوى المدنية األولى تعلق حتى يفصل القضاء الجنائي في الدعوى العامة وفقا لمبدأ 

 قبل الدعوى المدنية ، العمومية أما إذا كان قد فصل في الدعوى . " الجنائي يوقف المدني

 أن يتقيد بما جاء في الحكم الجزائي ، و إن كان على القضاء ،فإن على القاضي المدني

يبقى مختصا بالفصل في التعويض رغم الحكم بالبراءة ، و ذلك ربحا للوقت ، و الجزائي أن 

  .561 منه8 و ال سيما المادة 74/15تجنبا لكثرة المصاريف و إال عد ذلك خرقا لألمر رقم 

 إذا كان القضاء المدني قد فصل في الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض بحكم نهائي و  

و غالبا ما ال يحدث ذلك بحيث أن النيابة ، أمام المحاكم الجنائية العموميةقبل إقامة الدعوى 

العامة تحرك دعوى الحق العام أمام المحاكم الجنائية و يترتب على ذلك أنه ال تأثير لحجية 

ل عالحكم المدني القطعي القاضي بالحكم بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بف

الذي يصدر عن المحكمة المدنية بثبوت أو عدم ، و لذلك فإن الحكم 562حوادث السيارات

 أما في . ال يقيد المحكمة الجزائية و ال يمنعها من الحكم بثبوته أو عدم ثبوته،لعثبوت الف

  :حالة 

  أمام المحاكم الجنائيةإقامة الدعوى المدنية   ـ2

يجوز مباشرة الدعوى "  من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه 03تنص المادة   

لمدنية مع الدعوى العمومية  في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها ، وتكون مقبولة ا

عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أم جسمانية أم أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع 

  . "موضوع الدعوى الجنائية

و عليه فإن الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن حوادث   

، و يطرأ عليها ما يطرأ على 563لسيارات تتأثر تبعا للدعوى الجنائية و تدور في فلكهاا
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� ا�� ـ  563��� ، أن �6s�P�� ا���5آ3 ا��&5�� ��S[Y &a�s 3ت ا�;�ا(3 ، و �Oا�95!�� ا� E!" ���9�� ا�&"�ى ا�;:ا(�� ،  �	 #Sا� �� ��!6 ا���5آ3 أ

� ا����(h آ�5 ه� ا��ا%{ i آ��s �5ر
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 قبل رفع الدعوى 564العمومية من أحكام، و عليه فإذا ما أنقضت الدعوى العموميةالدعوى 

المدنية بالتعويض، فإن القضاء الجزائي يصبح غير ملزم بالنظر في الدعوى المدنية، و يجب 

ذه الحالة إقامتها أمام القضاء المدني، كما ليس للقضاء الجزائي النظر على المضرور في ه

في الدعوى المدنية، إذا كانت المحكمة الجنائية غير مختصة في النظر في هذه الدعوى 

 العمومية كما يترتب على عدم قبول الدعوى 565اختصاصا نوعيا أو محليا أو كليهما معا

و إن كانت إجراءات رفعها صحيحة، إذ ينجم على كذلك عدم قبول الدعوى المدنية، حتى 

  . تطبيق قواعد اإلجراءات الجزائيةالعموميةتبعيتها للدعوى 

  القيود الواردة على حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ثالثا ـ   

و إذا كانت الدعوى المدنية تتأثر تبعا للدعوى الجنائية و أن تبعيتها تلك من     

 فإن ذلك ال يعني أن هذه التبعية مطلقة، بل أن ثمة في بعض الحاالت بالرغم 566النظام العام

 فإن ذلك ال يؤثر على استمرار سير الدعوى المدنية، التي 567العموميةقضاء الدعوى نمن ا

 أمام القضاء الجنائي الذي يبقى مختصا فيها، و هذا استثناء العموميةأقيمت تبعا للدعوى 

 كما يرد هذا االستثناء أيضا في العمومية لدعوى المدنية للدعوى وارد على قاعدة تبعية ا

 و العموميةحالة ما إذا كان الحكم الواحد الصادر من المحكمة الجزائية على الدعويين 

المدنية قابال للطعن فيه أمام المحكمة العليا، فإذا كان الطعن في ذلك يتعلق بشق كل من 

 فإن المحكمة العليا .، فإن المحكمة العليا في هذه الحالة الدعوى المدنية و الدعوى الجنائية

في هذه الحالة تنظر في الطعن لكل من الدعويين معا، لكن قد يطعن المدعي في الطعن 

 أو ذوي حقوقه من بعده، أو كان المسؤول ،سواء كان هنا المضرور من حوادث السيارات

 يخص الشق المدني فقط و المتعلق عن حادث السيارة الضار أمام المحكمة العليا فيما

، و بذلك العموميةبالتعويض، و ينتج عن ذلك انفصال تبعية الدعوى المدنية عن الدعوى 

تنظر المحكمة العليا بالغرفة الجنائية في الدعوى المدنية لوحدها دون النظر في الدعوى 

                                                                                                                                                             
!��Q ��� أن  "��s��5C & ورد  	� ا�����ن ا�5&�� و ا�aYاءات ا�5&��� ، و s!�:م 	� �&ود �!�Sت ا���9م و أ%�ا� 3Q	� s\��^ و إ]�Sت ا��%�({ ا�5� �زع

P i ��&5ا� �oا���*�T � �!� �5C iإ �.  
 C)��ط ا�&"�ى ا�; �(�� �C	�ة ا�!" �"&5�T و "&م �5Gع ا�&"�ى ا�$�9�� ، و إن آ��# %& أ%�5# –أو�a ا�5$�ع 	� %���ن ا�aYاءات ا�5&���  ـ  564

�5��� %2S ا��	�ة Oى ا��"&!� �OSs.  
  .��Dr184  ا�a�5{ ا�)�hC أ–�)� n�C&ار / د ـ  565
� ا� �4م ا��Oم P i;�ز �!�*�ء �����Q�D و  ـ  566��S�h %�ا"& ا�aYاءات ا�;:ا(�� ، و ا��OS�� 	� ذ�6 s ��)� ;!&"�ى ا�� ��ا�&"�ى ا�5&� ��OSs E!" 3; P

6�Lوه� آ��jP �9م أن�!� �\5P �5ا�2 ا�&"�ى ، آ�� �Q�!" #�5 آ��Q� ، �Q(D� ء��!s �� �QC �*�s ا��5\�5 أن E!".   
567 ��(s ـ �DOور %���ن ا�&r �� اn��9ص ا��5\�5 ا��اP �Oo&ه� "!E د"�ى ا��h ا��Oم ��� zP�O�د"�ى ا� E�Ss و ،�DO��C م�Oا� hد"�ى ا�� .  
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تبعية الدعوى المدنية  ألنها لم يطعن فيها بالنقض، و بذلك يشكل خروجا على مبدأ ،العمومية

  .568عن الدعوى الجزائية

و نشير إلى أن المحكمة العليا كانت تقضي بعدم االختصاص فيما يخص الدعوى المدنية     

المتعلقة بالمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجنائية، و هذا في حالة حكم هذه األخيرة ببراءة 

 المنصوص عليها في قانون اإلجراءات  وفقا للقواعد العامةالعموميةالمتهم في الدعوى 

الجزائية و التي ما زال يجري العمل بها في بقية مواد المسؤولية المدنية التي تقوم على 

 ،إال فيما يخص المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، الخطأ الواجب اإلثبات بوجه عام

 و لو ، الحكم بالتعويضفإنه ال يطبق عليها مثل ذلك و يجب على قضاة المحكمة الجزائية

كان المتهم بريئا، حيث جاء في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية للمؤرخ في 

إذا كان للمجلس السلطة التقديرية لتبرئة المتهم في الدعوى "  على أنه 14/04/1987

الجزائية كان عليه أن يفصل في الدعوى المدنية، إذ أن نظام التعويض عن األضرار 

جسمانية الناتجة عن حوادث المرور مبنى على نظرية المخاطر و ليس على نظرية ال

إن نظام التعويض الجديد عن حوادث المرور يوجب لكل ضحية أو ذوي حقوقها . الخطأ

عند الفصل في الدعوى المدنية، حيث ال يهم معرفة مسئولية الضحية في ارتكاب الحادث 

  . "569االتألن تعويضها مضمون مسبقا في كل الح

  :تناوله في المطلب التاليأ أمام القضاء المدني و هذا ما حجيتهغير أن للحكم الجنائي  

  مطلب الثاني ال
 أمام القضاء المدنيالجنائي حجية الحكم 

  

 ،إن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني يتمثل في حالتين ، فإما الحكم بإدانة المتهم    

    .أو الحكم ببراءته 

                                                 
�� ا�����C!� ا�a�5{ ا�)���Dr hC  ـ  568�G &5��38  
�!^ ر%3  ـ  569 ���jا��)3 ا� ����jا� ��ا�; �( �	44522%�ار ا��� �Pر��C 14/04/1987  "&د ��م – 01ا�5;!� ا��*�(�O� 1992 ��Dr 255. و قد 

 و ذلك عندما صرح بعدم 74/15بأن المجلس القضائي قد خرق األمر رقم " أثارت المحكمة العليا ذلك من تلقاء نفسها وجها آخر جاء فيه 

ة المتهم في الدعوى الجزائية كان يتعين عليهم أن االختصاص في الدعوى المدنية مذكرا بأنه إذا كان لقضاء االستئناف السلطة التقديرية بتبرئ

ض عن األضرار ـ و المراسيم التطبيقية له، و هي كلها من النظام العام، فإن نظام التعوي74/15يفصلوا في الدعوى المدنية منذ صدور األمر رقم 

فصل في الدعوى المدنية معرفة مسئولية الضحية في و ال يهم عند ال .....ر و ليس على نظرية الخطأ ـمانية مبني على نظرية المخاطـالجس

الحاالت، و إن قضاء االستئناف عندما صرحوا بعدم االختصاص  إذ أن ضحايا حوادث المرور تعويضا تصدر مسبقا في كل ......ارتكاب الحادث

  في الدعوى المدنية خرقوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض
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   دانة اإلالحكم بفي حالة  ال ـأو

إن تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية هي من النظام العام، و بذلك فإن الدعوى      

 لم يفصل فيها نهائيا بحكم قطعي ، توقف الدعوى المدنية مادام القضاء المدنيالعمومية

عوى المدنية، و كانت فإذا لم يفصل القضاء المدني في الد .قضي فيهمشموال بقوة الشيء الم

أمام القضاء الجنائي، و أصدر هذا األخير حكما فيما يخص العمومية قد رفعت الدعوى 

 و هذا ما ،، فإن على القاضي المدني أن يتقيد بما جاء في الحكم الجزائيالعموميةوى ـالدع

  و من باب أولى أن يوقف السير فيالمدني،يسمى بحجية الحكم الجزائي أمام القضاء 

 المشتركة العموميةالدعوى المدنية المعروضة أمامه قبل ذلك إلى حين الفصل في الدعوى 

 و . من قانون اإلجراءات الجزائية4/2570في الوقائع طبقا للمادة و ،مع الدعوى األولى

بالرجوع إلى هذا األخير نجده ينظم سير الدعاوى و األحكام أمام المحاكم الجنائية سواء 

هذه األحكام قوة الشيء لم تقضي ببراءة المتهم أو تقضي بإدانته، فإن كانت هذه األحكا

ل فيه ـالمقضي به أمام المحاكم المدنية، و ما على القضاء المدني إلى أن يتقيد بما فص

و  و خاصة المتعلقة بوقائع الجريمة، ،571رورياـله فيه ضـالقضاء الجزائي و كان فص

يها إلى الجاني، و هنا ال يجب على القاضي المدني بوصفها القانوني و إسناد المسؤولية ف

ر في الوقائع من جديد و مناقشتها و تكييفها و التي سبق للقضاء الجنائي أن فصل ـالنظ

فيها، و من ثم يكون له سوى النظر فيما يتعلق بتقدير مبلغ التعويض للمجني عليه عن 

و من تلك األضرار اإلصابات الضرر الناجم عن الجريمة التي كيفها القضاء الجنائي، 

  .البدنية، و كذلك الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات

غير أن للقاضي المدني أن يستعيد ذات المسائل الضرورية أمامه، حتى يستأنس بها   

 دون تحويرها أو تغييرها أو 572فقط في تقديره لمبلغ التعويض للمضرور أو ذوي حقوقه

  .تكييفها من جديد

دث أن رفع المضرور دعواه أمام المحكمة الجنائية ليطالب في نفس الوقت أما إذا ح.  

ها حتى يستفيد من الحكم الجنائي الصادر بإدانة المتهم مرتكب الفعل مبحقوقه المدنية أما

                                                 
�5��� إذا ، d�� أ،
  ق ا ج ج4/2ا��5دة  ـ  570Oا�&"�ى ا� �	 ��)�Q� 29Dا� ���� �Q���� أن �a�s ا��5\�5 ا�5&��� ا��\ 3	� s!6 ا�&"�ى ا��5	�"� أ�O�P

  ".آ��# %& ��آ#
  "�Ss�P i ا����o ا����C ��&5\3 ا�; �(� إi 	� ا��%�({ ا��� 	 29	��Q و آ�ن 	 T!9	��o �Qور�P "  ق م ج 339ا��5دة  ـ  571
� ـ  572" zP�O�إن ا� ���� ��S� رات��ن 74/15 ��ادث ا�)����C ل&O588/31 ا� �P��*� ��� 55ت ا��*P�O�ول ا�&;C ا��5&د h�!5�5 ا��G i و 

  88/31 ا�O5&ل ��16/1ادث ا��5ور أو ذوي ���%3Q %& �&د �)E!" ��S �)� ا���iت ، أ��4 	� ا��5دة 
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دة المضرور و إسعافه ـالضار، حيث أن للحكم الجنائي في هذه الحالة مزية ابتداء من مساع

رور، ـاألدلة و اإلثبات إلدانة المدعي عليه في حادث المدون أن يرهقه في البحث عن 

ري و اإلثبات، و اإلتيان باألدلة و الحجج للبحث ـة في التحـيابة العامـحيث تتولى بدله الن

عن الحقيقة، و إحقاق  الحق في إنصاف الطرفين، و خاصة منها المضرور كطرف ضعيف 

خير من سلطات  القضاء الجنائي لما لهذا األفي مجال حوادث السيارات، كما أن اإلدعاء أمام

واسعة تتجاوز فيها سلطات القضاء المدني، و هذا في اإلقناع  و لالستفادة بما يكون لديه من 

أدلة و براهين و حجج يبني عليها حكمه بالبراءة أو اإلدانة التي تصدر عليه من خالل 

تميز بسرعة الفصل في المنازعات إجراءات بسيطة، و ال تأخذ من الوقت الكثير، و بذلك ي

 ، و هذا بدون إسراف للوقت و الجهد و المال،يةـالمطروحة أمامه بين األطراف المعن

باإلضافة إلى أن  اجتماع المسؤولية المدنية و الجنائية عن حوادث السيارات لمن شأن ذلك 

ق التعويض له أن تجعل منهما مسؤوليتان متكاملتان في البحث عن مصلحة المضرور و تحقي

تهم، و لكن ماذا م الةدانإأو لذوي حقوقه من بعده، وهذا إذا كان الحكم الجنائي قد صدر ب

  . ساحة المتهممبرئايكون عليه الحال بالنسبة للمضرور إذا صدر الحكم الجنائي 

 
    

   في حالة الحكم بالبراءة ثانيا ـ

براءة في مجال حوادث إذا كان القضاء الجنائي في السابق حين يصدر الحكم بال  

المدني في الحكم بالتعويض لصالح المضرور فيها و  السيارات، يؤثر على حرية القاضي

 حدث ذلك في السابق، فإن الوضع يختلف عنه اليوم خاصة مع فإنبالتالي المساس بحقوقه، 

و كان الوضع في السابق يخص األحكام  .صدور التشريعات الخاصة بحوادث السيارات

 عن 573ية القاضية بتعويض المضرور يطبق عليها قواعد المسؤولية التقصيريةالقضائ

حوادث السيارات و أحكام هذه القواعد ال تسعف المضرور و ال تحقق له الحماية المطلوبة 

  .في سبيل اقتضاء حقه في التعويض و لذوي حقوقه من بعده

ا إلى فكرة الخطأ، نادستاد المضرور من صدور الحكم الجنائي باإلدانة اففإذا ما است  

فماذا يكون عليه حال المضرور لو صدر حكما جنائيا يبرئ ساحة المدعي عليه جنائيا بعدم 

                                                 
   ق م ج 138- 124ا��5اد  ـ  573
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 و بالتالي عدم مسؤوليته في حادث تدخل السيارة لقيام هذه المسؤولية على .ارتكابه للخطأ

  .أساس القواعد التقليدية أيضا و هو ثبوت الخطأ

المتهم في حوادث السيارات طبقا لقواعد المسؤولية التقليدية إن من شأن الحكم ببراءة   

س بحقه في التعويض أو ذوي حقوقه من بعده، و مأن يحرم المضرور من التعويض و ي

 بثبوت الخطأ في ضيوفي التع بذلك كان لحجية الحكم الجنائي الذي ربط حق المضرور

ب التعويض نهائيا إذا لم يثبت الخطأ جانب الحارس للسيارة أو قائدها األثر السيئ بقفله لبا

  .في جانب المسؤول

اء و من تم ـل إليه كل من الفقه و القضـغير أنه بالرجوع إلى آخر ما توص  

التشريع في مجال التأسيس لقيام المسؤولية عن حوادث السيارات ، حيث أقيمت هذه 

 أو ،لمخاطرالمسؤولية على أساس موضوعي قوامه الضرر ممثال في كل من نظريتي ا

االلتزام بضمان التعويض للمضرور مستبعدا بذلك فكرة الخطأ نهائيا في مجال المسؤولية 

المدنية عن حوادث السيارات، و بذلك يلتزم المؤمن بتعويض المضرور أو ذوي حقوقه في 

 إذ ذلك 574كل الحاالت مهما كانت حجية الحكم الجنائي ببراءة المتهم عن حوادث السيارات

 ثبوت المسؤولية المدنية أمام القاضي المدني، أو أمام القاضي الجزائي في الحكم ال ينفي

 باعتبار أن ،بالتعويض للمضرور أو ذوي حقوقه، حيث يمكنهم رفع الدعوى المدنية

المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات تختلف من حيث أساس قيامها على المسؤولية 

لى أساس الخطأ الجنائي بركنيه المادي و المعنوي، الجنائية، حيث هذه األخيرة تقوم ع

الواجب اإلثبات، فإذا لم يتوافر الخطأ الجنائي بركنيه المادي و المعنوي، الواجب اإلثبات، 

ية عن حوادث ن و بالتالي تبرئة المتهم، في حين أن المسؤولية المد،ولية جنائيةؤفال مس

م فال تتقيد المحكمة المدنية ث، و من 575أساس االلتزام بضمان التعويضالسيارات تقوم على 

 و لكن ليس للمحكمة ،بالحكم الجنائي ببراءة المتهم و تحكم للمضرور أو ذويه بالتعويض

 و تكيفها و وصفها و ،المدنية في هذا الصدد أن تبحث في وقائع ارتكاب الجريمة و مناقشتها

                                                 
� �9sر ا��\3 ا�; �(�  ـ  574\5P�����ت ا�iا��� �	3 Q�5اءة ا��SC: 
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 T " {$� �5P�;ا� �Dr �� 
�{ s;�د 2ODا ا�L�5 إذا آ�ن ه�	 ��Sا� ���� { ا��5\�5  i T�~	 ������C ، و ��م ا��5\�5 ا�5&����;�� ا�$�ء ا� �*�5	�T أ
� �G�Gن أ�\P 9` أنP ر�o zP�O�!– �Pر��C �P�95ا� z� �5 ا�\��� ر18 -02 -1985 3% O� 1041د51 س T�ر إ��v�9ر /  أ � ��(� &5��

�� ا�����C!� ا�a�5{ ا�)�hC ص– 93ا�a�5{ ا�)�hC ص �G &5�� 49    
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تكون لها سلطة فقط في البحث عن ثبوت الضرر و لو كان  بقدر ما ،إسنادها إلى المتهم

ه، و حتى و لو لم يقع من الحارس للسيارة أي طئالمضرور هو المتسبب في الحادث بخ

و حتى و  .576السيارة ذاتها و ليست ناشئة عن الجريمةعن  ولية ناشئةؤخطأ، حيث أنها مس

اء تأدية الوظيفة أو بسببها حين أدائه لو كان قائد السيارة المرتكبة للحادث الضار قد حدث أثن

، فإن حدث و إن طالب المضرور أمام المحكمة  أو كان بمناسبتهالعمل لصالح متبوعه

 و قضت المحكمة الجنائية برفض دعواه المدنية استنادا إلى انتقاء ركن ،الجنائية بالتعويض

مدنية  باعتبار أن المتبوع الخطأ، فإن ذلك ال يحول دون المطالبة بالتعويض أمام المحكمة ال

ولية متولي ؤ ق م ج، و كذا الحال بالنسبة لمس136وال عن عمل تابعه طبقا للمادة ؤمس

سيارة الرقابة على الحوادث الضارة التي يقوم بها من هم تحت رقابته من األبناء بواسطة ال

  .م جق -134 ةداطبقا للم

يز و الذي يقود السيارة و يسبب بها ي التمو عليه فإن الخاضع للرقابة المتمثل في عديم    

ضررا للغير، فإن كان غير مسؤول جنائيا لتخلف الركن المعنوي في الخطأ المتمثل في عدم 

على عاتق حارس السيارة أو  إما ،اإلدراك، فإن ذلك ال يمنع من قيام المسؤولية المدنية

مؤمن بتغطية تلك األضرار مع و يلتزم ال) ق م ج  134( على عديم التمييز متولي الرقابة

 و يجوز للمضرور بصدد .ة في الرجوع على الحارس بالتعويض الذي دفعه للمضرورتحقيأ

 و هو في هذه الحالة متولي ،ذلك كله أن يرفع دعواه على مالك السيارة باعتباره حارسا لها

يارة باعتباره الرقابة على عديم التمييز، كما يكون للمضرور أن يرفع دعواه على مالك الس

 باإلضافة ،وال عن أخطاء تابعهؤحارسا لها و لو أسند قيادتها إلى تابعه باعتباره أيضا مس

  .577رإلى مسؤوليته كحارس على السيارة بما لحقته من ضرر للغي

اء المسؤولية الجنائية ال يتعارض بتاتا مع ثبوت المسؤولية فو بصفة عامة فإن انت  

حكمة الجنائية أن تفصل في الدعوى المدنية بخصوص تعويض  بل و يجب على الم،المدنية

و قد كان القضاء الجنائي الجزائري يقضي في حالة الحكم ببراءة المتهم بعدم  .المضرور

 ،م فال يحكم بالتعويض لفائدة المضرورث و من ،االختصاص في الدعوى المدنية بالتبعية

أن يفصل في الدعوى المدنية في حالة ال يمكن للقاضي " حيث رأت المحكمة العليا بأنه 
                                                 

576
� 25/02/1974 - ا�O&د ا��95ي ��z ا��*�ء ـ  O� 149 ق 44 س  

   ��Dr 755 30 س  ا�5;�5"�08/10/1979 ا�O&د  ا��95ي ��z ا��*�ء
Civ.2, 19 , MARS 1969 Bull – civ . 11-63-3 Mai 1979 . J C P 1979 I V .P 216 

��9ي  ـ  577 ��&� z��29/05/1978 ��Dr 1359 ا�5;�5"� س.  
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و ذهبت إلى أن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المضرور .. تبرئة ساحة المتهم جنائيا 

م فإن انعدام هذا الخطأ يجعل ثأمام القضاء الجزائي قائما على وجود الخطأ الجزائي، و من 

  .578 "ةمدنيالقضاء الجزائي غير مؤهل من حيث االختصاص للفصل في الدعوى ال

غير أن المحكمة العليا ما لبثت أن تراجعت في كثير من قراراتها و منها القرار المؤرخ     

حيث قضت فيه بنقض القرار الصادر عن قضاة الموضوع ، 15/02/1998579بتاريخ في 

الذين صرحوا بعدم االختصاص في الدعوى المدنية لعدم ثبوت الخطأ الجزائي ، و بذلك 

و ليس لنظرية  التي تخضع التعويض إلى نظرية الخطر 8وا أحكام المادة يكونون قد خالف

  . ..."الخطأ

إذا كان لقضاة " و قضت في قرار آخر بنقض قرار صادر عن قضاة الموضوع بأنه   

المجلس السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية، إال أنهم ملزمين 

لناتجة عن حادث مرور لتكريس حق ضحية حادث مرور في بالفصل في الدعوى المدنية ا

و عليه فالقضاء بعدم االختصاص في الدعوى  .التعويض على أساس الخطر ال الخطأ

  ".المدنية نتيجة حكم بالبراءة يترتب عنه النقض

و بذلك هجرت المحكمة العليا موقف القضاء السابق الذي كان يقضي بعدم االختصاص      

يا التعويض المتعلقة بحوادث المرور في حالة تبرئة المتهم، و بذلك طبقت ما  قي قضاتبالب

و أصبح على القاضي الجنائي أن  74/15 من األمر رقم 8أماله المشرع في مضمون المادة 

 ،رور أو ذوي حقوقه من بعدهـيحكم في ذات الوقت بتعويض المضرور من حوادث الم

  من قانون اإلجراءات الجزائية و هذا ربحا ة الثالثةداـمهما كان الضرر و طبيعته وفقا للم

   .580للوقت و الجهد و المال

ضحايا حوادث المرور عناية هامة قلما نجد لها لو بذلك أولى المشرع و كذلك القضاء       

 أي عدم االختصاص فيما يتعلق ،يال في تطبيق القواعد العامة، إذ لم يعد للمبدأ السابقمث

المطروحة أمام القضاء الجنائي، في شأن األضرار الناجمة عن حوادث بدعوى التعويض 

ع لسلطة القاضي التقديرية، بل ـالسيارات، و بخاصة و أن التعويض عنها أصبح غير خاض

 و ،العموميةيا و مضمونا و ال صلة له بالدعوى ـ قانونيا و ملزما و تلقائا مقدراهو تعويض
                                                 

 ص 1987 –�O��  د�Pان ا�5��S"�ت ا�;�– وزارة ا�O&ل – ا�Q�aiد ا��*�(� – 21603 �!^ ر%3 14/03/1981%�ار ا��5\�5 ا�!O�� C��ر�P  ـ  578
99.  

  .202 ص G 99 � 01 ا�5;!� ا��*�(�� "&د 197248 �!^ ر%3 15/12/1998%�ار C��ر�P  ـ  579
  396 ص G 2002 � 01 ا�5;!� ا��*�(�� "&د 293441 �!^ ر%3 27/03/2001%�ار C��ر�P  ـ  580
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إذ أن في كل  .ة من األمر المذكورمناألولى و الثاهذا ما هو منصوص عنه في المادتين 

 تسبب في إالحاالت و مهما كانت نوعية الضرر و طبيعته، ومهما كان للضحية من خط

ذلك لالحادث، بل و حتى و إن كان المسؤول عن الحادث مجهوال، فإن التعويض نتيجة 

ويض، و هي مضمون و تلقائي باستثناء بعض الحاالت التي يسقط فيها ضمان التع

 فيها مبلغ ص التي ينق74/15 من األمر رقم 15-14-13المنصوص عنها في المواد 

و أيضا كما في الحاالت التي  .581التعويض، أو يسقط المبلغ كله و هذا دون ذوي حقوقهم

 اقط الحق في ضمان التعويض وفقا لميمكن فيها للمؤمن أن ينفي المسؤولية عنه، و بذلك يس

و السيما في االستثناءات الواردة في الباب  80/34582 المرسوم رقم هو منصوص عنه في

 5-4-2- 4/1المادة  ) ( 2 ، 3/1المادة ( الثاني منه تحت عنوان سقوط الحق في الضمان 

  .)3-2-5/1المادة ) (

هذا عن رفع دعوى المضرور المباشرة للمطالبة بالتعويض عن حوادث السيارات،   

المباشرة ضد المؤمن للمطالبة بالتعويض ذلك ما أتعرض له في دد تقادم الدعوى ملكن ما 

  .المطلب الموالي

  المطلب الثالث
 المباشرة و وقفهاتقادم الدعوى 

  

تتقادم دعوى مطالبة المضرور بالتعويض كقاعدة عامة في المسائل المدنية بانقضاء   

و محدثه أو خمسة عشر سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار سواء علم المضرور بالضرر 

 المؤرخ 10-05 القانون " ق م ج 133ذوي حقوقه من بعده أو لم يعلم، حيث تنص المادة 

من يوم ) 15(تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة   "2005 يوليو 20في 

غير أنه في دعوي المطالبة بالتعويض من قبل المضرور ضد المؤمن   ".ل الضارفعوقوع ال

 المؤمن فإن مدد تقادمها تختلف عن الدعوى األولى حسب نص ، ومن المؤمن له ضد

                                                 
�!^ ر%3 16/02/99%�ار C��ر�P  ـ  581 196300 � G ��)�*ا ا�$}ن  ، �199 ص – 1999 ا�5;!� ا��Lه �	 �*�P �� " Tا���5ر %����� أ� �� T�{C

  P)�� ا��h 	� ا�*�5ن
��ت ���4رة� � .ـ "!E ا�)�(h ا�Lي !" 3\�P�T و%# ا���دث �C��دة ��آ�S و ه� 	� ���� G\� أو s #�s}]�� ا�\��ل أو ��&رات أو 

 ��� أو دوي ���%3Q ، و �C�95ا� E!" ا����ق 
Lط ه��(C ���P i 6ذ� }�� ا�9 &وق ا�;�Qي �!��Oون ا���G~C ��bDط ـ و " �"������S ا��3s 	~ن 
 z� ا� �a��G6 ا�Lآ�ن آ E��  "�h ا�*�5ن zP�O�C ا�*���S(C �P ا�)��%� 	� ���� �n &OP ، �\G%� �!����ن و 

�S�h ا��5دة 80/34ا��G�5م ر%3  ـ  582s وط�v &P&�s �5*�P 7 3%ر ��� ا[��  و ا�C h!O�5~�:ا��� ا�74/15 " zP�O��4م ا� C رات و��ا�) E!" ���{�
  .19/02/1980 ا�x5ر �n	� G 1980 – � – 8 ا�;�P&ة ا��5G�� "&د –ا[�oار 
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، و المعدل و المتمم بموجب 95/7 رقم األمر من 584 27 ق م ج و المادة 583 624المادتين 

 : حيث يبدأ سريان الدعوى كما يلي ،06/04قانون رقم 

 

  

 
  تقادم الدعوى المباشرة ـأوال   

ور أن يرفع دعواه المباشرة ضد للمضر : تقادم دعوى المضرور ضد المؤمن  ـ1  

من تاريخ وقوع الفعل الضار أو حادث تدخل ابتدءا  ن لمطالبته بالتعويض، و ذلكـالمؤم

السيارة في ارتكاب الضرر، و للمضرور في هذا أجل مدته ثالث سنوات تنقضي بفواته 

  .الدعوى إذا لم يرفعها المعني أو ذويه خالل هذه المدة

يبدأ سريان تقادم دعوى المؤمن له ابتداء  :ن له ضد المؤمن تقادم دعوى المؤم - 2  

 حيث يمكن للمؤمن له في هذه الحالة أن يرفع دعواه ،من وقت مطالبة المضرور بالتعويض

في هذه الحالة تجاه المؤمن للمطالبة بالضمان خالل تلك المدة و هي ثالث سنوات أيضا 

  .مطالبة بحقه في الضمان ضد المؤمنتسقط بانقضائها دعوى المؤمن له ضد المؤمن لل

 624/2585في األحوال السابقة ال تسري طبقا للمادتين ) 3( غير أن مدة ثالثة سنوات  

  : إذا تعمد المؤمن له95/67 األمر رقم من 27/2ق م ج و كذلك المادة 

كتمان الحادث الضار الذي أحدثته السيارة للغير، و لم يعلم به شركة التأمين، أو أن   

ؤمن له أخبرها و لكنه أعطاها بيانات مخالفة و مغايرة لحادثة الفعل الضار، أو صرح لها الم

  .بتصريح كاذب و غير صحيح و بالتالي فال تسقط الدعوى على المضرور أو ذوي حقوقه

                                                 

 "  ق م ج 1 /624ا��5دة  ـ  583Lه �Q " ت&��s ��ا� �O%و%# �&وث ا��ا ��� ���C*�ء ]bث G �ات ��� "�& ا��}" ��v� دم ا�&"�وى ا������C ��(s

  "ا�&"�وى 
� %���ن ر%3 27دة ا��5 ـ  584� 95/07 "  �Pر�s ��� bjCث G �ات اC�&اء ��� "�& ا��}" ��v� ا� ��x5أو ا� T� ��x5{ د"�وى ا��5a دم��s 2aد أ&�P

 ا���دث ا�Lي �$}ت " d ، T�� أن هLا ا[P i 2a)�ي 
� �Pم- �� "!�T إi اC�&اء �x5ا� ��� TC  	� ���� آ��5ن أو P�9s` آ�ذب أو d�� �r�C `$}ن ا���x53 ا�!" . 
 - T"�%�C ��� O5م "!3 ا��P �� .  	� ���� و%�ع ا���دث 

 Eإ� 
� ا���م ا�Lي �P	 }	�T ا���� د"�ا�� %2S ا����، P i)�ى ا����دم إi اC�&اء �� د"�ى ر�aع " �;s�� ��x5ا� E!" T� ��x5ـ  و إذا آ��# د"�ى ا�
 � zP�O�ا� E!" م ا���9ل�P أو T� ��x5ا� &o �5\�5ا� T. "  

  : d�� أ�s i T)�ي s!6 ا�5&ة "  ق م ج s 624/2 � ا��5دة -  585
 - 6�LC ��x5ا� T�	 3!" يLم ا���ا� �� iإ ��� T ، أو C 3P&�s����ت d�� �r���  أو d�� د%��� "� هLا ا�� ��x5ا� �����C ��!O��   	� ���� إ�Dnء C����ت 
� ا���م ا�Lي - � iإ T � ��x5و%{ ا���دث ا� ���� �	  T"�%�C ذوو ا�$}ن T�	 3!""  
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كما أن مدة التقادم في دعوى المؤمن له ضد المؤمن ال تسرى إال إذا رفع المضرور،   

م (من لمطالبته بتعويض األضرار التي التزم بضمانها مع المؤمن له أو الغير دعواه ضد المؤ

   ).74/15 من األمر رقم 1/1

   المباشرة للدعوى العمومية  التقادم في الدعوى دمدى تبعية مدثانيا ـ   

من قانون اإلجراءات  ) 9-8-7(نص المشرع الجزائري في كل من المواد     

ي الدعوى الجنائية، و حين استقراء المادة السابعة منه الجزائية على مدة التقادم و سقوطها ف

 الجنايات بانقضاء عشر سنوات موادعلى أن الدعوى العمومية تتقادم في " نجدها تنص 

 لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات اكاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة ، إذ

 سنوات 10ك الفترة فال يسرى التقادم بعد  كانت قد اتخذت في تلاإذو التحقيق أو المتابعة، 

كاملة من تاريخ آخر إجراء، و كذلك الشأن بالنسبة لألشخاص الذين لم يتناولهم أي إجراء 

  . "من إجراءات التحقيق أو المتابعة

 و شاملة لجميع مواد عامةجاءت إذا  من قانون اإلجراءات الجزائية فالمادة السابعة  

دة تقادم الدعوى فيها بعشر سنوات ابتدءا من وقوع الجريمة الجنايات و التي تنقضي م

المتمثلة في جناية القتل العمدي،  أو االشتراك فيه، و لكن غالبا ماال يحدث عن حوادث 

و  .نادراالسيارات جرائم جنائية مثل القتل العمدي باستعمال السيارة كوسيلة لتنفيذ ذلك إال 

رات فيما يخص القتل غالبا ما يكون هذا القتل قتال خطأ، عليه فإن الحوادث الناجمة عن السيا

و هو في هذه الحالة يوصف بأنه جنحة، و في مواد الجنح و المخالفات تختلف مدة التقادم 

الدعوى "  من قانون اإلجراءات الجزائية بأن 8عنها في مواد الجنايات حيث تنص المادة 

و تتبع في شأن التقادم أحكام  " نوات كاملةالعمومية في مواد الجنح تتقادم بمرور ثالث س

كما أن التقادم في مواد المخالفات ينتهي بمضي سنتين  . أعاله من نفس القانون7المادة 

  .) م.ج.أ. ق9المادة ( من نفس القانون 7كاملتين و يتبع في شأنه أيضا أحكام المادة 

جد أن  مدة التقادم في كل من قانون اإلجراءات الجزائية ن) 9-8(و بمقارنة المادتين   

من مواد الجنح و المخالفات على التوالي هي مدة تتراوح بين ثالث سنوات و سنتين  و مدة 

ض كما سبق ذكر ذلك آنفا ـثالث سنوات هي المدة التي تسقط فيها دعوى المطالبة بالتعوي

 و هذا 95/07 رقم األمر من 27ون المدني و المادة ـ من القان624ن ـفي كل من المادتي
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 من قانون اإلجراءات الجزائية إذ تنص على أن تقادم الدعوى المدنية 10تؤكده المادة ما 

بصورة عامة، و من باب أولى أن  586بالتبعية يخضع ألحكام التقادم في القانون المدني

تخضع دعوى المطالبة بالتعويض عن األضرار الناجمة عن حوادث السيارات كما سبق ذكر 

   .95/07 رقم األمر من 27 ق م ج و المادة 624مادتين ذلك إلى ال

   وقف التقادمثالثاـ   

إن سريان مدة التقادم في الدعوى المباشرة للمضرور ضد المؤمن أو المؤمن     

خاصة بوقف التقادم و الله ضد المؤمن تسري عليها في وقف تقادمها أحكام القواعد العامة، 

 المتعلقة بقانون التأمين إذ جاء 95/07 من قانون رقم 28 انقطاعه طبقا لما نصت عليه المادة

  .أنه ال يمكن اختصار مدة التقادم باتفاق الطرفين" فيها 

  :غير أن قطع التقادم يمكن أن تكون في     

 .587أسباب االنقطاع العادية التي حددها القانون -1  

 .و في حالة تعيين خبير -2  

الوصول مع اإلشعار باالستالم من المؤمن و في حالة توجيه رسالة مضمونة  -3  

 .إلى المؤمن له بخصوص دفع القسط

في حالة إرسال رسالة مضمونة الوصول إلى المؤمن له إلى المؤمن فيما يتعلق  -4  

   .بأداء التعويض

  

  

  

                                                 
� ا�����ن ا�5&�� ا�;:ا(�ي 133 ـ ا��5دة  586�� �Pم s15)�� د"�ى ا��C zP�O~��*�ء  ) ��P2005�� 20 ا�x5رخ 	� 10- 05ا�����ن ر3% (  � � G 

  .و%�ع ا�2OD ا�*�ر 
� �nوف، ا�a�5{ ا�)�hC، ص / د: ـ أ��4 	� آ2 ذ�6 C ا��زاق &S"176 177 و E182 إ�.  

� �S(C   ـ 587�x5ا� &o ا�&"�ى ����ع ا��Oد�P ا��� �P&ده� ا�����ن ، L��s 	��5 إذا آ�ن ا�2OD ا�*�ر ا�Lي P)� & إ��T ا�5*�ور 	� إ%���iب ا�SGأ
���C h!O�P �5�	 3Q " ولx(�5� ه� �� ذاTs أو �x5اء آ�ن ا��G ���;ا� &o �Q�{$C ��)� a د"�ى }	6 ر�LC 3s �5 ، وP�a ب أو ا%��اف�\sار ��ق ا�5&���

.  
� s��%^ ��ال �&ة ا���5آ�5 ا�; �(��، و �OP iد ا����دم إ�E ا�)��Pن إr &OC i&ور �x52 ا�S% ى ا�5*�ور�"&� �S( ��C ن ا����دم�P�G ة&�ـ و "!�T 	~ن 

  .ا��\3 ا� �Q(� ا�Lي 9P&ر 	� ا��5\�5 ا�; �(��
� و%^ ا����دم ��	{ ا�&"�ى ا�; �� �*Pا ا��\3 أLي ه�(P ـ و��x52 ا�S% zP�O���C �Q�	 ����P ��ا� ��د"�ى ا�*�ر ا�5&� E!" ��)�.  

��x52 ا�S% zP�O���C �S����# ا�&"�ى ا��&5�� ��C���دم 	~ن ا���5{ ا������� P:ول، و �OP ������Cد �P�Gن ��sدم د"�ى ا�5*�ور ا��v�S5ة �!5�G ـ و إذا.  
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  الفصل الثاني
  

  عن حوادث السيارات تعويض ال

جموعة من األشخاص و إن فكرة التأمين ما هي إال عملية جماعية تتضامن فيها م  

، 588تتآزر فيما بينها بهدف مواجهة الخسائر المالية التي يتعرضون لها من جراء خطر معين

مدنية الناجمة و أصبح التأمين ضروريا في عدة مجاالت و منها التأمين على المسؤولية ال

يملك منع وقوع األضرار من ول ؤعن حوادث السيارات، و حيث في هذا الشأن ال المس

 من خيار  ، لذلك لم يكن589ضا يملك تجنب المخاطر المحيطة به، و ال المضرور أيركبتهم

  .سوى التأمين من مخاطرها

 74/15و لذلك فقد ألزم المشرع في الفقرة األولى من المادة األولى من األمر رقم   

على كل مالك مركبة باالكتتاب في عقد التأمين حتى يغطي األضرار التي تسببها تلك 

 تحث على ذلك األمر من نفس 4 كما أن المادة . و ذلك قبل إطالقها في السير،مركبة للغيرال

، و كذلك مسؤولية لمركبةب و مالك اـين يغطي المسؤولية المدنية للمكتتـو ترى أن التأم

 منه 8و توجب المادة  .نهما حراسة أو قيادة تلك المركبةأي شخص آلت إليه بموجب إذن م

وي ذ جسمانية لكل ضحية أو ض يكون على كل حادثة سير سببت أضراراعلى أن التعوي

 و عليه ،ول مدنيا عن الحادثؤ، و إن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسحقوقها

، و  ضررا ماديا للغير أو لذوي حقوقه و سببت بذلك،إذا ما تحقق الخطر من أي مركبة

 يرفع نور في هذه الحالة أو ذوي حقوقه ألمضر، فإن لواء كان الضرر جسمانيا أو معنوياس

دعوى ضد المؤمن مباشرة للمطالبة بحقه في التعويض ، لذلك أتعرض في هذا الفصل و في 

ل المؤمن و في المبحث المبحث األول منه إلى تعويض المضرور أو ذوي حقوقه من قب

  .ساب التعويض عن األضرار المعنوية أساس حإلىالثاني 

  المبحث األول

                                                 
�  ـ 588P&ف ا��v &5أ�  hC�(ا� }a�5ا� –�����ر�� –� 	� ا�����ن و ا��*�ء  أ�\�م ا��} �G87-86 درا ��Dr 07  

 ���Oا� �P�4 ا� ���5& ا��!���� ا[��vص ر���G دآ��را
 –ـ b(C – ا���ه�ة – ���ق �O��a 1989 / ��Dr172.  
� �nوف، ا�a�5{ ا�)�hC، ص / ـ دC ا��زاق &S"5�Q�!P ��  . و 

589
 .32-31 ا�a�5{ ا�)�hC ص –ه&2P %!��ن  ـ  
  .429 ا�a�5{ ا�)�hC ص –� �C%�ة د "!ـ 
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  تعويض المضرور أو ذوي حقوقه من قبل المؤمن

    لكي يوفي المؤمن لمبلغ التعويض للمضرور أو ذوي حقوقه ، يجب أوال أن يكون مالك 

المركبة المتدخلة في الحادث الضار قد قام باالكتتاب عليها في عقد التأمين حتى يغطي 

ن حساب التعويض و يجب معاينة هذه األضرار حتى يمك. األضرار الناجمة عنها 

  :  للمضرور أو ذوي حقوقه ، و هذا ما أتعرض له ضمن المطالب التالية 

  المطلب األول
  إلزامية مالك المركبة باإلكتتاب في عقد التأمين

  

، فقد أحاطه المشرع يض بالنسبة للمضرور أو ذوي حقوقهنظرا ألهمية التعو  

عويضا بمقتضى االتفاق بين بنصوص قانونية بين من خاللها أن التعويض قد يكون ت

، و قد يكون قضائيا حين يترك المشرع للقاضي أمر تقدير التعويض الالزم 590المتعاقدين

، كما في حالة التعويض عن المسؤولية مقدرا قانونالجبر الضرر، و قد يكون التعويض 

 تلتزم أ من يوم تدخل السيارة في الحادث، و، حيث ينشمدنية الناجمة عن حوادث السياراتال

ديره في هذا ، و بذلك لم يترك المشرع أمر تقرورـركة التأمين بضمان تعويض المضش

 ) 88/31(  معدل 16دة ، إنما جعله يخضع في تقديريه حسب الماالشأن لقضاة الموضوع

يض عن حوادث السيارات خالفا و في حالة تقدير التعو  .591  لذلك مسبقا معدإلى جدول

، حيث أن  المشرع قد بين 592نقض المحكمة العليا في هذه الحالة، فإن األمر يخضع للذلك

مسبقا نسبة تعويض كل ضرر من األضرار الجسمانية التي تصيب الغير من حوادث 

، أو كان ء كان العجز عجزا مؤقتا عن العمل نسبة العجز سوا والسيارات حسب درجة

  .ن الحادث قد ترتب عنه وفاةو أأ، سواء كان كليا أو جزئيا عن العمل ،العجز عجزا دائما

                                                 
�� �P&د ��&ار
  ـ  590& " �%�Dsا zP�O�ن ا��\P &% �P&%�O�5ا� �	 �n{s أو Ts��� D s�L ا��:ا" �P&5ا� ^!�s ���� �	 h�i ق�Dsا �	أو  &�Oا� �	 ��&�� 

  . ق م ج  183 وE5(P هLا zP�O���C ا�DsY%� ، راa{ ا��5دة D s�Lه�
591

�s&د ا��P�O*�ت ا���C ��� 55��ا�o أو %*��P 	� إ��ر ��ادث ا��5ور ا�;)��5�� E!" أ�Gس ا�;&ول ا�LQC h�!5ا  ) " 88/31( �O&ل 16ا��5دة  ـ  
 " ا�����ن 

� ا[�oار ا��5د�P ا��SS(5 ـ " T� ��x5ا� E!" �s��s ��ا� ��ا�5&� ��و�x(5ا� �� دون ��9 ا�V!S5 ، ا���OSت ا���5�� ا�5 ;:ة "�x5ا� �5*P 6�LC و ���!�
� ا��G�5م ر%3 02ا��5دة " � 80/34.   

592

 ا��P�O*�ت "!E "  و �aء 	�T 18/01/1990، %�ار C��ر�P  ا��5\�5 ا�O!��  ا���	� ا�5&��� ـ  L3 هQ� ��} %*�ة ا��o�5ع ��5 ا"�5&وا 	� nأ
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 ا���ص �S;C ا�*�ر ، و آ2 ا��P�O*�ت ا�74/15" 3; s ��
���ل- "S& ا��C :P:Oذراع " ا���ص �P�& ا��Oم    - ��Dr          ادث ا��5ور�� �	ا������� و ا��*�(�  �P&��ا� ��C zP�O�10 ا�.  

�&�P  ق م ج P i;�ز �!���5�182s �oدة ��� ��S P ا��Lآ�� أ��C T\3 ا " �d 11/12/1990	� ا�; ` و ا��D���5ت C��ر�P –%�ار ا��5\�5 ا�O!�� ـ 
&�� �\P 3� إذا iإ zP�O�ر%3 ارا� ��� 74/15 	� ا��O& أو 	� ا�����ن ، ��� أن ا[" �;s� ا� ��ار ا�;)��5�o]ا �" zP�O���C ا�����ن ا���ص �S�OP 

�S�h ا�����ن ا��Oم s ل�;� &OS�(P رات���5  ا��5د– ا�����ن ا�5&�� –��ادث ا�)�Gi 124ة  وT �   
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من ف، لحقه من خسارة و ما فاته من كسبو ربط كل ذلك بحسب دخل المضرور على ما 

  .ينمن هؤالء األشخاص المستفيدون من االكتتاب في عقد التأم

  ن من االكتتاب في عقد التأمين واألشخاص المستفيد أوال ـ  

 و السيما 88/31 المعدل بقانون  و74/15من خالل النصوص الواردة في األمر رقم   

ارة شمنه والسابق اإلالفقرة األولى من المادة األولى و كذلك المادة الرابعة و المادة الثامنة 

، نجد أن المشرع  الجزائري قد ألزم على كل مالك ألي عربة ذات محرك باالكتتاب في إليها

ألضرار التي تسببها تلك المركبة ، و هذا ليغطي امين، و ذلك قبل إطالقها في السيرعقد التأ

، و كذلك مسؤولية كل شخص آلت إليه للمكتتب في العقد و مالك المركبة، بالنسبة 593للغير

 . مالكها ألجل حراستها أو قيادتها أو من،المركبة بموجب إذن سواء من المكتتب في العقد

   األشخاص غير المستفيدين من االكتتاب في عقد التأمين ثانيا ـ  

ن عملية االكتتاب في  بعض األشخاص من االستفادة مقد استثنىالحظ أن المشرع  ن  

يتعلق األمر هنا ، و زام المؤمن إزاءهم بضمان التعويض، و بالتالي عدم التعقد التأمين

و األشخاص الذين يمارسون عادة السمسرة أو البيع أو التصليح أو بأصحاب المرائب 

 ، و كذلك مندوبيهم و ذلك فيما يتعلق بالمركباتكباتمرآب أو مراقبة حسن سير المرال

غير أن هؤالء األشخاص إذا كانوا مستثنون من االنتفاع  .المعهود بها إليهم نظرا لمهامهم

بعقد التأمين الذي ال يغطي األضرار التي قد تسببها السيارة المعهود بها إليهم إلصالحها أو 

يارة و وليتهم عن األضرار  التي تسببها السؤنتفاء مسر ذلك فإن ذلك ال يعني امراقبتها أو غي

عنها بواسطة  ةـرار الناجمـو من ذلك يجب تغطية األض .هي تحت حراستهم و رقابتهم

، و كذلك وليتهم الخاصةؤفسهم  بالنسبة لمسم يتعين عليهم تأمين أنث، و من التعويض

ليهم حراسة المركبة أو سياقتها مسؤولية األشخاص العاملين تحت استغاللهم أو الذين توكل إ

 و يتعين األمر فقط ، أو إذن أي شخص آخر معين لهذا الغرض في عقد التأمين،بإذنهم

                                                 
� !" �%�OP��Q 	� ا��5دة  ـ  593�����jل �Y:ا��� ا��}i190إن "&م ا ��� ا[� 95/07 � s ���  " �Q�!" ا�5 �9ص ���آ�Y }o�n ��v 2:ا��� ا��}
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 ���
 ا�Y:اLQ� . 
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 �Q�	 �S(�5ا�.  
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تعملونها في دائرة نشاطهم بالنسبة للمركبات أو السيارات المعهود بها إليهم و التي يس

ليها ، و إن عدم االمتثال لذلك سوف يعرض أولئك األشخاص لعقوبات منصوص عالمهني

مانيا من حادث تدخل هذه السيارة ـ، و بالتالي فإن المضرور جس594 95/07في األمر رقم 

المعهود بها إليهم و التي يستعملونها في دائرة نشاطهم المهني يستفيد من ضمان التعويض 

، و تلتزم شركة التأمين المؤمن لديها السيارة ها له هذه المركبةـضرار التي سببتبسبب األ

 وفق الجدول المعد لذلك مسبقا و حسب 74/15المضرور تلقائيا بموجب األمر رقم بتعويض 

  .سمانية و خطورتهاـرار الجـدرجة األض

و بذلك فإن االلتزام بضمان تعويض المضرور من حوادث السيارات عن األضرار       

ة سواء ويـ المعنيشمل جميع األشخاص مهما كانت طبيعة األضرار الجسمانية أوالجسمانية 

مل في ـار تستعـالضادث ـن عليها و المتدخلة في الحـة المؤمـكانت السيارة أو المركب

 و عليه فإن االلتزام بضمان التعويض من قبل الشركة .، أو لم تكن كذلكدائرة نشاط مهني

 منه حيث 8 و السيما في المادة ،المؤمن لديها مضمون في الحالتين وفق األمر المذكور

 أضرارا جسمانية، يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو سير سببكل حادث " تنص على أن

  . ول مدنيا عن الحادثؤذوي حقوقها، و إن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المس

و يشمل هذا التعويض المكتتب في التأمين و مالك المركبة ، كما يمكن أن يشمل   

 و ، " بعده13منصوص عليها في المادة  الحادث ضمن الشروط الو مسببسائق المركبة 

يستنتج من ذلك أن المشرع الجزائري بمقتضى هذه المادة قد التمس كل الحماية و المصلحة 

 مهما كانت طبيعة هذه األضرار الجسمانية و ،بالنسبة للمضرور أو ذويه من حوادث المرور

الركاب أو المشاة ، أو  منها سواء كانوا من المتضررين و مهما كان ،جسامتها و درجاتها

، و بذلك ألزم مالك المركبة أن صلةول عن الحادث ؤكانت تربطهم صلة أو ال تربطهم بالمس

 و ألزم شركات التأمين بضمان التعويض بالنسبة ،يؤمنها لدى شركات التأمين هذا من جهة

  .للمضرور أو ذويه من بعده

ة و سوت بين ـر جاءت مطلقوـ من األمر المذك8غير أن ذلك ال يعني أن المادة   

 و رغم ذلك تدخلت سيارته في الحادث الضار تدخال 'عن الحادث في حالة الحذرول ؤالمس

                                                 
� 200- 199 و آ6�L 191- �4�190 	� ا��5اد  ـ أ 594� ���95/07 ر%3 ا[������C h!O�5ا� .  

 6�Lص / د: ـ أ��4 آ ،hC�(ا� }a�5وف، ا��n �C ا��زاق &S"224.  



 277 

، و بين السائق أو 'ين تلتزم شركات التأمين بالتعويضسلبيا أو إيجابيا حيث أن في كال الحالت

 كما المغتفرةير  غالجسيمةالقائد للسيارة غير المتبصر و غير الحذر و الذي سبب بأخطائه 

 كما تسبب في أضرار ، أو وفاته، حادث نجمت عنه أضرارا جسمانية للغير،سبق البيان

مادية و معنوية لذوى حقوقه من بعده ، فينبغي على هذا السائق غير الملتزم بقواعد السياقة 

أو غيره أن يتحمل كامل المسؤولية أو جزء منها سواء أصيب هو بأضرار جسمانية بسبب 

و هنا شركة التأمين ال تلتزم بضمان تعويضه إذا تحمل جزء .  ئهحادث الناجم عن أخطاال

 بنسبة الحصة ضفخ و عليه فإن التعويض الممنوح له ي،من المسؤولية عن جميع األخطاء

% 50 على عاتقه إالّ في حالة العجز الدائم المعادل لـ ولية التي وضعتؤالمعادلة للمس

 من األمر 13 ادةمال( في حالة وفاته على ذوى حقوقه  أن يسري ذلكفأكثر، غير أنه ال يجب

  .)74/15رقم 

ول عن الحادث ؤ فإن السائق المسيو حسب رأيهذا من جهة و من جهة أخرى   

 بسبب أخطاء منه  وسبب بها ضررا للغير الضار الذي ارتكبه بواسطة السيارة التي يقودها

، إال أنه في هذه الحالة تقوم شركة التأمين  ذويهن ملتزما بتعويض المضرور أويجب أن يكو

 المضرور إلى المال  للعالج و لحاجةبتعويض المضرور أو ذويه نظرا لمالءتها و نظرا 

ود شركة التأمين عليه بما دفعته من تعويض إلى ع، على أن ت خاطره أو لذويه من بعدهلجبر

  .ول عن الحادثؤور على السائق المسالمضر

 أو تكون مسؤولية جزئية في  السائق كاملة،خرى قد تكون مسؤوليةو من جهة أ  

 أو تحت تأثير الكحول أو ،ارتكابه للحادث الضار بسبب قيادته للسيارة في حالة سكر

لهذا السبب المطالبة  فال يحق حينئذ للسائق المحكوم عليه ،المخدرات أو المنومات المحظورة

على  ذويه في حالة وفاته  و كذا الحال بالنسبة رى أيضا س، غير أن ذلك ال يبأي تعويض

 ، و ال يسري ذلك على ذوى حقوقهم في حالة وفاة السارق أو أحد أعوانه،للسارق و أعوانه

  .595األشخاص المنقولين أو ذوى حقوقهمرى ذلك أيضا على سو ال ي

كما أن ضمان التعويض من قبل شركة التأمين قد يسقط في بعض الحاالت المذكورة   

 و 74/15 رقم األمر من 7و المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة  80/34رقم في المرسوم 

                                                 
� ا[�� ر%3 15- 14- 13راa{ ا��5اد  ـ  595�  88/31 ر����C 3%ن ا�O5&ل 74/15 
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ضرار و السيما  في  عن األ،المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض

  . الضمانثناءات و سقوط الحق في ـاب الثاني منه و المتعلق باالستـالب

 ذكور قد توسع مقارنةائري في األمر الممن كل ما سبق يتضح أن المشرع الجز  

، بل ضمان التعويض لهمب المضروريني مجال حماية جميع ف العربيةعض التشريعات بب

 و هذا إيمانا من أن المشرع 1985 جويلية 5حتى مع التشريع الفرنسي الصادر بتاريخ 

، لكن لمرورى األفراد من مخاطر حوادث ا لداألمانالجزائري أراد بذلك حماية و توفير 

 أو ،شكال كبير فيما يخص ذهنية هذا القائد أو السائق لهذه السيارةإالواقع العملي ينبئ بوجود 

 كل يوم و لذلك يجب في و التي ما فتئت تزداد حوادثها كل يوم و ضحايا أكثر ،تلك المركبة

المشرع إن ؟  أوال ثم االهتمام بالنصوص ثانياطرح هذا السؤال أفال يجب االهتمام بالنفوس

 كل ،لمضرور أو ذويه من بعدهل  فيهاأعطىنص في كثير من النصوص و الجزائري قد 

 و اعتمد في ذلك على نظرية االلتزام بضمان التعويض في كل ،الحق في المطالبة بالتعويض

ول ؤحتى و لو كان المسو  ، حتى و لو كان المضرور هو المتسبب في الحادث،الحاالت

 أو ،ر أو ذويه يتلقون حقوقهم من التعويض من طرف شركات التأمينمجهوال فإن المضرو

، و عليه كيف يمكن تقدير التعويض و حسابه اـعدة لذلك كما سنرى الحقـاديق المالصن

  .قهبالنسبة لألضرار الالحقة بالمضرور أو ذوي حقو

  المطلب الثاني
  التعويض عن األضرار و اإلجراءات المتعلقة بمعاينتها

  

للمضرور من حوادث السيارات أو لذوي حقوقه من بعده الحق في التعويض عن إن     

ها و درجتها في كل األحوال، و هذه األضرار التي ـرار المادية مهما كان نوعـاألض

يجب التعويض عنها هي ما وردت في الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة 

 .596لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم

                                                 
��5ور ��5(a�� E!" أ�Gس ا�;&ول ا�LQC h�!5ا �s&د ا��P�O*�ت ا���C ��� 55��ا�o أو %*�(�� 	� إ��ر ��ادث ا) 88/31( �O&ل 16ا��5دة  ـ  596

� %���ن 03ا�����ن و s � ا��5دة � S�(P&ل a&ول ا��zP�O ا�55 �ح �*���P ا���ادث ا�;)��5�� أو �Lوي 74/15ا�O5&ل و ا�5�35 ���� ر88/31 ( 3%( 
 ��5Gة ا��&P�;ا ا�����ن ا�LQC h�!P ول&;C 
b"أ T�ا�5$�ر إ� ��]�C 3Q%���– 29 "&د � G 1988  

 �S(و ا� ،T���(a ا�*�ر و �aا� )ـ� و در �(� zP�O�ا� V!S5� ا�5$�ع �P��s ��� E!" �;P ا����o ا����& �a �5Cء 	� ا�;&ول �sا��5د �PLQ� ��S�
���2C ا["�5ل ا��� ��Pم %S أوا[�a ا�5$�ع 2n&�P و �P&د �)zP�Os �S ا�5*�ور �)�  2Oaا�Lي 
�o���P يL2 ا���"&ي ا�n&2  ا�n&2 ا���دث أو ا�

�، و �S�Os ا� �9ص ا��اردة 	� O�!� �o�O� 
ا�Q5 � �!*��� آ}�Gس ��)�ب ا��zP�O ا�h��(5 دون 2n&s ا���oـ� 	� �P&�s ذ�6، و إi آ�ن %*ـ�ؤ
� أ�\�م ا�C �5�	 �P�S�!� ءت ��*{ �&ا�a ا� �9ص 
Lو ه ،�Q�D����� آ�ن �� [ي \5P i ، م�Oا� �4م ا�  ��
 �V!S5 ا��zP�O هLا ا�$}ن �P&�s ���*�ء ��

�S�h ا[�� ر3% s 2S% رات��ا�) �Q]&�s #ار ا��� آ���oا[ �" 3a� وت 74/15ا��D�s رات��ادث ا�)�� �P��o ��C ل و ا�5)�واة&O\�ة ا�	2 Oa �5� ،
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و هذا بمناسبة تحديد أساس حساب التعويض المستحق في الحاالت التي يصاب فيها   

  :   597التالي فقد يكون هذا العجز إماالضحية من حوادث المرور بعجز جسماني و ب

 . العجز المؤقت عن العمل -1

 .الدائم الجزئي أو الكلي عن العمل العجز -2

 . الوفاة-3

، و قبل التعرض 598ألضرار الطبية و الصيدالنيةباإلضافة إلى التعويض عن ا    

إلى أساس حساب التعويض عن كل ذلك يجدر أن أتعرض أو ال  إلى اإلجراءات  المتعلقة 

  .عويض عن ذلكبمعاينة األضرار ة تقدير العجز المترتب عنها حتى يتأنى لنا حساب الت

   عنهااإلجراءات المتعلقة بمعاينة األضرار و تقدير العجز المترتبـ   

يتخذ مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير  " 74/15 رقم األمر من 19تنص المادة   

الدفاع الوطني و وزير الداخلية، و وزير العدل ، و وزير المالية تحدد بموجبه اإلجراءات 

  ."قة بالتحقيق و بمعاينة األضرار المتعل

رسوم رقم  الم و80/35599المرسوم رقم و بالرجوع إلى كل من المرسومين   

ضرار و تقدير العجز  على اإلجراءات المتعلقة بمعاينة األا ينصانم نجده،80/36600

  .المترتب عنها

                                                                                                                                                             
�� 3d���C ى�nأ Eإ� ���� �� �![�5�  i #آ�� ��إذ أن ا[�\�م ا��*�( ،�Q*OS� �Q�O�S� ار و�o]ا  ` � �	 V��Ss #��\	 ، ��sاLو ا� ����S5ا� �� �!�s

�� ر3% �� 
� ��� \s���QD و و�QDr ا������� ، و E��s 6�LC ا�5$�ع هLا ا[�� r~C&ار� �Q![�5s �� 3d���C �n� 74/15ا��zP�O و  2!�s	� �Q*OC ا
�)C ��S )� أو C;:ء � T إi ا88/31ا�O5&ل ����Cن  &O5ول ا�&;��C h�!5ود  ، و ا�&� �	 T�� ف��(P 3� ��ا ا��Lدام ه��  T%��� ا�5�*�ر أو ذوي ����

� ا� ��(� ا���5�� "� ا�2OD ا�*�ر � ا�Q�aiد 62688 �!^ ر%3 12/02/1990%�ار C��ر�P  " �P*{ ذ�6 إ�E ر%��C ا��5\�5 ا�O!�� وا�V!S5 ا�L5آ�ر 
   .335 ا�;:ء ا[ول a��C ��b&ادي ص –ا��*�(� 

�)��S ��"�� ا��P�O*�ت و %&ره� ا�;&ول ا�6�LC h�!5 ا[�� 	C � OP i 6�L}ن 74/15ا��*�ء ��� �&د �T ا�5$�ع 	� ا[�� ر%3 هLا OP i � أن  
�S�h ا� �9ص s E!" �����% T� ����5ا� �C�%ا�� h� �G�5ر� %�ار – ا�Q�aد ا��5\�5 ا�O!�� –ا�5$�ع %& أزال �!���br �o�� ا�29D 	� ا�5 �ز"�ت و 

�Pر��C 11/02/1986 3%ر ^!�  .��Dr 98 46 �$�ة ا��*�ة "&د 16647 
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 .ا�h�!5 ا��5&د �;&ول ا��P�O*�ت ا��P��*� ��� 55 ��ادث ا��5ور ا�;)��5�� أو �Lوي ���%3Q  ـ  
 i2 ا���"&ي : أوn&أو ا� �a]: " ا �	�5 ا��اردة )��!� ��S� ود و&� �	"�OC2" راn&أو ا� �a]5& ا�OP ا ا�;&ولLه �5o س ��)�ب�G{آ ���*!� � Q5ا� 

� ا�2OD -1: ا��zP�O ا�h��(5 	� ا���iت ا������ " #%x5ا� :;O25 -2 ا�Oا� �   ا��	�ة،- 3 ا�O;: ا�&ا(3 ا�;:(� أو ا�\!� "
598

� أb"16وة "� ا��P�O*�ت ا�5 �9ص "!��Q 	� ا��5دة " "!E أ�T  ) 88/31%���ن  ( s17 � ا��5دة  ـ  �x5ا� E!" ��O�P 
b"و ا�9 &وق  أ
 " .�)� ا����� أن P&	{ أو P)&د �!*��� أو ذوي ���%r " �Q &وق �5oن ا�)��رات " ا���ص P�O���C*�ت 

  ا��95رP^ ا��S�� و ا�9��i&�� ـ 
��9رP^ ا�OGYف ـ  �OSs �)�D$�GYو ا �S�� ��ف 5a�{ ا��5اآ: ا��S�� أو ا)�D$�GY�� ��DP�O�! ا�� ��S� . ا�5
 .وا�s أو ا�PYادات ا� Q5�� bnل �&ة ا�O;: ا��Ds zP�Os#%x5وت ا��ـ 
��9رP^ ا� �2 ـ  
��9رP^ ا�; �زةـ  

C��ا DBه �)��E �2) و =%E�"F�ا :G
H��ا I5/ ء
�3 K)ر
  
5� �v &P&�sوط ا���S�h ا����a~C �rاءا 1980	�Sا�P 16 ا��5ا	h ل 1400 رC�{ ا[ول 	� "�م 25 ا�x5رخ 	� 80/35ا��G�5م ر%3  ـ 599*�P  ت

� ا[�� ر%3 19ا�����h 	� ا[�oار و ��Q� P�O ا��� �5��C h!O�sدة �� "!E ا�)��رات و  ... 74/15 ��� و ا�C h!O�5~�:ا��� ا��}" zP�O��4م ا� C
  19/02/1980 ا�x5رخ 	� G 1980 �  8ا�;�P&ة ا��5G�� ا�O&د " ا[�oار 
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  اإلجراءات المتعلقة بالتحقيقأوال ـ   

، و نجم عن ذلك أضرارا جسمانية ر بحادث مرور تسببت فيه مركبة ماإذا تعلق األم  

ع من تلك المركبة موضوع تحقيق ، فإنه يستلزم أن يكون الحادث الضار الواقشخص مال

، يقومون بتحرير تهاء من ذلك، و على أثر االنوم به أشخاص مؤهلين بحكم القانونيق

محضر يتضمن ظروف الحادث و أسبابه الحقيقية و إثبات مدى األضرار التي لحقت 

 بالضحية إلى حين نقل المصاب في الحادث إلى الخبير و هو في هذه الحالة الطبيب الشرعي

 ، أو عجزا كليا دائما،المعاين للضرر لتبيان نسبة العجز إن كان مؤقتا أو عجزا جزئيا دائما

  .ت الضحية من حادث السيارة قد توفي كانتإنأو 

و يجب أن يتضمن التحقيق بعض البيانات المهمة و المتعلقة بأسماء مالكي السيارة و    

، و رخص سياقتهم  باإلضافة إلى مميزات مة بأسمائهم و ألقابهم و عناوينهسائقها و المتعلق

ات التأمين ـسم و عنوان شركإالسيارة المرتكبة للحادث الذي نجم عنه أضرارا ، و كذا 

، و يجب أال ينسى في ضرار المسببة لألشخاص و السياراتالمعنية بالتعويض عن األ

أالّ  يجب كما ،قهمالتحقيق ذكر النسب الكامل للضحية من الحادث و عند االقتضاء لذوى حقو

،  و عند االقتضاء لذوى حقوقهم،حادثالمن  التحقيق ذكر النسب الكامل للضحية ينسى في

باإلضافة إلى ذكر صناديق  الضمان االجتماعي التي ينتمي إليها المصاب من ذلك الحادث 

  .فل ذكر أرقام تسجيل هذه الصناديقإذا تطلب األمر ذلك دون غ

سل أصل محضر التحقيق من طرف السلطة التي قامت به و يجب في األخير أن ير  

مع نسخة منه مصادق عليها و مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت المعلومات و البيانات 

 أيام 10 و خاصة الخريطة المتعلقة بالحادث و ذلك خالل مدة أقصاها ،المتعلقة بالحادث

 لها مكانة  لدى المحكمة التابع تبتدئ من تاريخ انتهاء التحقيق و ترسل إلى وكيل الدول

 كما ترسل خالل المدة ذاتها نسخة من المحضر إلى شركات التأمين المعنية 601وقوع الحادث

. 

                                                                                                                                                             
� "�م 29 ا�x5رخ 	� 80/36 ـ ا��G�5م ر3%  600��S�h ا��5دة  1980	�Sا�P 16 ا��5ا	h 1400 رC�{ ا[ول s وط�v &P&�s �5*�P 20 3%ر ��� ا[� 
� ا[�oار 74/15" zP�O��4م ا� C رات و��ا�) E!" ���  .19/02/1980 ا�x5ر �n	� G 1980 � 8ا�;�P&ة ا��5G�� ا�O&د "  و ا�C h!O�5~�:ا��� ا��}

� 4إن ا��5دة  ـ  601�� %9/4 و ا��5دة 80/35  ا��G�5م �� %���ن ا�aYاءات ا�;:ا(�� s� �ول 40 و ���37ن ا�aYاءات ا�5&��� و آ6�L ا��5د�sن  � 
 �P�*% �	 ه���d �9ص ا��5!� و�niا�;�ا(3ا �QC ��Ss�5ا� �P�*و ا�� . 

�Pر�Q5;2 ا��وآ E2 إ�G�P ^!5ن ا�~	 �P�\(" �Sآ�� �� �\s��� ��� اni��9ص ا� �"� 	� ���� �� إذا آ�ن ا���دث � �� �5��C\�5 ا��P�\(O أ
�\�ن و%�ع ا���دث و هLا �)� ا��5دة  �Qr�9�nا(�ة ا&� }C��ر%3 42ا� �P�\(Oن ا��*�ء ا����% �� 71/28. 
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 و نجم عن الحادث ، أو غير  مؤمن عليه،و إذا ما تسبب في الحادث شخص مجهول  

 أضرارا جسمانية فإنه يجب أن ترسل نسخة من المحضر في هذه الحالة إلى الصندوق

و كل هذه البيانات و هذه  .602 أيام أيضا10ة أقصاها الخاص للتعويض و ذلك خالل مد

ول ؤ سواء بالنسبة للشخص المس،المعلومات التي يجب أن يتضمنها محضر التحقيق المذكور

ضرار الجسمانية التي نجمت عن الحادث و كذا الظروف التي أحاطت بالحادث و مدى األ

 و ذكر ،ن لديهاـ و شركات التأمين المؤم،قة بالسيارة و بياناتهاعنه و كذا المميزات المتعل

رار ـها كل ذلك لتحديد المسؤولية عن األضـية أو ذوى حقوقـالنسب الكامل للضح

   عنها مانية و التعويضـالجس

  اإلجراءات المتعلقة بمعاينة األضرار   ـثانيا  

 من 4-3-2-1 في المواد باإلضافة إلى تلك البيانات المتعلقة بالتحقيق الوارد  

 فإنه يستلزم إرفاق التحقيق بإثباتات طبية يسعى المصاب أو المضرور 80/35المرسوم رقم 

 و يحدد فيها ، للحصول عليها من طرف الطبيب تثبت مدى الضرر الذي لحقهمن ينوبهأو 

 العجز  إذا كان لهذا أو الكلي أو نسبة العجز الدائم الجزئي،مدة العجز المؤقت عن العمل

 و ينبغي إرسال هذه اإلثباتات الطبية إلى كل من السلطة التي شرعت في التحقيق .محل 

 أيام ابتداء من تاريخ الحادث باإلضافة إلى إرسال جميع الشهادات الطبية التي يسعى 8خالل 

 و كل ذلك ، ثم إرسالها إلى المؤمن بناء على طلب هذا األخير،المصاب للحصول عليها

 تدخل السيارة ثبت قانونيا و أصبح تلقائيا مجردير مبلغ التعويض للمضرور الذي قدبهدف ت

  .603في إلحاق الضرر به

   تحديد نسبة العجزـ  ثالثا  

                                                                                                                                                             
 ��sا��5د Eد إ�� �Gi�C ��!Oا��5\�5 ا� #Sر ذه��Yا اLه �	6 ا��5دة 25/2و �Lي و آ�\(Oن ا��*�ء ا����% ��� %���ن ا�aYاءات ا�;:ا(�� 	� 523/2 � 

aأن ا Eده� إ��Q�E��� ")\�ي و 	� إ��ر � �S\s��� ا���5ر %����� أن ا��5\�5 ا���5C ���s �P�\(Oآ�5 ا��D"2 ا[�5P�;!� �!r إذا آ��# � آ�ن 
 �9��� ��d �Qa �� 
� ]3 	~ن ا��*�ء ���P �5C^ هLا ا�S5&أ s &OP;�وزا 	� ا�)!�� �9&ور�  .ا��&�� ، و 

 ��*% �	 #C�jي آ�ن أن  – ا���لو ��5 آ�ن ا�& a �"��  ��Pد G��رة ")\��P أ] �ء ا���دث ا�Lي  �S(s	�T و ه� 	� ��5Q ، 	~ن %*�
 اGi�� �ف  ا�
� دP �ر a:ا(�ي �Dو أ� L�D �ا� �	�%�� _S� �Qvأ ��(C T�!" 3\و ا�� T� 3Q�دا�~C )2000 )  د ج �	3 Q!9DC و ��ا�&"�ى ا�5&� �	ا��\3  &�P{�C و ، ���dا

��3Q و "��oا ا�&"�ى ا��� !G وزا�;s 6�LC 3Q�~	 !����ن� ��	و �P�\(O�9ص ا���5آ3   ا��ni }*�s3اره�% z� !� .  
 - 6�Lل ا���ار ا�ا و ��5 آ�ن آ��Cإ �a��G��� �&ى ا�5;!_ ا["!E �!�5\�5 ا�!O��  	��O Tن�Oا� �C�� ا� �� ��)��!s ر�jا� Taا�� E!" �(�G{s  اLه �D���5ا�

 ."�ى إ�E ا�;�Q ا��*�(�� ا� 29D!� �����% �9��5	��Q ا�S5&أ و C~���� ا�&
 - �Pر��C ر%3 27/02/1984 %�ار ^!�   .328 ص G 89 � 3 ا�5;!� ا��*�(�� "&د 28551 

� ا��G�5م ر%3 4- 3- 2-1:  ـ أ��4 ا��5اد  602� 80/35 T�رة إ��vYا hC�(ا� .  
� ا��G�5م ر%3 7- 6- 5ا��5اد  ـ  603� 80/35T�رة إ��vYا hC�(ا�   
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طريقة معدالت العجز و مراجعتها "  على أن 74/15 من األمر رقم 20تنص المادة   

مادة التعويض عن تحدد بموجب مرسوم و ذلك بالرجوع إلى التشريع الجاري العمل به في 

  ."حوادث العمل و األمراض المهنية 

نجده يحدد نسبة عجز المصاب من حوادث  36604-80و بالرجوع إلى المرسوم رقم   

 و الثانية، حيث يحدد ذلك على أساس طبيعة العاهة ، و السيما في المادتين األولى،المرور

 و هو ،ك يحددها خبير مختص  العجز تلأو األضرار التي أصابته و بطبيعة الحال فإن نسبة

 العجز المؤقت أو نسبة العجز الدائم الجزئي  حيث يحدد نسبةا شرعيابفي العادة ما يكون طبي

، و  الحادثعن العمل، أو العجز الدائم الكلي عن العمل، أو يعاين وفاة المصاب من ذلك

ة و ـ حالته العام فإنه يستلزم أيضا فحص،ز المصاب البدنيةـباإلضافة إلى تحديد نسبة عج

 جراء هذا الحادث باإلضافة إلى كفاءته و ،ان سنة و مدى قدرته البدنية و العقليةـتبي

 مؤهالته المهنية ، و كل ذلك من أجل تحديد مبلغ التعويض الذي يناله المضرور أو ذويه 

  .74/15من األمر رقم  8من بعده تلقائيا طبقا للمادة 

 ، أو الشفاءة نسبة العجز بعد ظهور حالة االستقرارو يمكن للمصاب أن يطلب مراجع  

 بأن تلك العاهة أو األضرار التي أصابته جراء الحادث و هذا في حالة ما إذا رأى أو أحس

مة  أو بصورة دائ، و ازداد تفاقمها بصورة مؤقتة من حين آلخر ينتابه منها ألم حاد،لم تبرأ

 العجز بعد الشفاء أو بنسبةعة المصاب غير أن مراج .حيث يضره ذلك األلم دون  توقف

ثالث سنوات ابتداء من تاريخ الشفاء أو   يمكن أن تتم إال بعد مهلة الاالستقرار

و لكن كيف يتم حساب التعويض عن العجز عن العمل سواء كان مؤقتا أو  .605االستقرار

 الحادث وفاة  سواء كان عجزا جزئيا أو عجزا كليا، أو ما إذا كان قد ترتب عن،عجزا دائما

  ؟  

  المطلب الثالث
 صاب عن العملأساس حساب التعويض عن عجز الم

                                                 
�S�h ا��5دة  1980	�Sا�P 16 ا��5ا	h 1400 رC�{ ا[ول "�م 29 ا�x5رخ 	� 80/36 ـ ا��G�5م ر3%  604s وط�v &P&�s �5*�P 20 3%ا��5 ر �� 
���م 6 ا�x5رخ 	� 74/15 1394 h	30 ا��5ا �P� P 1974ار�o]ا �" zP�O��4م ا� C رات و��ا�) E!" ���  .  ا�C h!O�5~�:ا��� ا��}

��5Gة ا��&P�;ا� �	 �nرx58 "&د 19/02/1980 ا� � G 1980  
� ا��G�5م ر%3 ) 2- 1( ـ ا��5د�sن  605�80/36  

� ا��G�5م رs3 3% � ا��5دة �� وز�P ا���5�� ا"��5دا "!E ا� �4م ا��Oم �!*�5ن ا���PC&د a&ول �)� ا�O;: ا�&ا(3 و ا�\��2 أو ا�;:(�  " 80/36 �ر 
25Oادث ا��� �" zP�O�ل ا��;� �	 �"�5�aiا �� Q5اض ا���  " و ا[
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طبقا للملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور     

 فإن تقدير مبلغ التعويض 88/31عدل بموجب قانون رقم مالجسمانية أو لذوي حقوقهم، و ال

المهني ، ة يتم وفق اعتماد األجر أو الدخلللمضرور في هذه الحالة حسب طبيعة اإلصاب

، على أال يتجاوز مبلغ األجور أو المداخيل حية كأساس لحساب التعويض المستحقللض

المهنية المتخذة كأساس لحساب مختلف أصناف التعويض الموالية مبلغا شهريا مساوي 

  .606لثماني مرات األجر الوطني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث

   أساس حساب التعويض عن العجز المؤقتـ أوال  

 التي  74/15 المعدل و المتمم لألمر رقم 88/31 من قانون رقم 3تنص المادة   

يستبدل  "  استبدلت ملحق جدول التعويضات ضحايا حوادث المرور الجسمانية على أن

جدول التعويض الممنوح لضحايا الحوادث الجسمانية أو لذوي حقوقهم الملحق باألمر 

 السابق باألمر رقم  الملحقو حيث كان " لمشار إليه أعاله بجدول يلحق بهذا القانونا

 من األجر أو الدخل المهني % 80 قبل تعديله يقدر حساب التعويض على أساس 74/15

 أو كان دائما ،للضحية كأساس لحساب التعويض المستحق سواء كان العجز مؤقتا عن العمل

  . الحادث قد نتجت عنه وفاة المصابأو كانبصفة جزئية أو بصفة كاملة 

 بالرجوع إلى الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور و  

 نجده قد حدد في المقطع الثاني منه 88/31الجسمانية أو لذوي حقوقهم و الملحق بقانون رقم 

 من أجر % 100 بنسبة        أساس حساب التعويض عن العجز المؤقت عن العمل

  ،المنصب أو الدخل المهني للضحية أدناها األجر الوطني األدنى المضمون  عند الحادث

األدنى على أال يتجاوز مبلغ التعويض للمضرور كسقف أعلى ثماني مرات األجر الوطني 

، على أن تكون هذه األجور أو المداخيل المهنية التي يجب المضمون عند تاريخ الحادث

 هذا في حالة ما . االعتبار لحساب التعويضات صافية من الضرائب و التكاليفاتخاذها بعين

ب أو وظيفة أو عامل بأي قطاع ـل منصـارات يشغـإذا كان المضرور من حوادث السي

                                                 
   ا��P�O*�ت �*���P ��ادث ا��5ور ا�;)��5�� أو ذوي ���%3Qا�h�!5 ا��5&د �;&ول ـ  606
i2 ا���"&ي: أوn&أو ا� �a]4/ا» ..... ��� ا�*�ا(� وا��P�O*�ت ا��DO5ة � ��	�r ت�*P�O�ر ��)�ب ا��S�"iا ��OC ذه���sا �aر ا��ا�a]ن ا�\s

�Q"�� �5 آ�نQ�  .ا�*�ا(� 
� %2S ا�*���ـ � � Q5ط ا��$ !� ��!O	 �G�5ر� �" �!r�� ن�\s ^ وا�*�ا(� وأن�ا��\�� �� ��	�r �� Q52 ا��nن ا�5&ا�\s أن �;P.  
� ا[�a ا��� � ا[د�E ا�5*�5ن، �P&د ا��E!" zP�O أ�Gس هLا ا[n��ـ �� إ]�Sت هLا ا[�a أو ا�&2n أو P\�ن أ2% \5P i ��& ". 
�\��3Q إ]�Sت أ�a أو د�o�OP 2nن إi أن ا�*���P اـ ~C _�و� ،�G� � 25" 2�v �� 3Q \5s � Q�� �C�;�C أو s}ه�2 �O�5�5دات أو ا��Qv E!" ��!r���

 }�� ا��\���^ وا�*�ا(� وذ�6 	� �&ود و���S �!��(�5 ا��اردة 	� ا��5�� هLا �a���C4ع إ�E ا��& ا[د��a�� E ا[LQ� �G�Gا ا�5 �9 وا��9	� � 
  .»ا�;&ول 
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اعات و يتقاضى مقابل ذلك أجرا شهريا يجب إثباته في كشف األجور ، أو كان ـمن القط

ا كانت طبيعة هذه المهنة على أنه يجب إثبات المصاب  من الحوادث تلك صاحب مهنة مهم

ذلك بواسطة كشوف الحسابات و المداخيل من هذه المهنة التي يمتهنها المصاب، حيث 

، وكذلك 22/05/1990607يكشف لنا اجتهاد المحكمة العليا ويؤكد ذلك في قرار له بتاريخ 

مون الذي يعتمد بأن األجر األدنى الوطني المض"  06/02/2001608في قرار آخر بتاريخ 

عليه لحساب التعويضات المستحقة هو مرتب الضحية أو مدخولها المهني ويكون ذلك من 

  .يوم ارتكاب الحادث

 لحساب التعويض واحتسابه التقاعدبالتالي فإن استبعاد قضاة الموضوع كشوف  و  

على أساس األجر الوطني األدنى المضمون الساري وقت وقوع الحادث هو تطبيق سليم 

  .609 "للقانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

وتسبب في إلحاق ضرر بشخص أقعده عن العمل ، وعليه فإذا ما وقع حادث مرور  

 ه، وكان المصاب في هذا الحادث يتقاضى لقاء عمله في منصبالطبيبحسب تقرير ، ؤقتام

  : كموظف أو كعامل أجرا فإما إن

أو الموظف المصاب هو الحد األدنى لألجر يكون هذا األجر الذي يتقاضاه العامل   

وإما أن يكون هذا األجر الذي يتقاضاه المصاب ، ساسي الوطني المضمون لهذا المنصباأل

وإما أن يكون هذا األجر الذي ، هذا المنصبفوق الحد األدنى لألجر الوطني المضمون ل

لمضمون عند تاريخ الوطني ايتقاضاه الشخص المصاب مساويا لثماني مرات األجر األدنى 

حيث ال يجب أن يتجاوز مبلغ األجور أو المداخيل المهنية المتخذة كأساس لحساب ، الحادث

 لثماني مرات األجر الوطني األدنى امختلف أصناف التعويض الموالية مبلغا شهريا مساوي

 .المضمون عند تاريخ الحادث

                                                 
607  �Pر��C ار�% ��!Oد ا��*�(�- 66833 ر%3 22/05/1990 ـ ا��5\�5 ا��Q�aiادي ص -  ا&�C ��b�a ،334 ا�;:ء ا[ول.  
608  �Pر��C ار�% ��!O– 240777 ر%3 06/02/2001 ـ ا��5\�5 ا���01 "&د- ا�5;!� ا��*�( � G ،2002383. ص.  
��ع %2 ا�d i � Q5�� و �G � Piى "� ا[�a أو ا�&88/31n ـ إن ا�����ن ر3%  609�Gا iإ ���P i zP�O�أن ا�S�a]ا zأو � Q52 ا�n&ا� .  
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�2j ا�$�� ا�Lي �5Piرس �88/31�� أن ا�����ن  T!j�� s}د�P أي �$�ط وأن ا�$�� ا�5���"& " }� P$�� إ��5P ��v Eرس �$�ط و��_ �9�v ا��

�!" hS��Q 	� ���� و%�ع ��دث ��ور ا[�a ا���P ا�5*�5نأي �$�ط Eا[د� � .  
��	 
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خله من مهنته المتخذة كذلك الحال بالنسبة للدخل المهني للضحية ، إن كان د و  

كأساس لحساب مختلف أصناف التعويض هو الحد األدنى لألجر الوطني المضمون عند 

تاريخ الحادث على أال يتجاوز ذلك مثلما سبق دخله المهني مبلغا شهريا يكون مساويا لثماني 

أو إذا كان دخل المصاب . ، وعليه األدنى المضمون عند تاريخ الحادثمرات األجر الوطني 

ج صافية من . د10000أجرته من منصبه أو مهنته كحد أدنى لألجر الوطني المضمون هو 

الضرائب والتعويضات المعفاة من الضرائب مهما كان نوعها، ومدة العجز المؤقت عن 

:  أشهر فإن تقدير التعويض للمصاب من حادث المرور يكون كالتالي07العمل هي مثال 

 دخل المصاب أو أجرته من منصبه أو مهنته في  كانأما إذا . ج.د70000=7×10000

 أشهر فإن 7ج ومدة العجز المؤقت عن العمل هي كذلك .د153000المثال األول يتقاضى 

 .هكذا و ...ج.د1071000=7×153000 :تقدير التعويض في ذلك يكون كالتالي

 يثبت للضحية وهذا في حالة إثبات هذا األجر أو إثبات هذه المداخيل المهنية، فإذا لم  

 أقل من األجر هذا الدخل وأمن حوادث المرور أي أجر أو أي دخل، أو يكون هذا األجر 

الوطني األدنى المضمون، أو كان المجني عليه قاصرا فإن تقدير التعويض وحسابه يكون 

 وبهذا ،)88/31 من قانونمكرر 17المادة (وفق قاعدة األجر األدنى الوطني المضمون 

ن األصل في أ«  جاء فيه28/09/1990 العليا حيث أصدرت قرارا بتاريخ قضت المحكمة

حساب التعويضات المستحقة هو مرتب الضحية أو مدخولها المهني، فإن لم يثبت للضحية 

أي نشاط أو كان المجني عليه قاصرا اتخذ األجر األدنى الوطني المضمون كقاعدة لحساب 

  .610»التعويض

 حادث المرور قاصرا، أو لم يثبت األجر أو الدخل، أو  إذا كان المصاب فيو من ثم  

  .كان أقل من األجر األدنى الوطني المضمون، فإن التعويض يحدد على أساس هذا األخير

 عن العجز المؤقت عن العمل الذي يتم على أساس باإلضافة إلى حساب التعويض و  

فإنه يتعين كما ورد في  من أجر المنصب أو الدخل المهني للضحية كما سبق، %100نسبة 

 من نفس 17، وكذلك ما ورد في المادة88/31المقطع الثالث من الملحق المذكور بقانون

 أعاله يتعين على 16عالوة عن التعويضات المنصوص عنها في المادة « القانون أنه

                                                 
� ر%3 28/03/1990 %�ار C��ر�P ا��5\�5 ا�O!�� ـ  610O� 66183 -�)�*د ا���Q�aiادي ص– ا�;:ء ا[ول -  ا&�C ��b�a .334.  
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المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات حسب الحالة أن يدفع أو يسدد للضحية أو ذوي 

  :حقوقها

  .المصاريف الطبية والصيدالنية -1  

االستشفائي تبعا للتعريفة المطبقة من طرف جميع  مصاريف اإلسعاف الطبي و -2  

  .المراكز الطبية أو االستشفائية

  .تعويض تفاوت الرواتب أو اإليرادات المهنية خالل مدة العجز المؤقت -3  

  .مصاريف النقل -4  

 .مصاريف الجنازة -5  

  .»يد هذه المصاريف بناء على الوثائق الثبوتية ويتم أداء تسد

 المقطع الثالث من الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة الصدد نصوفي هذا   

لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم تحت عنوان المصاريف الطبية 

 المضرور ، ويدخل في هذا المعنى أيضا أنه في حالة ما إذا كانت حالة611والصيدالنية

الصحية تستدعي معالجته بالخارج بعد التحقق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن، 

وعليه فإن شركة التأمين تلتزم بتحمل دفع التعويضات عن مصاريف العالج والتنقل بالخارج 

 بشرط أن يتم فحص الضحية واألمر بالعالج في ،الناتجة عن أضرار حوادث المرور

 للمؤمن وليس بصفته طبيبا عاديا، وإال فإن شركة اطبيب بصفته مستشارالخارج من قبل 

التأمين غير ملزمة بدفع هذه التعويضات، وهذا ما نبه إليه قرار المحكمة العليا الصادر 

  .03/04/2001612بتاريخ 

   أساس حساب التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكليثانيا ـ   

لمذكور تحت عنوان أساس حساب التعويض عن ينص المقطع الرابع من الملحق ا  

العجز الدائم الجزئي أو الكلي بأن التعويض عن ذلك يتم على أساس حساب النقطة 
                                                 

� ا�h�!5 ا�L5آ�ر ��� �� �s# " ا���NY ا�s��r  ـ  611�  :ا��95رP^ ا��S�� وا�9��i&��: �ان
 »�Q!��\C ���i&�9وا� ��S��� P /�!P�3 د	{ وzP�Os ا��95رP^ ا� E!" ^Pا��95ر 
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 المعدل لألمر رقم 88/31االستداللية وفقا للجدول المبين لذلك والمذكور بملحق القانون رقم 

ضوئه يتم تحديد ، إذ يحصل أوال على الرأسمال التأسيسي للضحية والذي على 74/15

التعويضات المستحقة للضحية أو ذوي حقوقها، ثم يضرب قيمة النقطة المقابلة لمرتب 

الضحية أو دخلها المهني في معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي حسب درجة الحالة ونسبة 

وقد وردت قيمة نقطة األجور على مختلف الدرجات لتبيان تطبيق القاعدة  .العجز الدائم

 وعليه فما معنى العجز الدائم للمصاب من رفي الجدول الوارد بالملحق المذكوبية النس

  حوادث السيارات ؟

عندما يصاب الشخص بأضرار جسمانية بسبب حوادث السيارات فإنه يخضع لفترة   

معينة للعالج من تلك اإلصابات الضارة وهنا قد تطول فترة العالج أو تقصر حسب الحالة، 

هة التي لحقت بالمضرور غير قابلة للشفاء بعد االنتهاء من معالجتها، أو ما إذا فإذا كانت العا

كانت العاهة ممثلة في بتر جزء حساس من جسم المصاب كبتر يديه أو أحدها، أو رجليه أو 

أو إصابته بشلل جزئي أو كلي، كل ذلك يعتبر عجزا دائما ... أحدها، أو فقده لعينيه أو أحدها

يا، إذ أن هذا العجز لمن شأنه أن ينقص من طاقته الجسدية وكذا الحسية أو كان جزئيا أو كل

من طاقته الفكرية، كأن يتعرض المصاب في بعض الحاالت أو في أغلبها إلى آالم حادة تثير 

أعصابه فيفقد معها تفكيره وصوابه، أو أن يصاب المضرور في رأسه فيفقد في بعض 

 ا دائمابين حين وآخر أو يفقدها كلية، كل ذلك يعتبر عجزالحاالت التركيز أو يفقد الذاكرة 

 74/15 من األمر رقم 8يوجب التعويض عليه لهذا المضرور أو ذوي حقوقه وفقا للمادة 

 المعدل لألمر المذكور، والذي ورد في 88/31وكذلك تطبيقا لما ورد في الملحق بقانون رقم 

 يتم على ،أو الكلي الجزئي الة العجز الدائم المقطع الرابع منه على أن تقدير التعويض في ح

أساس حساب النقطة االستداللية مضروبة في الراتب أو الدخل المهني للضحية في معدل 

  .العجز الدائم الجزئي أو الكلي

وللحصول على الدخل المهني للضحية أو راتبها نضرب قيمة الراتب أو الدخل الذي   

أسيسي فنحصل بذلك على الرأسمال الت) شهر12(يتقاضاه المضرور في اثنا عشر شهرا

على أال يتجاوز ذلك ثماني مرات الحد األدنى لألجر الوطني ،  613يللضحية أو دخلها السنو

                                                 
613  E!" يLا� ���*!� �(�G{��5ل ا�Gط ذآ� ا��أ��$P وي ا����قL� zP�O�ا� V!S� &P&�s & " ـ T)�o د&�s وي ���قL� ����(5ت ا��*P�O�ا� 

 �Pر��C ��!Oا��5\�5 ا� �  .143. ص- ا���	� ا�5&���-�47ة ا��*�ة ا�O&د  �78818$ �!^ ر%3 30/09/1992ا�*��� أ��4 	� ا���ار ا��9در "
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الملحق المحدد لجدول المضمون عند تاريخ الحادث كما هو مبين في المقطع األول من 

  .التعويضات

 تلك اإلصابة عجزا دائما إما أما إذا كان المصاب من حوادث السيارات، وترتب عن  

جزئيا أو كليا إذا كان راتبه أو دخله المهني أقل من الدخل أو األجر األدنى الوطني 

المضمون عند تاريخ الحادث، أو إذا لم يثبت ذلك بالوثائق الثبوتية ككشف الراتب أو 

يره يتم ، فإن حساب التعويض وتقد614اهة كان بطاال أو قاصراع أو أن المصاب ب،المداخيل

وفق حساب الدخل السنوي المؤسس على الحد األدنى لألجر الوطني المضمون وأن يكون 

  .615اذلك معفيا من الضرائب والتعويضات المعفاة من الضرائب مهما كان نوعه

  المطلب الرابع
  أساس حساب التعويض في حالة وفاة الضحية

كل «  على أن88/31 والمعدل بقانون رقم 74/15 من األمر رقم 8تنص المادة   

» ...حقوقها أو ذوي  للضحية جسمانية يترتب عليه التعويضاحادث سير سبب أضرار

وعليه ففي حالة وفاة الضحية من حوادث السيارات فإن الحق في التعويض التلقائي ينتقل إلى 

لة قد يكون بالغا وقد يكون قاصرا حسب الحالة ا وفي هذه الح .ذوي حقوق الضحية المتوفى

 ،يه فإن التعويض في هذه الحالة يختلف عما إذا كان تعويضا في حالة وفاة ضحية بالغةوعل

أتعرض إلى حساب التعويض  عليه أو ما إذا كان تعويضا في حالة وفاة ضحية قاصرة، و

  :في حالة وفاة الضحية من حوادث المرور وتوزيع ذلك على ذوي حقوقها فيما يلي

   وفاة ضحية بالغة حساب التعويض في حالة أوال ـ  

 والمحدد لجدول التعويضات 88/31ينص المقطع السادس من ملحق قانون رقم   

الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم على أن يحصل ذوي الحقوق 

على التعويض جراء وفاة عائلهم أو مورثهم بسبب حادث المرور، وقد ذكر المشرع 

ذه الحالة على سبيل الحصر ويستفيد كل منهم بنسبة معينة الجزائري ذوي الحقوق في ه

                                                 
� ��ادث ا��5ور E!" �9�!� �S( ��C ا��& ا[د��a�� E ا��� � ا�5*�5ن ��G�5!� ��Sم  614" zP�O�ا� �P&�s �	 &5�OP 90/46 ـ �	رخ x5ا� 
� �sر�P و%�ع ا���دث30/01/1990� . 

 ��!Oذ�6 %�ار ا��5\�5 ا� �	–أ��4 ��ا�5&� �	ا��� -�Pر��C  03/05/1995 3%ر ^!�  .228.  ص49 �$�ة ا��*�ة "&د 120076 
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حددها المشرع من يوم تاريخ الحادث وعليه فذوي حقوق المتوفى البالغ الذي آل التعويض 

  :إليهم هم

  .%30ويستفيد من التعويض بنسبة قدرها المشرع ) األزواج(  الزوج-  

الكفالة يستفيد كل واحد منهم بنسبة األبناء القصر الذين تركهم المتوفى وهم تحت ـ        

 ألن األمر ال يتعلق بانتقال حق ، وهنا ال فرق بين ذكر وأنثى من األبناء القصر%15قدرها 

 وهؤالء األبناء القصر الذين هم تحت الكفالة هم بحاجة ،اإلرث إنما نحن بصدد التعويض

ضا ال يقدرون على العمل أو  وهم ال يزالون غعائلهمماسة إلى التعويض في هذه الحالة لفقد 

الكسب أو يكونون في طور متابعة دراستهم، والدليل على أنه تعويضا وليس ميراثا عدم ذكر 

 بأعمال يتكسب المشرع لألبناء البالغين أو الراشدين ألن هذا الصنف من السن بإمكانه القيام

    .منها رزقه وعيشه

 وهنا دليل آخر على أن %10نسبة  األب واألم إذ يستفيد كل واحد من األبوين ب-  

  أنالمشرع لم يشأ أن يجعل من مبلغ التعويض جراء وفاة المصاب من حوادث المرور

يدخل في تركته وبالتالي يقسم بين الورثة كل حسب نصيبه في الميراث، وقد يعلق بهذه 

 قد ال يبقى  ووصايا ومن ثم يجب قبل توزيعها سداد الديون وتنفيذ الوصايا وهنااالتركة ديون

 وعليه ارتأى ،لورثة المتوفى أو ذوي حقوقه شيئا من هذا التعويض الذي يدخل ضمن التركة

المشرع عدم إدخال مبلغ تعويض المتوفى من حوادث المرور ضمن التركة التي تقسم بين 

الورثة كل حسب نصيبه إنما حصرها على أشخاص نص عليهم في المقطع السادس من 

 وال يجوز مخالفة ذلك وهي من النظام العام، ألن أولئك األشخاص 88/31ملحق قانون رقم 

يكونون في حاجة ماسة إلى التعويض لفقد عائلهم، وحيث أنه تضمنت تركة المتوفى من 

حوادث المرور التعويض فقد ال يبقى ألولئك األشخاص شيئا من ذلك وهم بحاجة إلى من 

ى المشرع الجزائري هذه الحكمة، ولذلك سوى يعولهم وقد مات من كان يعولهم، لذلك ارتأ

  . وبين الوالدين أيضانسبة التعويضبين األبناء القصر في 

 من مبلغ التعويض هذا في حالة ما %10يكون لألب أو األم لكل واحد منهما نسبة  و  

 فإن اولد  وا وأبناء، أما إذا لم يكن للمتوفى زوجاإذا كان للمتوفى من حوادث المرور زوج

قد يكون للمتوفى من حوادث المرور  و . من مبلغ التعويض%20ل واحد من األب واألم لك

بمفهوم الضمان "  آخرين تحت الكفالة اباإلضافة إلى األشخاص المذكورين سابقا أشخاص
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كما لو كان لزوج الضحية يتامى تحت كفالته حيث يستفيد كل واحد منهم ، 616"االجتماعي

  . من شطر التعويض%10بنسبة 

بناء على تلك النسب الممنوحة لذوي الحقوق من وفاة الضحية في حادث المرور  و  

حيث يحصل كل مستفيد من المذكورين أعاله وذلك بضرب قيمة النقطة المقابلة لألجر أو 

ستفيد من مالدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث فيحصل على الرأسمال التأسيسي لكل 

ال يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي المدفوع لذوي هؤالء المذكورين، غير أنه 

وإال ) 100(الحقوق قيمة النقطة المطابقة لألجر أو الدخل المهني للضحية المضروب في مائة

يمكن في أي  كما ال .كانت الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي

الحقوق األجر أو الدخل المهني للضحية أو حال من األحوال تجاوز القيمة الممنوحة لذوي 

ذوي حقوقها وهذا عند تاريخ الحادث، إال إذا ارتفع األجر األدنى الوطني المضمون طبقا 

  .617للقانون

وكذلك يكون عليه حساب التعويض في حالة وفاة ضحية بالغة بالنسبة لذوي حقوقه   

 في 88/31ل التابع لملحق قانون من بعده وهم المذكورين سابقا في المقطع السابع في الجدو

حالة ما إذا كان المتوفى البالغ يتقاضى على منصبه أو من مهنته راتبا أو دخال يفوق األجر 

األدنى الوطني المضمون بشرط أال يتجاوز ثماني مرات األجر األدنى الوطني المضمون 

  .618عند تاريخ الحادث

   ةحساب التعويض في حالة وفاة ضحية قاصرثاانيا ـ   
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 في مادته 02/12/2003 الصادر في 619 03/467ينص المرسوم الرئاسي رقم   

، و »يحدد األجر الوطني األدنى المضمون بعشر آالف دينار جزائري « األولى على أن

بناء  و. أعتقد أن هذا األجر الوطني أضحى غير كاف في ظل الظروف االقتصادية الحالية

 إثر حادث من حوادث المرور فإن التعويض 620رةعلى ذلك فإنه في حالة وفاة ضحية قاص

الذي يستحقه ذوي حقوقه يتم وفق ما نص عليه المشرع في المقطع الثامن من الجدول التابع 

بأن الولد القاصر المتوفى إثر حادث من حوادث " ، حيث ورد فيه 88/31لملحق قانون 

 لفائدة -) سنة18-13صر سنه الولد القاكان كأن ( المرور، وثبت أنه ال يمارس نشاطا مهنيا

كل من األب واألم أو لفائدة أحد الوالدين، أو لفائدة وليه كالجد، فإن التعويض عن ذلك يتم 

  : وفق ما حدده القانون في هذا المجال كما يلي

 سنوات فإن 6فإذا كان الولد القاصر المتوفى بسبب حوادث المرور ال يتعدى سنه  -1  

 لوليه في حالة عدم و أحدهما في حالة وفاة األب أو األم أو يكونالتعويض يقدر للوالدين أ

األدنى المضمون فإن التعويض يقدر بضعف المبلغ السنوي لألجر الوطني ، وجود األبوين

و األجر الوطني األدنى المضمون كما هو محدد بنص المرسوم الرئاسي ، عند تاريخ الحادث

وعليه يكون ضعف هذا المبلغ شهريا ، بعشرة آالف دينار جزائري، 03/467رقم 

وضعف المبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى المضمون هو ) ج.د20000(هو

، عند تاريخ الحادث على أال يشمل هذا التعويض على مصاريف 621ج.د240000.00

، يتعين على المؤمن أو 88/31 من قانون رقم 17الجنازة، إذ عالوة على ذلك وطبقا للمادة 

اص بالتعويضات حسب الحالة أن يدفع أو يسدد للضحية أو ذوي حقوقها، الصندوق الخ

والحالة في هذا المقام هي تسديد مصاريف الجنازة إلى ذوي الحقوق وذوي الحقوق في هذا 

  .الشأن هما الوالدين أو أحدهما أو الولي في حالة عدم وجود الوالدين

                                                 
5� P&�s& ا[�a ا��� � ا[د�E ا�5*�5ن2003 د02�S5(P ا��5ا	h �ـ �v 1424ال 8 ا�x5رخ 	�03/467 ـ ا��G�5م ا��(��G ر3%  619*�P - ة&P�;ا� 

�a �5ء TC هLا ا��G�5م ا��(��G وGi� �5	� P&�s&ه� ���a  و%& أ���# 5a�{ ا��5اG�3 ا�� D��PL ا��9درة %T!S وا�G 2003 -� �D���5 � – 76ا��5G�� "&د 
� �Q ا��G�5م ر3%  �5�Giا��� � ا�5*�5ن و E90/46ا[د�
� ا��5اG�3 ا�� D��PL) ج.د1000( ا�Lي �&د� 
��dو.  

� %���ن ا�E!" 25O أن s87 � ا��5دة ����Gم "   �a�5C ت ا� $�ط�"��OC& اG�$�رة ����Cت ا�25O و �P&د ا[�a ا��� � ا[د�E ا�5*�5ن 	� %
b�j5s �jا[آ ��C�� �5ت ا��و ا�� 4 ���  .ا�5)��&

 �s{P ����ر s Eا��� � ا[د� �a]ا &P&�s & " E"ا�P و:  
  .ـ �G�s اa���Y�� ا��� �� ا�5);!�

  .ـ ا[ر%�م ا�i&�Gi�� �OG]ر اbQ�Giك
���Oا� �P�9د�%iا��� � ا�"ـ ا��4وف ا �a]ن ا~	 T�!" م ر%3 ، و�G�5ا� �	2 ) ج. د100000( و ه� 503/467*�5ن ا��ارد � �	آ�ف  ��d `Srأ

�� و ار�Dsع �)��ى ا�O5�$� و bd ������Cء ا[�OGر�Oا� �P�9د�%iا��4وف ا.  
620 �r: ـ ا����5�
 ا����� ا %& P\�ن Lه �	: ��3 ا��5P&" Eب أو��C ��� �3 و  و%& P\�ن "&3P ا��5��: و� �)� ��  3P&" T G V!SP13 � G ا��5��: ه� 

� V!C  ق م ج �OP �5 � أن ا42/2ا��5دة �� ا��v& �)� ا��5دة  G 19 � إ��P�d E 55�13�: ه� G ق م ج 40/2  و ه�   
� E!" T أن 621 ����jة ا���Dا� �	 T�رة إ��vYا hC�(ا�;&ول ا� �� }C�(ا� }��S��� �LQا ا�����ن«  ـ P � ا��5s ا�55 �ح }P3 ا�����s د�OP �a]ع ا�Dsرi 

  .»ا[د�E ا�5*�5ن 
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 سنوات وإلى 6لمرور فوق سن  أما إذا كان الولد القاصر المتوفى بسبب حادث ا-2  

من القانون المدني الجزائري فإن  40  سنة وهي بلوغ الولد سن الرشد طبقا للمادة19غاية 

كله ألحدهما إذا كان مقدرا قانونيا لوالديه معا بالتساوي، أو يكون التعويض  يكون التعويض

ن الولد القاصر المتوفى  قبل وقوع الحادث، أو يكون التعويض كله لوليه إذا كاياأحدهما متوف

  .يتيم الوالدين

وقد قدر المشرع مبلغ التعويض لذوي حقوق الولد القاصر المتوفى والمذكورين بحكم   

بثالثة أضعاف المبلغ السنوي لألجر الوطني )  الولي-الوالدين(القانون على سبيل الحصر

  .األدنى المضمون عند تاريخ الحادث

كما سبق بيان ذلك فإن ) ج.د10000.00( المضمون هوفإذا كان األجر الوطني األدنى  

وثالثة أضعاف المبلغ السنوي لألجر الوطني ) ج.د30000.00(ثالثة أضعاف هذا المبلغ هو

أي ثالثمائة ألف دينار جزائري عند تاريخ الحادث، ) ج.د30000.00(األدنى المضمون هو

 من قانون 17ورد في المادة على أال يشمل هذا التعويض على مصاريف الجنازة طبقا لما 

  . األنفة الذكر88/31رقم 

  

  المبحث الثاني
  أساس حساب التعويض عن األضرار المعنوية 

الضرر المعنوي الذي قد يلحق بالمصاب من حوادث السيارات، نتيجة تعرض جسمه   

إلصابات بليغة، أو تشوهات جسمية، وما قد يترتب عن تلك األضرار من أآلم جسدية حادة، 

اإلضافة إلى اآلالم النفسية األكثر حدة على الجانب النفسي قد تؤدي بالمضرور منها إلى ب

 ،ينجم عن ذلك من تعرض جسمه إلى أمراض عضوية أخرىقد االنعزال واالنطواء، وما 

 أو تشله بصفة نهائية وهذا ،أو إلى حدوث نوبات عصبية تشل تفكيره من حين آلخر

ة األخرى التي قد يتعرض لها المصاب بضرر نتيجة حوادث باإلضافة إلى األضرار النفسي

 وهي اآلالم التي تصيب العاطفة والشعور والحنان وفقد متاع لذة الحياة الدنيا، ،السيارات

وغير ذلك من بهرجة الحياة، وكل تلك األضرار المعنوية التي يتعرض لها المصاب من 



 293 

 معنوية بليغة، ا ما تسبب له أضرارحوادث المرور ال تسبب للمضرور خسارة مالية بقدر

  .ال يحمد عقباهاقد وانهيار نفسي في بعض الحاالت 

وهذه األضرار المعنوية التي يتعرض لها المصاب من حوادث السيارات، غالبا ما   

تكون أثناء فترة العالج، أو بعد ذلك بصفة تبقى مرسومة آثارها و محفورة على بعض 

لتي تصيب الوجه، أو بعض األعضاء الحيوية والحساسة من األجزاء من جسمه كالتشوهات ا

... جسم المصاب، كما لو أصيب بحروق أو غيرها كبتر أحد أطرافه أو انتزاع أحد حواسه

وغير ذلك من األضرار البدنية التي تسبب للمصاب أضرارا معنوية بصفة عامة، فإذا هل 

السيارات تعويض مقدر ومحدد ذه األضرار المعنوية التي تلحق بالمصاب من حوادث له

  المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم؟حوادث مبلغ التعويضات الممنوحة لضحايا ل

  

  

  

  

  المطلب األول
  حساب التعويض عن الضرر المعنوي للمضرور 

  

 من القانون المدني وكذلك إلى 124-مكرر182  622 إلى مضمون الموادعند الرجوع   

 من قانون اإلجراءات الجزائية، وكذلك المادة 3/3 المادة  من قانون األسرة وكذلك05المادة 

 بفكرة التعويض عن األضرار األدبية خذ من قانون العمل نجد أن المشرع الجزائري قد أ8

الناجمة عن األضرار الجسمانية بصورة عامة ومن باب أولى األضرار المعنوية الناجمة عن 

يما في المقطع الخامس من الملحق بقانون األضرار البدنية بسبب حوادث السيارات، والس

                                                 
  : ـ  ا��5اد  622

��T  أ�Pّ آ�ن، TS\s�P ا�آ 2	2O " 10- 05ا�����ن ر%3 : "ج .م. ق124ـ �C ��$zP�O���C T[و&� �	 �SSG آ�ن ��  ". �o �S$Pرا �!��� P!:م 
� ا�*�ر ا�O5 �ي آ2 �)�س �P����C [و ا " 10- 05 ا�����ن ر3%  "�\�ر182ـ " zP�O�25 ا�$P �O5(ف أو ا��$�   

� %���ن ا[�Gة 5/2ـ ا��5دة �  "zP�O���C T� 3\ز ا���a ��	��  ".إذا �s�s ا�O&ول "� ا����o �Sر ��دي أو �O �ي [�& ا�
�� د"  %���ن ا�aYاءات ا�;:ا(�� 3/3ـ ا��5دة  ��Cأو أد ����5ja أو �Pد��� 2S�s د"�ى ا�x(5و��� ا�5&��� "� آ�	� أوTa ا�*�ر �Gاء آ��# " �5a��  #�ا

  ".ا��%�({ ���oع ا�&"�ى ا�;:ا(��
� %���ن ا�s08 25O � ا��5دة �  " E!" T!5� و������ آ2 أv\�ل اYه��� و ا��Lف و ا��P&Q& و ا�*�� و � T!5" �G�5ر��2 أ] �ء �Oا� �P�5� 3 ا�����ن*P

P� O5و ا� �Pار ا��5د�o]ا �" zP�O�ا�  T� �5*P �5آ ، ��OS�{ و ا���ا��$�   TC h�!s ��ا�"  
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 المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي 88/31رقم 

  .حقوقهم المعنون بعنوان الضرر الجمالي، وضرر التألم والضرر المعنوي

 في جسمه وما يترتب المضرورلفظ الضرر المعنوي يشمل الضرر الذي يصيب  و  

لك من آالم جسدية وآالم نفسية وآالم تصيب العاطفة  والشعور والحنان، حيث أعتقد على ذ

أن المشرع الجزائري يقصد في المقطع الخامس من الجدول المشار إليه هذه المفاهيم المتعلقة 

  . مرتدا على ذوي حقوقه نفسيا مباشرا أو ضررا نفسياضررالباألضرار النفسية سواء كان 

    تعويض عن اآلالم الجسديةحساب ال أوال ـ  

لقد ذكر المشرع الجزائري عبارة ضرر التألم في الفقرة الثانية من المقطع الخامس   

 من  معينمن الجدول المشار إليه، ذكر عبارة التألم بصفة مطلقة ولم يحصرها في نوع

رة من صور التألم سواء كان تألما نفسيا أو تألما جسديا وما التألم بهذه الصورة إال صو

صور الضرر المعنوي الذي يصيب المضرور من حوادث السيارات، ويبدأ هذا التألم 

 ويستمر أثناء فترة ،الجسماني الناجم عن الضرر بسبب الحادث من يوم وقوع الحادث

غم من معالجتها وانتهاء فترة العالج لها كما سبق رالعالج، وقد تزول هذه اآلالم وقد تبقى بال

 ، وبين ضرر التألم الهام،ذا الشأن فرق المشرع بين ضرر التألم البسيطبيان ذلك، وفي ه

 ا، أو تألما بسيطاجسمانيعما إذا كان ضرر التألم البسيط وأعتقد أن هذا الفرق ينطبق أيضا 

ما إذا كان الضرر المتعلق بالتألم الهام جسمانيا أو تألما هاما نفسيا، وأعتقد أن كنفسيا، و

هو الذي يصيب جسم المصاب بسبب حوادث المرور من يوم وقوع ضرر التألم البسيط 

الحادث وحتى أثناء فترة العالج ولكنه يزول مع االنتهاء من فترة العالج أو خاللها وقد يدوم 

  .ولكنه تنتاب جسم المصاب لفترات قليلة وبآالم متوسطة

بب حوادث أما ضرر التألم الهام، فأعتقد أنه التألم الذي يصيب جسم المصاب بس  

 ويستمر طوال فترة العالج وحتى بعد االنتهاء من فترة ،المرور من يوم وقوع الحادث

 ويبقى من حين آلخر ينتاب جسم المصاب بفترات آالم متوسط أو حادة، وقد يسيطر ،العالج

وبذلك فإن حساب التعويض عن ضرر اآلالم  .هذا األلم على جسم المصاب بصفة دائمة

  .يختلف عن حساب التعويض عن ضرر اآلالم الجسمية الهامةالجسمية البسيطة 

   األلم البسيطحساب التعويض عن  ـ 1  
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ينص المشرع في المقطع الخامس السابق اإلشارة إليه والسيما في المادة الثانية الفقرة   

األولى منه على أن حساب التعويض عن ضرر التألم المتوسط يتم وفق ضعف قيمة األجر 

طني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث، واألجر الشهري الوطني األدنى الشهري الو

 السابق بعشرة آالف دينار جزائري 09/467المضمون قد حدده المرسوم الرئاسي رقم 

شهريا ابتداء من يوم وقوع حادث السيارة الضار الناتجة عن هذه اآلالم الجسدية المتوسطة، 

طبية يحدد فيها الطبيب الشرعي المتخصص هذه اآلالم غير أن ذلك ال يتم إال بموجب خبرة 

 ،ويبين مداها والمدة التي استغرقتها هذه اآلالم حتى يمكن حساب التعويض للمضرور بسببها

  :وعليه

 6فإذا كانت اآلالم الجسدية المتوسطة قد حددها الطبيب الشرعي المتخصص بفترة   

  )2×10000(           : آلتيأشهر مثال فيمكن حساب التعويض طبقا للقانون كا

  ج.د120000.00 = )6( ×

    الهاماأللمحساب التعويض  ـ 2  

  

نص عنها المشرع في المقطع الخامس المذكور أعاله في المادة الثانية والسيما في   

 يتم وفق أربع مرات قيمة ،الفقرة الثانية على أن حساب التعويض عن ضرر التألم الهام

دنى المضمون عند تاريخ الحادث، الذي حدد وفق المرسوم األجر الشهري الوطني األ

الرئاسي المشار إليه آنفا، وال يتم ذلك إال من خالل خبرة طبية متخصصة يبين فيها الطبيب 

المداوي درجة ضرر التألم الهام وبالتالي يتم حساب تعويض المضرور بسببها وفق ما سبق 

  ." بيانه

     النفسيةحساب التعويض عن اآلالمثانيا ـ   

ذكر المشرع عبارة ضرر التألم ولم يشأ أن يحدد نوع هذا التألم والمعروف عن التألم   

 ضرر التألم ،أنه قد يكون تألما عضويا أو تألما نفسيا وعليه فإن ضرر التألم تشمل النوعين

 كما سبق وأعتقد كذلك أن المشرع حين فرق بين ضرر التألم ،العضوي والتألم النفسي

 وضرر التألم الهام في حساب تعويض المضرور عن اآلالم الجسمانية، كذلك فرق ،سطالمتو

، أو كان األلم ابين حساب تعويض المضرور نفسيا سواء كان ضرر األلم النفسي متوسط



 296 

ا المتوسط والهام قد يشمل اآلالم النفسية ليه فإن ضرر التألم النفسي بشقيه وع،النفسي هاما

ألعضاء البدنية من جسم المصاب، أو اآلالم النفسية التي تلحق الناجمة عن بتر أحد ا

بالمصاب وتسبب له الحرمان  من متع الحياة وزهوها، وقد تشمل حتى اآلالم النفسية التي 

تصيب المضرور بسبب الحادث الضار في العاطفة والشعور والحنان، ولحساب التعويض 

ة سواء كان ضرر التألم النفسي متوسطا أو عن هذه األضرار المسببة لمختلف اآلالم النفسي

 ، يعين درجة هذا التألم إن كان متوسطا أو هامااهاما، حيث يجب أن يحدد ذلك طبيبا مختص

وعليه يتم حسب ما يستشف من الجدول المحدد لمبلغ التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث 

  .منهالمرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم، والسيما في المقطع الخامس 

حيث يرى المشرع في الفقرة األولى من المادة الثانية بأنه يتم حساب التعويض عن    

األدنى المضمون عند تاريخ ضرر التألم المتوسط بضعف قيمة األجر الشهري الوطني 

  .الحادث

وبين المشرع أيضا في الفقرة الثانية من المادة الثانية من المقطع الخامس التابع لجدول       

عويضات، بأنه يتم حساب التعويض عن ضرر التألم الهام بأربع مرات قيمة األجر الت

  .الشهري الوطني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث

  حساب التعويض عن الضرر الجماليثالثا ـ   

الضرر الجمالي هو صورة من صور التألم النفسي ويختلف أثره سواء من حيث   

حيث موضع التشوه وتأثيره على نفسية المصاب، فكلما جنس المضرور وسنه ومهنته أو من 

كان التشوه ظاهرا كلما كان اإلحساس باأللم أفضع خاصة على الوجه وبصفة أخص إذا كان 

 وكذلك يجب مراعاة ذلك وغيره في مدى تقدير التعويض للمضرور في هذا ،الجنس امرأة

  .الشأن

 ما يمكن إصالحه جماليا وال شك أن إصالح هذه األضرار أصبح ممكنا إلصالح  

بصفة نسبية، وهذا بواسطة العمليات الجراحية التي يخضع لها المشوه جماليا من خالل 

 وخاصة المادة ،وقد نص المشرع الجزائري في المقطع الخامس اآلنف الذكر .طبيب مختص

األولى منه على حساب التعويض عن الضرر الجمالي الذي يقدر على حساب ما صرفه 

 من مبالغ ومصاريف العمليات الجراحية الذي رمم الطبيب المختص من خاللها مكان المشوه
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تشوه المصاب، وبالتالي تسدد مبلغ العمليات الجراحية إلى المتضرر جماليا إذا كان قد دفع 

هذه المبالغ إلى الطبيب الذي أجرى العمليات الجراحية على شرط تقديم الوثائق الطبية 

  . ذلكالثبوتية التي تثبت

كما يمكن أن تسدد هذه المبالغ جراء عملية تجميل المكان المشوه للمضرور جماليا   

 وبالطبع يجب تقديم الوثائق التي ،إلى الطبيب المختص بذلك مباشرة من لدن شركة التأمين

شركة حتى يتم تسديد مصاريف العملية التثبت ذلك وتثبت إجراء العملية الجراحية إلى 

  .الجراحية

   لب الثانيالمط
 المرتد على ذوي حقوق الضحية  حساب التعويض عن الضرر المعنوي

 

سبق بيان حساب التعويض بالنسبة للضحية المتوفى بسبب حوادث المرور سواء   

كانت الضحية المتوفية بالغة أو قاصرة وهذا في كل من المقطعين السادس والثامن من 

  .الجدول المذكور

وي في حالة وفاة ضحية بالغة أو قاصرة حساب فهل يطبق عن الضرر المعن  

التعويض مثلما طبق على الحاالت في المقطع السادس والثامن، خاصة فيما يتعلق بنسب 

  حساب التعويض على األشخاص المذكورين على سبيل الحصر؟

لم يشأ المشرع الجزائري كما سبق إلى ذلك أن يجعل من مبلغ التعويض جراء وفاة   

 أن يكون من ضمن التركة وبالتالي يقسم حسب نصيب كل ،دث المرورالمصاب من حوا

وارث، إنما قصر ذلك على أشخاص وذكرهم على سبيل الحصر في كل من المقطع السادس 

والمقطع الثامن من الجدول المذكور، وبين نسب مبلغ التعويض لكل واحد منهم خاصة في 

  .المقطع السادس

ى تطبيق ذلك على أساس حساب التعويض عن وعليه أرى حسب رأيي من باب أول  

الضرر المعنوي المرتد على ذوي حقوق الضحية المتوفى بسبب حوادث السيارات، خاصة 

وأن المشرع قد ذكر في المقطع الخامس من الجدول المذكور في المادة الثالثة منه نفس 

اآلخرون األشخاص المذكورين في المقطع السادس على سبيل الحصر، ماعدا األشخاص 
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وكذا اليتامى، حيث ال يشملهم التعويض عن الضرر المعنوي المرتد، إنما  تحت الكفالة

وبالتالي  .يشملهم التعويض عن الضرر المادي المرتد بسبب فقد عائلهم الذي كان ينفق عليهم

يمكن التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة سواء كانت الضحية المتوفية بسبب 

بالغا أو قاصرا فاألمر سواء، غير أن المتوفى القاصر ال يتصور أن يكون حوادث المرور 

 أو أحدهما، أو يكون له وليا في -  أم- أب-والدين( له زوجا في الغالب أو أبناء، إنما له

حالة عدم وجود الوالدين، وأن التعويض عن الضرر المعنوي بالتالي يكون في هذه الحالة 

  . يكون للولي كما سبق بيان ذلك في المقطع الثامنإلى الوالدين أو ألحدهما أو

ويكون التعويض عن الضرر المعنوي المرتد إلى األشخاص المذكورين في المادة   

الثالثة المذكورة آنفا حسب رأيي وفقا للنسب المذكورة في المقطع السادس من الجدول المعدل 

 من حساب مبلغ %30  فيكون للزوج أو الزوجة نسبة88/31بموجب ملحق قانون رقم 

بناء سواء كان األ وألي واحد من ،التعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابه أو أصابها

قاصرا تحت الكفالة أو بالغا يستطيع التكفل بإعالة نفسه أو ذويه، يكون ألي واحد من هؤالء 

 لكل واحد منهم %10عما أصابهم من ضرر معنوي نتيجة وفاة والدهم أو والدتهم نسبة 

ذكرا كان أو أنثى، إذ الولد الوارد في المادة الثالثة المذكورة يشمل معناه الذكر واألنثى، وإذ 

في المادة الثالثة أيضا لم يحصر المشرع التعويض في الضرر المعنوي على األبناء القصر 

تحت الكفالة فقط مثلما ورد في المقطع السادس، حيث وردت عبارة األوالد مطلقا، ومن ثم 

 الضرر المعنوي الذي يتعرض له الشخص ال يمس الذمة المالية له بقدر ما يمس فإن

مشاعره وعواطفه وأحاسيسه، فيصيبه األسى واأللم والحزن على فقدان عزيز عليه في هذا 

الشأن، وتلك العواطف والمشاعر واألحاسيس وفقدان الحنان ال تمس القاصر فقط أو البالغ 

  .اصر معا أو تمس أحدهما دون اآلخرفقط بل قد تمس البالغ والق

 أن أولى الناس بهذا التعويض هم األقرب إليه في أىر غير أن المشرع الجزائري قد  

النسب وهم على سبيل الحصر ممثال في الزوج أو الزوجة، واألوالد، والوالدين، وللوالدين 

هما، و  لكل واحد من%10من حساب مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي المرتد نسبة 

هذا باإلضافة إلى ما ينتقل  . لكل واحد منهما في حالة عدم ترك الضحية زوج وولد20%

إلى هؤالء األشخاص المذكورين من ميراث حسب نصيب كل وارث منهم طبقا لقواعد 

اإلرث المقررة في الكتاب الكريم، وهذا ال عالقة له بالتعويض عن الضرر المعنوي المرتد، 
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دي المرتد، فهذان الضرران يدخالن ضمن التعويض المترتب عن وال عن الضرر الما

 سواء كانت جسمانية أو معنوية مباشرة أو مرتدة، ،األضرار الناجمة عن حوادث السيارات

ومن ثم فال يدخالن ضمن أصول التركة وانتقالها إلى الورثة سواء كانت الوفاة بسبب 

ثم أن الضرر  . المتوفى بالغا أم قاصراحوادث المرور أو كانت الوفاة طبيعية وسواء كان

 في حدود ثالثة الجزائري التعويض عنه وحدد مبلغهالمعنوي المرتد قد حدد المشرع 

يقسم فيما بين أضعاف قيمة األجر الشهري الوطني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث، و 

الثامن، وفقا للنسب األشخاص المذكورين في المادة الثالثة من المقطع الخامس، أو المقطع 

الواردة في المقطع السادس حسب رأيي، وإال كان للقاضي تقدير نسبة التعويض عن الضرر 

المعنوي المرتد حسب درجة الضرر المعنوي المرتد بالنسبة ألي من هؤالء المذكورين على 

  .سبيل الحصر في المادة الثالثة آنفا

 حساب التعويض عنها سواء كانت ضرار التي يغطيها المؤمن، وتلك هيتلك هي األ  

 ترتبت عما لحق ماليةأضرارا جسمانية مباشرة بمختلف درجاتها، أو كانت أضرارا 

... المضرور من خسارة وما فاته من كسب باإلضافة إلى المصاريف الطبية والصيدالنية

كما يمكن التعويض عن األضرار التي لحقت بالمضرور من جراء تفويت الفرصة، أو 

ار المعنوية التي لحقت به، أو كانت األضرار أضرارا مادية أو معنوية لحقت بذوي األضر

لمتضررين  على حوادث السيارات وتشمل جميع ااإللزاميكل ذلك يغطيها التأمين ... حقوقه

  .74/15رقم   من األمر8وفقا للمادة 

من  أن بعض المتضررين من حوادث السيارات قد أوكل المشرع التعويض لهم إال  

 من 24وهذا وفقا للمادة ) صندوق ضمان السيارات(قبل الصندوق الخاص بالتعويضات، أو

   16/02/1980 المؤرخ في 80/37 وكذا المرسوم رقم 74/15 رقم األمر

غير أن المشرع من جهة أخرى قد أسقط حق بعض المتضررين من التعويض بسبب   

 وكذلك المرسوم رقم 74/15م  من األمر رق15-14-13حوادث السيارات وفقا للمواد 

 في الباب الثاني منه، حيث أن 5-4-3 والسيما المواد 16/02/1980 المؤرخ في 80/34

شركة التأمين تعفى من ضمان التعويض عن تلك األضرار المنسوبة لبعض المتضررين من 

حوادث السيارات، كما أن المشرع قد أسقط الحق في التعويض عن بعض المتضررين من 
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 نفس األشخاص في الغالب وهم 80/37 والسيما في المرسوم رقم ،ث السياراتحواد

 ).80/37 من المرسوم 7-6المواد  (80/34المذكورين في المرسوم رقم 

وعليه أتعرض إلى الصندوق الخاص بالتعويضات وطريقة التعويض فيه للمصاب من   

ض بالنسبة للمتضرر حوادث السيارات ثم إلى سقوط الحق في ضمان االلتزام بالتعوي

المتسبب في حادث تدخل السيارة الضار به في كل من شركة التأمين، وكذلك الصندوق 

الخاص بالتعويضات، وأخيرا أتطرق إلى رجوع كل من المؤمن أو شركة التأمين وكذلك 

  .ول عن الحادثؤص بالتعويضات على المؤمن له المسالصندوق الخا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 301 

  الفصل الثالث

  ى تعويض المضرور من طرف صندوق ضمان السياراتمد

في حالة رفض شركة «  التي تنص على أنه74/15 من األمر رقم 9من خالل المادة   

التأمين دفع أي تعويض بسبب عدم الضمان أو سقوط الحق بالضمان واللذين سيوضحان 

لشروط بموجب مرسوم، فإن الصندوق الخاص للتعويض يتحمل مبلغ هذه األضرار ضمن ا

  .623»المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا األمر

 والمتضمن للصندوق الخاص 74/15وبالرجوع إلى الباب الثالث من األمر رقم   

 والمتضمن 2004 أبريل 5 المؤرخ في 4/103 وكذا المرسوم التنفيذي رقم ،بالتعويضات

 المذكور األمر  من24لمادة و بالرجوع أيضا إلى ا، 624إنشاء صندوق ضمان السيارات

نجدها تحدد األهداف المنوطة بالصندوق الخاص بالتعويضات في تحمله لكل هذه التعويضات 

، أو يتحمل جزء فقط من التعويض 625ذوي حقوقهملالمقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو 

 وهذا عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب عليها حق في التعويض، مسببة من ،الكلي

 عن األضرار بقي مجهوال أو سقط حقه في المسؤولرية ذات محرك ويكون مركبات ب

الضمان وقت الحادث أو كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له أو ظهر أنه غير 

  .626مقتدر كليا أو جزئيا

                                                 
آ�ن « ، ��� ورد 	� ا���ار أ���Dr 71T - 51 �$�ة ا��*�ة "&د 111699 �!^ ر%3 09/11/1994 %�ار C��ر�P  ا��5\�5 ا�O!�� : ـ ا���	� ا�5&��� 623

��� ا�Lي آ�ن �Gري ا��OD5ل و%# و%�ع ا���دث، وذ�P E�� 6�}آ&وا ����ا C��!�2 "�& ا��}��P ع أن�o�5ة ا��*% E!" ��O�P�	�O���ر ا��� آ�ن  n]ا 
���bار ا��o]�5ن اo 3P&��C &%�O�ا� �a�5C ت� ��{�!� �P�)ى ا��:ام ا�$�آ� ا�;:ا&�� �T، و�x5ا� �Q�!" ��.»%& أ  

5� إ�$�ء r &وق �5oن ا�)��رات و�P&د %����T 2004 أ2P�C 15 ا��5ا	h �ـ �Dr 1425 "�م 15 �xرخ 	� 103- 04 ـ ���Gم D s�Lي ر3%  624*�P 
G 2004 � - 21 ا�;�P&ة ا��5G�� "&د - �G�Gا[  

� ا[�� 70 ـ أ�$� هLا ا�9 &وق �a�5C ا��5دة  625� وا�5�*5� %���ن 1969 د�S5(P 31 ا��5ا	h �ـ �v 1389ال "�م 22 ا�x5رخ 	� 69 -107 
  .1970ا���5�� 

 �Pر��C ا��9درة ��5Gة ا��&P�;1807.  ص110 "&د 31/12/1969  ا�  
� ا[�� ر%3 30 ا��5دة � �ـ ـ  626� 74/15Tأ� E!" � s   » 2 ا�9 &وقn&s ��
 ا���ادث ا�;)��5�� أو ذوي ���%3Q ا�D�Giدة Lه �P��o E!" ��O�P

 �!P ��  :ا���ص P�O���C*�ت أن SjP��ا 
�{ ا�;:ا(� ا�Dsق  #��Cأن أ �Q� hSG دو�� ��( a �� 3Q�{C ا�;:ا(� أو �	 }�P 3Q���!� 2j5��Cـ a 3Q�{C:ا(��Pن أو C}ن ��2 إ%��O5!�.  

� �Qa أ�nى� 2�5� ا�$�وط ا��5&دة 	� هLا ا[��، و �D\P i أن zP�O���C h� T " �s��P ا�\�o ،zP�O�ا� �	3 ��� Q� ` 5P ن ا���دث{C ـ..  
*P i ت�*P�O���C ن ا�9 &وق ا���ص~	 ،T(D� ا ا���دثLان ه� OC �):a zP�O�C �S���� �!*���P أو ذوي ���%3Q ا�5\�5� إzP�O���C i و إذا أ

  .ا��\5�!�
 ،T��5o ��G أو ،T� ��x� ��d و �	و�O��;i�Q أو إذا آ�ن  ��C ا���دث �S(� ��Qت "&م ��&رTs ا���5�� آ!�� أو ):a�� OC& ا�����95 أو T�{Cــ C}ن 

� ا�*�ر" zP�O�ا� }	&C T�!" 3\ا�� �  ."!E إ]� �\3 ا��*�ء و ا�5*�5
zP�O���C �P&5رة ا�&��� ��C&	{ و ا��S�5ع ���C	z، و ]S# "&م P&5!� Ta�5ر ا���nYا ����ر C&ون  �S( ��C �!9 &وق ا���ص P�O���C*�ت nYء ا��C أو

� �sر�P ا��!S���V�bn �;ل���Qv �!Q وا�&  ."  
74/15� ا[�� ر3%  �30ـ  و "!�T  	~ن r &وق �5oن ا�)��رات P i��25 ا��P�O*�ت "� ا[�oار ا�;)��5�� إiّ إذا �sا	�ت �vوط ا��5دة .  

 �Pر��C ��!Oا��5\�5 ا� z� ر%3 02/07/1999ـ %�ار ا� ^!���!�ف، ص 197316،  �*�!C ذ��G]ا ،hC�(ا� }a�535، ا�.  
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وهذا ما يجب على الصندوق الخاص بالتعويض االلتزام به إزاء المصابين مهما كان   

 الذي يؤكد في مادته 627 80/37 لما ورد في المرسوم رقم نوع الضرر أو درجته وفقا

األولى على ما ورد آنفا من أن الصندوق الخاص بالتعويض يكلف بدفع التعويضات إلى 

المصابين جسمانيا من حوادث المرور أو إلى ذوي حقوقهم في الحاالت المشار إليها في 

 من نفس 30ط الواردة في المادة ، و ال سيما الشرو74/15 وما يليها من األمر 24ادة الم

وبذلك يتحمل الصندوق الخاص بالتعويض، كل أو جزء من التعويضات المقررة . األمر

لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم دون الحاالت األخرى التي يغطيها التأمين 

ص  من األمر المذكور، والحاالت التي يغطيها الصندوق الخا8اإللزامي طبقا للمادة 

 والسيما 80/34 أعاله وكذلك المرسوم 24بالتعويضات هي التي وردت في كل من المادة 

  :المادة األولى منه وهي

  . عن األضرار بسبب السيارة بقي مجهوالالمسؤولإذا كان  -1  

 .628 في الضمان وقت وقوع الحادثالمسؤولإذا كان قد سقط حق  -2  

 .ف وال يغطي كل التعويض عن الضرر غير كاالمسؤولإذا كان ضمان  -3  

  . عن الضرر غير مؤمن على مركبتهالمسؤولإذا كان  -4  

 . عن الضرر غير مقتدر كليا أو جزئياالمسؤولإذا كان  -5  

 وبذلك يلتزم الصندوق الخاص بالتعويضات، غير أن التزامه ذلك يكون فقط مقتصرا   

واألضرار  .صيب السيارةعلى تعويض األضرار الجسمانية دون األضرار المادية التي ت

الجسمانية التي يمكن التعويض عنها من قبل الصندوق الخاص بالتعويضات هي نفس 

األضرار التي سبق اإلشارة إليها وهي التي يتوالها الجدول المحدد للتعويضات الممنوحة 

  :لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم وهي

  .حالة العجز المؤقت عن العملـ   

 .حالة العجز الدائم الجزئي أو الكلي عن العملـ   

                                                 
�  1980	�Sا16�P ا��5ا	h �ـ 1400 رC�{ ا[ول 29 ا�x5رخ 	� 80/37 ـ ا��G�5م ر3%  627�sا��5د h�S�s وط�v �5*�P 32 -34 3%ر ��� ا[� 

�� ��&T!nو... 74/15C�*ة ا�:Qa]ت وا�*P�O���C ا�9 &وق ا���ص ��G &"ا��C ���!O�5ا� - �	 �nرx5ا� ��5Gة ا��&P�;د 19/02/1980 ا�&O8 ا� � G 
1980.  

� ا[�� رs29 3% � ا��5دة  ـ  628� 74/15�!P �� E!" #9� ��� ت ا�9 &وق��� ا��:ا� hا ا��Lه # j�Gا�*�5ن «  %& ا �	 hط ا����G ���� ا&"
Lا� �	 �Q�!" ى ا�5 �9ص�n]{ ا[��ال ا�5a �	 25��P ا�9 &وق أن E!" ��O�P ،3Q%��� أو ذوي �P��*ف ا��� �� TC ���5ا� ��dو ��x5ا� 
��jP ي

��آ�S وا�&ة أو أآ�j، 24ا��5دة  �� �SS(5وا� ��ا���  �oا[را �	 �O%!�5ور، وا��ا� ��ا���ادث ا�;)��5 �P��*� ت ا���5رة�*P�O�ا� ،
b"أ  ��	وذ�6 و
��� هLا ا[� Eا��5دة ا[و� �	ا��ارد  ^P�O�!�«.  
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 . الوفاةـ   

وكذلك تعويض المصاريف الطبية والصيدالنية وقيمة أجهزة التبديل، ومصاريف   

االستشفائي، وتعويض تفاوت الرواتب أو اإلرادات المهنية خالل مدة  اإلسعاف الطبي و

ال يتم لجنازة، غير أن ذلك العجز المؤقت، باإلضافة إلى مصاريف النقل ومصاريف ا

بناء على وثائق ثبوتية، باإلضافة إلى األضرار األخرى المرتدة على ذوي التعويض عنها إال 

 يشرع الصندوق الخاص بالتعويضات في  إذ. مادية أو معنويةاالحقوق سواء كانت أضرار

 ما عدا 24 دفع التعويض إلى المصاب أو ذوي حقوقه في إطار الحاالت الواردة في المادة

 والحاالت 74/15 من األمر رقم 29حالة سقوط الحق في الضمان المستثناة بموجب المادة 

دفع لها الصندوق التعويض مقابل األضرار التي لحقتهم في حالة ما إذا لم يؤد يالسابقة 

 ،629 أو هيئة مكلفة بدفعه، طبقا لألحكام القانونية والتنظيمية،التعويض لهم من قبل أي شخص

حساب التعويض عن العجز الذي يلحق بالمصاب من حوادث قد سبق بيان ذلك في كيفية و

ذلك بمناسبة التعويض عنها من طرف شركة التأمين، حيث ل المعدالسيارات وفق الجدول 

،  الجاري بها العمل، يتم تعويض المصاب أو ذوي حقوقه ةبنفس األحكام القانونية والتنظيمي

ة عجز المضرور ومدى دخله بشرط أال يقل عن الحد األدنى عتمد فيه على نسبحيث ي

المضمون لألجر الوطني أو الدخل المهني كأساس لحساب التعويض المستحق وفقا للمرسوم 

لهذا الفصل مبحثين المبحث األول ، و أتناول فيه ، وعليه أخصص 03/267الرئاسي رقم 

اني فأتناول فيه سقوط الحق في تعويض الصندوق للمضرور و إلتزاماته، أما المبحث الث

  . التعويض ومدى الرجوع على المسؤول فيما دفع من تعويض 

  

  المبحث األول
  تعويض المضرور من طرف الصندوق 

المصاب جسمانيا من حوادث المرور ال يخرج عن كونه قد أصيب بضرر جعله   

 يكون عجزا كليا أو أن العجز ، دائماعاجزا عجزا مؤقتا عن العمل أو عاجزا عجزا جزئيا
                                                 
� ا��G�5م رs4 3% � ا��5دة   ـ 629� 80/37Tأ� E!"  » ��S25 و�Oا� �QC ا�;�ري ��5�وا�� 4 ��\�م ا��������� ��	و T%��� �95ب أو ذوي!� zP�O�3 ا��P

�� ر3% ]�C h	�5ة ا���O(��74/15;&ول ا� �	رخ x5م "�م 6 ا����� "!E ا�)��رات G �P� P 1974 � 5 ا��5ا	h �ـ 1394 �� ا�C h!O�5~�:ا��� ا��}
� ا[�oار" zP�O��4م ا� Cو«.  
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ودائما، أو قد ينتج عن حادث تدخل السيارة وفاة الشخص، وما يتطلب ذلك كله من 

 السابقة الذكر وأتناول 74/15 من األمر 17وغيرها وفقا للمادة ... مصاريف للعالج والنقل

  :ذلك في المطلب الموالي

  المطلب األول
 ضمان التعويض في حالة العجز عن العمل أو الوفاة

  

   سبق معرفة األضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث السيارات، و ما يترتب عنها من  

أضرار مادية أو معنوية للمضرور، أو ما قد يترتب كذلك عنها من أضرار مادية أو معنوية 

  .مرتدة على ذوي حقوقه

    و األضرار المادية ال تخرج عن كون المضرور فيها يصاب بعجز مؤقت عن العمل أو 

عجزا قد يكون عجزا جزئيا دائما أو عجزا كليا دائما عن العمل أو قد ينتج عن الحادث وفاة 

فما أساس حساب التعويض عن كل ذلك فيما يخص التعويض عنها من قبل . المصاب

    صندوق ضما السيارات؟

    عن العملأساس حساب التعويض عن العجز أوال ـ

   ت عن العملقعن العجز المؤ  ـ1    

 نجدها تنص على أن 80/37الرجوع إلى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم  عند  

 يتم من قبل الصندوق الخاص ،طريقة حساب التعويض للمصاب أو ذوي حقوقه

 حيث يتم ذلك وفقا -بالتعويضات، والذي أصبح يسمى فيما بعد بصندوق ضمان السيارات

طبقا لجدول التسعيرة المرفق باألمر رقم لألحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل و

باإلضافة إلى   630، وحيث تم تعديل هذا الجدول88/31 المعدل والمتمم بقانون 74/15

  .03/267المرسوم الرئاسي رقم 

المعدل والمحدد للتعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور و بمراجعة الجدول   

قطع الثاني منه أساس حساب التعويض عن  نجده قد حدد في الم،الجسمانية أو ذوي حقوقهم

 من األجر أو الدخل المهني للضحية، والذي ال يجب %100العجز المؤقت عن العمل بنسبة 

، كما ال يجب أن يتجاوز 03/267طبقا للمرسوم الرئاسي رقم ) ج.د10000(أن يقل عن

                                                 
� %���ن ر%3 " 3"ا��5دة  ـ  630�88/31�Q�رة إ��vYا hC�(ا� .  
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على أن تكون كسقف أعلى ثماني مرات األجر الوطني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث، 

هذه األجور أو المداخيل التي يجب أخذها بعين االعتبار لحساب التعويضات من قبل صندوق 

  . صافية من الضرائب والتكاليف631ضمان السيارات

  عن العجز الجزئي الدائم أو العجز الكلي الدائم   ـ2  

ساب ينص المقطع الرابع من الملحق المحدد لجدول التعويضات المذكور إلى أن ح  

الجزئي أو الكلي يتم بحساب النقطة االستداللية وفق الجدول  التعويض عن العجز الدائم

 يتم تحديد ضوئهالمبين لذلك، فيحصل أوال على الرأسمال التأسيسي للضحية والذي على 

التعويضات المستحقة للضحية أو ذوي حقوقها، ثم تضرب قيمة النقطة المقابلة لمرتب 

  .632مهني في معدل العجز الدائم الجزئي أو الكليالضحية أو دخلها ال

   تدخل الصندوق في حالة وفاة الضحية ثانيا ـ  

يتكفل صندوق ضمان السيارات بدفع التعويض إلى ذوي حقوق المتوفى سواء كان   

 وهذا إذا لم يؤد التعويض لهم ، أو ضحية قاصرة، ضحية بالغة،الضحية من حوادث المرور

 وفقا للشروط ،ئة مكلفة بذلك وهي شركة التأمين في هذه األحوال أو هي،من قبل أي شخص

  : وعليه في حالة وفاة ضحية. 74/15 من األمر رقم24 نها في المادةعالمنصوص 

  ـ في حالة وفاة ضحية بالغة 1  

ذكر المشرع الجزائري ذوي الحقوق بالنسبة للمتوفى البالغ على سبيل الحصر، وذلك   

لملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور في المقطع السادس من ا

  : وذوي الحقوق المحددين بنسب معينة في هذا الشأن هم،الجسمانية أو ذوي حقوقهم

  .%30الزوج أو األزواج ويستفيد أي منهما بنسبة من التعويض قدرها المشرع  -أ  

 .%15كل واحد منهم بنسبة األبناء القصر الذين هم تحت الكفالة، حيث يستفيد  -ب  

 غير أنه في حالة عدم ترك %10بنسبة )  األم-األب(ولكل واحد من األبوين -ج  

 . لكل واحد منهما%20الضحية زوج وولد فإن أي من الوالدين يستفيد بنسبة 

                                                 
�، 2n&�s ه��� �r�n وه� ا�9 &وق ا���ص ����25 "�ء ا��zP�O ���9` ا�5�*� ـ  631��{s &�" د�aم و&" ���� �	 ����Pدر  %�ار - ر�r ـ %�ار

 ��!Oا��5\�5 ا� �" �Pر��C17/01/1997 3%ر ^!�� OG���Dr & - ، ا�Q�aiد ا��*�(�130299 C �5" ذ��G]50 ا.  
632  ��� ا���S5 ا[ول 	� ا�29D ا[ول �� ا��Sب ا����j و آ6�L 	� ا�5�!� ا[ول � ���j29 ا�Dا� �	ا[ول  ��S5ا� �� ���jا� �!� ـ أ�*� 	� ا�5

Sا� ���jب ا��.  
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فلكل ) مفهوم الضمان االجتماعي( أما األشخاص اآلخرون الذين هم تحت الكفالة -د  

فيد األوالد اليتامى بأقساط متساوية من شطر التعويض في حالة وقوع  ويست%10واحد منهم 

 .حادث بالنسبة لزوج الضحية

وبناء على تلك النسب الممنوحة لذوي الحقوق، حيث يستفيد كل من المذكورين أعاله،   

 ،من حساب ضرب قيمة النقطة المقابلة لألجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث

الرأسمال التأسيسي لكل مستفيد من هؤالء المذكورين، على سبيل الحصر، غير فيحصل على 

أنه ال يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي المدفوع لذوي الحقوق قيمة النقطة المطابقة 

، وإال كانت الحصة العائدة لكل )100( لألجر أو الدخل المهني للضحية المضروب في مائة

وع تخفيض نسبي، كما ال يمكن تجاوز القيمة الممنوحة لذوي فئة من ذوي الحقوق موض

 وهذا عند تاريخ الحادث، إال إذا ،الحقوق األجر أو الدخل المهني للضحية أو ذوي حقوقها

  .ارتفع األجر األدنى الوطني المضمون طبقا للقانون

  ضحية قاصرةفي حالة وفاة  ـ 2  

  يتكفل به، فإن التعويض المرورفي حالة وفاة ضحية قاصرة إثر حادث من حوادث   

 المشار إليها سابقا )24( الحاالت المنصوص عليها في المادة ضمان السيارات في صندوق

إلى ذوي حقوق الضحية القاصرة يتم وفق ما نص عليه المشرع في المقطع الثامن من 

ألب الجدول المذكور، وذكر المشرع ذوي الحقوق في هذا الشأن على سبيل الحصر، وهم ا

واألم أو أحد الوالدين ، أو وليه وعليه إذا كان القاصر المتوفى من حوادث المرور ال يتعدى 

سنوات فإن التعويض يقدر بضعف المبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى المضمون ) 6(سنه 

  .عند تاريخ الحادث

ت إلى سنوا) 6(أما إذا كان الولد القاصر المتوفى بسبب حادث المرور يتجاوز سنه   

سنة فإن التعويض قد قدره المشرع للوالدين أو أحدهما، أو للولي بثالث أضعاف ) 19(غاية 

  .المبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث

       تولي الصندوق التعويض عن األضرار المعنوية ثالثا ـ  

ة إليها والتي تحيلنا إلى  السابق اإلشار80/37طبقا للمادة الرابعة من المرسوم رقم   

 المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور أو ذوي 88/31الملحق بقانون 
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حقوقهم، والسيما منه فيما يتعلق باألضرار المعنوية، وخاصة المقطع الخامس منه، حيث 

ينص على كيفية حساب التعويض وتحديده فيما يتعلق بالضرر الجمالي، ضرر التألم 

 في التكفل بالتعويض فيما يخص سيانوالضرر المعنوي كما سبق اإلشارة إليه سابقا واألمر 

صندوق ضمان السيارات في دفع التعويض إلى  أو رار ما بين شركة التأمينـهذه األض

، وهذا في حالة ما إذا لم يؤد االمصاب أو ذوي حقوقه في إطار األحكام المشار إليها سابق

 ، من األمر المذكور من قبل أي شخص24ت المذكورة سابقا في المادة التعويض في الحاال

  .أو من قبل شركة التأمين ألسباب موضوعية وقانونية

وعليه فإن الصندوق المذكور يقوم بدفع التعويض المقرر والمحدد قانونا وفق الجدول   

عن األضرار  امن خالل المقطع الخامس من الملحق المبين لذلك سواء كان التعويض ناجم

الجسمانية التي تصيب الشخص بسبب حوادث السيارات أو عن األضرار المعنوية بصفة 

حكام الواردة في كيفية حساب التعويض بالنسبة لهذه األعامة، حيث تطبق عليها نفس 

األضرار ونسب التعويض عنها سواء بالنسبة للمضرور منها مباشرة أو لذوي حقوقه من 

  .لكبعده كما سبق بيان ذ

  لمطلب الثانيا
 وغيره ما بين صندوق ضمان السيارات االلتزامات

  

    يلتزم صندوق ضمان السيارات بتعويض المضرور أو ذوي حقوقه، إال أن للصندوق 

إلتزام على المؤمن و كذلك على المسؤول غير المؤمن، باإلضافة إلى إلتزام المضرور أو 

  .ذوي حقوقه إزاء الصندوق 

   الصندوق بضمان التعويض للمضرور أو ذوي حقوقهالتزامات ـأوال

يتحمل الصندوق المشار إليه كل ما يتعلق بمبالغ التعويض المحددة وفق الجدول على   

  هذاحسب األضرار المذكورة، حيث يتكفل بالتعويض عنها بصفة كلية، هذا إذا لم يؤد

شخاص، أما إذا سبق التعويض لألسباب السابقة من طرف شركة التأمين أو غيرها من األ

 أو هيئات مكلفة بذلك ،وأن المضرور قد دفع له مبلغ التعويض المحدد من قبل أشخاص
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مرور، فإنه ال يجوز له بحال من األحوال أن يقوم البسبب اإلصابة الجسمانية من حادث 

  .633بمطالبة الصندوق المشار إليه، ال المضرور وال ذوي حقوقه

ذوي حقوقه إمكانية المطالبة بالتعويض الجزئي، كما إذا غير أنه إذا كان للمصاب أو   

 عن الحادث ضمانه غير كاف وقت الحادث، لتغطية التعويض عن األضرار المسؤولكان 

لهذا المضرور أو ذاك وقت الحادث، إذ تتكفل شركة التأمين ما عدا في حدود . الجسمانية

ذه الحالة ال يجب على الصندوق دفع ففي ه.األضرار التي يمكن للتأمين اإللزامي أن يغطيها

التعويض كامال للمضرور، إنما عليه أن يتحمل الجزء الباقي من التعويض تكملة للجزء 

هذا وفقا للمادة الثانية من  و.  شركة التأمين عادةدفعه هيئة معينة وهياألول الذي تكفلت ب

  .74/15رقم  من األمر 30 والتي تحيلنا إلى المادة 80/37 رقم المرسوم

فكما يلتزم هذا األخير بدفع مبلغ التعويض المحدد وفق الجدول حسب األضرار   

ن من االنتفاع بمبلغ التعويض من ارة إلى كل من المتضررين المستثنيالناجمة عن فعل السي

 وهذا في حالة ما إذا أصيب المضرور 80/37 من المرسوم رقم 7قبل الصندوق وفق المادة 

 ، وعليه فال يجوز 634 % 66عالج والشفاء بعجز دائم جزئي يزيد على بعد االنتهاء من ال

 المذكورة وهذا 7االحتجاج على المضرور بما ورد من أحكام في الفقرات السابقة من المادة 

  قدتها حكمة المشرع الجزائري، كما أن حكمة المشرع الجزائريسانية ارتأالعتبارات إن

 المذكورة والتي تستثني أولئك األشخاص من 7في المادة ت أن هذه االستثناءات الواردة ارتأ

 بالنسبة %66التعويض، ال تسري على ذوي حقوقهم إن في حالة العجز الدائم الجزئي 

وكذلك . للمصاب ومن باب أولى في حالة وفاة األشخاص المذكورين في الفقرات السابقة

سبب المركبة غير المؤمن عليها يكون الشأن بالنسبة للسائق أو مالك المركبة المتضررين ب

 غير أن االعتبارات اإلنسانية التي يراها ، في ذلكالمسؤوليةإذا كان ألي منهما جزء من 

المشرع بالنسبة لهذه الفئة من المتضررين تفوق االعتبارات المالية، ومن ثم فإن المجتمع 

ة من قبلهم وهي يتكافل في التعويض عن األضرار بالنسبة لهؤالء عن األخطاء المرتكب

                                                 
� ا��G�5م ر%3 3ا��5دة  ـ  633� 80/37 »  zP�Os ��T ا[��vص أو ا�Q���ت "&%�� }	&C ،ت�*P�O���C م ا�9 &وق ا���ص:!P أي ��ل أن �	 �\5P i


 أي د"�ى ر�aع 	� هLا ا�$}ن &o }	�s ز أن�;P iو ،T%��� ا��95ب أو ذوي Eور، إ����)��OC h �ان إa �C�r)��5�� ���دث «  
� ا[�� ر%3 13ا��5دة  ـ  634� 74/15 »  zP�O�~ن ا�	، ��ا��5دة ا���� �	 �Q�ء ا�5$�ر إ���n]{ ا�5a �� ا�x(5و��� "�إذا �h)�G 25 ا��5آa �S:ء 

50ا�55 �ح ��S( C zD�P T ا���9 ا��O5د�� �!5)����� ا��� و%T�s�" E!" #O، إi 	� ���� ا�O;: ا�&ا(3 ا��O5دل �ـ  % هLا ا���D�z  	}آ�j، وP i)�ي 
  »"!E ذوي ���%T 	� ���� ا��	�ة 
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 309 

 من 7-6لمادتين ت االستثناءات الواردة في كل من اأخطاء غير تلك األخطاء التي برر

  .80/37المرسوم رقم 

 من المرسوم 8 من األمر المذكور، وكذلك المادة 13 ةوفي هذه الحالة وطبقا للماد  

الك المشار إليه آنفا بخفض التعويض الذي يخصص إلى كل من السائق المضرور أو م

ولية التي وضعت على عاتق أي من السائق أو مالك لمركبة بنسبة الجزء المعادل للمسؤا

 فأكثر، غير أن السائق أو قائد %50المركبة وهذا في حالة العجز الدائم الجزئي الذي يعادل 

المركبة إذا توفي بسبب حادث السيارة من جراء تلك األخطاء، فإن ذلك التخفيض ال يسري 

 المشرع سور والعتبارات إنسانية ارتآهاقوقه، وهذا جبرا لخاطر ذويه المكعلى ذوي ح

 ال )صندوق ضمان السيارات (غير أن الصندوق الخاص بالتعويضات. الجزائري مرة أخرى

  :يقوم بدفع التعويض ألي متضرر مما سبق إال ضمن التزامات مقابلة منها

  التزام شركة التأمين تجاه الصندوق ثانيا ـ  

 بدفع مبلغ التعويض المحدد ألي متضرر أو ذوي ضمان السياراتصندوق يقوم ال   

حقوقه مما سبق بيانهم، إال بإثارة المؤمن لالستثناءات التي تسقط الحق في الضمان طبقا 

 والتي سأتطرق إليهما بمناسبة االستثناءات 80/34للمادتين الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 

ق في الضمان، وعليه فإن على المؤمن وطبقا للمادة التاسعة من الواردة على سقوط الح

 أن يقدم تصريحا بذلك مقابل اإلشعار باالستالم إلى الصندوق المذكور، 80/37المرسوم رقم 

وفي نفس الوقت يجب عليه أن يعلم المصاب أو ذوي حقوقه مبينا له أو لهم أسباب سقوط 

   .حقه في ضمان التعويض

ذا لم يتفق الطرفان أيهما يكفل ضمان الحادث، فإن ألي من أولئك وفي حالة ما إ   

أن المعني ، أو كان الصندوق ثة سواء كان المصاب أو ذوي حقوقه، أو كان المؤمنالثال

  . فيه خالل مهلة ال تتجاوز الشهر ابتداء من تاريخ التسليمرفع األمر إلى وزارة المالية للبتي

  لمؤمن له تجاه الصندوقالتزام المسؤول غير ا ثالثا ـ  

 ،لكي يلتزم الصندوق بتعويض المصاب عن األضرار الناجمة عن حوادث السيارات  

وذلك في حالة ما إذا لم يؤد لهم التعويض من قبل شخص، أو هيئة مكلفة بدفعه طبقا لألحكام 

 مدة القانونية والتنظيمية، فإنه يجب على المدين بالتعويض إعالم الصندوق عن الحادث خالل
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شهر بموجب رسالة موصى عليها مع اإلشعار باالستالم يبلغ فيها الصندوق المذكور بكل 

ا تحديد ودفع  بين المدين والمضرور، الهدف منه أو مصالحة ما،مشروع اتفاق ودي

التعويضات المترتبة على من ارتكب الحادث الجسماني غير المؤمن له، والواقع من مركبة 

 من األمر رقم بفقرتيها سبق أن تعرضت إلى مفهومها المادة األولى واحدة أو عدة مركبات،

74/15.  

 أن يعلن موقفه من ذلك خالل مدة شهرين تبتدئ من و لصندوق ضمان السيارات  

تاريخ استالم التبليغ، وفي حالة رفض الصندوق لمشروع االتفاق الودي ما بين المدين أو 

  :إن لهذا األخير أو ذوي حقوقه الخيار بين أن  عن الحادث والمضرور أو ذويه، فالمسؤول

يرفع دعوى ضد الصندوق وهذا في حالة رغبة المضرور أو ذويه في االحتفاظ ـ 1  

بحقوقهم تجاه الصندوق، ومن ثم يرفع النزاع أمام المحكمة المختصة التي وقع في دائرة 

  .اختصاصها الحادث

النزاع أمام ته في عدم رفع أما إذا رأى المضرور أو ذويه من بعده مصلحـ 2  

 فيه نتيجة طول اإلجراءات وتعقيداتها وبالتالي فإن مصلحتهم تقتضي المحكمة المختصة للبت

 المسؤولاستالم مبلغ التعويض المحدد والمتفق عليه في وقت هم بحاجة إلى ذلك من المدين 

غير أن  .635يارالمتسبب في الحادث، فإذا ما قبلوا بذلك فإن التعويض يتم ضمن هذا الخ

للمضرور أو ذوي حقوقه إذا كان لهم من خيار فيجب قبل استعمال هذا الخيار إعالم 

  . أو ذاكالعزمالصندوق بهذا 

 التزام المضرور أو ذوي حقوقه تجاه الصندوق رابعاـ  

 يستفيد المصاب أو ذوي حقوقه بالتعويض من قبل الصندوق بسبب األضرار يلك  

 عن المسؤولن المركبات البرية ذات محرك، يشترط فيها أن الجسمانية الناجمة لهم م

سقط حقه في المسؤول عن األضرار قد أو أن . األضرار التي سببها الحادث بقي مجهوال

 عن الحادث غير كاف، أو كان غير مؤمن المسؤولالضمان وقت الحادث، أو كان ضمان 

" 24"مثلما سبق ذكرها في المادة  كان غير مقتدر بصفة كلية أو جزئية، المسؤولله، أو أن 

من األمر المذكور، وهذه الحاالت يلزم الصندوق المذكور بالتعويض عنها عدا حالة سقوط 

  .الحق في الضمان

                                                 
� ا��G�5م ر%3 10أ��4 ذ�6 �*�5ن ا��5دة  ـ  635��*�5ن ا��5دة 80/37  6�Lر%3 26، وآ ��� ا[� 74/15.  
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غير أن الصندوق باإلضافة إلى ما ورد سابقا في البحث ال يقوم بدفع التعويض إلى   

من " 30"حسب ما ورد في المادة المصاب أو ذويه من حوادث المرور إال إذا أثبتوا ما يلي 

  :األمر المذكور

أنهم جزائريون، بمعنى أن جنسيتهم جزائرية بحكم األصل أو بحكم التجنس، أو ـ 1  

أنهم أجانب يقع محل إقامتهم في الجزائر، أو أن هؤالء األجانب سبق لدولتهم أن أبرمت 

لمثل ما بين الدول ذات اتفاقية مع الدولة الجزائرية يخص هذا الشأن، حيث المعاملة با

  .السيادة

سبق بيان أن مجرد تدخل السيارة في الحادث ينتج عنه التعويض التلقائي ـ 2  

حادث السيارة ، ولذلك فإن من األمر المذكور" 8"المضمون عن األضرار بموجب المادة 

المذكور يضمن للمضرور أو ذوي حقوقه الحق في المطالبة بالتعويض إزاء الصندوق غير 

حيث « ن التعويض من قبل الصندوق قد يكون تعويضا كليا وقد يكون تعويضا جزئيا فقط أ

يتكفل الصندوق بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو 

 .74/15من األمر " 24"المادة » ...ذوي حقوقهم

جزئي فقط عن أما إذا تمكن المصاب أو ذوي حقوقه من أن يحصلوا على تعويض   

ل أشخاص أو هيئات معينة وهي في الغالب شركات التأمين، باألضرار التي أصابتهم من ق

  .636فإنه في مثل هذه الحالة على الصندوق أن يضمن ما عدا الجزء الباقي من التعويض

كما أن على المصاب أو ذوي حقوقه أن يثبتوا بأن سبب الحادث الضار بقي ـ 3  

يقة ال يستطيع أن يثبته المضرور المصاب الذي يكون حينها في حالة مجهوال، وهذا في الحق

 عن الحادث ألنه قد يكون في المسؤولصعبة ال يستطيع التثبت فيها أو التحقق من الشخص 

حالة إغماء أو في حالة غيبوبة نتيجة الحادث الضار، أو ينتج عن الحادث ذاته وفاة 

 وعليه فإن التحقق من ذلك .ا دائما إلى جوارهرطا أن يكونوالمصاب، كما أن ذويه ليس ش

يثبته التحقيق الذي يقوم به ضباط الشرطة، أو أعوانهم أو أعوان األمن العمومي أو كل 

 وهذا وفقا لما ورد سابقا في المرسوم رقم .هل بحكم القانون كالدرك الوطنيشخص آخر مؤ

  .4-3-2-1 والسيما في المواد 80/35

                                                 
� ا��G�5م ر%3 2ن �ا��5دs ـ  636�� ا[�� ا�L5آ�ر 30/2 ا��5دة - 80/37 � )74/15( 

��!Oـ %�ار ا��5\�5 ا� : �Pر��C02/03/1999 3%ر ^!���!�ف197316  �*�!C ذ��G]ا T�ر إ��vأ  -hC�(ا� }a�5ا�  - ��Dr 35  
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ول عن الحادث أيضا معروفا وغير مجهول إال أنه غير المسؤكما إذا كان الشخص   

 أو من ،مؤمن له، وهذا أيضا يمكن إثباته من خالل التحقيق الذي يقوم به المعنيين بذلك

 وكذا الشأن بالنسبة لسقوط 80/37من المرسوم " 9"خالل تدخل شركات التأمين وفق المادة 

من " 29"ض في هذه الحالة وفق المادة تعويالحق في الضمان، غير أن الصندوق ال يضمن ال

 عن دفع مبلغ التعويض إلى المصاب أو المسؤولويضمن عدم مقدرة . 74/15األمر رقم 

ذوي حقوقه، سواء كانت عدم مقدرته المالية كليا أو جزئيا، ويبرر ذلك أو يتحقق من خالل 

ن التعويض غير كاف إعالن أو تبليغ شركات التأمين إلى المصاب أو ذويه بأن مبلغ ضما

كليا أو جزئيا بمعنى أن التأمين ال يغطي األضرار من خالل دفعها للتعويض إما كليا أو 

 بدفع المسؤولجزئيا، كما يمكن إثبات ذلك من خالل األحكام القضائية المتضمنة الحكم على 

  .التعويض عن الضرر

  

ة إليه بالدفع غير أن وتثبت عدم مقدرة المدين بالتعويض أيضا من األخطار الموجه  

 وتبقى هذه األخطار الموجهة إليه ال تأتي بنتيجة تذكر ،المدين يقابلها بالرفض أو اإلهمال

ول عن التعويض في ذلك مدة شهر للوفاء بالتعويض تبتدئ ؤ وللمس،لتسديد مبلغ التعويض

 ،غ التعويضإال إذا كان معسرا فيتدخل صندوق ضمان السيارات لسداد مبل .من تاريخ التبليغ

 ألن .قتضي التدخل وتعويضهم عما أصابهم من أضرار، تألن مصلحة المضرور أو ذويه

 على أن يعود الصندوق على المدين 637ة وسعة من المالءالصندوق غالبا ما يكون في مال

  .638ض عن التعويالمسؤول

                                                 
� ا[�� ا�L5آ�رs31 � ا��5دة  ـ  637� ا�D5��ح 	� آ���Cت ا��:P � وه� �s302.029�& ا�5O!��ت ا���5�� �!9 &وق 	� آ���Cت ا��)�ب ا���ص ر3%«  

��  : s�!P� �ول 
  :	� �Cب ا�PYادات. 1

� ا�5)ـ ا[�sوى ا�x5د�� �x3Qاة �x5ا� ��d ،ا���ادث �" �� P�O���C*�ت) ب. (و��� P&5ا� ��� ) ج.(ا�V��S5 ا�9�5!� �إ�Pادات ا�V��S5 ا��5ا	�� 
:���C ا��)�ب ا�;�ري �	ا��5د"�  V��S5ا� �" T� �Ss��5ا(& ا��Dا�9 &وق وا�� P) .د (�	�oYت ا��اة 	� ���ق ا�;:اءات ا�C ��!O�5~�:ا��� � ا�x5دا���ا

� ا�)��رة��{s).وا��5&دة ) هـ ��� ا�Y:ا��� ا�5)��	�ة OC �ان ا��}� �x5ه�5 ا��(�2 % �V!S ا[%)�ط ا��9 ����ل ا��O& و�V!S ا���5C 3G 	� ذ�6 	� CY �
}Cو. (ا���ا (Lرات ا���ع ا�)�	 �	 �Qs�o�S�� �S( C ���ي T!��(s وذ�P&(s 6&ا �! ��Dت ا�%�S�� hs�" E!" ا�9 &وق ا���ص �)�"&ة �Gx)�ت ا��}
�� �ت) ز. (P�O���C*�ت{���C �9 �!9 &وق ا���ص�s أن �\5P ��ى ا��n]{ ا��5اد ا�5a. ات��Dا� �	 �Q�!" ز- د-  و- أ(إن ا�5)�ه�5ت ا�5 �9ص  - 

.»s\�ن ���oع ���Gم 9P&ر C �ء "!�P��s E وز�P ا���5�� ) هـ  
� ا[�� ر%3 �5�31دة s � ا ـ  638� 74/15 »  T��!� �" 3a� { ا�&"�ى وا�	ر �	 T�� �G�5ر� �" b*	 ،ت�*P�O���C ز �!9 &وق ا���ص�;P

� �S(C T ا���دث، أو ا�$��  zP�O���C ق ا�5&ا����� �	ولا������� x(5ل ا�&O5��C �C)��5ا(& ا��Dداء ا�{C ،zP�O���C �P&5ا� ����P أن ،���&� 
� ا�5" �5Gا�� L�D �ا� ���� �	 ،��n]ا اLه �S����� ذ�6 " b*	 T \5Pو ،�P&5ف ا��� ��� �sر�P د	{ ا��P�O*�ت ���P&(s �P&ه� �C �O%ة ا��ا&

.»ا�;�Sي، P&(�C& ا� ��Dت ا��*�(�� 	� �&ود �P i V!S�;�وز أ�^ دP �ر   
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 الممنوحة )صندوق ضمان السيارات (غير أن مهمة الصندوق الخاص بالتعويضات  

أنيطت أخيرا إلى صندوق  يا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم قد أوكلت ولضحا

 2004 أبريل 05 المؤرخ بتاريخ  04/103ضمان السيارات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 من القانون 117640تطبيقا ألحكام المادة « ، حيث نص المرسوم في مادته األولى بأنه639

 2002 ديسمبر سنة 24هـ الموافق لـ 1423ام  شوال ع20 المؤرخ في 11-02رقم 

صندوق ضمان "  تنشأ مؤسسة عمومية تسمى 2003والمتضمن قانون المالية لسنة 

وبذلك يقفل حساب التخصيص الخاص " الصندوق " وتدعى في صلب النص " السيارات

، ويحول رصيده في الحساب إلى الصندوق 641 )302.029 (بالصندوق الخاص بالتعويضات

 01/21 من القانون رقم 226 يدعى صندوق ضمان السيارات بموجب تعديل المادة الذي
، وبذلك أوكلت إلى هذا الصندوق نفس المهام التي كان يتكفل بها الصندوق الخاص 642

بالتعويضات، الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم ، حيث يالحظ أن 

ل على الصندوق الخاص بالتعويضات تعديال الهدف منه  أدخ103-04المرسوم التنفيذي رقم 

تنظيم هذا الصندوق حسب رأيي وجعله أكثر تدقيقا وتحكما وتخصصا في مسائل التعويض 

 من األمر المذكور عدا حالة سقوط الحق في الضمان، 24عن الحاالت المذكورة في المادة 

 والتي ازداد استفحالها وذلك بسبب األضرار الناجمة عن حوادث المرور الجسمانية،

فخصص لها هذا المرسوم صندوقا قائما بذاته ويتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، 

  ".صندوق ضمان السيارات" أطلق عليه رسميا اسم

 المسألة تنظيمية وتحكمية لهذه المؤسسة المكلفة بالتعويض عن األضرار فإذ أن  

 وبذلك أبقى المرسوم السابق الذكر في هذا المجال الناجمة عن حوادث السيارات ال غير،

على نفس األحكام الواردة فيما يخص االلتزامات ما بين الصندوق الخاص بضمان 

 103-04التعويضات وغيره مما سبق ذكرهم، وبذلك تحيلنا المادة الرابعة من المرسوم رقم 

                                                 
�xرخ 	� 103- 04���Gم D s�Lي ر%3  ـ  639 15 �Dr 1425 ـ� h	2 05 ا��5اP�C20045 أ*�P &;Pرات و���5ن ا�)o وق& r إ�$�ء � T����% د

�G�G]"&د - ا ��5Gة ا��&P�;21 ا� - � G 2004.  
� ا�����ن ر%3 9�117# ا��5دة  ـ  640�� ا�����ن رOs226 3%&ل أ�\�م ا��5دة «  "!E أن 02-11 � 22 ا��5ا	h �ـ �v 1422ال 07 ا�x5رخ 	� 01 -21 

�S5(P2001د ��ن ا���5���% �.»r &وق ا��zP�O ا���ص و��Pل رr�& هLا ا��)�ب:  و��35 و��sر آG2002�!P �5 �  وا�5*�5  
���Gم ر%18/1ا��5دة  ـ  641 �� 3 04 -103T�رة إ��vYا hC�(ا� .  

� ا�����ن ر%3 �117�� �9# ا��5دة  ـ  642�� ا�����ن رOs226 3%&ل ا��5دة «  "!E أن02 -11 ��ـ  ا��5ا	�v 1422 hال "�م 7 ا�x5رخ 	� 01 -21 
22 �S5(P) � 2001 د� ��ن ا���5���% �  )226( و��35 و��sر آP �5!� أي ا��5دة 2002 وا�5*�5

�� s226�!P � ا��5دة  E!" 2P&O�ا� &OC  » 3%ا���ص ر ��2 �)�ب ا���9D�P029 -302 Tي " �ا�Lا���ص"  ا� zP�O�وق ا�& r " &�rل ر��Pو
 E5(5ا�9 &وق ا� Eا ا��)�ب إ�L" ه���5ن ا�)o وق& r3" رات�ا�� 4 hP�� �" _Gx�G يLا�«.  

�� ر��s32 3%ل إ�Pادات و���Dت، r &وق ا��zP�O ا���ص، ا��5&دة �a�5C ا��5دة ]�C �55�5وا� ��&O574/15، ا� .... E!" ���وا�C h!O�5~�:ا��� ا��}
 
b"آ�ر أL5ا� zP�O��5ن ا�o وق& r Eار إ��o]ا �" zP�O��4م ا� Cرات و��5» ا�)Gة ا��&P�;"&د ا� ��86 � G 2002.  
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يتولى مهمة « السياراتإلى تلك األحكام بالنص عليها ضمنيا حين ترى بأن صندوق ضمان 

تحمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة إلى ضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي 

 المسؤولحقوقهم، التي تسبب في وقوعها عربات برية ذات محرك، وفي حالة ما إذا ظل 

عن األضرار مجهوال، أو مسقوطا عنه الضمان، أو كانت تغطيته غير كافية، أو غير مؤمن 

 24/2 في المادة الواردوهو نفس المعنى » ه غير قادر على الوفاء جزئيا أو كليا وتبين أن

 من نفس المرسوم رقم 19 السابق اإلشارة إليها وتؤكد ذلك المادة 74/15من األمر رقم 

ث التي الصندوق يتولى التعويضات والمصاريف المدفوعة في إطار الحواد«  بأن04-103

   .643»...تقع على عاتق الصندوق

، حيث تعدد 103-04 من المرسوم 18والحاصلة من اإليرادات والمتمثلة فيما ذكرته المادة 

  :موارد الصندوق مما يأتي

 الذي عنوانه الصندوق الخاص 302-029رصيد حساب التخصيص رقم ـ 1  

  .بالتعويضات

 .مساهمات المسئولين عن الحوادث غير المؤمنين عليهاـ 2  

 . على عاتق أصحاب التعويضاتالتحصيالت التي أجريتـ 3  

 . توظيف أموال الصندوق ـ حصائل4  

الزيادة الحاصلة على الغرامات المالية في إطار العقوبات النافذة على تأمين  ـ 5  

 .السيارات

 من أقساط التأمين الصافية من اإللغاءات %03مساهمات المؤمنين المحددة بـ ـ 6  

 .المقبوضة بعنوان تأمين السياراتوالرسوم بما في ذلك الضمانات الفرعية 

التي "  السيارات" مساهمات شركات التأمين بالتناسب مع المقبوضات في فرعـ 7  

 .تستغلها وفق حاجات الصندوق للنفقات الباقية التي تقع على عاتقه

 .التخصيصات المحتملة لميزانية الدولةـ 8  

هذا ما ورد مضمونه تقريبا كل الموارد األخرى التي يمكن أن تمنح للصندوق، وـ 9  

 إال في بعض التعديالت الطفيفة ممثلة في زيادة 74/15 من األمر رقم 32في نص المادة 
                                                 

� ا��G�5م ا�� D�Lي ر%3 19ا��5دة  ـ  643� 4/103 » �!P �� E!" ت ا�9 &وق��D� 25$s:  
� OC �ان ا��D!5ت -  أ��� ��Q إ��v Eآ�ت ا��} � ا��P�O*�ت وا��95رP^ ا�5&	�"� 	� إ��ر ا���ادث ا��� hs�" E!" }�s ا�9 &وق وا��P�O*�ت ا�55\

  ...وق ��)���ه�ا��� %& P) &ه� إ���Q ا�9 &

 و"T!5- ب���(sإدارة ا�9 &وق و ^P�9ر� .  

» ا��95رP^ ا�5&	�"� 	� إ��ر ا���Oن- ج  
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 من أقساط التأمين وأصبحت بموجب التعديل % 2مساهمات المؤمنين التي كانت محددة بـ 

 ، لكن ما مدى تدخل الصندوق الخاص بضمان السيارات في الدعوى القضائية ؟644 % 3

  لمطلب الثالثا
  في الدعوى القضائيةمدى تدخل الصندوق 

  

من خالل نص كل من المواد الواردة في شأن تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات   

 31أو صندوق ضمان السيارات فيما بعد فيما يخص الدعوى القضائية، والسيما منها المواد 

 16/3 وكذلك نص المادة 80/37 وما يليها من المرسوم رقم 11 والمادة 74/15من األمر 

 من أن المدير العام لصندوق ضمان السيارات من ضمن 04/103من المرسوم التنفيذي رقم 

وعليه . مهامه التي يقوم بها هي تمثيله للصندوق أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية

بق اإلشارة إليها  من األمر المذكور التي س24فإنه في حالة تحقق الشروط الواردة في المادة 

وترتبت عن ذلك أضرارا جسمانية للمضرور أو ذوي حقوقه، وتحتم بذلك رفع دعوى من 

 من المرسوم 10 وفقا للمادة ،طرف المضرور أو ذوي حقوقه للمطالبة بحقهم في التعويض

 : التي تعطي للمضرور أو ذوي حقوقه حق الخيار80/37رقم 

  .قبل المتسبب في الحادثإما بقبول اقتراح دفع التعويض من ـ   

وإما برفع دعوى أمام القضاء المختص في حالة الرغبة منه في االحتفاظ بحقه ـ   

ضد الصندوق الخاص بالتعويضات أو صندوق ضمان السيارات فيما بعد على شرط أن 

 .يكون الصندوق المذكور على علم بذلك في الحالتين

    في حالة ما إذا رفع الصندوق الدعوىف أوال ـ  

 عن األضرار الناجمة عن حوادث السياراتحيث للصندوق الخاص بضمان   

السيارات، الحق بقصد العمل على المحافظة على جميع حقوقه، وله في ذلك أن يرفع جميع 

وله أن يحل محل الدائن في  .645الدعاوى المتعلقة بذلك الحق حتى أمام المحاكم الجنائية

 مدنيا وفضال المسؤولضد مسبب الحادث، أو الشخص الدعوى للمطالبة بحقه في التعويض 

عن ذلك له مطالبة المدين بالتعويض وكذا بالفوائد المحسوبة بالمعدل الرسمي عن المدة 

                                                 
� ا��5دة  ـ  644�C ر%3 32%�رن ��� ا[�� 18T 	� ا��5دة 04/103 وا��G�5م ر74/15 3%   
� ا��G�5م ر%3 11أ��4 ا��5دة  ـ  645� 80/37  
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الواقعة بين تاريخ دفع التعويضات لغاية تسديدها من طرف المدين، كما له مطالبة المدين في 

  .646مطلوبة في ذلكحالة التنفيذ الجبري بتسديد النفقات القضائية ال

ألسباب المذكورة في الدعاوى القائمة وق المذكور حق التدخل في الخصام لوللصند  

ولين عن ؤبين المصابين جسمانيا بحوادث المرور أو ذوي حقوقهم من جهة وبين المس

األضرار غير المضمونين بالتأمين اإللزامي على سياراتهم من جهة أخرى، أو في التأمين 

ول عن األضرار من جهة أخرى، وهذا قصد الدفاع عن ؤ من قبل المؤمن والمسالمتنازع فيه

  .647حقوقه

   الدعوى في حالة ما إذا رفع المصاب أو ذوي حقوقه ثانيا ـ  

 اضد مرتكب الحادث عند ما ال يكون مضمون     إذا رفع المصاب أو ذوي حقوقه الدعوى 

القضاء المدني أو أمام القضاء الجزائي بتأمين على السيارة، وسواء كانت الدعوى هذه أمام 

 من المرسوم رقم 13-12حقوقه طبقا للمادتين ذوي مصاب أو البالتبعية فإنه يتعين على 

  : أن يتبعوا الخطوات التالية80/37

في حالة رفع الدعوى أمام القضاء المدني المختص للمطالبة بالحق في التعويض ـ 1  

لسيارة المتدخلة في الحادث، فإنهم يجب عليهم أن من مرتكب الحادث غير المؤمن على ا

ة افتتاحية في ضيوجهوا ضمن ظرف موصى عليه مع اإلشعار باالستالم، نسخة من كل عري

الدعوى تبين فيها الوقائع والمعلومات المتعلقة بتاريخ الحادث ومكان وقوعه ومميزات 

يرفع ذلك ل، 648حضر التحقيقحررت م المركبة ومواصفاتها وكذلك تبيان ماهية السلطة التي

إلى الصندوق الخاص بالتعويضات أو إلى صندوق ضمان السيارات بموجب التعديل 

وهذا لتمكين الصندوق من حضور الجلسة والدفاع ) 04/103المرسوم التنفيذي رقم (األخير

عن حقوقه أو حقوق الدائن المتضرر أو ذوي حقوقه عندما يحل محلهم في الدعوى للمطالبة 

  .)80/31 من المرسوم 11المادة ( أو شركة التأمين المسؤولهم في التعويض من بحق

                                                 
� ا[�� ر%3 31أ��4 ا��5دة  ـ  646� 74/15  
� ا��G�5م 11أ��4 ا��5دة  ـ  647� 80/37.  
� ا��G�5م ر%3 12أ��4 	� ا��5دة  ـ  648� 80/37 6�Lوآ           ���jب ا��Sا� �	 ���j29 ا�Dا� ��� ا���S5 ا[ول � ���jا� �!� ا�O�5!�� راa{ ا�5

h����اءات ا��a~C . مb"~C م��P &%و�Q�	 T�!SP �)�*% �*��.ا�9 &وق ا���ص C*�5ن ا��P�O*�ت   
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أما في حالة رفع المصاب أو ذوي حقوقه الدعوى المدنية بالتبعية أمام القضاء ـ 2  

 الجنائي للمطالبة بحقهم في التعويض من الضرر الذي أصابهم نتيجة تدخل السيارة غير

دث فإنه يجب على المصاب أو ذوي حقوقه، بمجرد أن  ضد المتسبب في الحاالمؤمن عليها

 أن يوجه رسالة موصى عليها مع اإلشعار 649تاريخ الجلسة أمام القضاء الجنائييعلم ب

من المرسوم رقم 12ن الرسالة المعلومات المشار سابقا والتي تناولتها المادة باالستالم، يضم 

 المسؤولكل من السائق أو مالك المركبة  مضافا إليها أيضا االسم واللقب والعنوان ل80/37

صة في نظر الدعوى العمومية وتاريخ المقرر للجلسة ـعن األضرار، وكذلك المحكمة المخت

  . كطرف مدنيو تنصبهموهذا إلعالم الصندوق 

 من 13-12فإذا ما قام المضرور أو ذوي حقوقه باإلجراءات السابقة وفقا للمادتين   

لقة بتبليغ الصندوق المذكور، فإن بإمكان المعنيين حينئذ أن  والمتع80/37المرسوم رقم 

يحتجوا بالحكم القضائي القاضي بحقهم في التعويض قبل صندوق ضمان السيارات حاليا، 

ولو لم يتدخل هذا األخير في الدعوى المرفوعة سواء ضده أو ضد غيره، إال في حالة 

لصندوق المعني بذلك، وهذا ما يعني أن البيانات غير الصحيحة التي تضمنها التبليغ إلى ا

يرفض تعويض المصاب أو ذوي حقوقه جزئيا، أو كليا من طرف الصندوق غير أن عبء 

  .650إثبات ذلك يقع على الصندوق الخاص بضمان التعويض على حوادث السيارات

   الطعن المقدم من المصاب أو ذوي حقوقه ضد الصندوق ثالثاـ  

  

لمطالبة الصندوق المذكور بالتعويض من طرف المصاب إن رفع الدعوى القضائية   

أو ذوي حقوقه ال يجب أن يتم إال بعد مطالبتهم الصندوق بذلك بشرط أن تتوفر فيهم الشروط 

 فإن رفض الصندوق طلبهم في 74/15 من األمر رقم 30-24الواردة في كل من المادتين 

ض حول تحديد مبلغ بالتعويالتعويض لهم، أو حدث نزاع ما بين الصندوق والمعنيين 

 فإن للمصاب أو ذوي حقوقه حينئذ رفع دعوى قضائية طبقا لما ورد سابقا في التعويض،

                                                 
�\�ر16 ـ s � ا��5دة  649 )88/31 (Tأ� E!" ���" �D9C » ا�9 &وق ا���ص E"&�(Pو ��x5ا� E"&�(P � �x� �Sآ�� �" �5a�� إذا آ�ن ا���دث

5� �D_ ا[v\�ل o T9�P �5�	 ت�*P�O���C«  
 �Pر��C ��!Oر%3 06/07/1999%�ار ا��5\�5 ا� ^!�hC�(� - ��Dr 29 ا�a�5{ ا-  أ�vر إ���Q ا[G��ذ ��*� ��!�ف- 217.996،   

� ا��G�5م ر%3 14أ��4 	� ا��5دة  ـ  650� 80/37  
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وللقضاء حينها أن يفصل في النزاع  .651 80/37 من المرسوم رقم 14-13-12-11المواد 

  .القائم بين المصاب أو ذوي حقوقه من جهة والصندوق المعني من جهة أخرى

عدم تدخل هذا األخير في الدعوى المرفوعة ضده بالرغم من إبالغه أما في حالة   

بذلك بشرط أن تكون التبليغات له صحيحة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه، أو عدم 

 من المرسوم رقم 13-12إبالغه بالحكم القضائي في الحاالت المنصوص عليها في المادتين 

ه الحالة توجيه أو إرسال نسخة  فإنه يجب على المصاب أو ذوي حقوقه في هذ80/37

التي أصدرت الحكم، في ظرف  ا عليها بختم المحكمة المختصةررسمية من ذلك الحكم ممهو

وللصندوق في . موصى عليه مع اإلشعار باالستالم، أو بتبليغه له عن طريق محضر قضائي

ض من هذه الحالة مهلة شهرين تبتدئ من تاريخ استالم الحكم القضائي مع طلب التعوي

المضرور أو ذويه، وله أن يبدي رأيه في هذا الشأن بشرط أال يتجاوز المهلة المقررة قانونا 

 فيما يخص تعويض المصابين أو ذويهم، وإال جاز لهم التمسك أيدون إجابة منه أو إبداء للر

 التي تعطي لهم الحق في رفع الدعوى أمام 652 80/37 من المرسوم رقم 16بأحكام المادة 

مة المختصة وهو في هذه األحوال وطبقا لقانون اإلجراءات المدنية يتم رفعها عن المحك

طريق الطعن باالستئناف أمام المجلس القضائي التابع لدائرة اختصاص مكان وقوع الحادث، 

غير أن الفصل في النزاع من الناحية . وإال كان الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بعد ذلك

ام المحكمة المختصة في الموضوع التي يرفع أمامها النزاع وهذا طبقا الجوهرية يكون أم

لقانون اإلجراءات المدنية تكون بالمكان الذي وقع في نطاقه الحادث وبذلك تفصل في النزاع 

الذي يقوم بين الصندوق والمصاب أو ذوي حقوقه بمعزل عن أي مدين محتمل 

دم دعوى المصاب أو ذوي حقوقه ضد ، وللمالحظة في هذا المجال فإن تقا653بالتعويض

الصندوق الخاص بالتعويضات، أو صندوق ضمان السيارات بعد التعديل، فإن الدعوى تسقط 

 عن المسؤول سنوات تبتدئ من تاريخ الحادث سواء كان خمسبالتقادم بانقضاء مهلة 

ن مدة  عنها معروفا، غير أنه في حالة هذا األخير فإالمسؤولاألضرار مجهوال، أو كان 

سريان التقادم تبتدئ إما ابتداء من تاريخ الحادث، وإما ابتداء من تاريخ الحكم القضائي الذي 

  . اكتسب قوة الشيء المقضي فيه
                                                 
� ا��G�5م ر%3 15أ��4 ا��5دة  ـ  651� 80/37.  
� ا��G�5م ر%3 16/1ا��5دة  ـ� �  652� 80/37 » ^!�nا�9 &وق إذا ا ،T%��� ا��95ب أو ذوي }��� C$}ن P&�s& ا��zP�O، أا���ص P�O���C*�ت 

i�Q، أو " &�� �C ���P i\3 ا��*�ء ا�o TC 6(5�5& ا�9 &وق ا���ص P�O���C*�ت، وإ�� C$}ن و�aد �h 	� ر �;ا�x(5ول "� ا�*�" &�� P\�ن 
� ا�9 &وق ا���ص �C3 وQ �C 3)م ا��5\�5 ا��5��9 ��)3 ا� :اع ا�����.»P�O���C*�تا���C zP�O	{ ا��95ب أو ذوي ���%T ا�&"�ى أ  

� ا��G�5م ر%3 16/3 ـ ا��5دة  653� 80/37.  
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بداية سريان المدة المبتدئة من تاريخ الحادث أن يوجه المصاب أو ذوي ليشترط ـ 1  

ويض عن األضرار الالحقة حقوقه طلبا إلى الصندوق المعني يرمي فيه إلى المطالبة بالتع

بهم، وإال فال تسري هذه المدة أو المهلة إال من يوم علم المعنيين أي المصاب أو ذوي حقوقه 

  .بالضرر الحاصل من جراء الحادث

أما في حالة سقوط دعوى المصاب أو ذوي حقوقه بالتقادم، ضد الصندوق فإن ـ 2  

وهي في هذه الحالة وزارة المالية ممثلة في لهم أن يرفعوا طعنا استثنائيا إلى الجهة الوصية 

وزيرها يشرح له فيها المضرور أو ذوي حقوقه كافة الظروف التي منعته من مطالبة 

لك بواسطة أدلة أو قرائن إن الصندوق الخاص بالتعويضات أو صندوق ضمان السيارات وذ

، وللوزير 654 17المادة وهذا خالل مدة المهل المذكورة في الفقرة األولى والثانية من أمكن، 

المعني أن يبت في هذا الطعن المرفوع إليه من طرف المعنيين بالتعويض إزاء الصندوق 

  .04/103الخاص بالتعويضات أو صندوق ضمان السيارات طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

أو الصندوق الخاص بضمان ) المؤمن(ن كل من شركة التأمين فإوفي األخير   

ث السيارات ملزم أي منهما إذا ثبت عليه ذلك تعويض األضرار التعويض على حواد

الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور للمصاب أو ذوي حقوقه كقاعدة عامة، وهذا وفقا لما 

  .، والسيما المادة الثامنة منه88/31 المعدل بقانون رقم 74/15ورد في األمر رقم 

لى إطالقه، إذ أن الحق في تعويض غير أن المشرع الجزائري لم يشأ أن يأتي به ع  

أو من قبل الصندوق الخاص بضمان ) المؤمن(بعض المصابين من قبل شركات التأمين 

بعض الحاالت المنصوص عليها في القانون ذلك ما أوضحه في  السيارات قد يسقط في

  :المبحث التالي

  

                                                 
� ا��G�5م ر%3 18ـ أ��4 	� ا��5دة   654�� ��sد�# د"�اه��S� 3 �!�5دة « 80/37 PLا� T%��� ز �!�95ب أو ذوي�;P17 � O� ا�O	�P أن ��C�(ا� 

  .»اj�G �(�� أ��م وز�P ا���5�� 
����S ا�9 &وق ا���ص P�O���C*�ت bnل� �� T%��� ا��95ب أو ذوي #O �� آ�	� ا��4وف ا��� O� ا�2Q5 ا�5 �9ص "!��Q 	� وo�s` 	� هLا ا�

�17ا��5دة O�  . ا�)���C، و�SP وز�P ا���5�� 	� هLا ا�
� ا��G�5م ر%3 17 ا��5دة - � 80/37. » ��� أو ذوي ���%3Q، ا��ا�C�95!� zP�O�ا� �!� T�a�s �aو ،i�Q;��� P\�ن ا�x(5ول "� ا[�oار & "

�O���C ا�9 &وق ا���ص E3، إ�Q� �SS(5ار ا��o]ا zP�Os Eإ� �!Q� �5o ت�*P05 ة��Dا"�ة ا��� }�� �sر�P ا���دث � . أد��
G 3 �ات اC�&اء 
�� P\�ن ا�x(5ول "� ا[�oار ��Oو	�، وa�s �a�T �!� ا��zP�O إ�E ا�9 &وق ا���ص P�O���C*�ت bnل �Q!� ا�ـ - & " 5 �� G �ات ��Q(D، وذ�6 إ

� �sر�P ا��\3 ا��*�(� ا�Lي� ��� �sر�P ا���دث وإ���ا"�ة ا���Dة اC�&اء  }� T�	 �*�53 اآ�)� %�ة ا�$�ء ا�
 . أد��
 - ��s��Dا� �	 �Q�!" 2 ا�5 �9صQ5ي ا��(s i 6ذ� }�� �aاء ا���دث 2- 1 و� 2rر ا����*��C ��� O5م "!3 ا��P �� iإ ����C�(ا� «  
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  المبحث الثاني
  سقوط الحق في ضمان التعويض 

 يضمن التتبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية إذا كان المؤمن  

بسبب األضرار الالحقة بالغير أو ذوي حقوقه، بسبب حوادث السيارات، و كذلك الحال 

بالنسبة لصندوق ضمان السيارات، حيث يضمن مثل هذا التعويض للمضرور أو ذوي حقوقه 

  .655سباب موضوعية نص عليها القانونفي حالة ما إذا لم يؤد لهم من قبل المؤمن أل

و عليه فإن المؤمن أو صندوق ضمان السيارات يلتزم، أي منهما، إذا ثبت عليه ذلك   

، 74/15 من األمر رقم 8بتعويض المضرور أو ذوي حقوقه في كل األحوال وفقا للمادة 

في ضمان غير أن ذلك لم يكن بالصورة المطلقة بل وردت عليه استثناءات يسقط فيها الحق 

  .656التعويض من قبل المؤمن أو صندوق ضمان السيارات

غير أن المؤمن أو صندوق ضمان السيارات، إذا قام أي منهما بأداء التعويض   

المحكوم به للمضرور و الذي هو من قبيل التزامات المؤمن لضمان مسؤولية المؤمن له 

  .657استنادا إلى عقد التأمين المبرم بينهما

                                                 
� ا[�� ر%3 24 ـ ا��5دة  655� 74/15.  
656 � ا[�� ر%3 15 ـ 14 ـ 13  ـ ا��5اد � 74/15Lم  ر%3  و آ�G�5م 6�80/34 ا��G�580/37 ـ و ا�.  
657 � ا[�� ر%3 7ـ ا��5دة ) 1(  � 74/15 :  �!P �5C ��!O�5ا[�\�م ا� TSa�5C ����5ا� �Pوز �P��s E!" ء� C م�G�� L��P:  

�� OC&م ��ا"�ة هLا ا�i�:امـ Ss�5ت ا��C��Oا� ،���{���C ام:��iا ��S!�� ��Sj5ا� h)�[ا��.  
�" ����5v ى&�� ا�5$�ر إ��T 	� هLا ا[��ـ ��.& ا��}  

��x5ا� �QC 6(5�P أن �\5P ��ا�*�5ن ا� h� ط��G ءات و أ��ال� j�Giـ ا.  
&�Oر ا��[w ـ �&ود.  
� "!E ا��5آ�S 	� إ��ر ا��5ور ا�&و����{���C ��!O�5ـ ا�$�وط ا�.  

� 13T إ�E 1 و G i��5 ا��5اد 80/34أ��4 ا��G�5م ر3%  ."  
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 يمنع المؤمن أو صندوق ضمان السيارات من الرجوع على المؤمن له غير أن ذلك ال  

بما دفعه من تعويض للغير المتضرر جراء حوادث السيارات، هذا إذا أخل المؤمن له بما 

ورد في عقد التأمين المبرم بينهما، و من ثم يسقط حق المؤمن له في ضمان التعويض نتيجة 

ضا أن يمتنع المؤمن من دفع التعويض للمؤمن له فقط، إخالله بالتزاماته، مما يترتب عنه أي

، على أن يسترد المؤمن ما يكون قد 658و يبقى المؤمن ملتزما بضمان تعويض المضرور

  .دفعه من تعويض للمضرور من المؤمن له المسؤول عن الحادث

و عليه فالحاالت التي يسقط فيها الحق في ضمان التعويض بالنسبة للمؤمن له و التي   

مكن فيها للمؤمن أيضا الرجوع بما دفعه من تعويض على المؤمن له المسؤول عن الحادث ي

  :هي ما أتناولها فيما يلي 

  المطلب األول
  حاالت سقوط الحق في التعويض

  

 المعدل و المتمم بموجب قانون رقم 74/15 من األمر رقم 15، 14، 13نصت المواد   

، 4، 3(، و السيما المواد 80/34المرسوم رقم  باإلضافة إلى كل من المرسومين، 88/31

منه، أيضا، على سقوط الحق ) 8، 7، 6( و ال سيما المواد 80/37منه و المرسوم رقم ) 5

في ضمان التعويض كاستثناء من قبل المؤمن أو صندوق ضمان السيارات في الحاالت 

  :التالية 

   المسؤولية الناجمة عن خطأ السائق الضحية –أوال   

 و كذلك المراسيم التي جاءت تطبيقا لبعض أحكامه، ما بين 74/15يسو األمر رقم لم   

األخطاء البسيطة التي تقع من السائق أو المؤمن له المسؤول، بالرغم من الحذر و االلتزام 

بجميع الشروط القانونية التي تتطلب فيها قيادة السيارة أو المركبة، إلى أن ذلك ال يمـنع في 

                                                                                                                                                             
)2 ( ���{s &�" ـ �Q%b2 إ�S% 6و ذ� ���!� �Sا��5آ �QSS(s ��ار ا��o]ا ���P E�� ،T�	 آ���بiا �Sآ�� 6���ا�)��رات "�& إ�:ا�� E!" �a��(P آ2 

D s �" T� ��x5ا� } �����T أو ا�5���T�(DC �S إذا اCإ �\5P i ������C و ��(��C رة��(!� �n���L 	� ا�)��، و آ�4�P 6�L إ���ؤ
 [ي �SG آ2 �� دام 
T�!" }�s ��ا� Ts��.ا��:ا  

 ��sر%3 191 ـ 190ـ أ��4 �� ا��5د ���� %���ن ا��}� 95/07.  
� ��ادث ا�)��رات  ص / ـ و آ6�L د" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C ا�5!�:م hC�(ا� }a�52، ا��ا�! �Cأ �%�G&3 ا��اه�C240ا.  

� �9ر، ا�a�5{ ا�)�hC، ص / ـ د ��(� &5��339.  
658 � ا[13  ـ ا��5دة �74/15�� ر3%   " h)�G 25� إذا ،����jا��5دة ا� �	 �Q�ء ا�5$�ر إ���n]ا ا&" ����ء n]{ ا�5a �� ا�x(5و��� "� ا��5آa �S:ء 

	}آ�j و P i;�ي % 50	~ن ا��zP�O ا�55 �ح �S( C zD�P T�� ا���9 ا��O5د�� �!x(5و��� ا��� وT�s�" E!" #Oo، إiّ 	� ���� ا�O;: ا�&ا(3 ا��O5دل �ـ 
".Lا ا���D�E!" z ذوي ���%T 	� ���� ا��	�ةه  
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 من تدخل السيارة في الحادث، و لو كان تدخلها تدخال سلبيا، ففي األحوال بعض الحاالت

هذه يكون سائق السيارة أو مالكها القائد لها أو مؤمنها يكون مسؤوال عن األضرار الجسمانية 

التي تحدثها المركبة للمصاب أو ذوي حقوقه، و هنا يلتزم المؤمن أو صندوق ضمان 

ل، و يتم دفع التعويض إلى المعني أو ذوي حقوقه، و ال السيارات بأن يحل محل المسؤو

  .رجوع للمؤمن بما دفعه من مبلغ التعويض على المسؤول

لكن في بعض الحاالت قد يتحمل السائق أو قائد المركبة، أو مالكها المؤمن له جزء   

، من المسؤولية عن األضرار المسببة له في الحادث شرط أن تكون هذه األخطاء غير عمدية

و بالتالي فإن التعويض الممنوح له بسبب الضرر الذي أصابه يخفض له بنسبة الحصة 

% 50المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، إالّ في حالة العجز الدائم المعادل لـ 

  .659فأكثر

أما األضرار التي لحقت بالسائق أو بالمؤمن له مالك المركبة، بسبب الخطأ الجسيم   

 األخطاء مقصودة أم غير مقصودة، فإن األمر يختلف عما ورد في المادة سواء كانت هذه

 5/1و كذا المادة .  من األمر المذكور14 منه فيما ورد في المادة 74/15 من األمر رقم 13

، باإلضافة على 80/37661 من المرسوم رقم 7/3، و المادة 80/34660من المرسوم رقم 

حال بالنسبة لجميع األحكام القضائية الواردة في هذا ، و كذا ال662 من قانون المرور18المادة 

، حيث اتفقت جميعها على أن الحق في ضمان التعويض يسقط بالنسبة للسائق أو 663الشأن

قائد المركبة الذي يحكم عليه وقت الحادث و هو يقود المركبة في حالة سكر أو تحت تأثير 

ما يترتـب على تناول ذلك من الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظـورة، نظرا ل

تأثيـر على كفاءة قائد المركبة و قدرته على التحكم فيها، و ألن ذلك يزيد من احتمال و 

                                                 
659 � ا[�� ر%3 14ـ ا��5دة   �� ا����دة 	� ���� v\� أو s #�s}]�� ا�\��ل أو  " 74/15 � �SS(�إذا آ��# ا�x(5و��� ا�\��!� أو ا�;:(�� "� ا���دث 

�S���
 ا[�\�م "!E ذوي ���%T 	� ���� ا��5&رات أو ا�5 ���ت ا��4�5رة، 	h)�(!� h�P b ا��5\�م "!�LQ� Tا ا��S( ا�5Lي ه�(s i و ،zP�Os ي{C 
".ا��	�ة  

� �nوف، ا�a�5{ ا�)�hC، ص / د: ـ أ��4 	� ذ�6 C ا��زاق &S"228 ،229.  
660 � ا��G�5م 5/1  ـ ا��5دة �: P)�� ا��h 	� ا�*�5ن 80/34   

".ا��4�5رة\�، ـ}و s #�s}]�� ا�\��ل أو ا��5&رات أو ا�5 ���ت "� ا�)�(h ا�Lي !" 3\�P�T و%# ا���دث، �C��دة ا��5آ�S و ه� 	� ���� ا�)"   
661 � ا��G�5م ر%3 7/3  ـ ا��5دة ���آ�S و ه�  " 80/37  Tsد��3 ��\�P يLا� h)�(رات، ا����5ن ا�)o وق& r 2S% �� zP�O�ا� ��� ا�D��iع � E j�(P

".ة	� ���� G\� أو s #�s}]�� ا�\��ل أو ا��5&رات أو ا�5 ���ت ا��4�5ر  
662 � %���ن ا��5ور ر%3 18  ـ ا��5دة �" ، )2004، 72"&د . ر.ج (�� 2004	�S5 10 ا��9در C��ر�P 04/16 ا�O5&ل و ا�������C 35�5ن ر01/14 3% 

 Tsو %&را T��O	ردود أ �	 �[xs أن �Q�{v ����دة أ�nى  �Pأ ��[{s #�s ن�\P أو ،�\(� E��O�P ��� ا�)��%� " &" h)�G 25� { آP أن �;P�%��(ا� �	."  
663 � �Q و ه�  zOSرد ا��� ��ا[�\�م ا��*�( �� ��jا ا�$}ن آLه �	ـ ��& وردت   :  

 �Pر��C در�r 25/03/1969ـ %�ار � G ،ا��&O204، ص 69، �$�ة ا�.  
 �Pر��C در�r ر%3 19/02/1981ـ %�ار �O� ،19731 ادي، ص&�C ��b�a ، ���jد ا��*�(� ا�;:ء ا��Q�ai163، ا.  

r ـ %�ار �Pر��C ر%3 �16/02/1999در ^!�.199، ص G ،1999 � 01، ا�5;!� ا��*�(��، "&د 196300،   
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درجة وقوع الخطر الذي قبل المؤمن التعويض عنه بالنسبة للحادث الذي يصيبه هو، أو 

قائد يصيب الغير المضرور، أو ذوي حقوقه في الظروف التي يكون فيها السائق أو ال

للمركبة مخمورا، أو تحت تأثير مادة مخدرة، من شأنها أن تفقد تركيزه في حالة قيادته أو 

، و عليه فال يحق للسائق في هذه الحالة التي يكون فيها مسؤوال مسؤولية 664سياقته للسيارة

كاملة أو جزئية عن الحادث، و المحكوم عليه لهذا السبب المطالبة بالتعويض، و قد ينجم عن 

لحادث باإلضافة إلى مسؤولية السائق المدنية مسؤولية جنائية في حالة إصابة الغير ا

بأضرار، و هو على هذه الحالة المذكورة أثناء الحادث، حيث ارتأى المشرع تشديد العقوبة 

التي يستحقها سائق المركبة الذي تسبب في قتل أو جرح الغير خطأ و هو في حالة سكر وفقا 

، من قانون العقوبات، و تثبت حالة السكر بواسطة التحليل الدموي 290665ألحكام المادة 

)0.10(666.  

و عليه إذا كان السائق الذي يحكم عليه وقت الحـادث بقيادة المركبة و هو في حالة   

سكر، أو تحت تأثير المخدرات، أو الكحول، أو المنومات المحظورة، ال يستفيد من التعويض 

ال يجب أن يحتج به على ذوي حقوقه أو على الغير المصاب أو في هذه الحالة، فإن ذلك 

، إلى أن للمؤمن حق 667ذوي حقوقه من طرف المؤمن، أو صندوق ضمان السيارات

، في مثل هذه الحالة على ما دفعه للغير المضرور أو ذوي حقوقه 668الرجوع وفقا للقانون

ي حالة سكر أو تناول من تعويض سواء كان المسؤول الذي ثبت وقت الحادث أنه كان ف

للمخدرات هو المؤمن له أو شخصا آخر سمح له المؤمن له بقيادة السيارة المتدخلة في 

                                                 
664 � %���ن ا��5ور ر%3 18  ـ ا��5دة �.04/16 ا�O5&ل و ا�������C 35�5ن 01/14   

� %���ن ا��5ور �oY�C	� إ�E ا��5دة 22، 21ـ أ��4 آ6�L ا��5اد � 12 � s ��� T ��S ا�x(5و��� ا�5&��� و ا�;:ا(�� "� "!E أن h)�G 25��P ا��5آ"  
�QS\s�P ��ت ا��D���5ا� ."  

665 � ا�x(5و��� 290  ـ ا��5دة �� %���ن ا��C��Oت، s*�"^ ا��C��O إذا آ�ن ��s\� ا�; �� 	� ���� G\� و ��ول ا���Qب � .  
 6�L%���ن ر%3 : ـ أ��4 آ �	75/26 �	رخ x5و 29/04/1975 ا� ���5O5{ ا�)\� ا��C h!O�P ا�\��ل، و ��، ا�;�P&ة ا��5G��، "&د "��P�5 ا���9 

73 � (� ،1975.  
666 � %���ن ا��5ور ا�)�hC ا�Lآ� �! � 20  ـ ا��5دة �	� ���� و%�ع  ��دث ��ور أدى إ�E ا���2 ا���} P;� أن �So }*�Pط أو أ"�ان ا�$��� "  

5� ا��5&راتا��*�(�� ا�)�(bd h 	��ص �S��  و اj�G �(�� و C����a���S[Y  ،ت �� إذo �D 9���اد أو أ"$�ب  ��[{s #�s Tsر��G د��P ا آ�ن."  
� %���ن ا��5ور �22T(D، 21، 19ـ أ��4 آ6�L 	� ا��5اد � .  

667  �Pر��C ـ %�ار ��!Oر%3 16/02/1999  ـ ا��5\�5 ا� ^!�، ��� %*# C}ن ا�����ن E!" � P إ��Gط G ،1999 � 1، ا�5;!� ا��*�(�� "&د196300، 
:*�5ن 	� ا��h 	� ا�  

 h)�(ت ا��4�5رةـ إذا آ�ن ا���.ا�Lي �P\3 و%# ا���دث �C��دة ��آ�S و ه� 	� ���� G\� أو s #�s}]�� ا�\��ل أو ا��5&رات أو ا�5 �  
�G~C ��bDون ا��O�!� ي�Q;ا�9 &وق ا� �"������S ا��� ]3 	~ن �� أو ذوي ���%3Q، و �C�95ا� E!" hا ا��Lط ه��(C  ���P i 6ذ� }��ط �h ـ و 

.و ��E آ�ن ذ�6 ا�a��G ا��	z... ا�*�5ن ��zP�O ا�*���S(C �P ا�)��%� 	� ���� �n &OP �\G%� �!����ن   
668 � ر%3 21  ـ ا��5دة ��� %���ن ا��}�� �D_ ا�����ن و أP*� ا��5دة �oY�C ،38	� إ�E ا��5دة 95/07 �� ا[�� ر31 3% � 74/15.  
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الحادث، فالمسؤولية تتحقق في حالة تناول المواد المسكرة أو المخدرة لدى قيادة السيارة أيا 

  .669كان طالما كانت قيادة السيارة بموافقة المؤمن له

 الذي يحكم عليه بقيادة السيارة وقت الحادث و هو تأثير و ما ينطبق على السائق  

الكحول أو المواد المخدرة أو المنومات المحظورة، بسقوط الحق في التعويض من طرف 

المؤمن أو صندوق ضمان السيارات، ينطبق كذلك على السارق المتضرر من الحادث و 

على السيارة و أعوانه بواسطة أعوانه، الناجم عن السيارة محل السرقة، و كذلك المستولي 

العنف، أو مستعمل السيارة بدون علم المؤمن له، و بالتالي فإن المؤمن أو الصندوق المذكور 

إال أن هذه األحكام ال تسري في حالة وفاة . 670يكونان معفيان من دفع التعويض لمثل هؤالء

الثامن من الجدول أحد هؤالء على ذوي حقوقهم المذكورين في كل من المقطع السادس، و 

و كذلك الشأن . 671المحدد لمبلغ التعويضات الممنوحة لضحايا المرور أو ذوي حقوقهم

و كذلك في الفقرة ) 74/15 من األمر رقم 15، 14، 13(بالنسبة لألحكام الواردة في المواد 

، حيث أن ذلك ال يسري على ذوي حقوق 80/37672 من المرسوم رقم 7األخيرة من المادة 

 المذكور في المواد السابقة و فقراتها في حالة وفاته ، و بذلك تلتزم شركة التأمين المصاب

  .673أو صندوق ضمان السيارات بضمان التعويض لهم) المؤمن(

  قيادة السيارة دون حمل للوثائق أو لرخصة السياقة ثانيا ـ   

" على أنه  04/16 المعدل و المتمم بالقانون رقم 01/14 من قانون رقم 8تنص المادة   

يجب على كل سائق مركبة أن يكون حامال لرخصة سياقة موافقة للمركبة التي يقودها، 

باإلضافة على رخصة السياقة تحدث شهادة مهنية للنقل العمومي للمسافرين و للبضائع، تعد 

بمثابة رخصة سياقة، المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بقيادة المركبة ذات محرك، 

    .كون رخصة السياقة مطلوبةعندما ال ت

                                                 
669  �Pر��C �O�، ا���	� ا�; �(��، %�ار 209، ا�Q�aiد ا��*�(�، ا�;:ء ا�a ،���j��C ��b&ادي، ص 46257 �!^ ر%3 08/12/1987  ـ %�ار 	� ا�

 �Pر��C11/07/1995 ، 3%ر ^!�  .170 ص 51 �$�ة ا��*�ء "&د 117033
670 � ا[�� ر%3 15، 14، 13:   ـ ا��5اد �� ا��G�5م ر%3 3/3، و آ6�L ا��5دة 74/15 � 80/34.  
671 � ا[�� ر��C�( :13 ،14 ،15 3%   ـ �D_ ا��5اد ا��� ا��G�5م ر%3 3/3، و آ6�L ا��5دة 74/15 �� ا��G�5م ر%3 7/2، و ا��5دة 80/34 � 80/37.  
672 � ا��5دة �� ا��G�5م ر%3 7  ـ ا���Dة ا[n��ة �
 ا[�\�م "!E ا��95ب أو ذوي ���%T، و "bوة "!E ذ�s i 6)�ي  " 80/37 LQC ���P i Tأ� ��d

� QP�3Q��! 	� ���� ا�O;: ا�&ا(3 ا�;:(� ا�Lي E!" &P:P ذوي اPLص ا���v]ا E!" أو ،��C�(ات ا���Dا� �	 �Pآ�رL5ص ا���v]ة ا�	و ���� �	ق ����
 E!"66."%  

673  - �Pر��C در�r ادي ص 99 ر%3 30/03/1987 %�ار&�C ��b�a ، ���jد ا��*�(� ، ا�;:ء ا��Q�aY208 ، ا  
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        تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة، و نموذج الشهادة المهنية، و كذلك شروط الحصول 

  .674"عليها و إلغائها و تعليقها عن طريق التنظيم

تسلم رخصة السياقة كما هو "  من نفس القانون تنص على 55كما أن المادة   

ه للمترشح الذي أجرى بنجاح االمتحانات النظرية و منصوص عليها في المادة الثامنة أعال

  .التطبيقية الخاصة بسياقة المركبات

  ".تحدد شروط االلتحاق باالمتحانات المذكورة أعاله، و تجديد السياقة عن طريق التنظيم

، قد تختلف 04/16       غير أن رخصة السياقة المذكورة في المادة الثامنة من قانون رقم 

ءات الترخيص بالنسبة لحملها باختالف نوع المركبة المراد قيادتها، إلى أنه شروط و إجرا

يترتب على عدم حيازة رخصة السياقة ألي من هذا النوع من المركبات المسؤولية المدنية و 

الجنائية في حالة ارتكاب القائد أو السائق لهذه المركبة حادث مرور أدى إلى إصابته أو 

مانية،ففي هذه الحالة يسقط عن المسؤول عن الحادث الحق في إصابة الغير بأضرار جس

ضمان التعويض له من قبل المؤمن، غير أن المؤمن يظل ملزما بضمان التعويض بالنسبة 

لألضرار التي يحدثها هذا المسؤول بالغير أو ذوي حقوقه، على أن يعود بما دفعه من 

  .تعويض عليه فيما بعد

 كان المسؤول عن الضرر حائزا على رخصة السياقة و و ينطبق ذلك أيضا فيما إذا  

لكن هذه الرخصة ليست هي الرخصة الخاصة بقيادة السيارة أو المركبة التي كان يقودها و 

ارتكب بواسطتها الحادث، أو أن هذه الرخصة قد انتهت مدة صالحيتها و لم يقم قائد السيارة 

 لم يبلغ السن المطلوبة قانونيا حين وقوع بتحديدها قبل وقوع الحادث، أو أن قائد السيارة

الحادث، أو إذا لم تتوفر لديه الوثائق السارية المفعول و التي تنص عليها األحكام القانونية و 

  .675التنظيمية الجاري بها العمل لقيادة المركبة

                                                 
674 .G ،2004 � 72 ا�;�P&ة ا��5G��، "&د - ،ا�)�hC ا�vYرة إ���� 2004 T	�S5 10خ 	�  ا�x5ر04/16 ـ %���ن ر3%   

� �D_ ا�����ن C}ن 10ـ s � ا��5دة �
 ا��5دة "!�s25 E&د ا�)� ا�������� ����دة ا��5آ�Sت ا�5)�5ة ���Cزن ا��j�C 2ـ "  �\�ر Lل هbn �� 3QDP �� G �، و 
� ا��v& 25ات ا��زن ا��D�^ ه� دون أن ا�)� ا�������� ����دة ا��5آ�Sت ذG ��$غ ا��!C ـ و ا"��& أن أد��ه� ه�� G 19� G ."  

675  �Pر��C ��!Oرس 3  ـ %*# ا��5\�5 ا���� ا�1987 � �DOs ���2 ا�)� h)	��Q ر�9n ا�(��%�، *�5ن 	� ��ادث ا��5ور ا��� C ،5�P i}ن �vآ� ا��}
 �9n25 ر�P i ا و�r�% ا���دث �\s���S�h ا��5دة و ��5 آ�ن s ��S P 6�LC ا� :اع، و �	ف ��� اG�&"�ء ا�9 &وق ا���ص zP�O���C آ�Os �%��(ا�

� ا��G�5م ر3% 3/3�
 ا��5دة h� ��(P ا�*�5ن �!)�(h ا�Lي آ�ن �V!SP 3 ا��5O ا�$�"� �Pم ا��%�){ أو �(\P i ا�$�Qدات  ... 80/34 Lه E*��5C إذ 
.208، ا�Q�aiد ا��*�(�، ا�;:ء ا�a ،���j��C ��b&ادي، ص /99 ر3% 1987 ��رس 03، %�ار C��ر�P "�رةا��9��� ا�5$���� %����� ����دة ا�)�  

 �Pر��C ر%3 28/05/1990ـ %�ار ^!�� �Q ا���ار " ، �aء 	�T أن 32، ص G 99 � 3، ا�5;!� ا��*�(��، "&د 71733،  �5�G i ^!5أوراق ا� �Oa�5اC
� آ�ن %& �x5أن ا� ��S�P &�� 5~ن %*�ة ا�	ذ�6  }�� z� ��C، و O��)��ى ا� E!" �QC ل&�(P ن�أ]�ر 	� آb درa�� ا����D� �o_ ا��G�!� ا��� ه� ا


، و %& �D��nا 6�LC أ�\�م ا��5دة ) اGi�� �ف(ا��o�5ع b"أ ��S5ا� Taوا ا��&OS�Gم 3/3ا�G�5ا� ���S�h ا��5دة  ... 80/34 s وط�v &P&�s � 7ا�5*�5
� ا[�� ر3% �74/15 �Q�)�G �\P 3� إذا �Q� ��x5ت ا��Sا��5آ �QSS(s ��ار ا��o]ا �Q �C ��� ا�*�5ن، و ا��� � و ا��� i�� E!" � sت  اj�Gi �ء 
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و قد قضت الكثير من األحكام القضائية في مثل هذه الحاالت السابقة و اعتبرت أن   

لسيارة المرتكب بواسطتها الحادث و التي كان يقودها دون رخصة سياقة، أو كان يحوز قائد ا

على رخصة السياقة و لكنها ال تتعلق بنوع المركبة التي كان يقودها، أو أنها تتعلق بذلك، و 

لكن صالحية هذه الرخصة قد انتهى مفعولها و لم يقم المعنى بتجديدها قبل وقوع الحادث، أو 

ن الحاالت في مثل هذا الشأن، و لو كان فيها قائد السيارة هو المؤمن له، فإنه غير ذلك م

يسقط عنه الحق في ضمان التعويض من قبل المؤمن أو صندوق ضمان السيارات ما عدا 

في حالة ما إذا سرقت منه السيارة أو أخذها منه عنوة و عنفا أو استعملت السيارة بدون علم 

  .المؤمن له

حالة النصوص الواردة آنفا باإلضافة على اإلجراءات التي ينبغي إتخاذها و عليه ففي   

في مثل هذا الشأن، و في قيادة المركبة فإن الحق في ضمان التعويض للسائق أو المؤمن له 

 و 80/34 من المرسوم 3/3يسقط من قبل المؤمن، أو الصندوق الخاص بذلك وفقا للمادة 

 إالّ أن سقوط الحق في ضمان التعويض في مثل 80/37  من المرسوم رقم7/2كذلك المادة 

هذه الحالة يجب أالّ يحتج به المؤمن أو الصندوق الخاص بذلك على غيرهم من المصابين أو 

ذوي حقوقهم، و ال حتى على ذوي حقوق السائق، أو المؤمن له المسؤول في حالة وفاة هذا 

  .األخير من جراء الحادث

ل من المؤمن أو صندوق ضمان السيارات من تعويض إلى و من ثم فإن ما يدفعه ك  

المصاب أو ذويه، فإن له الحق بعد ذلك في أن يعود بما دفعه من تعويض على المسؤول 

و من باب أولى في هذه الحاالت رجوع المؤمن على مرتكب الحادث . 676على الحادث

                                                                                                                                                             
�QC ا�;�ري ��5�و ا�� 4 ��ا[�\�م ا������ �Q�!" � s ��ل ا��OD5ا� �Pا�)�ر �C�!� ا�����C 25O ا�)� ا�5�!��s & " �Cر�P ا���دث، أو ���b ا��]�(h ا�5

T� ��x5رة دون "!3 ا����5ل ا�)O�Gأو ا ^ Oا ���� ا�)�%� أو ا�&" �� �Sدة ا��5آ����."  
�� �Q و%# ا���دث  E!" ا��� آ�ن �Sا��5آ 
Lدة ه��!�� ���أي و] b��� �\P 3� ،رة��(ا� h)�G أن ��ا��* ^!� �� #C�jا� ��و ��C���� 	~ن ... ـ  ��� 

DO� `Srه � أ �"��� أي ا��x5ل ا���Cإ ��O�P و ،&P&G ا�5$�ر Taذ�6 أن ا�� �� �� �(P ،ة ا�����ن��C ا���دث و �" �;s� ار ا��o]�5ن اo �� ��
T �.ا���ار ا�34 5   

 �Pر��C 6 %�ار ا��9در�Lر%3 12/11/1987ـ أ��4 آ ^!�� OG�&، ص 149595، C �5" ذ��G]د ا��*�(�، ا�Q�ai221، ا "  ̂ !� �� #C�jا� �	 T�{C
� ا��*��� ��DO� `Srأ �"��� أو ا��x5ن ا�~	 ������C و%# ا���دث، و �Q �� E!" ا��� آ�ن �Sا��5آ 
Lدة ه���� ���أي و] b��� �\P 3� رة��(ا� h)�G أن 

� ا���دث و ��Cة ا�����ن" �;s� ار ا��o]�5ن اo."  
� ا��G�5م 3/3ـ ا��5دة �� ا��G�5م 7، و ا��5دة 80/34 � 80/37��D�5 ا��G i أن  و E!" � s ��و ا� �Q � ����jة ا� " �ا�)�h) ا�Lي �V!SP 3 ا�(

� و%�ع ا���دث أو ���s 3	� �TP& ا��]�(h ا�5�!��C و ا�)�ر�P ا��OD5ل وا��� !" � s��Q ا[�\�م ا�������� و ا�� 4�5�� ا�;�ري �QC ا�25O ����دة �� �C�!�ا�5
zP�O�ا� �	 h�5ن ا��o �� � j�(P ،�Sا��5آ.  

676 � s ر%3 31 ا��5دة   ـ ��� ا[� 74/15 Tأ� E!"  " ت�*P�O���C ز �!9 &وق ا���ص�;P)رات���5ن ا�)o وق& r ( �	 T�� �G�5ر� �" b*	
� C ،zP�O���C}داء P&5ا� ����P أن ،�Q ��)�S ا���دث أو ا�$�� ا�x(5ول  &o zP�O���C �� �!��T ا������� 	� ���ق ا�&ا(" 3a� { ا�&"�ى و ا�	ر

�ا��Dا(& ا�P&5ف ا��� ��� �sر�P د	{ ا��P�O*�ت ���P&(s �P&ه� �C �O%ا�5&ة ا��ا �" �5Gل ا��&O5��C �C�(�5.  
� Pوز أ�^ د�;�P i V!S�����S هLا ا[n�� 	� ���� ا�� D�L ا�;�Sي، P&(�C& ا� ��Dت ا��*�(�� 	� �&ود �� ذ�6 " b*	 �\5P ا��5دة "ـ و � s 3، و �� 

�)��E!"  "  h أ�80/37Tا��G�5م ر3%  zP�Os ���T ا[��vص أو ا�Q���ت &% �� }	&C ت�*P�O���C م ا�9 &وق:!P ا[��ال أن ��� 	� أي ��ل \5P i

 أي د"�ى ر�aع 	� هLا ا�$}ن&o }	�s ز أن�;P i و ،T%��� ا��95ب أو ذوي Eور إ���".OC �ان إa �C�r)��5�� ���دث   



 327 

ب الغير، و ذلك إذا كان بواسطة السيارة التي كان يقودها، و التي ارتكب بفعلها ضررا أصا

عن إرادة مبيتة و سابق إصرار منه، حيث يكون في هذه الحالة مسؤوال مسؤولية مدنية و 

و في هذه الحالة أيضا و حماية للمضرور أو ذويه من بعده، فقد التزم . 677جنائية في آن معا

دث المؤمن بتغطية تعويض الضرر الحاصل للمصاب أو ذوي حقوقه، بالرغم من أن الحا

يرجع إلى تعمد المؤمن له، أو غيره في إحداث الضرر، ثم بعدئذ يرجع على المؤمن له نفسه 

غير أن . المتعمد في إحداث الضرر بما دفعه من تعويض إلى المضرور أو ذوي حقوقه

حادث السيارة الذي ارتكبه المؤمن له عمديا ال يمتد إلى غير المؤمن له و لو كان هذا الغير 

  .678 مأذونا له بالقيادة من المؤمن لهتابعا له أو

  

   زيادة حمولة السيارة أو عدد ركابها أو نقلهم بدون عوضثالثا ـ   

إذ كلما ازداد عدد ركاب السيارة عن العدد المرخص به، كلما ازداد احتمال وقوع   

 المخاطر بالنسبة للركاب أو الغير، و هذا ما يزيد من أعباء المؤمن في دفعه لمبالغ باهظة

، فمن شأن ذلك أن يترتب عنه سقوط الحق 679لتعويض هؤالء المصابين أو ذويهم من بعدهم

في ضمـان التعويض من قبل المؤمن، للمؤمن له، و تنطبق على هذا األخير نفس األحكام 

أيضا إذا حكم عليه وقت الحادث زيادته لحمولة السيارة على غير الحمولة المرخص له بها 

ذلك يجب اتخاذ كل االحتياطات حتى ال تتسبب حمولة السيارة أو في دفتر الشروط، و ب

المقطورة في إلحاق الضرر بالغير أو تشكل خطرا عليهم و هذا وفقا للشروط المحددة عن 

                                                                                                                                                             
� ر%3 38ـ s � ا��5دة ��� %���ن ا��}� 95/07  Tأ� E!" " ود&� �	 �
 ا���� ا�x(5و���;s ا����ق و ا�&"�وي �	 ،T� ��x52 ا��� ��x52 ا��P

T� ��x5ا� 
�;s T �� أي د"�ى ر�aع ��E ا�G�T)�D ا��zP�O ا�\!� أو a:ء � T� ��x5ا� �Pأواو &�D�(P أن �;P و ،T� ع�	ا�5& zP�O�ا�.  
��% �����Gا �	 T� ��x5ا� �S(s ��� ا�*�5ن أو a:ء � T ـ و 	� ���� إذا  � ��x5ء ا��D"إ �\5P ،ولx(5ا� ��ا�� &o ع�aا�&"�ى ر }	�C ��x5م ا�

T� ��x5ا� 
�;sا.  
� OP�$�ن PLص ا���v]ا ���" �D9C و T� ��x5!� ��OC���5ل ا�Oو ا� �P�v�S5ر ا��Qr]ا[%�رب و ا &o ع�a�5رس د"�ى رP أن ��x5!� ز�;P i و

 3Q " ر&r إذا iّإ TO�".	2O %9& ا[�oار"�دة   
� ا��5دة � �j��jة ا���Dا� � s ر%3 21/3ـ ���� %���ن ا��}� 95/07 Tأ� E!"  " يLا� ��x5!� �S(�\�brY �*P�Osح ا�*�ر E�Ss ا[%)�ط ا�5&	�"� ��� 

�� �ت ا[��vص، و 	� هLا ا�{�C ��!O�5ا"�ة ا[�\�م ا��� }� �Q!aا[%)�ط ا��� ��ن أ �	 �*Pأ hا�� T� ن�\P دة�"~C T� ��x5ا� �S���� T� h�P ق��(
zP�Os 2\v �	 �QO	ا��� د V��S5ا�.  

677 � %���ن ر%3 12  ـ s � ا��5دة �h)�G 25��P ا��5آE!"  " �S أن �� 2004	�S5 10 ا��9در C��ر�P 04/16 ا�O5&ل و ا�������C 35�5ن ر01/14 3% 
�� ا�)��رة ا��� آ�ن ��Pده�  ��� s � ا�x(5و��� ا�;:ا(�� و ا�5&��� "� ا��D���5ت ا��� �QS\s�P، وGا�C ���!� �S( ��C ار�o]إذا %9& ا Eب أو��C �� 

� ا��G�5م ر3% � �j��jا��5دة ا� �� Eة ا[و���D80/14ا������C ار�o]ع ا��P5& و %9& إOs يLا� ��x5!� �S( ��C ا�*�5ن �	 hط ا����G E!" .  
678 � ��ادث ا�)��رات�)�hC،إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2، ا�a�5{ ا/   ـ د" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C 260 ص  ا�5!�:م.  
679 � ا��G�5م ر%3 5/2 ـ أ��4 	� ذ�6 �� ا��5دة �� ا�)�h) أو ا�T!� � 6��5 و%# ا���دث أC �r��v&ون : ، ��� ��(P ا��h 	� ا�*�5ن 80/34 "

����5(a ارا�oص أ��v]ء اixQC #��� �5 إذا�	 �����% hS(�"."�ض، و i إذن   
� %2S ا�9 &وق ا���ص P�O���C*�ت ـ آ�5 � zP�O���C ع�D��iا �� � j�(P )رات���5ن ا�)o وق& r " (و h)�(و%# ا���دث / ا� T!� � 6��5أو ا�

�����% hS(�� ا��G�5م ر%3 7/4، ا��5دة "أC �r��v&ون "�ض و i إذن � 80/37..  
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أو المالك للسيارة أو المركبة قد زاد من عدد /فإذا حدث و أن السائق و . 680طريق التنظيم

ياء أو البضائع على المركبة على غير ما هو الركاب المرخص به أو زاد من حمولة األش

مرخص له به أو ما هو وارد في دفتر الشروط، أو لم يقم بتثبيت األشياء أو البضائع تثبيتا 

جيدا كما هو مطلوب منه، فإنه بذلك قد خالف هذه اإلجراءات أو الشروط المنصوص عليها، 

 من صندوق ضمان مما يترتب عنه سقوط حقه في ضمان التعويض من المؤمن أو

السيارات، و هذا بالنسبة لألضرار الجسمانية التي تصيب مرتكبها ذاته، إالّ أن سقوط الحق 

بالنسبة له ال يسري على ذوي حقوقه في حالة وفاته أو على األشخاص الذين كان يعيلهم في 

، و من باب أولى المصابين أو ذوي 681%66حالة العجز الدائم الجزئي الذي يزيد على 

، حيث يلتزم المؤمن أو صندوق ضمان السيارات بدفع مبلغ التعويض لهم وفقا 682حقوقهم

 منه، ثم يرجع 8 و ال سيما المادة 88/31 المعدل و المتمم بقانون رقم 74/15لألمر رقم 

على المسؤول أو المؤمن له بما دفعه من مبلغ التعويض إلى الغير المضرور أو ذويه وفقا 

و  " ... 95/07 من قانون التأمين رقم 21لفقرة األخيرة من نص المادة لما ورد في مفهوم ا

في ) المؤمن(أن يطالب المؤمن له بإعادة المبالغ التي دفعها ) المؤمن(في هذا السياق يحق له 

  ".شكل تعويض

 للصندوق الخاص بضمان 74/15 من األمر رقم 31       و قد أعطى المشرع في المادة 

، الحق في ممارسة الدعوى و الناجم عن حلوله )ق الخاص بالتعويضاتالصندو(السيارات 

في المطالبة بالتعويض ضد مسبب ) الدائن(القانوني في حقوق المضرور أو ذوي حقوقه 

الحادث أو الشخص المسؤول مدنيا سواء كان المؤمن له أو شخصا آخر من الغير المرتكب 

بحاجة إلى التعويض ) ضرور أو ذوي حقوقهالم(و يكون في هذه الحالة الدائن . 683للحادث

                                                 
680 � ا��G�5م ر%3 5/3  ـ  أ��4 	� ا��5دة � 80/34P ��� ، ��(hا�� �" zP�O�ا�*�5ن ا� �	و"   h)�(و%# ا���دث /ا� T�!" 3\�P يLأو ا�6��5 ا�

25Oا� �QC ا�;�ري ��5�و ا�� 4 ��ا[�\�م ا������ �	ن ا��5&دة ������C �!$�وط ا���5	E!" �4 ا[� ��d ء��vأو أ �r��vأ T!� �" T�!" #9� ��، و هLا 
� ا��G�5م ر%3 7/5ا��5دة �E!"  " E!" �;P أ��� 2004 T	�S5 10ا�x5رخ 	� ) 04/16%���ن ر3% ( �\�ر 16 ا�$}ن، �� ا��5دة ، و 	� هLا80/37 

�� O5ف ا���95` ا��� �� T�!" �9دق� �Pا�:او }�% ��G�s �4م C ة:Q;��O&ة � �2 ا���و�Pت أن s\�ن  �Sآ��.آ2   
 } 5P�s�C �O ��n2 أ)�Gو �Pأو أ ���� أbGك أو أ�:Gا�C ت�Pا���و #�Sjs 3�4 �ا� hP�� ��S�h ا��5دة "s ت��D�وط و آ�v د&�s ى."  
 10 ا��9در C��ر�P 04/16، ا�O5&ل و ا�������C 35�5ن رG 2001 3% � 46، ا�;�P&ة ا��5G��، "&د 2001 و ا��9در G � 01/14ـ %���ن ا��5ور ر3% 

 �S5	��2004 ، "&د��5Gة ا��&P�;72، ا� � G ،2004.  
 6�Lا��زا/ د: ـ أ��4 آ &S" ص ،hC�(ا� }a�5وف، ا��n �C 229ق.  

681 � ا��5دة �� ا��G�5م ر%3 5  ـ أ��4 ا���Dة ا[n��ة �� ا��5دة 80/34 �� ا��G�5م ر%3 7، و آ6�L ا���Dة ا[n��ة �، ��� s �9ن "!E "&م 80/37 
� أو r &وق �5oن ا�)��رات، C)��ط �5oن ا��L� �S( ��C zP�Oوي ا����ق 	� ��x5ا� ��� �T أو إT�C�r ا�i�;�ج �\2 �x5أو ا� h)�(ة ا��	و ���

� أو ذوي ���%OC66%3Q;: دا(�DP �):a 3ق �C�95ا� E!" 6�LC ج�;��iم ا&" E!" �	�oY�C ،.  
682 � ا��5دة �� 7�D�w، 6، 5  ـ �D_ ا[�\�م ا��اردة 	� آ2 �sآ�رL5ا� .  
683 � ا[�� ر%3 31  ـ  ا��5دة �� �!��T ا������� P;�ز �!9 &وق ا���ص P�O���C*�ت، " 74/15 " 3a� { ا�&"�ى و ا�	ر �	 T�� �G�5ر� �" b*	 
� ا�5&ة " �5Gل ا��&O5��C �C)��5ا(& ا��Dداء ا�{C zP�O���C �P&5ا� ����P أن ���&��)�S ا���دث أو ا�$�� ا�x(5ول  &o zP�O���C �	� ���ق ا�&ا(
�P&5ف ا��� ��� �sر�P د	{ ا��P�O*�ت ���P&(s �P&ه� �C �O%ا��ا.  
����S هLا ا[n��، 	� ���� ا�� D�L ا�;�Sي، P&(�C& ا� ��Dت ا��*�(�� 	� �&ود �P i V!S�;�وز أ�^ دP �ر�� ذ�6 " b*	 T \5P ـ و"  
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فإن المؤمن أو صندوق ضمان السيارات يقوم بدفع التعويض غليه أو لذويه ثم يعود على 

المسؤول المتسبب في الحادث و هذا ما ينطبق أيضا على المؤمن، حيث له أن يحل محل 

  .684يض المدفوع لهالمؤمن له في الحقوق و الدعاوي تجاه الغير المسؤولين، في حدود التعو

  إدالء المؤمن له للمؤمن بيانات كاذبة رابعا ـ  

األصل أن عقد التأمين يبطل طبقا لما هو وارد في القواعد العامة، في حالة ما إذا   

، أو إخفائه لوقائع جوهرية، مما يجعل المؤمن يغير 685أدلى المؤمن له للمؤمن ببيانات كاذبة

 في المادة 95/07ذا المعنى ينص قانون التأمين رقم و في ه. رأيه في الخطر المؤمن منه

 أو تصريح كاذب متعمد من المؤمن له، قصد تضليل المؤمن 686كل كتمان"  منه على أن 21

 75في تقدير الخطر ينجر عنه إبطال العقد، مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في المادة 

  .687"من هذا األمر

 هذه الحالة، لمن الشأن  أن نجعل منه عقدا ال إالّ أن إبطال عقد التأمين في مثل  

يتماشى مع الصفة اإللزامية للتأمين عن حوادث السيارات، و لذلك تغاضى عنها المشرع 

بسقوط الحق في ضمان التعويض بالنسبة للمؤمن له، و هذا من جهة أخرى، ال يعفى من 

مؤمن له، على أن يحق له التكفل من دفع التعويض إلى المضرور أو ذوي حقوقه نيابة عن ال

كما يحق للمؤمن . 688استعادة المبالغ و التي دفعها في شكل تعويض من المؤمن له) المؤمن(

                                                 
684 � ر%3 38  ـ ا��5دة ��� %���ن ا��}� 95/07 "  zP�O�ود ا�&� �	 ،�
 ا���� ا�x(5و���;s ا����ق و ا�&"�وي �	 ،T� ��x52 ا��� ��x52 ا��P

� أ�P د"�ى ر�aع ��E ا�G��D(T ا��zP�O ا�\!� �)� ا�x(5و���ت ا��Ss��5 و 	� ���� �� إذا �S(s ا�5&	� T� ��x5ا� �Pأواو &�D�(P أن �;P و ،T� ع�
T� ��x5ا� 
�;s T �� ا�*�5ن أو a:ء � ��x5ء ا��D"إ �\5P ،ولx(5ا� ��ا�� &o ع�aد"�ى ا�� }	�C ��x5م ا���% �����Gا �	 T� ��x5ا�.  

i و �PLص ا���v]{ ا�5a ���" �D9C و ،T� ��x5!� ��OC���5ل ا�Oو ا� �P�v�S5ر ا��Qr]ا[%�رب و ا &o ع�a�5رس د"�ى رP أن ��x5!� ز�;P 
  ".OP�$�ن "�دة �TO إiّ إذا r&ر "  3Q	2O %9& ا[�oار

685 � ر%3 15  ـ ا��5دة ��� %���ن ا��}� 95/07"  �!P �5C T� ��x5م ا�:!P:  
 `P�9���C ـ�QC 2D\�P ��ر ا���n]ا �P&��C ��x5!� `5(s �!�G�5رة أ�Gا �5o TP&� �	و�O5ت و ا��4وف ا�����S{ ا��5;C &�Oاآ���ب ا� & "".  

� ا���Dة �� ا��5اد E!" 5 2ـ أ� �4	� �C%� ا���Dات �!�5دة ا�L5آ�رة �� و ذ�6 �x5م ا���� �T أ�x5ت ا���إ�E  15 و آ 6�L	� �C%� ا��5اد ا���C ��!O�5�:ا
� ر3% 25��� %���ن ا��}�� ا�S����ت ا�SC ��!O�5 �د ا�)��رة ا�O5 �� و أر%�م ;(s��Q!، و �����Q و 108، و آ6�L ا��5دة 95/07 � &OP ا�����ن، و _D� �� 

�Q��5O�Gا Taو أو �Q9�n�s ����ا�� ���آ�Q، و ا���ض Gأ �OG رة، و��و ��ع ا��%�د و %�ة ا�) �QCو "&د رآ� ،�Q���5�.  
:��4 	� ذ�6 أ  

� ��ادث ا�)��رات إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2، ا�a�5{ ا�)�hC،/ ـ د" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C 252 – 251 ص ا�5!�:م.  
� �9ر، ا�a�5{ ا�)�hC، ص / ـ د ��(� &5��339 – 341.  

686 � ا��G�5م ر%3 21/1  ـ ا��5دة � 95/07�!� T� ��x5ا� �� &5O�5ل ا��DdY�5ن ا�\��C &9�P و ، �	 ��x5رأي ا� ���P أن 
،{v �� 2O	 ي{C `P�9
��".ا��  

687 � ا��G�5م ر%3 75  ـ ا��5دة ��bن ا���S� &�O �!�5دة  " 95/07 C Eدي إ�xP i ،T� ��x5ا� �G �	 {�n }%إ�&ى 88إذا و {� أد��
 ���s�� E!" هLا ا��
 �:ا������� ا�������  

h��(5ا��)� ا� �� �jع أآ�	ون %�(& ـ إذا آ�ن ا��)� ا�5&&C T�!" زاد ��� إر�aع �x5ا� E!" ��Os ،ة..  
T� ��x5!� ����ا��� ���hC ا�)P �� Eض إ��S�5ا��)� ا� �S( C �Q�!" ��x5ا� V��S5ا� #*Dn h��(5ا� ��. ـ إذا آ�ن ا��)� ا�5&	�ع أ2%   

688 � ا�Lي "21/1  ـ ا��5دة �x5!� �S(�\��{ brY �*P�Osح ا�*�ر، E�Ss ا[%)�ط ا�5&	�"� ���  �Q!aا[%)�ط ا��� ��ن أ �	 �*Pأ hا�� T� ن�\P 
zP�Os 2\v �	 �QO	ا��� د V��S5دة ا��"~C T� ��x5ا� �S���� T� h�P ق��ا ا�)Lه �	ص، و ��v]ت ا� ��{�C ��!O�5ا"�ة ا[�\�م ا���."  

� ا[�� ر%3 89 ـ ا��5دة�  95/07 " �Q�ت ا�5$�ر إ�iا��� �	 T " �!O5ا� &�Oن ا�b�C `�DP ا��5اد �	2 88 ،87، 86�
 ا�5;�ل ��a��Gbع ا�\�b"أ ،
".��%)�ط ا�5&	�"�  
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الرجوع على المؤمن له في حالة ما إذا استعمل هذا األخير السيارة في غير الغرض المبين 

حدث للغير في دفتر الشروط، إذ على ضوء ذلك الغرض يتم التأمين على األضرار التي قد ت

  .و بالتالي ضمان التعويض عنها من قبل المؤمن

و من ثم فإن سداد القسط بالنسبة للتأمين على السيارة يختلف من سيارة على أخرى،   

على حسب الغرض من االستعمال، حيث أن سيارة نقل الركاب مثال يختلف عن سيارة 

ع القسط المتعلق بالسيارة األجرة من حيث القسط، و سيارة األجرة يختلف القسط عنها م

فإذا ما استعمل المؤمن له السيارة في غير . المعدة لالستعمال الخاص أو الشخصي و هكذا 

الغرض المخصص لها، فإنه يكون قد أخل بما ورد في الدفتر المذكور و بالتالي بما ورد في 

 حادث مرور بهذه عقد التأمين من تغطية لألخطار، فإذا ما ارتكب المؤمن له في هذه الحالة

السيارة أو المركبة المستعملة في غير الغرض المعدة له، و سبب بها أضرارا جسمانية سواء 

، و بالتالي 689لنفسه أم لغيره، فإنه ينتج أن تترتب على عاتقه المسؤولية الشخصية في ذلك

  .يسقط حقه في ضمان التعويض من المؤمن

وي حقوقه من مثل هذه الحوادث أو غير أن المشرع و حماية منه للمضرور أو ذ  

غيرها فقد خص بسقوط الحق في ضمان التعويض للمؤمن له فقط دون المساس بحق 

، وفق 690المضرور أو ذوي حقوقه، و لذلك فإن المؤمن يدفع التعويض له أو لذوي حقوقه

 فإن له حق الرجوع بما دفعه من) 88/31( المعدل و المتمم 74/15 من األمر رقم 8المادة 

تعويض على المؤمن له بسبب مخالفته لما ورد ي دفتر الشروط من الغرض في استعمال 

  .691السيارة

   األضرار الحاصلة خالل السباق و المنافسةخامسا ـ   

يسقط الحق في ضمان التعويض من قبل المؤمن أو صندوق ضمان السيارات عن   

إلجراء االختبارات، أو المؤمن له بالنسبة لألضرار الحاصلة خالل إخضاع المركبات 

و كذلك الحـال . التجارب الالزمة ألجل استعمال هذه المركبة و استغاللها فيما صنعت له

عندما يستعـمل المؤمن له السـيارة في السباقـات و المنافسات الرياضية، سواء كان 
                                                 
689 � ��ادث ا�)��رات إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2، ا�a�5{ ا�)�hC،/   ـ د" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C 253 ص  ا�5!�:م.  
690 � �T، ]3 أن ا�5*�ور أو �x5ا� ���bءة  �jا[��ال ه� ا[آ 
Lه �	 ��x5أن ا� ��ق   ـ ��D�p� zP�O�ا ا�L2 هj� Eإ� �aا��� _�ذوP TP\�ن 	� أ

��d ج وbOا� �	.  

691 � 89ـ ا��5دة  و 21/2دة  ا��5  ـ ��� %���ن ا��}� 95/07.  
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 على هذه المؤمن له منافسا، أو منظما أو مندوبا على أي من الحالتين، و نظرا لما قد يترتب

العمليات سواء في حالة الخضوع أو االستعمال من مخاطر قد تكون أشد من تلك المخاطر 

المعتادة، فإن المشرع قد استوجب استصدار رخصة عن ذلك مسبقا من قبل السلطات 

العمومية المعنية بذلك، حتى يتم توفير الحماية الضرورية لمثل هذه التجارب و كذا السباقات 

  .692، و أالّ تحمل المؤمن له، أو غيره التبعات المالية التي تنجر عن ذلكو المنافسات

و تخضع هذه العمليات المذكورة في أساسها إلى تأمين خاص بها غير التأمين   

، و لذلك فإن 74/15اإللزامي الـوارد في الفقرة األولى من المادة األولى من األمر رقم 

بتعويض المؤمن له، إالّ عن الضرر الناجم عن وقوع المؤمن في مثل هذه العمليات ال يلتزم 

الخطر المؤمن منه، غير أن المؤمن يبقى ملتزما بتعويض المضرور أو ذوي حقوقه عن 

الضرر الجسماني الذي أصابه نتيجة ذلك، و له أن يعود على المسؤول على الحادث بما 

 من 4/1 ورد في المادة دفعه من تعويض إلى المعنيين، و هذا في حالة عدم التزامه بما

، و حق الرجوع هنا يتقرر بصرف النظر عمن تسبب في هذا 34-80المرسوم رقم 

االستعمال الخاطئ للسيارة، و ذلك بعكس الحاالت التي يرجع فيها المؤمن على المؤمن له 

  .693لتصـرفه الشخـصي الصادر منه و بموافقته

ة العليا نذكر البعض منها حيث و قد صدرت في شأن ما ذكر عدة قرارات من المحكم  

تضمن للمؤمن له التبعات المالية الناتجة عن ) المؤمن(قضت في معظمها، بأن شركة التأمين 

األضرار الجسمانية و المادية التي يسببها للغير أثناء و بمناسبة سير المركبة، و ال تضمن 

و لما لم يؤمن . جميع األخطاراألضرار التي يسببها المؤمن له لنفسه إالّ إذا كان مؤمنا على 

على جميع األخطار، فإن القضاء بمنحه للمؤمن له التعويض أو لغيره يعد مخالفة لنصوص 

العقد، حيث أنه من المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين، فال يجوز تعديله و ال إلغاؤه إالّ 

جاء في هذه القرارات من ، و ما 694باتفاق الطرفين، و من ثم فإن هذا القرار معرض للنقض

                                                 
692 � ا��G�5م ر%3 4/1  ـ E j�(s ا��5دة �� ا�*�5ن 80/34 �ن ا��� s\�) أو s;�ر)�QCا[�oار ا���bn �!rل ا�S�niرات أو ا��S(ق و ا�5 �	)�ت " 
 T�D9C T� ��x5رك ا��$P ���5���، و ذ�6 " &Oت ا����)9s ��S&ر "� ا�)! �9n25 رOا� �QC ا�;�ري ��5�و ا�� 4 ��ا[�\�م ا������ �a�5C �Oo�n

� �	)� أو � �54 أو � &و�C [�&ه�5."  
� %���ن ا��5ور ر%3 15ـ و s � ا��5دة ��SG 34 s%�ت ا�O&و و "  C}ن �� 2004	�S5 �10ر�P  ا��9در C�04/16 ا�O5&ل و ا�������C 35�5ن ر01/14 3% 

�5��� و	�� �!$�وط ا��5&دة "� ��hP ا�� 4�3Oا�5)��6 ا� E!" �Pت ا� �ر�aو ا�&را �Pد�Oت ا��aت ا�&را�%�SG ك و���".�SG%�ت ا��5آ�Sت ذات   
693 � ا�*�ر ا� �aإ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�2، ا�a�5{ ا�)�hC/   ـ د" zP�O���C رات ، ا�5!�:م��ادث ا�)�� �.255 ص 3 "  
694  �Pر��C ر%3 16/06/1992  ـ %�ار ^!�� " ، و ��a �5ء 	� %�ار ا� �z أ�T 31، ص G ،94 � 01، ا�5;!� ا��*�(��، ا�O&د 78387، ���vآ� ا��}

 �5*s i و ،�Sا��5آ ��G �SG�5C و ���!� �QSS(P ��ار ا��o]ا �" �;s� ا� ��ت ا���5�OS�ا� T� ��x5!� �5*s إذا iّإ T(D � T� ��x5ا� �QSS(P ��ار ا��o]ا
��رn]{ ا�5a E!" � �x�".آ�ن   
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 في مثل هذه الحاالت ينطبق أيضا على باقي الفقرات المنصوص عليها في 695اجتهادات

  : و منها أيضا ما يلي في حالة80/34 من المرسوم رقم 4المادة 

  األضرار التي تلحق البضائع و األشياءسادسا ـ   

 التي تلحق يسقط الحق في ضمان التعويض من قبل المؤمن بالنسبة لألضرار  

 و التي تنقلها المركبة المؤمن لها، و هذا في حالة ما إذا لم يخضع 696بالبضائع و األشياء

ذلك إلى تأمين خاص بها، سواء تعلق األمر بنقلها، أو بعملية شحن المركبة أو تفريغها من 

 ، و ذلك دون إخضاعها إلى التأمين اإللزامي الخاص بتغطية األضرار الجسمانية697البضائع

إالّ أن . 698و المادية عن حوادث السيارات، حيث تخضع إلى الشروط المحددة في العقد

 التي تتلف ألبسة األشخاص المنقولين الناجمة عن اإلصابة الجسمانية للمضرور في األضرار

حادث المرور تبقى خاضعة إلى التأمين اإللزامي عن حوادث السيارات طبقا لألمر رقم 

، و بالتالي يجب على المؤمن التعويض عنها 88/31م بموجب قانون  المعدل و المتم74/15

  .80/34 من المرسوم رقم 4/3طبقا لما ورد في المادة 

أو صندوق ضمان السيارات، ال تضمن الحق في ضمان ) المؤمن(إن شركات التأمين   

قلة التعويض عن األضرار التي تسببها المركبات المؤمن لها، إذا كانت هذه المركبات نا

للمواد سريعة االلتهاب أو المتـفجرة، و التي تزداد خطـورتها و تتضاعف في حالة وقوع 

الحوادث، و لذلك يجب استصدار رخصة مسبقا من السلطات العمومية تسمح فيها بنقل هذه 

  .699المواد، و حتى يتسنى الحماية منها

                                                 
695  �Pر��C ر%3 13/07/1988  ـ %�ار ^!�� ا���5ر "  ��� �aء 	�T 54، ص )ا���	� ا��&5��G ،1991 ،) � 4، ا�5;!� ا��*�(��، "&د 54840، �

� �T إiّ أ، ا�*�ر ا� �� P!�:م zP�O�C ا��5�x5أ، ا� �����% �%�n &OP أ&S5ا ا�Lه ^���P �5C ~ن ا��*�ء	3 [ ��� T، و  ��x5ا� ��� و%�ع ا��" �s�
".�!����ن  

� ا���5ر %����� أ��OP i Tض "!E ��ادث ا��5ور إiّ " ، 42، ص G � 1991، 02، ا�5;!� ا��*�(��، "&د 69743 �!^ ر%3 11/06/1990ـ %�ار �
� ا��" �s� ا�*�ر ا�;)���5 أو ا�*�ر ا� �� ]3 	~ن ا��*�ء ���P �5C^ ذ��n &OP 6%� �!����ن"�".	�ة، و   

 �Pر��C %�ار ��ا�5&� �	ر%3 09/11/1994ـ ا��� ^!�� "!E %*�ة " ، ��� ورد 	� ا���ار 71، ص 51، �$�ة ا��*�ة، ا�O&د 111699، �O�P آ�ن
� ا�Lي آ�ن �Gري ا��OD5ل و%# و%�ع ا���دث، و ����ا C��!�2 ا��}��P ع أن�o�5ا� ��x5ا� �Q�!" ����ر ا��� آ�ن %& أn]ا �	�O� ��ذ�P E�� 6�}آ&وا 

���bار ا��o]�5ن اo 3P&��C &%�O�ا� �a�5C ت� ��{�!� �P�)ى ا��:ام ا�$�آ� ا�;:ا&�".�T، و   
696 � ا�5)�م ر%3 4/3 ـ أ��4 ا��5دة �� ا�*�5ن 80/34 � � j�(� ��� ،" s ��ء ا���v]و ا })�*Sا� h�!s ��ار ا��o]ا ا&" �� �Q� ��x5ا� �Sا��5آ �Q!�

� إa �C�r)��5 	� ��دث ��ور" 3a� ا� �".s!^ ا[���v�� �S( ��C �(Sص ا�5 ����  
697 � ا��G�5م ر%3 4/4  ـ أ��4 ا��5دة � 80/34 ..." �Q�P�Ds أو �Q� ��x5ا� �Sا��5آ ��v ��!5" �Q�	 �S(�s ��ا���ادث ا�."  

� %���ن ا��}��35ـ أ��4 آ6�L ا��5دة �95/07� ر3%   "  �!P �� �;��� �\��Qدة أو ا���D5أو ا� �D���ال ا���� ا[�x525 ا���P i:  
T� ��x5ا� ��.ـ d 3P:�s�� آ�ف أو رديء   
^����� "!�T، إiّ إذا آ�ن ه �ك ا�Dsق �x5ا�$�ء ا� �	 �sذا ��ـ "."  

698 � ر%3 55  ـ ا��5دة ��� %���ن ا��}�� ا�S*�({ ا�99/07��� 5 ��{s ���P ، ،&�Oا� �	ا�$�وط ا��5&دة  h	و �P&P&أو ا�)\6 ا��  �P�Sا� hP��� "�S ا�
VP�D�و ا� �.ا�o]ار و ا��)�(� ا��5د�P ا�S��C ���b*�({ أ[ �ء ��!�Q، و إذا ا%�*E ا���ل أ] �ء "5!��ت ا�$�  

r، ا�$�وط ا���� �5jء ا���v]�5 أو ا�ة أو ا����� ا���ص C �2 ا��5اد ا����� "!��PT&د "�& ا��}�x5ا� ����� ا����� �."  
699 :  ـ  أ��4 	� ا��5اد   

� ا��G�5م ر%3 6/2ـ ا��5دة �� %2S ا�9 &وق ا���ص P�O���C*�ت " 80/37 � zP�O���C ع�D��iا �� E j�(P."  
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فجرة و المنقولة و الحوادث الضـارة الناجمة عن المواد سريعة االلتهاب أو المت  

بواسطة المركبات، ال تخضع في تأمينها إلى التأمين اإللزامي عن حوادث السيارات وفقا 

، إنما تخضع في ذلك إلى تأمين خاص بها يكفل التعويض عن األخطار 74/15لألمر رقم 

  .700الناجمة عنها، و هذه األخطار هي التي يتحملها المؤمن في حالة التأمين منها

مؤمن أو صندوق ضمان السيارات يبقى كالهما ضامنا لحق  المضرور أو غير أن ال  

ذوي حقوقه في التعويض عن األضرار التي لحقت به من جراء المركبات المؤمن عليها إذا 

كانت هذه المركبات ناقلة لبعض المواد الضرورية التي يتطلبـها تسيير االقتصـاد اليومي، 

مـية و الضرورية، كالزيت و البنزين المعدني أو باإلضافـة إلى حاجـيات المرء اليو

النباتي، و كذلك الوقود الذي يستعمله اإلنسان في المنازل للتدفئة، أو لالستعمال اليومي 

الضروري لسيارته، أو لآللة الزراعية، باإلضافة إلى المحروقات األخرى السائلة أو 

تلزم من الحاجيات الضرورية و هذا رغبة من المشرع في البقاء على ما يس. 701الغازية

 المعدل و المتمم 74/15لألشخاص، و أبقى التأمين عليها ساريا وفقا لما ورد في األمر رقم 

بتعويض األضرار الناجمة عنها في ) المؤمن(، حيث تلتزم شركة التأمين 88/31702بقانون 

مولتها على حالة نقلها على العربات أو المركبات بشرط أالّ تتجاوز تلك المواد سعة ح

بما في ذلك التموين الضروري للمحرك التي يدفع )  لتر600(أو )  كلغ500(المركبات 

المركبة الناقلة لهذه المواد، فإذا زاد حجم ذلك أو سعته كما هو مقرر قانونا، فإنه يجب 

، و التي يفهم منها أنه يجب 80/34703 من المرسوم رقم 4تطبيق الفقرة الثانية من المادة 

                                                                                                                                                             
� " 6/2ـ  3a� ع ا��OvYث ا���ارة و ا�OSرات، و ا��;D�b� ة�v�S5ا� ��d ة أو�v�S5ر ا��[�� ا" �5a� ار ا��o]ا ��!"�Dأو ا� �PرLل ا� �ى ا���s �

� �"� �!Lراتriا��)�رع ا �� �SS(5ا� ��"�OvYا �%��� w]�ر ا�" 6�Lو آ ،��"�OvYا."  
� ا��G�5م3/2ـ آ�5 أن ا��5دة �� �T 	� ���� 80/34 ر3%  �x5!� ��x52 ا�S% ����v�Sة "  ��G E!" � sط ا��h 	� ا�*�5ن  �D9C �;s� ار ا��o]ا

�v�S� ��d ا�5���&ة أو ��"�OvYا �%��� ��sل ا� �ى ا�Lر�P أو ا��D"!�� ا�OvY"��، و "� w]�ر ا�" 3a� ع ا��OvYث ا���ارة و ا�OSرات و ا��;D�iا �ة "
� �"� �!Lراتriا��)�رع ا ��.."  

700 � ر%3 55  ـ  ا��5دة ��� %���ن ا��}� 95/07 � s  "�P�Sق ا���� ا�S*�({ ا��S" ���� 5 ا����� ا��}�P �	 ا�$�وط ا��5&دة h	و ،�P&P&أو ا�)\6 ا�� 
� ا���ص C �2 ا��5اد ��ا��O&، ا[�oار و ا��)�(� ا��5د�P ا�S��C ���b*�({ أ] �ء ��!�Q، و إذا ا%�*E ا���ل أ] �ء "5!��ت ا�$�� و ا���P ،VP�D&د "�& ا��}

x5ا� ����� ا����� �r، ا�$�وط ا���� �5jء ا���v]3 أو ا�ة أو ا������ "!�Tا���."  
� ا[�� ر%3 30 و آ6�L ا��5دة 42ـ أ��4 آ6�L 	� ا��5دة �. 2006	�Sا�P 20 ا�x5رخ 	� 04/06، و ا�O5&ل و ا��a�5C 35�5 %���ن ر95/07 3%   

701 � ا��G�5م ر%3 4/2  ـ  ا��5دة �� ا�*�5ن 80/34 � � j�(s  "2 ا��5اد� s ��& " �Q� ��x5ت ا��Sا��5آ �Q�	 �S(�s ��ار ا��o]ب أو ا�Q��iا �OP�G 
Tsر��n �D"�*�.ا�D�5;�ة و �S(�s 	� و%�ع ا���دث أو   

� ا�O5&�� أو ا� �s�S، و ا��%�د و ا���5و%�ت ا�)�(!� أو ا���ز�P، إذا �P 3�;�وز هLا ا� �2 P: Sو ا� #P:2 ا�� � �S( ��C  �S(�\� E�SP أن ا�*�5ن &�C)500 
V!600(أو ) آ�S��  (*ا� �P�5�ذ�6 ا� �	�5 Cوري �!��5ك�."  

702 � ا��G�5م ر3% � Eر%3   " 80/34  ـ  ا��5دة ا[و� ��]�C #(G{s ��ا� ����hS إ�:ا��� ا��} s74/15 ...  �Pأو ا��5د ��ار ا�;)��5�o]ا zP�Os E!"

 و ه� ���C ا��5ور أو �S(C 29�s ��ا�:  

.5 �;�ت ا��� �Q!5O�(s و ا[v��ء و ا��5اد ا��� �Q!� sـ ا���ادث و ا���ا(h و اD�i;�رات ا��� s)�QSS ا��5آ�S و ا���اC{ و ا�  

b"آ�رة أL5ء أو ا��5اد أو ا�5 �;�ت ا���v]أو ا }C6 ا���ا!s ط��G ـ."  

703 � ا��G�5م ر%3 4/2  ـ  ا��5دة  � 80/34.  
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ار ترخيص بنقل تلك المواد و التأمين عليها، و هذا وفقا للشروط الخاصة التي استصد

  .704يتضمنها العقد بغية تغطية الخطر المؤمن عليه

كما يسقط الحق في ضمان التعويض أيضا، من قبل المؤمن بالنسبة لألضرار التي   

لمؤمن له أو السائق تصيب المباني أو الحيوانات أو األشياء المكتراة أو التي عهد بها إلى ا

حيث يمكن في هذا الشأن للمؤمن له أن يبرم عقد تأمين آخر حتى يمكنه تغطية األضرار 

  .705التي تصيب مثل ذلك، حيث ال يغطيها التأمين اإللزامي عن حوادث السيارات

إالّ أن على المؤمن أن يتحمل التبعات المالية التي قد تترتب على المؤمن له أو السائق   

ة من جراء أضرار الحريق أو االنفجارات الحاصلة للبناية، التي تكون المركبة للمركب

كما أنه من باب أولى أن يتحمل المؤمن تغطية . 706المتسببة في ذلك موقوفة بداخلها

األضرار البدنية للمضرور أو ذوي حقوقه، و المتسبب فيها المؤمن عن قصد و إرادة منه إذا 

ن أن يعود على المؤمن له بما دفعه من تعويض إلى المضرور ثبت عليه ذلك، غير أن المؤم

 3/2أو ذوي حقوقه، ألن األصل أن ضمان التعويض في مثل هذه الحالة مستثنى طبقا للمادة 

  .80/34707من المرسوم رقم 

  المطلب الثاني
  رجوع المؤمن بما دفعه من تعويض على المسؤول

  

سيارات، أصبح ال يقتصر على تغطية إن نطاق التأمين من المسؤولية عن حوادث ال  

المسؤولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له و تابعه أو أحدهما، إنما أصبح التزام المؤمن 

يمتد إلى تغطية المسؤولية المدنية لغير المؤمن له، و لغير من صرح له بقيادة السيارة 

                                                 
704 � ر%3 55  ـ  ا��5دة ��� %���ن ا��}� 95/07.  

� ا��G�5م ر%3 4/5ـ ا��5دة � 80/34 ... iا �DOs i م و�\��� ��S� �nw ��� %�s��5o }ن إ�:ا" T� ��x5ا� 
b"آ�رة أL5ا�*�5ن ا� ��j�G �ءات 
25Oا� �QC ا�;�ري ��5�و ا�� 4 ��ا������.  

705 � ا��G�5م ر%3 4/5  ـ  ا��5دة � 80/34 ...  &Q" ��أو ا� h)�(أو ا� T� ��x5!� ا��ت ا�5\��اة��ء أو ا����v]أو ا ���S5ا� ��9s ��ار ا��o]ا �QC
�5Q�إ�.  

706 � ا��G�5م ر%3 4/5  ـ  ا��5دة � 80/34.  
707 � ا��G�5م ر%3 3/1  ـ  ا��5دة �� ا�*�5ن 80/34 � � j�(s  "9&ا% T� ��x5ا� �Q�	 �S(s ��ار ا��o]ا."  

� ا��G�5م ر%3 6/1ـ ا��5دة �� %2S ا�9 &وق ا���ص P�O���C*�ت 80/37 �� ا�*�5ن � � j�(s :  
 " �!rار ا����o]ا �S(�T%��� 9& و ذوو% �"."  

� 	� آ2 ا[��ال P!�:م C*�5ن zP�Os ا��)�(� و ا[�x5أن ا� ��d ـ T� ��x5ا� �� &5O�� ��d {�n �" �;s� ار ا��o : 2/1ا��5دة ��x5م ا�:�!P ،
.zP�O�C ا��)�(� و ا[�oار  
� ا���iت ا���ر(�" �;s� ـ ا�.  
T� ��x5ا� �� &5O�� ��d {�n �" �;s� ـ ا�.  



 335 

الي، هل يمكن للمؤمن أن ، غير أنه و في هذا الصدد يمكن طرح السؤال الت708المؤمن عليها

  .يرجع بما أداه من تعويض إلى المضرور أو ذوي حقوقه على الغير المسؤول عن الحادث؟

في الحقيقة أن المؤمن غير ملزم بتسديد مبلغ التعويض عن الغير المسؤول عن حادث   

المؤمن السيارة الضار إلى المصاب أو ذوي حقوقه، و هذا النعدام العالقة التي تربط ما بين  

أما ما يتعلق بالتزام المؤمن مع الغير في تسديد مبلغ . و الغير المسؤول عن الحادث

  :التعويض المقرر للمضرور أو لذويه، و مدى رجوعه في ذلك عليه، فإن األمر مختلف فيه 

  ن الحادث إلتزاما تضامنياعإلتزام المؤمن مع الغير المسؤول  -أوال  

   

 إلى اعتبار التزام المؤمن مع الغير بتعويض المضرور يذهب بعض الرأي في القضاء  

أو ذوي حقوقه عن حوادث السيارات التزاما تضامنيا، و بذلك تكون هذه المسؤولية مسؤولية 

، و هذا بصرف النظر عن مصدر التزام كل منهم بالتعويض، أي سواء كان 709تضامنية

، أم كان مصدره العقد كما هو 710مصدر هذا االلتزام هو القانون الرتكابه فعال غير مشروع

وعليه إذا قام المؤمن بسداد التعويض للمضرور أو ذوي حقوقه، . 711الحال  بالنسبة للمؤمن

يمكنه الرجوع على الغير، و ألن الغير في هذه الحالة هو المسؤول عن الحـادث، و عليه 

  .712فإن رجوع المؤمن عليه يكون بكل ما دفعه من تعويض للمضرور أو ذويه

ج، نجد أن التضامن ما بين المسؤولين عن .م. ق126إالّ أنه و بالرجوع إلى المادة   

الحادث مبنيا على الخطأ و ليس االلتزام بالتعويض سواء كان مصدره العقد أو القانون، و 

ألن التعـويض في هذه الحـالة نتيجة لقيام المسؤولية، و المؤمن في هذا الصدد ليس 

أحدثه الغير، و إنما المؤمن هنا ما هو إالّ ضامن و كفيل بالنسبة مسؤوال عن الضرر الذي 

، و عليه إذا ثبتت مسؤولية المؤمن له، باإلضافة إلى مسؤولية الغير معه عن 713للمؤمن له

                                                 
708 � ا[�� ر%3 15، 14، 13: �4 ا��5اد   ـ أ��� ا[�� ا�L5آ�ر74/15 � � ��jو ا� �OCو ا��ا Eا��5اد ا[و� Eإ� �	�oY�C ،.  
709 � 	� إ��:ا�zP�O�C 3Q ا�*�ر، و s\�ن ا�x(5و��� ) " 10- 05%���ن ر%3  (.ج.م. ق126  ـ���5دة � ��*��إذا Os&د ا�x(5و��ن "� 	�o 2Oر آ���ن 

"ي ، إi إذا "�� ا����o �9�� آ2 � 3Q 	� ا�Y�:ام zP�O���C	�C �5� ��C 3Q�)�و  
710 .74/15ج، و آ6�L ا[�� ر%3 .م. ق138، 124:   ـ  أ��4 ا��5اد   
711 � ��ادث ا�)��رات، ا�a�5{ ا�)�hC، ص /   ـ  د" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C 2، ا�5!�:م�ا�! �Cأ  �%�G&3 ا��اه�C268إ.  
712 .2268، ا�a�5{ ا�)�hC، ص إ�Cاه�3 ا�&�G%� أ�C ا�!�/   ـ د  
713 �!;5C h�!Os ،� ��*s i �5��*s ا��:ام zP�O�أو ا� �P&{ ا�	د �	إ�&اث ا�*�ر  ��{ ا�x(5ول " ���  ـ  C&ر 3G�a ا����Oب، ا��:ام �vآ� ا��}

 �Pر��C ،#P�\ا� �	 ��!Oا��5\�5 ا� ��.G 1977 � 33، %*�� ر%3 27/11/1977ا���5��، "!�r 3\� Eدر   
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الحادث فإنهما يكونان متضامنين، و يمتد هذا التضامن إلى المؤمن الذي يلتزم بأداء مبلغ 

  .قهالتعويض إلى المضرور أو ذوي حقو

أما إذا لم تثبت مسؤولية المؤمن له عن الحادث، فإن المؤمن في هذه الحالة ال يظهر   

و كأنه هو المسؤول عن الحادث و بالتالي ال يحل محله، إنما يقوم فقط بدور الضامن و 

الكفيل بالنسبة ألداء مبلغ التعويض إلى المضرور أو ذوي حقوقه، و من ثم فال يتحقق 

إال أن الغير المسؤول عن . 714من له و الغير المسؤول الوحيد عن الحادثالتضامن بين المؤ

الحادث يوجد إلى جانبه المؤمن الذي يكفل للمضرور أو ذوي حقوقه الحصول على 

، إالّ أن للمؤمن في هذه الحالة الحق في أن يعود على 715التعويض نتيجة الضرر الذي أصابه

 المسؤول عن الحادث، و إلى جانب هذا الرأي ما دفعه من تعويض إلى المضرور على الغير

  :يوجد رأي ثان هو 

  إلتزام المؤمن مع الغير المسؤول عن الحادث التزاما تضامميا -ثانيا  

    

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن التزام المؤمن بالتعويض في حالة مسؤولية الغير   

لتزاما تضامميا و ليس عن تدخل السيارة و إحداثها للضرر الجسماني بالشخص، يكون ا

التزاما تضامنيا، حيث أن الغير في هذا الشأن يكون مسؤوال مسؤولية تقصيرية عن الحادث، 

و بالتالي يلتزم بالتعويض إزاء المضرور أو ذوي حقوقه، بينما التزام المؤمن في هذه الحالة 

وقه، بينما بالتعويض عن الحادث، و بالتالي يلتزم بالتعويض إزاء المضرور أو ذوي حق

التزام المؤمن في هذه الحالة بالتعويض إزاء المضرور أو ذوي حقوقه يكون أساسه عقد 

التأمين، و أمام هذا التعدد في مصادر االلتزام، فإننا نكون أمام حالة من حاالت التضامم و 

،و بذلك يكون للمضرور أو ذويه في هذه الحالة مدينان، 716ليس حالة من حاالت التضامن

ين األول و هو المؤمن و مصدر التزامه في الحصول على مبلغ التعويض هو عقد المد

                                                 
714 �  ـ [ن ��!� إ�Os ���a E&د ا��وا�C ا�x(5و��� و و�&ة ا�2�5 و و�&ة ا�95&ر أC ،�*P}ن P\�ن ا��:ام آ2 وا�& �P ��و�x(5ا� �	 ��ا��*�
�} D� �SG_ ا�*�ر، أ��4 	� ذ�6 ا��5دة n �\sار &% �� ا�x(5و����!� أن P\�ن آ2 �P اLا�5$�وع، و ه ��d 25Oه� ا� zP�O�ا� �" �ا�x(5و��

.ج.م. ق126  
� ��ادث ا�)��رات  ص / ـ د" 3a� ا�*�ر ا� zP�O�C ا�5!�:م،hC�(ا� }a�52، ا��ا�! �Cأ �%�G&3 ا��اه�C270إ.  

.S"620& ا��زاق أ�5& ا�) �Qري، ا��G��، ا�;:ء ا[ول، 	��ة / ـ د  
715 � ا���� ا�x(5ول "� ا���دث، أ��4 ��bءة  �jن أآ�\P 3 أن\�C و ،T�P�5� 5*�ور و��C ��	ا وLر%3   ـ و ه ��� ذ�6 	� ا[���*� �	74/15 ،

.88/31ا�O5&ل و ا�������C 35�5ن ر3%   
716 � �\�r 3در "� ا��5\�5 ا�\!��، ا�\�s ،#P;�ري آ!� " h�!Os ،�� 451، %*�� رC05/03/1975 3%��ر�P ) 5(  ـ  C&ر 3G�a ا����Oب، �;!� ا���5
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، و المدين الثاني هو الغير المسؤول عن الحادث و مصدر التزامه الفعل 717التأمين

، و غاية االلتزامين في هذه الحالة هي واحدة و هي تعويض المضرور أو ذوي 718الضار

ي و ما دام المؤمن أكثر مالءة من الغير المسؤول و بذلك نكون أمام التزام تضامم. حقوقه

عن الحادث، فإن المؤمن يتولى الوفاء بمبلغ التعويض الذي يحل فيه محل الغير المسؤول 

عن الحادث ثم يرجع عليه بما دفعه من تعويض، حيث أن االلتزام التضاممي يعد إحدى 

  .719حاالت الحلول القانوني

قضاة إلى التقرير بأن التزام المؤمن بالتعويض ينشأ و تأكيدا لما سبق، يذهب بعض ال  

من العقد، و إذا التزام شخص بالتعويض على أساس الفعل الضار، كان كل من الشركة و 

الشخص اآلخر ملتزمـين بدين واحد له مصـدران مختلفان و من ثم تتضامم ذمتهما في 

و إلى جانب . 720وحدة المصدرهذا الدين دون أن تتضامن، إذ أن االلتزام التضامني يقتضي 

  :الرأي األول و الثاني يوجد رأي ثالث في القضاء هو 

  عدم رجوع المؤمن بما دفعه من تعويض إلنتفاء  األساس القانوني  -ثالثا  

  

يذهب هذا الرأي في القضاء بأنه ال رجوع للمؤمن على الغير الذي تسبب في الحادث   

و ذلك النتفاء األساس القانوني لمثل هذا الرجوع، و بقيادة السيارة المملوكة للمؤمن له، 

، و عليه فال يمكن تطبيق فكرة الحلول القانوني 721بصفة عامة النتفاء الرابطة العقدية بينهما

للمؤمن محل الغير المسؤول عن الحادث في الوفاء بمبلغ التعويض إلى المضرور مع الغير 

 إلى المضرور بدله، و هذا ما ال يوجد في المسؤول عن الحادث، أو يكون ملزما بالتعويض

حالة رجوع المؤمن على الغير المسؤول في الرأيين األولين، و عليه لكي يتحقق الحلول 

القانوني يجب أن يكون المؤمن قد دفع مبلغ التعويض إلى المضرور أو ذوي حقوقه، ال على 

                                                 
717 � T و Gi��5 ا��5دة ا[و�E و ا74/15  ـ ا[�� ر3%  � ��j�.  
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 ترتب على ذمة ، إنما على أساس تعويض)المؤمن(أساس تعويض ترتب على ذمته هو 

  .722الغير المرتكب للحادث

بعدم " و يتفق الدكتور إبراهيم الدسوقي أبو الليل مع هذا الرأي حين يذهب في القول   

إمكانية تطبيق الحلول القانوني بالنسبة لحلول المؤمن محل الغير المسؤول عن الحادث في 

بأنه ال " و يذهب أيضا ،"أدائه لمبلغ التعويض عنه أو معه إلى المضرور أو ذوي حقوقه

يتفق مع الرأي األول من أن المؤمن ال يكون ملزما بأداء مبلغ التعويض عن الغير 

المسؤول، و بالتالي فهو يوفي بالتعويض الذي في ذمته، ال في التعويض الذي في ذمة 

الغير، فإذا كان المؤمن يوفي فعال بالتعويض الذي في ذمته هو، إالّ أنه يوفي في نفس 

لوقت بالتعويض الذي في ذمة الغير المسؤول بدليل أن هذا الوفاء يبرئ ذمة هذا األخير ا

  .723"تجاه المضرور أو ذويه

و بذلك يرى في هذا الشأن أن المانع الحقيقي في تطبيق الحلول القانوني يرجع إلى   

، و التي الطبيعة الخاصة اللتزام المؤمن بالوفاء بمبلغ التعويض إلى المصاب أو ذوي حقوقه

تختلف باختالف العالقات التي يظهر فيها المؤمن، فالعالقة التي تربط بين المؤمن و المؤمن 

له، هي التزام المؤمن بكفالة و ضمان التعويض عن المؤمن له، غير أن التزام المؤمن إزاء 

المضرور هو التزام بات و نهائي، فيما يخص مبلغ التعويض عن األضرار الذي لحقته و 

  .724حقت ذوي حقوقهأل

أما عالقة المؤمن بالغير المسؤول عن الحادث بالرغم من أن المؤمن يلتزم بالوفاء   

بنفس التعويض الذي يلتزم به الغير المسؤول عن الحادث، فإن ذلك ال يكفي لكي يكون 

، حيث أن التزام 725للمؤمن حق الرجوع بالحلول محل المضرور في حقوقه تجاه هذا الغير

اء المضرور و وفائه لمبلغ التعويض له أو لذويه هو التزام بات و نهائي، إالّ أن المؤمن إز

هذا االلتزام ال عالقة له بالتزام الغير المسؤول عن الحادث تجاه المضرور، إذ أن كال من 

التزام المؤمن و التزام الغير إزاء المضرور هو التزام مستقل عن االلتزام اآلخر، حتى و إن 
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 مبلغ التعويض إلى المضرور أو ذويه، فذلك ال يعني أنه ملتزم مع الغير أو عنه أدى المؤمن

  .إنما هو ملتزم مثله فقط

و يجدر القول في األخير بأن الحلول القانوني للمؤمن محل الغير في االلتزام بمبلغ   

التعويض للمصاب أو ذويه، ال يكفي بأن يكون مجرد التزام، بل يتعين أن يكون المؤمن 

لزما بالوفـاء مع الغير المسؤول عن الحـادث، و العكس كذلك، و هنا يتحقق قدر من م

االرتباط بين االلتزامين، التزام المؤمن، و التزام الغير فتجعل لمن وفى التعويض للمضرور 

الحق في الحلول محل المضرور الذي استوفى حقه، و هو في هذه الحالة المؤمن الذي له 

  .ه من تعويض على الغير، و األصل غير ذلك كما سبق الكالم آنفاحق الرجوع بما دفع

غير أنه و نظرا لمصلحة المضرور باعتباره الطرف الضعيف من جهة و نظر   

لمالءة المؤمن فإنه ينبغي على هذا األخير تسديد مبلغ التعويض محل الغير المسؤول عن 

ث، بالرغم من أن الغـير هنا الحـادث شأنه في ذلك كشأن المؤمن له المسؤول عن الحاد

هو المسؤول عن الحـادث و الضـرر المـترتب عليه، و بالرغم من أن الغير ال يربطه 

عقد مع المؤمن، إالّ أن للمؤمن حق الرجوع، حيث أن نطاق التأمين من المسؤولية عن 

من له حوادث السيارات أصبح ال يقتصر على تغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن فعل المؤ

و تابعه أو أحدهما، بل أصبح التزام المؤمن يمتد إلى تغطية المسؤولية المدنية لغير المؤمن 

، و هذا ما يفهم من ما ورد في 726له و لغير من صرح له بقيادة هذه السيارة المؤمن عليها

 من أن 88/31727 المعدل و المتمم بقانون رقم 74/15األحكام المتضمن لها األمر رقم 

تغطية المؤمن للمسؤولية عن حوادث السيارات، إلى أفعال المؤمن و إلى ما يسأل امتداد 

عنهم من األشخاص سواء صرح بقيادة السيارة، أو لم يصرح لهم بقيادتها و يكون المؤمن 

ملتزما بأداء مبلغ التعويض إلى المضرور أو ذويه حتى و لو كان المسؤول عن الضرر ظل 

  .728ان وقت الحادثمجهوال أو سقط حقه في الضم

و عليه فال يشترط اللتزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور أو ذوي حقوقـه،   

سوى أن تكون السيارة أو المركبة مؤمنا عليها لدى شركة التأمـين، و أن تثبت مسؤولية 

                                                 
726 � 15/2Tا��5دة  و G i��5 74/15ـ  ا[�� ر3%    .  
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قائدها المرتكب للحادث بواسطتها مع تحديد مقدار التعويض طبقا للجدول المحدد لمقدار 

  .ض عن األضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرورالتعوي

  

  الخاتمة
 فعل عن المترتبة المدنية بالمسؤولية المتعلقة األحكام الفرنسي المشرع لدتخ يدر يكن لم     

 أي الزمن، من طويل درح عدب ،إال1804 سنة المدني القانون سن عندما الحي، غير الشيء

 الحقا ظهرت ثم والكهربائية، الميكانيكية اآلالت ظهرت حيث العشرين، القرن بداية مع

 سبيل في األخير هذا على فكان للمرء، أضرار من اآلالت هذه تسببه كانت وما السيارة،

 بكافة ذلك ينفي أن األخير ولهذا عليه، المدعى جانب في الخطأ يثبت أن التعويض، تلقيه

  .تحقيقه أو إثباته حياناأل غالب في المضرور يستطيع ال ما وهذا اإلثبات، طرق

 أساس في يبحثان والقضاء الفقه من كل راح ومساعدته المضرور إنصاف أجل ومن     

 تقسيمها يمكن نظريات األمر هذا وتجاذب الحي، غير الشيء فعل عن الناجمة المسؤولية هذه

  .الموضوعية والنظرية الشخصية النظرية النظريات، من نوعين إلى

 والمقابلة ف م ق 1384/1 المادة في الفرنسي التشريع ورد لقد: يةالشخص النظرية -1

 المدنية المسؤولية أساس يخص فيما غامضا ورد -الجزائري المدني التشريع من 138 للمادة

 بين فيما أو الفقهاء بين فيما سواء واختالفا تباينا بذلك فخلق الحي، غير الشيء فعل عن

  .القضائية األحكام

 التقصيرية المسؤولية وأقام التشريع، هذا البداية في والقضاء الفقه من كل ساير وقد     

 المادتين في الواردة العامة للقواعد طبقا اإلثبات الواجب الخطأ أساس على عامة بصفة

 من طويل لردح ذلك القضاء وطبق ج، م ق 124 للمادة والمقابلتين ف م ق 1382-1383

 جانب في الخطأ يثبت بأن الحية، غير األشياء لفع نع المضرور يطالب فكان الزمن

 ذلك إثبات الصعب من فكان التعويض، على الحصول من يتمكن حتى الضرر، في المتسبب

 بالنعم أصحابها ينعم حين في لوحده الوسائل هذه أخطار تحمل الذي للمضرور بالنسبة

  .والفوائد

 وهذا المسؤولية هذه عليها تقوم خاصة قاعدة إيجاد الحق وقت في القضاء حاول ولقد     

 أصال هي السيارة بأن القضائية األحكام بعض رأت حيث السيارات، حوادث تزايدت لما
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 ج م ق 138 للمادة المقابلة 1384/1 المادة لتطبيق محاوالت ظهرت وبذلك حي، غير شيئا

  .السائق خطأ إثبات من المضرور إعفاء وبمقتضاها السيارات، حوادث على

 1384/1 والمادة -1382 المادة تطبيق بين المسألة هذه في متذبذبا ظل القضاء أن غير     

 المسؤولية على 1384/1 المادة تعميم لصالح األمر حسم حتى طويال يدم لم األمر  أن إال

  .ساكنة أو متحركة السيارة كانت سواء السيارات حوادث عن الناجمة المدنية

 إثبات يقبل ال الذي الخطأ افتراض شأن في مترددا يضاأ الفرنسي القضاء ظل وقد     

 .1930 سنة غاية إلى 1914 منذ وذلك ،األجنبي السبب طريق عن نفيه بواسطة إال العكس

 يمكن ال والتي المسؤولية بافتراض الفرنسية النقض لمحكمة المجتمعة الدوائر قضت حيث

 بالشيء وليس بالحراسة لمسؤوليةا ربطت وبذلك األجنبي، السبب بواسطة إال أيضا نفيها

  .ذاته

 هو جديد بمصطلح المسؤولية، افتراض اصطالح عن بعد فيما القضاء استعاض وقد     

 أو مخطئا كان سواء الحارس عاتق على المسؤولية وضعت وبذلك القانون، بقوة المسؤولية

 ابتعدت وبذلك ،األجنبي السبب بواسطة المسؤولية عنه ينفي أن للحارس أن إال مخطئ، غير

 منذ وهذا السيارات، عن تنجم التي الحوادث عن خاصة المسؤولية، لقيام كأساس الخطأ فكرة

 المسؤولية اصطالح تطبق ظلت حيث ،18/10/1956 بتاريخ الفرنسية النقض محكمة حكم

  .الحوادث تلك مثل على القانونية المسؤولية أو القانون بقوة

 وفي الحراسة، في الخطأ ساسأ على المسؤولية هذه يقيم ظل هالفق في آخر رأيا أن إال     

 أن فيه يفترض المسؤولية هذه في الحارس أن حيث الضرر، وقوع بمجرد تقوم ذاته الوقت

 يسبب أن من حراسته تحت الذي الشيء يمنع أن غايته محددا قانونيا التزاما ملتزما يكون

 أخطأ قد الحارس ويكون تحقق، قد يكون ال امااللتز فإن الغاية، تلك تتحقق لم فإذا ضررا،

 ذلك أحدثه الذي الضرر عن والؤمس يكون ثم ومن يده، من يفلت الشيء لزمام تركه في

 األخير لهذا الحارس،إنما جانب في الخطأ يثبت أن الحالة هذه في للمضرور وليس الشيء،

 قد المفهوم هذا فإن "مازو هنري"الفقيه رأي وحسب األجنبي، السبب بواسطة ذلك ينفي أن

 دهست التي السيارة حادثة من ذلك من أدل وال القضائية، الحلول من كثير إيجاد على ساعد

  . "Jean d'heur" "دير جان" الطفلة

 أساس حول خلطا أوجد قد "مازو هنري" به جاء الذي الرأي بأن يرى الفقه بعض أن إال     

 خاصة المسؤولية قيام  شروط من كشرط الخطأ رةفك وجود بعدم يقول حينما المسؤولية، هذه
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 هذا أصحاب هلل وقد قضائية، أحكام من تلتها وما" Jean d'heur" "دير جان" حادثة منذ

 تحمل نظرية أساس على المسؤولية هذه أسسوا وبذلك بالقبول، القضائية األحكام لتلك الرأي

 الموضوعية،  والمسؤولية خصيةالش المسؤولية بين خلطوا وبذلك ،يشعروا أن دون التبعة

 الفعل عن المسؤولية في بأن: بالقول يرد أن إلى" مازو هنري " بالفقيه حدا مما وهذا

" اإلنسان يرتكب بأال مقتضاه محدد قانوني التزام يوجد الشيء فعل عن والمسؤولية الشخصي

  ".ضار خطأ

 هما فكرتين على لمسؤوليةا تأسيس إلى الرأي هذا به ذهب قد" مازو هنري "بأن وأرى     

 لقيام واحدا مزدوجا أساسا يشكالن معا ذاته اآلن في وهما ،الضرر وفكرة الخطأ فكرة

 قوامها الموضوعية المسؤولية إذ موضوعية، شخصية مسؤولية فهي وبالتالي المسؤولية،

 أنهب" مازو هنري" الفقيه قول معنى ما وإال الخطأ، قوامها الشخصية والمسؤولية الضرر،

 بصدد كنا لما الضرر لوال إذ ،"ضار خطأ "اإلنسان يرتكب بأال محدد قانوني التزام يوجد

 للغير، ضررا به يسبب وال المرء يرتكبه الذي الخطأ أن حيث المدنية، المسؤولية بقيام القول

 مرتبط الضرر فإن ثم ومن صحيح، والعكس ،بالتعويض حدوثه في سببا كان من يلزم ال

 أساس على السيارات حوادث عن المدنية المسؤولية لقيام التأسيس يمكن الأ ذافإ. بالخطأ

 بعض ذلك إلى ذهب كما الواحد المزدوج األساس لنظرية طبقا أي ؟"الضار الخطأ " فكرة

 وغير العمياء الطاعة فكرة حول" مازو هنري" به جاء الذي القول إلى االلتفات دون الفقه،

 الحادث في السيارة تدخل بمجرد تقوم فالمسؤولية مثال، صاحبهال السيارة هذه من العمياء

 األحوال جميع وفي تطعه، لم أم صاحبها السيارة أطاعت سواء الضار الخطأ عن ينجم الذي

 على تعويض من دفعه بما يعود أن على حقوقه ذوي أو المضرور بتعويض المؤمن يلتزم

 السبب بواسطة المسؤولية عنه ينفي أن األخير هذا يستطع لم إذا الضرر عن ولؤالمس

  .األجنبي

 الشيء فعل عن المدنية المسؤولية بأن أصحابها فيرى الموضوعية، للنظرية بالنسبة أما -2

 ال وإذ السيارات، حوادث لها تطبيق وكأهم عامة، بصفة الضرر أساس على تقوم ،الحي غير

 المدعي يتحمل لكي كاف رالضر إذ المضرور، طرف من الخطأ إثبات عن البحث في لزوم

 في الفقه هذا انقسم وقد حقوقه، ذوي أو المضرور إلى التعويض وبالتالي ،المسؤولية عليه

 بنظرية ويأخذ الثاني والقسم التبعة، تحمل بنظرية ويأخذ األول القسم: قسمين إلى ذلك سبيل

  .الضمان
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 التي العدالة فكرة أساس على تأسيسها وجوب في التبعة تحمل نظرية أنصار يذهب     

 إذ مخطئ، غير أو مخطئا للسيارة مثال الحارس كان سواء المضرور بتعويض تقضي

 يتحمل ماك المخاطر، هذه مسؤولية حارسها فيتحمل عنها، تنشأ قد بمخاطر مرتبطة السيارة

 المعنوية أو المادية بمصالحه القيام سبيل في وهذا بشخصه، المرتبطة المخاطر مسؤولية

 والمسؤ مستعيرها أو مستأجرها أو لها الحارس أو للسيارة مالك كل بذلك ويعتبر لفة،المخت

 التمييز، عديم ذلك في بما منهم، أي حراسة تحت التي السيارة تحدثه الذي الضار الفعل عن

 وقوع أثناء حراسته تحت تكن لم السيارة أن أثبت إذا إال المسؤولية من الحارس يعفى وال

  .الضرر بين وما السيارة بين ما السببية العالقة ينفي أو ،الضار الحادث

 من المضرور بحق تفي ال النظرية هذه بأن الفقه بعض ذلك إلى ذهب كما وأرى     

  .األجنبي السبب بواسطة المسؤولية نفي عليه المدعي استطاع إذا خاصة السيارات حوادث

 نبحث المقام هذا في ونحن الجانب، هذا من ولؤالمس إلى تنظر النظرية هذه أن كما     

 مصلحة ترجيح ينبغي وبذلك ،تكون أينما السيارات حوادث من المضرور مصلحة على

 التعويض لمبلغ تلقيه حيث ومن حمايته حيث من إليه بالنظر وهذا ،حقوقه ذوي أو المضرور

 ما وهذا الضار، الحادث عن ولالمسؤ إلى النظر دون عياء أو لكل دون حقوقه لذوي أو له

   .الضمان نظرية أصحاب به نادى

 بأن الغربي الفقه في أو اإلسالمي، الفقه في سواء النظرية، هذه أنصار يذهب حيث     

 وال بل التبعة، تحمل نظرية أساس على ال و ،الخطأ أساس على تقوم ال المدنية المسؤولية

 واحدة جهة من المسؤولية إلى نظرت قد المذكورة األسس هذه كل أن إذ معا، عليهما تقوم

 من المضرور جهة على التركيز يجب كان وحيث الحادث، عن ولالمسؤ جهة وهي فقط

 عليها يكون التي والعقلية النفسية الظروف عن النظر بغض وهذا له، وقع الذي الحادث

 الحق هذا على اعتدى فإن واألمان، األمن في الحق شخص لكل أن إذ الضرر، عن ولؤالمس

  .القانون بقوة عنه التعويض يستلزم ضارا عمال يعتبر فإنه

 أساسا عامة كقاعدة تصلح رآها من فمنهم النظرية، هذه شأن في الفقه انقسم وقد     

 الذي الرأي مع الرأي هذا ويتفق" ستارك" الفقهاء هؤالء ومن عامة بصورة المدنية للمسؤولية

 سواء مباشرا الضرر هذا كان متى سؤوليةالم هذه شأن في اإلسالمية الشريعة فقهاء ارتآه

 ذلك كل وفي حي، غير أو حيا كان سواء الشيء بفعل وقوعه أو نفسه الشخص بفعل كان
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 إال يضمن ال المتسبب وأن يتعمد، لم وإن ضامن المباشر:"أن على الفقهية القاعدة تنص

  ".بالتعدي

 الشريعة فقهاء رأي عن ثيراك يختلف لم رأيه في" ستارك " بأن المقام هذا في وأرى     

 بأنه يرى حيث إطالقا، الخطأ أساس على المسؤولية قيام يستبعد لم حين السباقة، اإلسالمية

 من أبعد إلى يذهب أن القاضي على فإن الضرر عن ولؤالمس جانب في ثبت ما إذا

 هذا مثل وقوع دون يحول ما اإلجراءات من يتخذ أن وله ،للمضرور الكامل التعويض

  .لخطأا

 المدنية المسؤولية أنواع جميع على النظرية هذه يعمم فال ،"بيكارد موريس " الفقيه أما     

 التي وحدها وهي الخطرة، األشياء تحدثه الذي الضار الفعل على يقصرها إنما ،عام كمبدأ

 تعد بل الخطرة األشياء من شيء إال السيارة وما مادية، أو جسمانية أضرارا بالمرء تلحق

 وعليه لها، الحارس عاتق سوى تثقل ال تحدثها التي األضرار عن والمسؤولية أخطرها، من

 مضمون به جاء ما هو المفهوم هذا بأن وأعتقد النظرية، لهذه طبقا التعويض بضمان االلتزام

  .74/15 رقم األمر من) 8-1/1(المادتين من كل

 الموضوعية، والنظرية لشخصيةا النظرية بين ما يوفق أن أراد من الفقه من وهناك -3

 مزدوج أساس على عامة بصورة الحي غير الشيء فعل عن المدنية المسؤولية وأقاموا

 هذا ويشمل ،واحد مزدوج أساس على المسؤولية هذه قيام منهم البعض يرى حيث ،واحد

 المخاطر فكرة ومن أول كأساس الخطأ فكرة من وجعلوا ،المخاطر ونظرية الخطأ األساس

  .المضرور إغاثة منه الهدف ،احتياطي اسكأس

 ،واحد مزدوج أساس على تقوم بأنها يرى الشأن هذا في الفقه من اآلخر الرأي أن غير      

 افتراض ومن أول، كأساس الضمان من وجعل والضمان، الخطأ فكرتي أساس على ولكن

  .ألجنبيا السبب بواسطة إال ينفيه أن للحارس يمكن وال احتياطي، كأساس الخطأ

 «األصل هو المسؤولية لقيام كأساس الضمان من جعل اإلسالمية الشريعة فقه أن كما      

 يكون أن الضرر في للمتسبب يمكن كاستثناء أنه غير. »يتعمد لم وإن ضامن المباشر

 العكس إلثبات القابل الخطأ أساس على مبنية مسؤوليته وتكون تماما، كالمباشر مسؤوال

 يستطيع ال أن الحالة هذه في يمكن وكان. »بالتعدي إال يضمن ال المتسبب«أن بقاعدة إعماال

 في احتياطي كأساس يبقى الضمان وأن األجنبي، السبب بواسطة إال الخطأ نفي المتسبب

 أن جاز إذا السيارات، حوادث من حقوقه ذوي أو المضرور صالح في وهذا. الحاالت جميع
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 يمكن وال كأصل وهذا السيارات، حوادث عن المدنية ليةالمسؤو لقيام كأساس الخطأ نفترض

 المضرور تعويض ضمان ويبقى األجنبي، السبب بواسطة إال هنا نفيه الحادث عن للمسؤول

 به قال الذي الرأي مع يتطابق ما وهذا احتياطي، كأساس الحاالت كل في

  .حتياطيا كأساس والضمان األصل، هو كأساس الخطأ أن من" Bicardبيكار"الفقيه

 الفقه من كل اجتهاد إليه وصل بما األخذ ارتأى قد الجزائري المشرع بأن وأعتقد     

 قوامه موضوعي أساس على السيارات حوادث عن المدنية المسؤولية أقام حين ،والقضاء

 حقوقه ذوي أو المضرور إلى التعويض بضمان االلتزام عنه يترتب الذي الضرر حصول

 وال ،مسبقا لذلك معد جدول وفق يتم التعويض تقدير وجعل ،تلقائيا اتعويض الحاالت كل في

 رقم األمر صدور منذ وهذا المسؤولية، هذه مثل في التعويض تقدير في للقاضي سلطة

 وبنظام السيارات على التأمين بإلزامية والمتعلق 88/31 رقم بالقانون والمتمم المعدل 74/15

 المراسيم صدور بعد وخاصة حقوقها، ذوي أو حيةللض الجسمانية األضرار عن التعويض

  .1980 سنة له التطبيقية

 بأحكام تبطمر غير الجسمانية األضرار عن التعويض في الحق أصبح وبذلك      

 الخاص القانون لظهور  مهدت قد كانت األخيرة هذه أحكام أن إال التقليدية، المدنية المسؤولية

 ذلك في يشترط ال وأصبح إليه، اإلشارة السابق ياراتالس حوادث عن المدنية بالمسؤولية

 ثم ومن إلزاميا، تأمينا عليها التأمين إلى باإلضافة الضار، الحادث في السيارة تدخل سوى

 من أو الضرر عن المسؤول قبل من سواء مطلقا الدفع وسائل إلى المسؤولية هذه تخضع فال

  .المؤمن قبل

 خالل من حقوقه ذوي أو السيارات حوادث من بالمصاب لتكف قد المجتمع يكون وهكذا      

 األضرار عن المسؤول بقي ولو الضمان، نظرية أساس على ذلك في المسؤولية إقامته

 غير كان أو كاف، غير ضمانه كان أو ،الحادث وقت الضمان في حقه سقط أو مجهوال،

 الحق يعطيه نفسه لضحيةا خطأ حتى بل جزئيا، أو كليا مقتدر غير بأنه ظهر أو عليه مؤمن

 نصت استثنائية حاالت في إال الدعوى في الفصل أثناء مسؤوليته تهم وال التعويض، في

 قد المشرع أن معرفة لنا تيسر فقد وبذلك ،74/15 رقم األمر من 15- 14-13 المواد عليها

 ال ،التعويض في الحق جهة من وحده إليه نظر حين حقوقه ذوي أو المضرور حماية قصد

  .التبعة تحمل نظرية في أو الشخصية النظرية في الضرر عن المسؤول إلى
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 أضحت حتى ومخيفة، مطردة بصورة السيارات حوادث ازدادت فقد ذلك من وبالرغم      

 التي اآلالم حيث ومن واالقتصادية، والمادية البشرية التكلفة حيث من خفية حرب وكأنها

  ؟ إذن األليمة الحوادث هذه أسباب تعود فلمن. حقوقه ذوي أو بالمضرور تحدثها

 وقوع بأن القضاء، عن تصدر التي والقرارات األحكام فيها بما يقر الجميع أن الواقع     

 من وإهمال خطأ نتيجة الغالب في يكون أنواعها بشتى المركبات بفعل الضارة الحوادث هذه

 الخطأ فكرة أساس على عنها نيةالمد المسؤولية قيام فإن ولذلك لها، السائق وخاصة حارسها

 الرئيسي السبب هو الخطأ يكون الغالب في حيث الضرر، فكرة عن مطلقا استبعادها يمكن ال

  .والمادية الجسمانية األضرار إحداث في

 على السيارات حوادث عن المدنية المسؤولية تأسيس اقتراح يمكن أفال ذلك أجل من     

 السيارة على فيه للحارس يمكن ال أصلي، كأساس ثابتال الخطأ قوامه واحد مزدوج أساس

 الضمان يبقى أن على فيه، له يد ال الذي األجنبي السبب بإثبات إال مسؤوليته من يتخلص أن

 أشرت أن سبق كما األحوال كل في وإغاثته المضرور مساعدة منه الهدف احتياطي كأساس

  .ذلك إلى

 ليس السيارات حوادث عن المدنية المسؤولية املقي الواحد المزدوج األساس هذا إن      

 آمان على أيضا نبحث ما بقدر فقط، النظريتين بين ما التوفيق رأيي حسب منه القصد

 تزداد فتئت ما والتي الضارة المركبات حوادث من نسبيا ولو المرء ينق إذ أكثر، وحماية

 ال والتي مسؤوليته لقيام أصليا أساسا للضرر المسببة المركبة سائق خطأ من نجعل وبذلك

 أو السائق هذا فإن ثم ومن فيه، له يد ال الذي األجنبي السبب بواسطة إال ينفيها أن له يمكن

 تلقائيا مسؤوال عد وإال ،والتبصر الحيطة جانب لها وسياقته قيادته في يتخذ للمركبة القائد

  .الضار خطئه عن

 هو المسؤول الحارس جانب في الثابت خطأال أساس على هنا المسؤولية تأسيس في إن      

 مسؤوال عد وإال للمركبة قيادته في والحذر الحيطة جانب بأخذه السائق التزام في زيادة

 بواسطة ذلك ينف لم ما يقودها التي مركبته تحدثه الذي الضرر عن كأصل أصلية مسؤولية

 التعويض يضمن طياحتيا كضامن) المؤمن(التأمين شركة تبقى أن على األجنبي، السبب

 تعويض من دفعته ما على تعود أن على لمالءتها نظرا الحاالت كل في ذويه أو للمضرور

 بواسطتها الضار الخطأ عن المسؤول للسيارة الحارس على حقوقه ذوي أو للمضرور

 حالة في أو سكر، حالة في السياقة أو السياقة في التهور اعتياد وما متعمدا، كان إذا خاصةو
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 واالقتصادية البشرية والكلفة الضارة النتائج حيث من العمدي كالخطأ إال ،للمخدرات يتعاط

  .والمجتمع األفراد ألمن

 هذا لذلك المتضمنة القضائية والقرارات األحكام من كثير مضامين في نالحظه ما ذلك     

 في ينالمتهور السائقين بعض به يتفوه ما لدابر وقطعا كذلك، أخرى جهة ومن جهة، من

 التأمين شركة بأن بالقول السيارات حوادث في الضارة أخطائهم عن مسؤولياتهم من التهرب

 يترك ال وبذلك حقوقه، ذوي أو المضرور تعويض عن مسؤولة تكون من األخير في هي

  .القارب على الحبل هؤالء لمثل

 المسؤول عسرل ونظرا لمالءتها، نظرا احتياطي كضامن تبقى التأمين شركة أن صحيح     

 ذوي أو المضرور إلى التعويض بضمان االلتزام الحاالت كل في عليها فإن الضرر، عن

 تحل وبالتالي ومساعدته، وإسعافه إليه النظر يجب الذي األخير هذا لمصلحة وهذا حقوقه،

  .تعويض من دفعته بما عليه تعود أن على الضرر عن المسؤول المخطئ محل

 تعويض بضمان الملتزمة هي األصل في التأمين شركات نبأ البعض يذهب وقد     

 التي األضرار عن له المؤمن وبين بينها المبرم العقد بمقتضى ،حقوقه ذوي أو المضرور

 لتغطية بها المؤمن األقساط من يدفع فالتعويض ثم ومن عليها، المؤمن السيارة تحدثها

 في حق وال التأمين، شركة أو نالمؤم لدى عليها المؤمن السيارات مجموع على األضرار

 له إنما الضرر، عن المسؤول من حقوقه ذوي أو المضرور قبل من بالتعويض المطالبة

 تعويض من دفعته بما تعود أن التأمين شركةل حق وال بذلك، التأمين شركة مطالبة في الحق

  .المسؤول على

 الحارس يرتكب أال وهو غاية وجعله االلتزام في تشديده  من المشرع يمنع ذا ما ولكن     

 في األخير هذا يضع ثم ومن حراسته، تحت وهي فعلهاب ضارا خطأ عليها المؤمن للسيارة

 ورقابتها وتوجيهها واستعمالها السيارة قيادة في والتبصر والحذر الحيطة أخذ واجب حسبانه

 إذا إال لها رسالحا قبل من الضار الخطأ يحدث ال الغالب في وهنا خطرة، آلة السيارة ألن

 تتولى الحالة هذه وفي قبله، من إثباته ويجب فيه، للحارس يد ال أجنبي سبب هناك كان

 المسؤول عن التأمين أقساط من  حقوقه ذوي أو للمضرور التعويض ضمان التأمين شركة

 استعماال السيارة استعمل قد ألنه. تعويض من دفعته بما عليه تعود أال على ،الضرر عن

 له يد ال بواسطتها أضرارا ارتكب ولكنه والحذر، الحيطة كل قيادتها في آخذا وسليما اعقالني



 348 

 لدى السيارات على اإللزامي التأمين في ممثال بينه فيما المجتمع يتضامن ثم ومن. فيها

  .والمعنوية المادية مصالحه أجل من السيارة استعمال سبيل في وهذا التأمين، شركات

 يتولى والتي عنها، المترتبة األضرار تفوق والتي ضرورية، السيارة فعمنا أضحت ولقد     

 على ولكن عليها، المؤمنين السيارات أصحاب خالل من عنها بالتعويض التكفل المجتمع

 يستطع لم حارسها أن أو حارسها، من متعمدة غير عنها الناجمة األضرار تكون أن شرط

 يتحملها أن يجب ذلك أن إذ الضار، الحادث في السيارة تدخل عن األجنبي السبب نفي

 عدم وهو ،والمحددة القانونية الغاية تحقيق وهو بالتزامه أخل قد باعتباره لوحده، لها الحارس

  .يحرسها أو يقودها التي سيارته بفعل الغير أصاب الذي الضار للخطأ ارتكابه

 السيارات حوادث عن نيةالمد المسؤولية تأسيس إلى يتجه أن المشرع على يجب ولذلك     

 وهذا للسيارة الحارس جانب في المفترض الثابت الخطأ قوامه واحد مزدوج أساس على

 في الوارد التعويض ضمان فكرة من يجعل أن ذاته اآلن وفي ذلك إلى باإلضافة أول كأساس

 حقوقه ذوي أو المضرور حق خالله من يضمن ثانيا أساسا 74/15 األمر من الثامنة المادة

 المعد للجدول طبقا الحاالت جميع في وتلقائية فورية بصفة التعويض على الحصول في

 تعويض من دفعته بما الضرر عن المسؤول على التأمين شركات تعود أن على لذلك،

 أن سبق كما األجنبي السبب بواسطة ذلك نفي يستطع ولم أخطأ قد أنه عنه ثبت إذا للمضرور

 ذوي أو المضرور إلى التعويض مبلغ نسبة مقدار من مشرعال يزيد أن على إليه، أشرت

  .بالمجتمع تحدث التي التطورات من لكثير نظرا بعده من حقوقه

 من فيتضح السيارات حوادث عن المسؤولية أساس من الجزائري القضاء موقف عن أما     

 واحد أساس على مستقر وغير متذبذبا ظل بأنه عنه الصادرة والقرارات األحكام بعض خالل

 124 المادة أساس على يقيمها مرة حيث السيارات، حوادث عن المدنية المسؤولية عليه يقيم

 هذه وفق وحتى ج.م.ق 138 المادة أحكام أساس على يقيمها أخرى ومرة .المدني القانون من

 يقيمها ومرة العكس، إثبات يقبل ال الذي المفترض الخطأ أساس على يقيمها مرة األخيرة

 وفي المسؤولية افتراض أساس على يقيمها أخرى ومرة الحراسة، في الخطأ أساس على

 األحكام هذه أن إال ،"القانونية المسؤولية أو "القانون بقوة المسؤولية أساس على يقيمها أخرى

 قبل وخاصة -للسيارة الحارس أن على اتفقت قد القضاء عن الصادرة القرارات هذه أو

 يكون -صدورها بعد حتى األحيان بعض وفي 74/15 رقم لألمر قيةالتطبي المراسيم صدور
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 أو المسؤولية نفسه عن ينفي أن المذكورة األسس من أساس ألي طبقا السيارة على للحارس

  .ج.م.ق 138/2 المادة أحكام مع يتفق ما وهذا األجنبي، السبب بواسطة الخطأ

 في شأنها المسؤولية هذه عليه تقوم الذي ساألسا هذا لنا تبين لم الحقيقة في المادة وهذه     

 القضاء تذبذب سبب يرجع إليها والتي الفرنسي المدني القانون من 1384/1 المادة شأن ذلك

 قيام أساس حول التذبذب هذا في مرده الجزائري القضاء ولعل سابقا، بينا كما الفرنسي

 فكان الفرنسي القضاء في حصل الذي التذبذب ج،.م.ق138 المادة في الواردة المسؤولية

 ديهصت في الفرنسي القضاء تجربة ضوء على ذلك في يفصل أن الجزائري القضاء على

 الجزائري المشرع وأن وخاصة ج،.م.ق138 للمادة والمقابلة ف.م.ق1384/1 المادة ألحكام

 والقضاء الفقه من كل اجتهاد من وكذلك الفرنسي، المشرع إليه توصل ما بآخر أخذ قد

  .خاصة نسيينالفر

 صدور بعد وخاصة 74/15 رقم األمر أحكام مع ينسجم ال الحقيقة في ذلك كل أن ثم     

 األضرار مقابل التعويض في المضرور حق مصير ما إذ ،1980 سنة له التطبيقية المراسيم

 المسؤولية نفي حارسها أو السيارة مالك استطاع ما إذا حقوقه، ذوي أصابت أو أصابته التي

 أو 124 للمادة وفقا وهذا عليه المدعي جانب في الخطأ إثبات المضرور يستطع لم أو عنه،

 الناجمة المدنية المسؤولية عن المادتين هذين وفق التأمين أن إلى نشير أن وينبغي ،138

 قانون من 12 المادة في ورد ما ضوء على إلزامي تأمين وليس اختياري تأمين هو عنهما

  .95/07 رقم التأمين

 تطبيق في 74/15 رقم لألمر التطبيقية المراسيم صدور من بالرغم القضاء استمر لقد     

 أخرى ومرة الشخصي، العمل عن المدنية بالمسؤولية والمتعلقة ج.م.ق124 المادة أحكام

 غير الشيء فعل عن المدنية بالمسؤولية والمتعلقة بفقرتيها ج،.م.ق138 المادة أحكام يطبق

 األمر تطبيق رفضه حتى األمر به ووصل بل السيارات، حوادث عن ةعام بصورة الحي

  .صراحة المذكور

 لتطبيق المستبعدة القضائية والقرارات األحكام تلك بنقض العليا المحكمة تصدت وقد      

 الصادرة القرارات من كثير في السيارات، حوادث عن المدنية بالمسؤولية الخاص القانون

 فكرة بذلك واستبعدت ،المخاطر نظرية أساس على فيها المسؤولية قامتوأ والمتالحقة، عنها

 فكرة مع تتالقى بيانه سبق كما المخاطر نظرية أن إال المسؤولية، هذه لقيام كأساس الخطأ

 منظورا التعويض على حصوله سبيل في المضرور حق على يبحثان كليهما أن في الخطأ
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 عليها أسس التي المخاطر نظرية فإن وبذلك ور،المضر جهة من ال المسؤول، جهة من إليه

 من بالرغم الضمان، نظرية عن تختلف السيارات حوادث عن المسؤولية الجزائري القضاء

 الضمان نظرية أن إذ .المركبة بفعل الضرر حدوث وهنا الضرر، على قائمتين همايكلت أن

 وتبناها السيارات، حوادث نع المسؤولية وفقها وأسس الجزائر في الفقه بعض بها نادى التي

 ذوي أو المضرور حق تضع حيث منه، 8 المادة في والسيما 74/15 رقم األمر في المشرع

 هو كان ولو حتى األحوال، جميع في لالعتبار محال التعويض على حصوله سبيل في حقوقه

  .الضرر عن المسؤول إلى ال إليه ذلك أجل من تنظر فهي ثم ومن المخطئ،

 المدنية المسؤولية إخضاعهم شأن في العليا المحكمة قضاة يقصد ذا ما نتساءل ولذلك     

 تطبيق إلى يستندون ذاته الوقت وفي المخاطر، نظرية أساس إلى السيارات حوادث عن

 أن: بالقول عنهم الصادرة القرارات من كثير في ذلك تبين كما المذكور، األمر من 8 المادة

 عمال المخاطر أساس على األحوال كل في تقوم السيارات ثحواد عن المدنية المسؤولية

 من كثير في المخاطر نظرية القضاء طبق وقد ،74/15 رقم األمر من 8 المادة بمقتضيات

 المختلفة الحاالت من كثير على تطبيقها في يتأخر لم أنه إال السيارات حوادث على الحاالت

 المادة في العامة القواعد وفق عليه المنصوص وهو الحي، غير الشيء فعل عن الناجمة

 األجنبي السبب بواسطة المسؤولية عنه ينفي أن عليه للمدعى فيها يمكن والتي ج،.م.ق138

 74/15 رقم األمر أحكام من مستبعد كله وهذا الضحية، عمل ومنها فيه، له يد ال الذي

  .منه 8 المادة السيما

 له لزوم ال وتزيد ممكن غير أمر لضمانا ونظرية المخاطر نظرية بين الجمع إن      

 نظرية فأما إلحداها، إال تسعي ال السيارات حوادث عن المدنية المسؤولية في هنا والمكان

 كأساس نأخذه إذن فبأيهما الضرر، على قائمة كليهما أن بحكم الضمان نظرية أو ،المخاطر

  السيارات؟ حوادث عن المدنية المسؤولية لقيام

 محل وه المضرور أن باعتبار للمضرور أصلحهما نختار أن إذن مةالحك من      

 حقوقه، لذوي أو له التعويض وفي األمن في حقه استفاء أجل من الحاالت كل في المصلحة

 رقم األمر هو الخاص القانون دام وما العام، يقيد الخاص القانون أن بقاعدة العمل يجب ثم

 أساس بأن رأيي حسب تفيد التي و منه، 8 دةالما بمقتضيات العمل إذن فيجب ،74/15

  .المخاطر نظرية وليست الضمان نظرية هي السيارات حوادث عن المدنية المسؤولية
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 الضرر إحداث في تدخلها لمجرد السيارة حارس جانب في هنا المسؤولية وتتحقق     

 ،سير حالة في رةالسيا كانت سواء السيارة عليها التي الوضعية تكن مهما بالغير، الجسماني

 في واحدة سيارة تدخلت وسواء سلبيا، أم إيجابيا تدخال تدخلها كان ومهما سكون، حالة في أو

 ويكون .المضرور بجسم السيارة تتصل لم ولو حتى بل واحدة، سيارة من أكثر أم الحادث

 اماتم متوقفة أو ساكنة السيارة كانت ولو حتى الضار الحادث عن مسؤوال للسيارة الحارس

 المرور، حركة اضطراب بسبب مؤقتا توقفا السير أثناء متوقفة كانت أو ثابت، مكان في

 للمادة طبقا لها الحارس يسأل وبالتالي عنه، منفصلة كانت أو المضرور بجسم احتكت وسواء

 المسؤولية أخرج قد) 15/ 74(األخير هذا أن إذ األحوال، كل في 74/15 رقم األمر من 8

 خالل من الضمان نطاق في ليدخلها المدنية المسؤولية نطاق من اراتالسي حوادث عن

 عن مسؤوال لها الحارس يكون وبذلك والضرر، السيارة فعل بين السببية الرابطة استبعاد

 التعويض ويكون الحادث، في السيارة تدخل بمجرد تحدثها التي الجسمانية األضرار

 ولكن لذلك، معد جدول وفق مسبقا ومحددا ياوفور تلقائيا تعويضا حقوقه ذوي أو للمضرور

  .السيارة؟ حراسة بعبارة المقصود ما

 على الحراسة من المعنى منه) 4- 2(المادتان والسيما 74/15 رقم األمر يحدد لم     

 المتعلقة ج،.م.ق138 المادة في الواردة العامة القواعد إلى ذلك في األمر وترك السيارة

 شيء حراسته تولى من كل«  عامة بصورة الحي غير الشيء علف عن المدنية بالمسؤولية

 التي األضرار عن مسؤوال يكون والرقابة، والتسيير االستعمال سلطة عليه له وكانت

  »  ... الشيء ذلك يحدثها

 في الفرنسية النقض لمحكمة المجتمعة للدوائر حكم من بالضبط المفهوم هذا أخذ وقد     

 كمفهوم ليس ج،.م.ق138 المادة في الواردة الحراسة معنى لكنو ،1941 سنة فرانك قضية

 على والمعنوية الفعلية السيطرة بمعنى تتعلق إنما المادية، بالحراسة المتعلقة الحراسة

 بالسلطة هنا والعبرة والرقابة، والتسيير االستعمال سلطة فيها للحارس يكون حيث السيارة،

 وقت السيارة على األوامر إعطاء سلطة له نمل تثبت فالحراسة ولذلك شرتها، بما ال ذاتها

 من بالضبط تحدد ال التي المادية للسلطة عبرة وال الحادث، وقت يستعملها لمن وليس الحادث

 على الحراسة في إذن فالعبرة العدل، تحقق ال وبالتالي الضرر، عن المسؤول الشخص هو

 األضرار عن مسؤوال لها الحارس أو اصاحبه يكون وبالتالي الفعلية، السلطة هي السيارة

 إذ الضرر، عن المسؤولية بثبوت وليس الحادث، في السيارة تدخل لمجرد وهذا الجسمانية
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 بتغطية ملزم المؤمن فإن وعليه ذاتها، المسؤولية دعوى يسبق المقام هذا في الضرر

 أو له، ؤمنالم مسؤولية كانت مهما للغير، مركبة أي تحدثها التي الجسمانية األضرار

 إحداثها له المؤمن تعمد ولو حتى األضرار بتعويض ملزم المؤمن أن بل لها، الحارس

 هي السيارات حوادث عن اإللزامي التأمين يغطيها التي الجسمانية واألضرار. بالمضرور

 أو للمضرور، بالنسبة معنوية أضرار من ذلك عن ينجم وما الوفاة، أو البدنية األضرار

  .بالنفقة يتوالهم األخير هذا كان والذي حقوقه ذوي على مرتدة مادية أضرار

 حقوق لذوي بالنسبة معنوي ضرر الوفاة أو البدنية األضرار عن كذلك ينجم قد كما     

 المرتد الضرر كان سواء المقام هذا في وهو شخصي، ضرر لهم بالنسبة وهو الضحية،

 أما األولى، وهم فقط ينبرقاأل بين فيما حصره فيجب معنويا، المرتد الضرر كان أو ماديا،

 عن بالتعويض يحكم الو سلفهم، وفاة على وحسرة ألم من أصابهم بما أو عليهم، بالنفقة

 القربى من اآلخرين دون المصاب بموت حقيقي ألم أصابه لمن إال المرتد المعنوي الضرر

  .الحقيقي األلم يصبهم لم أو يطلبوه لم الذين

 وفق مسبقا مقدرا جاء بأنه عامة بصورة السيارات حوادث من التعويض على ويالحظ     

 درجة حسب ،88/31 رقم بقانون والمتمم المعدل 74/15 رقم باألمر ملحق محدد جدول

 فإن ذلك، خالف التعويض تقدير حالة وفي معنويا، أو ماديا الضرر كان سواء اإلصابة

 حوادث عن التعويض مبلغ زيادة يجب أنه غير العليا، المحكمة لنقض يخضع األمر

 وتدخالتها السيارات، عدد والزدياد المعيشة، ولغالء الباهظة، العالج لكلفة نظرا السيارات،

 المالية الوفرة ازدياد ثم ومن مخاطرها من التأمين ازدياد وبالتالي الضارة، الحوادث في

  .ومالءته للمؤمن

 السيارات حوادث من المتوفى حقوق لذوي بالنسبة التعويض تقسيم نسب على ويالحظ     

 قواعد حسب على تقسم ال بأنها قاصرة، ضحية أو بالغة، ضحية الضحية كانت سواء

 فإن وبالتالي الميراث، قواعد عن مختلفة بنسب تقسم إنما اإلسالمية، الشريعة في الميراث

 ويبدو عنها، لمستق هو إنما الميراث، قواعد ضمن يدخل ال السيارات حوادث عن التعويض

 نفسها هي المؤمن قبل من وتغطيتها الجسمانية األضرار يخص فيما آنفا الواردة األحكام أن

 أو مادية أضرارا كانت سواء السيارات، ضمان صندوق قبل من عنها التعويض في الواردة

  .معنوية
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 في عليها المؤمن السيارة تدخل عن الناجمة الجسمانية األضرار بتغطية المؤمن ويقوم     

 ومقدرا تلقائيا حقوقه ذوي أو للمضرور التعويض ويكون السيارة، حارس مسؤولية الحادث

 توافرت إذا حقوقه، ذوي أو المضرور تعويض فيتولى السيارات ضمان صندوق أما سلفا،

 من األولى المادة وكذلك ،74/15 رقم األمر من) 24-9(ادتينالم في الواردة الشروط

  :التالية الحاالت في وهذا 80/34 رقم المرسوم

 عدم بسبب وهذا حقوقه، ذوي أو للمضرور تعويض أي دفع المؤمن رفض إذا -1

 .الضمان

 .الضمان في الحق سقط إذا أو -2

 .مجهوال ظل األضرار عن المسؤول أن أو -3

 . الحادث وقت الضمان في حقه سقط أو -4

 أو كليا قتدرم غير أنه ظهر أو له، مؤمن غير كان أو كاف، غير ضمانه كان أو  -5

 .جزئيا

 بالنسبة التعويض في الحق يسقط قد أنه إذ الحاالت، كل في ليس ذلك أن إال     

 يقودها كان الذي أن أو الضرر، لنفسه قائدها أو السيارة مالك فيها يتسبب التي لألضرار

 ال فهؤالء لها، السارق وكذلك للمخدرات، طتعا حالة أو ،سكر حالة في يسوقها أو

 المسؤولين أولئك وفاة حالة في حقوقهم ذوي إال جزئيا أو كليا التعويض من ونيستفيد

 سرقتهم أثناء أو سكر، حالة في وهم السيارة بواسطة ألنفسهم سببوها التي األضرار عن

  .التعويض من يستفيد أن يمكن عمدي غير خطأ المخطئ السائق أن غير للسيارة،

 وبالتالي التعويض في الحق ضمان يشملها ال من الجسمانية األضرار من وهناك     

 وهذا عنها، التعويض من السيارات ضمان صندوق أو المؤمن تغطية من مستثناة فهي

 أو المؤمن يمنع ال كله ذلك أن إال 80/34 رقم المرسوم من) 3-5/2-4/1(للمواد طبقا

 ويذ أو المضرور إلى التعويض مبلغ بأداء يقوم أن من السيارات ضمان صندوق

 أمس في يكون والذي ،حقوقه ذوي أو المضرور ولمصلحة المليء، باعتباره حقوقه،

 بما السيارات ضمان صندوق أو المؤمن يعود أن على التعويض، في حقه إلى الحاجة
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 المرسوم في الواردة المستثناة الحاالت في الضرر عن المسؤول على تعويض من دفعه

 هو الحادث عن المسؤول الغير مع المؤمن زامالت أن اعتبار على وذلك ،80/34 رقم

  .  تضامنيا التزاما وليس تضامميا التزاما
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 المراجع باللغة العربية :أوال •

 المراجع العامة  •

   أحكام التأمين في القانون و القضاء، دراسة مقارنة، دون : أحمد شرف الدين -1111

                                                                                                                              1987 – 1986 مطبعة حسان، القاهرة طبعة،                         

    مسؤولية المتبوع باعتباره حارسا، بدون طبعة :أحمد شوقي عبد الرحمن. 2222

                         .، القاهرة1976سنة                              

            التأمين في القانون الجزائري، الجزء األول، األحكام : إبراهيم أبو النجا / د. 3333

    التأمين الجديد، الطبعة الثانيةالعامة طبقا لقانون                          

  .يةديوان المطبوعات الجامع                          

   النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، الواقعة : بلحاج العربي . 4444

  عل غير المشروع، اإلثراء بال سببالف(القانونية، الجزء الثاني،                     

                                     .1995، ديوان المطبوعات الجامعية )القانون                    

   النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، المصادر غير : حجازي عبد الحق . 5555

                         .القاهرة  1958اإلرادية،                         

  المسؤولية المدنية، التقصيرية و العقدية : حسين عامر و عبد الرحيم عامر. 6666

  . القاهرة المعارفدار 1979الطبعة الثانية،                                      

             نظرية االلتزام في القانون المدني المصري، مكتبة عبد اهللا : حكمت أبو ستيت . 7777

  .1945مطبعة مصر القاهرة  وهبة بدون طبعة                       

   الجزء األول ،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري: خليل أحمد قدادة . 8888

  .  1991                      طبعة،

                                                                  أصول المحاكمات في المواد المدنية و التجارية، الطبعة: رزق اهللا أنطاك . 9999

  .1992/1993السادسة، منشورات دمشق،                       

  المسؤولية المدنية، أو األعمال غير المباحة، الطبعة األولى، دون : ن زهدي يك. 10101010

  .ذكر للسنة، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت                   

   شرح القانون المدني الجزائري، مصادر االلتزام : محمد صبري السعدي .11111111 

  مل غير المشروع، شبه العقود، الواقعة القانونية، الع                              

  ، دار 1992القانون، الجزء الثاني، الطبعة األولى،                               
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  .الهدى عين مليلة، الجزائر                              

  ء الثاني، بدون  مشكالت المسؤولية المدنية، الجز:محمود جمال الدين زكي  .12121212

  .1990ذكر للطبعة، جامعة القاهرة                                 

   المسؤولية عند فعل األشياء  غير الحية، و مسؤولية مالك :محمد زهدور  .13131313

   1990ي الجزائري، الطبعة األولى السفينة في القانون البحر                     

  .دار الحداثة بيروت لبنان                     

   المسؤولية المدنية، األحكام الخاصة، بدون طبعة، بدون :س سليمان مرق/ د .14141414

  .سنة                          

  الوافي في شرح القانون المدني، الفعل الضار، المسؤولية  : سليمان مرقس/ د .15151515

  المدنية، القسم األول، األحكام العامة، الطبعة الخامسة                           

  .، مطبعة السالم، القاهرة1988                          

  درا�Gت 	� ا�x(5و��� ا�5&���، 	� ا�����ن ا�5&�� :علي علي سليمان /  د.16161616

                                        �  ا�;:ا(�ي، ا�5)xو��� "� 	2O ا����، ا�x(5و��� "
                                       �O�ء، ا���v]2 اO	zP،  ،�OS� 1984 ان�Pد ،  
                                       ��O�  .ا�5��S"�ت ا�;�

   الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر :عبد الرزاق أحمد السنهوري /  د.17171717

  االلتزام، الجزء األول، دار إحياء التراث                                        

  .1964العربي، بيروت لبنان،                                        

   عقود الغرر، عقد التأمين، المجلد السابع، :عبد الرزاق أحمد السنهوري /  د.18181818

  .1964دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان،                                    

  اسة ألهم مسائل الضمان في الفقه اإلسالمي، القسم األول، در: علي الخفيف  .19191919

  الضمان، فيما يتلف من األموال، مع الموازنة بين آراء الفقهاء،                      

  طلبة البحوث و "(محاضرات ألقاها األستاذ علي الخفيف على                      

  ، معهد البحوث و "1971) الدراسات القانونية و الشرعية                     

  .الدراسات العربية                     

   النظرية العامة في المسؤولية الناشئة عن فعل األشياء في :عاطف النقيب  .20202020

  1981 العلمية، الطبعة الثانية، مبادئها القانونية، و أوجهها                     

  .منشورات عويدات، بيروت                     
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                    لتأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء  ا:عبد الرزاق بن خروف / د .21212121

  األول، التأمينات البحرية، الطبعة الثانية، دون                                  

        .سنةـ مطبعة ردكول، الجزائر                                  

  ، 2007 للتعويض، الطبعة الثانية  االلتزامات، الفعل المستحق:علي فياللي /  د.22222222

  .مرقم  للنشر الجزائر                       

   نظرية الضمان، أو أحكام المسؤولية المدنية و الجنائية في : وهبة الزحيلي .23232323

  .، دار الفكر1970الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة، الطبعة األولى                    

 المراجع المتخصصة •

                        الملتزم بتعويض الضرر الناجم عن حوادث : راهيم الدسوقي أبو الليل إب/ د. 1

  السيارات، دراسة الضمان المباشر و ضمان                                    

  المؤمن، و ضمان الدولة ألذى النفس في القانون                                    

  الكويتي، مقارنة بالفقه اإلسالمي، الطبعة األولى،                                    

  ، منشورات ذات السالسل، للطباعة و 1985                                   

  .النشر، الكويت                                   

  دي دون  انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجس:أحمد السعيد شرف الدين . 2

  .، دون ذكر لدار النشر و مكان النشر1986طبعة                                

   المسؤولية التقصيرية عن حوادث السيارات، و :عبد الفتاح عبد الباقي / د. 3

  غيرها من األشياء الخطرة، تأسيسا على حراستها، و                                

  على مباشرة الضـرر أثناء استعمالـها،                                

  محاضرات في القانون المدني، كلية الحقوق و (                               

  .1973 – 1972، جامعة الكويت )الشريعة                               

   التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات،: فائز أحمد عبد الرحمان / د. 4

  ، دار المطبوعات الجامعية، 2006طبعة                                 

  .اإلسكندرية، مصر                                

  نظرية مسؤولية حارس اآلالت الميكانيكية و األشياء الخطرة في : فريد عقل . 5

  أصيلها في القانون و االجتهاد القضائي المقارن والمعاصر، مع ت               



 358 

  .الشريعة اإلسالمية، مطابع ألف باء األديب بدون تاريخ، دمشق               

   التأمين اإلجباري من المسؤولية عن حوادث السيارات مع دراسة :سعد واصف . 6

  ، دراسة مقارنة، دون ذكر الطبعة، الضمانلنظام  صندوق                   

 .ة، القاهر1963                  

  نية عن حوادث السيارات، و التأمين دالمسؤولية الم: محمد حسين منصور . 7

  ، دار الجامعة 2000اإلجباري منها، بدون طبعة سنة                           

  .الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر                          

    السيارات، األصول  تأمين:محمد محمود الكاشف و سعد السعيد عبد الرزاق . 8

  العلمية و التطبيقات العملية، مع دراسة سوق التأمين في جمهورية              

  مصر العربية، و اإلمارات العربية المتحدة و دولة الكويت، الطبعة               

                                                                                                                                                                                              .                             ، دار القلم اإلمارات العربية1989األولى،               

  لقضائية، النصوص القانونية و التنظيمية مع االجتهادات ا :بلخضر مخلوفي / أ. 9

  ، دار الهدى للطباعة و النشر و 2004بدون ذكر الطبعة،                         

  .التوزيع، عين مليلة، الجزائر                        

 الرسائل و البحوث •

   :رسائل الدكتوراهـ 

ـ    :بدر جاسم اليعقـوب     . 1            القـانون  ن اسـتعمال األشـياء الخطـرة فـي           المـسؤولية م

  .1977الكويتي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

النظام القانوني للتأمين في الجزائر في ضوء التحوالت االقتـصادية          : جديدي معراج   / د. 2

الجديدة، رسالة دكتوراه دولة في القانون، كليـة الحقـوق، جامعـة            

  .2006، الجزائر )بن يوسف بن خدة(الجزائر 

ب األجنبي المعفى من المسؤولية التقصيرية عن األشـياء غيـر           السب: عماري فتيحة   / د. 3

الحية في القانون المدني الجزائري، رسالة دكتوراه فـي القـانون ـ    

  .2004كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 المسؤولية المدنيـة لحارس السيارة، دراسة مقارنـة فـي القانــون           :علي بوقرة   / د. 4

، كليـة   1998الة دكتوراه في الحقوق     المدني السوري و الجزائري، رس    

  .الحقوق، جامعة دمشق
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المسؤولية الناشئة عن األشياء عير الحية، في القـانون المـدني    : محمود جالل حمزة    / د. 5

جامعـة  / الجزائري، دكتوراه دولة في الحقوق كليـة الحقـوق،        

  .1981الجزائر، 

رنة في القانون المدني المصري      المسؤولية عن األشياء، دراسة مقا     :محمد لبيب شنب    / د. 6

  .1958مقارنا بالقانون الفرنسي، رسالة دكتوراه في الحقوق، القاهرة 

 النظرية العامة بسالمة األشخاص، رسالة دكتوراه، حقـوق، جامعـة           :محمد التليتي   / د. 7

  .1989القاهرة 

   :رسائل الماجستيرـ   

ود و مـسؤولية، كليـة الحقـوق،         ماجستير، عق  بحثاألخطار االجتماعية،   : دفوس هند   . 1

  .2006 – 2005الجزائر ) بن يوسف بن خدة(جامعة الجزائر 

 ماجستير عقود و مسؤولية، كليـة       بحثالحقوق المالية لألبناء على اآلباء،      : محمد بعجي   . 2

  .1999الحقوق، جامعة الجزائر 

   :دبلوم الدراسات الخاصةـ   

رر األدبي، بحث علمي قـانوني، لنيـل         دعوى التعويض عن الض    :هناء محمد حسون    . 1

دبلوم في القانون الخاص، قسم الدراسات العليا كلية الحقوق، جامعة         

  .2001دمشق 

 أثر القضية المحكوم فيها جزائيا على الدعوى المدنية، بحـث           :محمد سامر الخربوطلي    . 2

علمي قانوني، لنيل درجة دبلوم في القانون الخـاص، قـسم           

 – 2000لية الحقـوق، جامعـة دمـشق،        الدراسات العليا، ك  

2001.  

 المقاالت •

 الضـرر في حـوادث الـسـيارات،       مباشرالمقصود ب : إبراهيم الدسوقي أبو الليل     / د. 1

مجلة الحقوق و الشريعة، العدد الثالث، الـسنة الثامنـة،          

  .، كلية الحقوق و الشريعة، جامعة الكويت1984سبتمبر 

 النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن حوادث الـسيارات     :إبراهيم الدسوقي أبو الليل     / د. 2

في القانون الكويتي و القانون المقارن، مجلة الحقـوق و          
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، كليـة   1978الشريعة، العدد األول، السنة الثانية، يناير       

  .الحقوق و الشريعة، جامعة الكويت

 المـرور فـي   نظام التعويض عن األضرار الناجمة عن حـوادث       : الغوثي بن ملحة    / د. 3

القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و االقتـصادية         

  .1995 – 4 رقم 33و السياسية، الجزء 

نظام التعويض الناجم عن حوادث المرور في الجزائر، المجلة القـضائية،            : أحمد طالب . 4

  .1991الجزء األول، العدد األول، 

ني للمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المـرور فـي          النظام القانو : بن قارة بوجمعة    . 5

  .الجزائر، مطبوعة، بدون ذكر للتاريخ

 المصالحة في مجال تعويض ضحايا حوادث المرور، بحوث و دراسـات،   :بوزيد محمد   . 6

  .1992 – 2المجلة القضائية، عدد 

الجزائري، مجلـة    المسؤولية عن األشياء غير الحية، في القانون المدني          :بلحاج العربي   . 7

  .1992 – 49الشرطة، عدد 

 حوادث الطريق، و مدى اعتبارها إصابات عمل، مجلة الحقـوق و            :بدر جاسم اليعقوب    . 8

، كلية الحقـوق و     1981، السنة الخامسة، ديسمبر     04الشريعة، عدد   

  الشريعة، جامعة الكويت

فع الدية  ث الضرر في د    التزام شركة التأمين مع المسؤول عن أحدا       :بدر جاسم اليعقوب    . 9

ي ال اتفاقي، تعليق عن حكم صادر مـن       و التعويض، التزام تضامم   

 سنة  33قضية رقم   27/11/1977المحكمة العليا في الكويت بتاريخ      

  .، الكويت1977، مجلة المحامي دون ذكر للعدد، 1977

ري كلي،    تعليق عن حكم صادر عن المحكمة الكلية، الكويت، تجا          :بدر جاسم اليعقوب    . 10

 مجلة المحامي دون ذكـر      451 قضية رقم    03/05/1975بتاريخ  

  .1975العدد، الكويت 

النظام القانوني لتعويض ضحايا حوادث المرور، مجلـة الفكـر          : عبد العزيز بوذراع    . 11

  .1985، ديسمبر 2القانوني، اتحاد الحقوقيين، عدد 
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 لحوادث الطريق، مجلة العلوم     مدى تغطية تأمين إصابات العمل    : محمد لبيب شنب    / د. 12

، 1969،  11 سـنة    2القانونية و االقتصادية و السياسية، عـدد        

  .مصر

 النصوص التشريعية •

  ينـاير     30 هـ الموافق لــ      1314 محرم عام    6 المؤرخ في    74/15األمر رقم    - .1

، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات، و بنظام التعـويض عـن حـوادث              1974

  .1975 سنة 15يدة الرسمية عدد المرور، الجر

 1988 جويلية   19 الموافق   1408 ذي الحجة عام     5 المؤرخ في    88/31قانون رقم    - .2

 المتعلق بإلزامية التأمين على الجريـدة الرسـمية         74/15المعدل و المتمم لألمر رقم      

  .1988 لسنة 29عدد 

، 1995اير   ين 25 هـ الموافق لـ     1415 شعبان   23 المؤرخ في    95/07األمر رقم    - .3

  .1995 سنة 13المتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية عدد 

 المعدل و المتمم لألمـر رقـم        2006 فبراير   20 المؤرخ في    06 – 04القانون رقم    - .4

  .2006 لسنة 15، الجريدة الرسمية عدد 95/07

 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبـر       19/08/2001 المؤرخ في    01/14قانون رقم    - .5

  .19/08/2001، المؤرخة في 46المتها، الجريدة الرسمية عدد الطرق و س

، المعدل و المتمم للقـانون رقـم        2004 نوفمبر   10 المؤرخ في    04/16قانون رقم    - .6

 المتضمن تنظيم حركة المرور عبر الطرق و سالمتها، الجريدة الرسمية العدد            01/14

  .2004 لسنة 72

و المتعلق بتجديد العمل بالتشريعات      31/12/1962 المؤرخ في    62/157قانون رقم    - .7

  .10/01/1963 المؤرخة في 6القائمة، الجريدة الرسمية عدد 

 سـبتمبر سـنة     26 الموافق   1395 رمضان عام    20 المؤرخ في    75/58األمر رقم    - .8

  . يتضمن القانون المدني1975

 75/58، المعـدل و المـتمم لألمـر رقـم     2005 نوفمبر 20،  05/10القانون رقم    - .9

  .2005 يونيو 26 المؤرخ في 44ضمن للقانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد المت

قانون اإلجراءات المدنية، أعده األستاذ سائح سنقوقة، نصا و تعليقـا و شـرحا و                - .10

  .، دار الهدى عين مليلة، الجزائر2001تطبيقا، الطبعة األولى 
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ـ  8 الموافـق    1386 صفر عـام     18 في   66/156األمر رقم    - .11  1966و سـنة     يوني

 المـؤرخ فـي     04/15المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المـتمم بقـانون رقـم            

  .حسن بو سقيعة، منشورات بيرتي/ ، أعده د2005/2006، طبعة 10/11/2004

 يونيـو سـنة     8هـ الموافق   1386 صفر عام    18 المؤرخ في    66/155األمر رقم    - .12

 04/14 المتمم بقـانون رقـم       ، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المعدل و      1966

  .حسن بو سقيعة، منشورات بيرتي/ ، أعده د10/11/2004المؤرخ في 

 يتضمن 1984 يونيو 9 الموافق ل 1404 رمضان 9 مؤرخ في 84/11قانون رقم  - .13

 .2005 فبراير 27 المؤرخ في 05/02قانون األسرة، معدل و متمم باألمر رقم 

 المتعلق بحوادث العمل و 1983 يوليو 2 الصادر بتاريخ 13/83القانون رقم  - .14

  .1983 يوليو 2 الصادرة بتاريخ 28األمراض المهنية، الجريدة الرسمية رقم 

، دققه و قدم له القاضي رغيد عارف 2004 لعام 31قانون السير السوري رقم  - .15

  .، من منشورات دار الصفدي، دمشق2004توتنجي، طبعة أولى، 

 تاريخ 84صادر بالمرسوم التشريعي رقم القانون المدني الـسوري، ال - .16

  .، منشورات دار الصفدي، دمشق2006 و تعديالته، طبعة أولى 18/05/1949

  . 1948يوليو16 الصادر بتاريخ 1948 سنة 131 رقم القانون المدني المصري - .17

  المراسيم •

 فبراير 16 الموافق لـ 1400 ربيع األول عام 29 المؤرخ في 80/34المرسوم رقم  - .1

 المؤرخ 74/15 من األمر رقم 7، المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980 سنة

، المتعلق بإلزامية التأمين على 1974 يناير 30 الموافق لـ 1394 محرم عام 6في 

 1980 لسنة 8السيارات و بنظام التعويض عن األضرار، الجريدة الرسمية العدد 

 .19/02/1980المؤرخة في 

 16 الموافق لـ 1400 ربيع األول من عام 29لمؤرخ في  ا80/35المرسوم رقم  - .2

 المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بإجراءات التحقيق في 1980فبراير من سنة 

 6 المؤرخ في 74/15 من األمر رقم 19األضرار و معاينتها و التي تتعلق بالمادة 

لتأمين عن ، المتعلق بإلزامية ا1974 يناير 30 الموافق ل 1394محرم من عام 

 1980 لسنة 8السيارات و بنظام التعويض عن األضرار، الجريدة الرسمية العدد 

  .29/02/1980المؤرخة في 
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 16 الموافق لـ 1400 ربيع األول من عام 29 المؤرخ في 80/36المرسوم رقم  - .3

 74/15 من األمر رقم 20 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980فبراير سنة 

، المتعلق بإلزامية 1980 يناير 30 الموافق لـ 1394رم عام  مح6المؤرخ في 

، 1980 لسنة 8التأمين، و بنظام التعويض عن األضرار، الجريدة الرسمية العدد 

  .29/02/1980المؤرخة في 

 16 الموافق لـ 1400 ربيع األول من عام 29 المؤرخ في 80/37المرسوم رقم  - .4

 من األمر رقم 34 – 32يق المادتين  يتضمن تحديد شروط تطب1980فبراير سنة 

، المتعلق 1980 يناير 30 الموافق لـ 1394 محرم عام 6 المؤرخ في 74/15

بإلزامية التأمين عن السيارات، و بنظام التعويض عن األضرار، الجريدة الرسمية 

  .29/02/1980، المؤرخة في 1980 لسنة 8العدد 

 5 الموافق لـ 1425 صفر عام 15 المؤرخ في 04/103المرسوم التنفيذي رقم  - .5

 يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات و تحديد قانونه األساسي، 2004أبريل 

  .2004، سنة 21الجريدة الرسمية عدد 

 2 الموافق لـ 1424 شوال عام 8 المؤرخ في 03/467المرسوم التنفيذي رقم  - .6

، سنة 79مية عدد  يحدد األجر الوطني األدنى المضمون، الجريدة الرس2003ديسمبر 

2003.  

  القرارات و األحكام القضائية •

 .1989 لسنة 2المجلة القضائية عدد  - .1

  .1989 لسنة 3المجلة القضائية عدد  - .2

  .1990 لسنة 4المجلة القضائية عدد  - .3

  .1991 لسنة 2المجلة القضائية عدد  - .4

  1991 لسنة 4المجلة القضائية عدد  - .5

  .1992 لسنة 2المجلة القضائية عدد  - .6

  .1992 لسنة 11المجلة القضائية عدد  - .7

  .1993 لسنة 03المجلة القضائية عدد  - .8

  .1994 لسنة 01المجلة القضائية عدد  - .9

  .1999 لسنة 01المجلة القضائية عدد  - .10
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  .2002 لسنة 01المجلة القضائية عدد  - .11

           ـــــــــ

  . بدون سنة46نشرة القضاة عدد  - .1

  .ون سنة بد47نشرة القضاة عدد  - .2

  . بدون سنة49نشرة القضاة عدد  - .3

  .1997 سنة 54نشرة القضاة عدد  - .4

  .1969نشرة العدالة سنة  - .5

          ـــــــــ

  .1987االجتهاد القضائي، وزارة العدل، ديوان المطبوعات الجامعية  - .1

  .جياللي بغدادي/ االجتهاد القضائي، الجزء الثاني، لألستاذ - .2

  . المواد الجزائية، الجزء األول، جياللي بغدادياالجتهاد القضائي في - .3

  .االجتهاد القضائي وفقا ألحكام القانون المدني، األستاذ عمر بن السعيد - .4
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  مدى اعتبار حوادث الطريق إصابات عمل

232  

  233  حوادث العمل : أوالـ 

  235  حادث الطريق : ثانياـ 

  ـ الباب الثالث

  األضرار محل التأمين اإللزامي و التعويض عنها

238  

 ـ الفصل األول

  سمانية و ما ينتج عنها من أضرار مرتدةاألضرار الج

240  

  ـ المبحث األول

  األضرار البدنية و المعنوية للمصاب

241  
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  ـ المطلب األول

  العجز المؤقت و العجز الدائم عن العمل و آثارهما المادية

  
242  

  242  العجز المؤقت عن العمل: أوال ـ 

  247  الدائمالعجز الجزئي الدائم و العجز الكلي  : ثانياـ 

  250  الضرر الناجم عن تفويت الفرصة : ثالثاـ 

  ـ المطلب الثاني

  األضرار المعنوية للمصاب

251  

  251  اآلالم الجسدية : أوالـ 

  252  اآلالم النفسية : ثانياـ 

  254  الضرر الجمالي : ثالثاـ 

  254  اآلالم التي تصيب العاطفة و الشعور : رابعاـ 

  ـ المطلب الثالث

  لضرر في حالة الوفاةا

255  

  255  انعدام الضرر في حالة الوفاة : أوالـ 

  256  وجود الضرر في حالة الوفاة : ثانياـ 

  256  األضرار الواقعة للمتوفي. 1

  257  األضرار التي تسبق الوفاة. 2

  258  فقد الحياة. 3

  ـ المبحث الثاني

  العالقة بين الضرر األصلي و الضرر المرتد

262  

  المطلب األولـ 

  التفرقة بين الضرر األصلي و الضرر المرتد

262  

  262  التفرقة بين الضرر األصلي و الضرر المرتد : أوالـ 

  264  استقالل الضرر المرتد عن الضرر األصلي : ثانياـ 

  266  الضرر األدبي المرتد الناجم عن الوفاة: ثالثا ـ 

  ـ المطلب الثاني

  ر األصلي و الدعوى المتعلقة بهتبعية الضرر المرتد للضر

267  
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  267  مدى تبعية الضرر المرتد للضرر األصلي : أوالـ 

  270  الدعوى المتعلقة بالضرر المرتد : ثانياـ 

  270  في حالة اإلصابة البدنية. 1

  271  في حالة وفاة المصاب. 2

  ـ المبحث الثالث

  الدعوى المباشرة للمطالبة بالتعويض

272  

  ولـ المطلب األ

  مدى تأثير الدعوى العمومية على الدعوى المباشرة

272  

  272   المباشرةشروط الدعوى:  أوال ـ

  276  مدى تبعية الدعوى المباشرة للدعوى العمومية : ثانياـ 

  276  إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية. 1

  277  إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية. 2

  278  كم الجنائي أمام المحاكم المدنيةالقيود الواردة على حجية الح : ثالثاـ 

  ـ المطلب الثاني

  حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني

280  

  280  في حالة الحكم باإلدانة : أوالـ 

  282  في حالة الحكم بالبراءة : ثانياـ 

  ـ المطلب الثالث

  تقادم الدعوى المباشرة و وقفها

286  

  287  تقادم الدعوى المباشرة : والأـ 

  287  تقادم دعوى المضرور ضد المؤمن. 1

  287  تقادم دعوى المؤمن له ضد المؤمن. 2

  287  مدى تبعية مدد التقادم في الدعوى المباشرة للدعوى العمومية: ثانيا ـ 

  289  وقف التقادم : ثالثاـ 

 ـ الفصل الثاني

  التعويض عن حوادث السيارات

290  

    



 376 

  ـ المبحث األول

  تعويض المضرور أو ذوي حقوقه من قبل المؤمن

  
291  

  ـ المطلب األول

  إلزامية مالك المركبة باالكتتاب في عقد التأمين

291  

  292  األشخاص المستفيدون من االكتتاب في عقد التأمين: أوال ـ 

  292  األشخاص غير المستفيدين من االكتتاب في عقد التأمين : ثانياـ 

  ـ المطلب الثاني

  التعويض عن األضرار و اإلجراءات المتعلقة بمعاينتها

296  

  297  ـ اإلجراءات المتعلقة بمعاينة األضرار و تقدير العجز المترتب عنها

  297  اإلجراءات المتعلقة بالتحقيق: أوالـ 

  299  اإلجراءات المتعلقة بمعاينة األضرار : ثانياـ 

  299  جزتحديد نسبة الع : ثالثاـ 

  ـ المطلب الثالث

  أساس حساب التعويض عن عجز المصاب عن العمل

300  

  301  أساس حساب التعويض عن العجز المؤقت : أوالـ 

  305  أساس حساب التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي : ثانياـ 

  ـ المطلب الرابع

  أساس حساب التعويض في حالة وفاة الضحية

306  

  307  ب التعويض في حالة وفاة ضحية بالغةحسا: أوال ـ 

  309  حساب التعويض في حالة وفاة ضحية قاصرة : ثانياـ 

  ـ المبحث الثاني

  أساس حساب التعويض عن األضرار المعنوية

311  

  ـ المطلب األول

  حساب التعويض عن الضرر المعنوي للمضرور

312  

  312  حساب التعويض عن اآلالم الجسدية : أوالـ 

  313   حساب التعويض عن األلم البسيط.1

  314  حساب التعويض عن األلم الهام. 2
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  314  حساب التعويض عن اآلالم النفسية : ثانياـ 

  315  حساب التعويض عن الضرر الجمالي : ثالثاـ 

  ـ المطلب الثاني

  حساب التعويض عن الضرر المعنوي المرتد على ذوي حقوق الضحية

316  

 ـ الفصل الثالث

  دى تعويض المضرور من طرف صندوق ضمان السياراتم

320  

  ـ المبحث األول

  تعويض المضرور من طرف الصندوق

323  

  ـ المطلب األول

  ضمان التعويض في حالة العجز عن العمل أو الوفاة

323  

  323  أساس حساب التعويض عن العجز عن العمل :أوالـ 

  323  عن العجز المؤقت عن العمل. 1

  324  عجز الدائم أو العجز الكلي الدائمعن ال. 2

  324  تدخل الصندوق في حالة وفاة الضحية: ثانيا ـ 

  325  في حالة وفاة ضحية بالغة. 1

  326  في حالة وفاة ضحية قاصرة. 2

  326  تولي الصندوق التعويض عن األضرار المعنوية : ثالثاـ 

  ـ المطلب الثاني

  رات و غيرهااللتزامات ما بين صندوق ضمان السيا

327  

  327  التزامات الصندوق بضمان التعويض للمضرور أو ذوي حقوقه : أوالـ 

  329  التزام المؤمن تجاه الصندوق : ثانياـ 

  329  التزام المسؤول غير المؤمن له تجاه الصندوق : ثالثاـ 

  330  التزام المضرور أو ذوي حقوقه تجاه الصندوق : رابعاـ 

  ـ المطلب الثالث

  . ى تدخل الصندوق في الدعوى القضائيةمد

335  

  336  في حالة ما إذا رفع الصندوق الدعوى : أوالـ 

  336  في حالة ما إذا رفع المصاب أو ذوي حقوقه الدعوى: ثانيا ـ 
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  338  الطعن المقدم من المصاب أو ذوي حقوقه ضد الصندوق : ثالثاـ 

  ـ المبحث الثاني

  سقوط الحق في ضمان التعويض

341  

  ـ المطلب األول

  حاالت سقوط الحق في التعويض

342  

  342  المسؤولية الناجمة عن خطأ السائق الضحية : أوالـ 

  345  قيادة السيارة دون حمل للوثائق أو لرخصة السياقة : ثانياـ 

  349  زيادة حمولة السيارة أو عدد ركابها أو نقلهم بدون عوض : ثالثاـ 

  350  ن له للمؤمن ببيانات كاذبةإدالء المؤم : رابعاـ 

  352  األضرار الحاصلة خالل السباق و المنافسة : خامساـ 

  354  األضرار التي تلحق البضائع و األشياء: سادسا ـ 

  ـ المطلب الثاني

  رجوع المؤمن بما دفعه من تعويض على المسؤول

356  

  357  ا تضامنياالتزام المؤمن مع الغير المسؤول عن الحادث التزام : أوالـ 

  358  التزام المؤمن مع الغير المسؤول عن الحادث التزاما تضامميا : ثانياـ 

عدم رجوع المؤمن بما دفعه من تعويض النتفاء األساس  : ثالثاـ 

  القانوني

359  

  363  الخاتمةـ 

  383  ـ قائمة المراجع

  395  ـ الفهرس

 

 

    

          

    

         


