
 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  العلمي التعلیم العالي والبحثوزارة 
  

  جامعة منتوري ـ قسنطینة         
   الحقوق كلیة                

         

  : ............................ رقم التسجیل          

  ........................... :م التسلسل رق          
  
  
  
  

التأمین اإللزامي من المسؤولیة المدنیة   
  عن حوادث السیارات في الجزائر

  لنیل شھادة الماجستیرمقدمة  مذكرة
  في القانون الخاص

  
  

                              : بد الطالإعدا إع

                                      عز  عالوة بشوع 
  
  
  

   :  لجنة المناقشة         
  جامعة منتوري قسنطینةب     التعلیم العاليستاذ أ      بن سلیطان علي         

  رئیسا  
مشرفا     جامعة منتوري قسنطینةب     التعلیم العاليستاذ أ    عبدالحفیظ طاشور     

  ومقررا

       جامعة منتوري قسنطینةب       محاضر  أستاذ      زعموش محمد         
  عضوا  

  2006 ـ 2005 : السنة الجامعیة           
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  فھرس المحتویات

  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــوع
µ  

  الفصل التمھیدي
  مفاھیم في التأمین والمسؤولیة واإللزام في التأمین

  
  تعريف التأمني وأنواعه وتقسيماته : املبحث األول

  تعريف التأمني  :املطلب األول  
  نظام عمل التأمني  :املطلب الثاين   
   واع التأمنيأن  :املطلب الثالث 

  تقسيم التأمني بالنظر إىل اخلطر املؤمن ضده ـأ 
  تأمني األشخاص ـ 1
  تأمني املمتلكات ـ 2
  تأمينات املسؤولية املدينة ـ 3

  تقسيم التأمني بالنظر إىل اإلرداة العملية لهب ـ 
   )أو قسم احلياة (  على احلياة التأمني ـ 1
  القسم العام ـ 2

  من التأمنيالتقسيم تبعا للغرض ج ـ 
  التأمينات اخلاصة أو اإلختيارية ـ 1
   التأمينات اإلجتماعية أو اإلجبارية ـ 2

  تقسيم التأمني حسب اهليئة اليت تقوم بدور املؤمن ـد 
  املدنيةاملسؤولية على أنواع تعرف ال :الثاين  بحثامل

  تعريف املسؤولية :املطلب األول 
  املسؤولية املدنية :املطلب الثاين 

  املسؤولية املدنية القابلة للتأمني : لب الثالثاملط
  التأمني من املسؤولية  :املطلب الرابع 

  فكرة اإلجبار يف التأمني من املسؤولية :الثالث  املبحث
  البوادر األوىل: املطلب األول 
  التكريس التشريعي :املطلب الثاين 
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  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــوع
  األول الفصل

  نظام المسؤولیة المدنیة یبرر التأمین منھا
  

  أنظمة املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات يف القانون املقارن : األول املبحث
ث السيارات يف قواعد املسؤولية اخلطئية هي اليت تطبق على حواد : املطلب األول

  إجنلترا وغريها
   تطبيق قرينة اخلطأ على املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات : املطلب الثاين
  تعدد األنظمة املطبقة على املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات  : املطلب الثالث
  موقف املشرع الفرنسي : املطلب الرابع

  مشروع األستاذين برينارد ودويت ـ
  ع األستاذ أمرباوز كوالنمشرو ـ
  )  Wahl(  مشروع األستاذ فال ـ
  مشروع هيميار ريكو فيلي ـ
  االستاذ بيكار ) إقتراح ( دعوة  ـ

يف فرنسا ومن مث يف  املراحل اليت مرت ا املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات : الثاين املبحث
  اجلزائر

الناشئة عن إستعمال األشياء غري كيفية ظهور املسؤولية املدنية  : األول املطلب
  احلية يف فرنسا

  إجتهاد الفقه والقضاء : الفرع األول
  اإلختالف يف التفسري : الفرع الثاين
  قبول مبدأ املسؤولية عن األشياء أو املسؤولية املوضوعية : الفرع الثالث

عن حوادث املراحل اليت مر ا النظام القانوين للمسؤولية املدنية  : املطلب الثاين 
  السيارات يف فرنسا

تطبيق القواعد العامة للمسؤولية التقصريية عن حوادث  :الفرع األول 
  السيارات

حسم اخلالف حول قانون املسؤولية املدنية عن حوادث  :الفرع الثاين 
السيارات حبكم الدوائر اتمعة حملكمة النقض الفرنسية 

  1930فيفري  13بتاريخ 

ب األجنيب هو املعفي من املسؤولية املدنية عن السب: الفرع الثالث 
  حوادث السيارات
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  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــوع
ملراحل اليت مر ا نظام املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات ا :املطلب الثالث 

  زائريف اجل
  املرحلة اإلستعمارية : الفرع األول

وبعض التطبيقات  1930 – 1962: مرحلة اإلستقالل  :الفرع الثاين 
  القضائية

  األساس القانوين للمسؤولية املدنية عن حوادث السيارات يف اجلزائر:  الثالث املبحث
  اخلطأ هو أساس املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات :املطلب األول 
  نظرية اخلطأ املفترض : ع األولالفر

  )اخلطأ يف احلراسة ( نظرية اخلطأ الثابت  : الفرع الثاين
  ساس املسؤولية عن حوادث السياراتأالنظريات املوضوعية يف  :املطلب الثاين 

  نظرية املخاطر أو حتمل التبعة :الفرع األول 
  نظرية الضمان : الفرع الثاين
  بالسالمة الواقع على احلارس نظرية اإللتزام : الفرع الثالث
  نظرية سلطة احلارس على الشئ : الفرع الرابع

  املسؤولية مبوجب القانون :الفرع اخلامس 
  األساس املزدوج ملسؤولية حارس السيارة :  الثالث املطلب

  نظرية طانك:  أوال
  نظرية ستارك:  ثانيا
  نظرية أمسان:  ثالثا

  ولية املدنية عن حوادث السياراتاألساس الصحيح للمسؤ:  الرابع املطلب
  ـ أنصار املسؤولية الشخصية

  املقصود حبارس السيارة:  اخلامس املطلب
  02/12/1941مرحلة ما قبل :  األول الفرع
   02/12/1941حكم الدوائر اتمعة حملكمة النقض الفرنسية :  الثاين الفرع

  )فرانك . د. قضية (                  
  تائج معيار احلراسةن:  الثالث الفرع

  ظهور التأمني اإللزامي من املسؤولية عن حوادث السيارات واملواقف منه:  الرابع املبحث
  تطور احلاجة إىل األمان وتاريخ التأمني:  األول املطلب
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  الصفحة  ــــــــــوعالموضـــــــــــــــ
  اإللتزام بالتأمني :  الفرع األول

  الضمان اإلجتماعي:  الثاينالفرع 
املوقف من التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث :  الثاين املطلب

  السيارات
  

  الثاني الفصل
  میدان تطبیق التأمین اإللزامي

  ) 15 – 74:  األمر رقم (
Μ  

  واألشخاص املستبعدون منه )  15 – 74( شخاص اخلاضعون لألمر األ:  األول املبحث 
  األشخاص امللزمون بإبرام عقد التأمني : األول املطلب

  عالقة قائد السيارة وحارسها املأذونني يف املسؤولية  : األولالفرع 
  اإلذن بالقيادة ـ 1
  اإلذن باحلراسة ـ 2
  املقارنة بني السائق واحلارس ـ 3
  أصحاب املرائب وممتهين السيارات :  الفرع الثاين
  شخاص العامةألإعفاء الدولة وا : الفرع الثالث
   مالك املركبة املشتركون:  الفرع الرابع

  األشخاص املستفيدون من الضمان:  املطلب الثاين
   يف فرنسا) الضمان ( الضحايا املشمولون باحلماية :   الفرع األول
  يف العراق) الضمان ( ون باحلماية الضحايا املشمول:   الفرع الثاين
  املستفيدون من الضمان يف اجلزائر:   الفرع الثالث
  ري ـــــالغ:   الفرع الرابع
  أشخاص من الغري :  أوال
  أشخاص ليسوا من الغري:  ثانيا
  السائق املخطئ املتضرر يف احلادث:  ثالثا
سكر إثر  ذوو حقوق السائق املتويف لقيادته السيارة يف حالة:  رابعا

  حادث السري
اب السيارة املؤمن عليها ذات كالغري املصابني من أخطاء ر:  خامسا

  األربع عجالت

94  
97  
98  
  
  
  

103  
  

103  
105  
105  
108  
110  
112  
113  
114  
115  
116  
118  
118  
119  
121  
212  
122  
123  
124  
125  
  

125  



  فھـــــرس المحتویـــــــات
  

 352

.  

  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــوع
  املالك للمركبة املؤمن عليهاالسائق غري :  سادسا
  األشخاص املتلقون لدروس القيادة:  سابعا

  األشخاص املستبعدون من الضمان:  الثالث املطلب
   أصناف األشخاص املستبعدون ـ 1

  السائق يف حالة سكر أو املتناول للمحظور:  أوال
  السارق وشركاؤه املسامهون معه:  ثانيا
  املرائب وغريهمممتهنو السيارات وأصحاب :  ثالثا
  السائق أو املالك الناقل ألشخاص بعوض دون إذن قانوين:  رابعا

  اخلطأ املرتكب : سبب اإلستبعاد  ـ 2
  املركبات الربية اخلاضعة للتأمني اإللزامي:  الثاين بحثامل

   املركبة الربية ذات احملرك أو السيارة : األول املطلب
  رك باملفهوم العامالسيارة الربية ذات احمل :  الفرع األول
  خصوصية املفهوم ـ  أ 

  عمومية املفهوم ـب 
  املفاهيم اخلاصة اليت أرادها املشرع :  الفرع الثاين
ـ تشبيه السيارات الربية ذات احملرك مبقطوراـا أو شـبه     أ

  مقطوراا
  ـ إستبعاد حوادث القطارات من ميدان النظام اخلاص ب

  لها التأمني اإللزامياحلوادث اليت يشم:  الثاين املطلب
  مفهوم إشتراك سيارة خاصة ووظيفته : الفرع األول

  15 – 74: من األرم رقم  2يف املادة " تسببها " ـ معىن عبارة 
  وصف احلادث بأنه حادث سري:  الثاين الفرع

  ـ مفهوم احلادثأ   
  ـ مدى العبارة الواصفةب 

  ادثوـ عن احل 1
  ـ عما يتضمنه املفهوم 2

  احلوادث اليت اليشملها التأمني اإللزامي:  ثالثال املطلب
  .15 – 74اإلستثناءات اليت إختص ا األمر رقم :  األول الفرع

  اإلستثناءات اليت نصت عليها القواعد العامة أو اإلتفاق:  الفرع الثاين
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  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــوع
  احلوادث اليت حتصل أثناء املرور الدويل األجنيب:  الثالث املبحث

  املكاتب واإلتفاقية النموذجية:  األول املطلب
  البطاقة اخلضراء : الثاين املطلب
  دالبطاقة اخلضراء وتأمني احلدو : الثالث املطلب
   تسوية احلوادث والتزامات املكاتب : الرابع املطلب
  الدعوى املباشرة للضحايا يف املرور الدويل : اخلامس املطلب

  احلوادث احلاصلة أثناء املرور الدويل العريب:  الرابع املبحث
  ميدان تأمني احلدود ومدة العقد:  األول املطلب
  حلدودي العريبإثبات القيام بواجب التأمني ا:  الثاين املطلب

  ـ البطاقة الربتقالية لعقد تأمني السيارات عرب البالد العربية
  القانون الواجب التطبيق على املرور الدويل:  الثالث املطلب

  صعوبة حتديد القانون الواجب التطبيق:  األول الفرع
  ميدان القانون الواجب التطبيق:  الثاين الفرع

  ـ شروط التعويضأ 
  ـ مدى التعويضب 

  احملكمة املختصة يف جمال املرور الدويل عموما:  املطلب الرابع
  املبادئ املطبقة :   األول  الفرع

  اإلتفاقيات الدولية:  الفرع الثاين
  

  الثالث الفصل
  النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعویضات

  

Μ   :اهلدف من هذا النظام وشروط اإلفادة منه  
  يدون واملستبعدوناألشخاص املستف:  األول املبحث

  الطابع اإلحتياطي لتدخل الصندوق:  األول املطلب
  ـ حاالت تدخل الصندوق

  األشخاص املستفيدون من نظام الصندوق:  املطلب الثاين
  ـ الشروط املتعلقة بالضرر 1
  ـ شروط عامة أخرى 2

  نعويض املستفيدين من طرف الصندوق:  الثالث املطلب
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  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــوع
حالة األضرار الالحقة بالضحايا من فاعلني جمهولني  ـأ 

  )اإلجراءات والطريقة(
  ـ أجل التوجه إىل الصندوق 1
  ـ مضمون طلب التعويض 2
  ض الصندوق طلب التعويضـ رف 3
  ـ حالة األضرار الالحقة بالضحايا من فاعلني معلومنيب 
  الـــــ اآلج 1
   )  15 – 74من األمر  26املادة ( ـ املصاحلة  2
  ـ الدعوى القضائية 3
  ـ أمام احملاكم اجلزائيةأ 

  ـ أمام احملاكم العاديةب 
الصندوق باخلاص  املستبعدون من نظام اإلفادة من ضمان : الرابع طلبامل

  بالتعويضات
  سقوط حق املؤمن له بالضمان : الثاين بحثامل

  مفهوم السقوط يف القواعد العامة ويف جمال التأمني :األول  املطلب
  ـ حملة تارخيية 1
  ـ وجهة نظر 2

أسباب السقوط يف التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن  :الثاين  املطلب
  حوادث السيارات

  اإلحتجاج بالسقوط وما يف حكمه :الثالث  املطلب
  الشروط القانونية للسقوط :  الفرع األول
  يف عالقة املؤمن واملؤمن له  :  الفرع الثاين
  يف عالقة املؤمن باملضرور  :  الفرع الثالث

  السقوط مقارنا ببعض األنظمة القانونية :الرابع  املطلب
  ـ السقوط وعدم التأمنيأ   
  لفسخـ السقوط واب 
   ـ السقوط والشرط اجلزائيج 
  ـ السقوط والبطالند  

    ـ السقوط والوقفهـ 
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  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــوع
  دوق وحقوقهالتزامات الصن:  الثالث املبحث

  التزامات الصندوق :األول  طلبامل
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ما من شك أن الباحث يف القانون يهتم قبل كل شيء باالعتبـارات الفقهيـة، وإذا   
كانت القواعد العامة هلذه قد استقرت منذ زمن طويل ونالت قسطا وافرا من الدراسة فقها 

فاملمارس للعملية التأمينية : وقضاءا، فإن البحث يف التأمني يكتسي أمهية خاصة علمية وعملية
لى دراية وإملام بالكثري من قواعد إنشاء وتسيري وإدارة شـركة التـأمني،   يهمه أن يكون ع

ورجل القانون من واجبه أن يكون عاملا بقانون التأمني وأحكام التأمني يف شىت فروعه ومبـا  
جوانب احلياة املتطورة يوما بعد يـوم  جانبا من استجد بشأنه من تطور، كون التأمني ميثل 

، وكون رجل القانون قانونيا من واجبه أيضا شرح األحكام القانونية قانونيا واقتصاديا وفنيا
للتأمني إما بصفته مدرسا أو مؤلفا أو مستشارا قانونيا واملوظف ومسري املؤسسة واملشروع، 

يهمهم مجيعا فهم التأمني حىت يقدموا عليه على اقتناع  ومن أجل طلـب  : واملواطن العادي
رب العمـل حلمايـة    (لتجاء إىل عقده يطلبوا عن طريق اإلد معرفة مزاياه واحلماية اليت ق

  .) اخل...عماله، وصاحب املشروع يؤمن من خماطر مشروعه والسائق من مسؤوليته
  .وذلك؟ أما هي احلماية اليت ميكن توفريها بإبرام هذا التأمني 

  .؟ ت املقابلةاما هي االلتزام
  .؟ طرف عن عقد التأمني بالتزاماته ايتها يف حالة إخاللما هي احلقوق ووسائل مح

إن موضوع التأمني بتنوعه واختالف كل نوع منه عن اآلخر ميثل ظـاهرة قانونيـة   
اقتصادية واجتماعية، أي أنه عامل متطور على الدوام، جيب معرفته واكتشافه، رغم صعوبته، 

  .وذلك لضرورته وحيويته
قتضياين  أن أقوم يف إاجيب كجامعي إن رغبيت امللحة يف معرفة هذا العامل من جهة، وو

درجة املاجستري يف  - بإذن اهللا -هذه املرحلة بإعداد حبث قانوين اخترت أن يكون حبثا لنيل
وكان اختياري هذا نوعا خاصا من كثري من أنواع عامل التأمني الصـاخب  . القانون اخلاص

  : املتطور واملتوسع أال وهو
  .دنية عن حوادث السيارات يف اجلزائرالتأمني اإللزامي من املسؤولية امل
وأن مل يكـن    - وقد تكون الصـدفة أحسـن   -وإذا كان اختياري هذا تصادف 

بل وحىت يف الفقه العريب  موضوع دراسة قانونية وفقهية شاملة ومتكاملة ووفرية يف اجلزائر،
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ـ   ادفة مل تثنعموما، فإن هذه املص رج هـذه  عن االجتهاد قدر اإلمكان يف حمـاوليت أن أخ
فقد رجعت فيها إىل القوانني الوطنيـة بالدرجـة   . الدراسة يف شكل غري املفرط وال املفرط

وإذا كان الفقه الوطين ما زال مل يتبلور بعد كما ينبغي ـذا  . األوىل قبل الفقه وقبل القضاء
ـ اخلصوص ويتبعه القضاء بدوره فإن ذلك دعاين أن استنري بالفقه والقضـاء  األجنب  ني يـ

  .على اعتبار أما الرافد التارخيي يف اال يف اجلزائر) اصة الفرنسينيخ(
ولذلك فإن املنهجية اليت اعتمدا يف هذه الدراسة تقوم علـى االسـتقراء التـارخيي    

  .واجلدلية واملقارنة
  :إن عنوان أو موضوع هذا البحث اقتضاين تقسيم دراسته بإتباع اخلطة اآلتية

  :  فصل تمھیدي
يف هذا الفصل أعف القارئ الكرمي مبفاهيم يف كل من التأمني واملسؤولية ويف االلتزام  ر

حبيث تناولت يف  ،بالتأمني وقد قسمت هذا الفصل إىل ثالثة مباحث مبطالب يف كل مبحث
حبثـت تعريـف    ويف املبحث الثـاين . تعريف التأمني وأنواعه وتقسيماته:  املبحث األول

أما املبحث الثالث فقد خصصته لفكرة اإلجبار يف التأمني من  ،ها وأقسامهااملسؤولية وأنواع
  .املسؤولية

  :أربعة كما يلي فصولبعد ذلك قسمت البحث إىل 
  :  األول فصلال

  -بعد التمهيد طبعا - مباحثنظام املسؤولية املدنية يربر التأمني منها ودرسته يف أربعة 
ولية املدنية عن حوادث السيارات يف القانون املقـارن  أنظمة املسؤ:  األول املبحثحبثت يف 

الثاين ناقشت املراحل اليت مرت ا املسؤولية املدنية عن حوادث السـيارات يف   املبحثويف 
الثالث فخصصته لألساس القانوين للمسؤولية املدنية  املبحثفرنسا، ومن مث يف اجلزائر، أما 
  .عن حوادث السيارات يف اجلزائر

الرابع استعرضت فيه ظهور التأمني من املسؤولية املدنيـة عـن حـوادث     املبحثو
  .يف فقرة موجزة قف منه، وأخريا حاولت تلخيص الفصلالسيارات وغريها واملو

  :  الثاني الفصل
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بدوره قسـمته   هذا الفصل)  15 -74:  أمر رقم (حول ميدان تطبيق التأمني اإللزامي 
  .مباحثكسابقه إىل أربعة 

  .ني واألشخاص املستبعدينضعألول يتعلق باألشخاص اخلاا املبحث
  .الثاين خمصص للمركبات الربية اخلاضعة للتأمني اإللزامي املبحث

  املبحث الثالث تطرقت فيه للحوادث اليت حتصل أثناء املرور الدويل األجنيب
الصة مث خ، حتصل أثناء املرور الدويل العريبحددت فيه احلوادث اليت  الرابع املبحث و
  .فصلهلذا ال

  :  الثالث الفصل
النظام القانوين للصندوق اخلاص بالتعويضات ومبدأ السقوط،  الفصلدرست يف هذا 

أيضا حـددت يف   مباحثإىل أربعة  الفصلحبيث بعد حتديد اهلدف من هذا النظام قسمت 
ثر حقوق الثاين بينت عدم تأ املبحثويف . األول األشخاص املستفيدين واملستبعدين املبحثا

 املبحثوتناولت التزامات الصندوق وحقوقه يف . الضحايا بسقوط حق املؤمن له يف الضمان
  .الرابع النظام املايل للصندوق وسريه ومراقبته املبحثالثالث، يف حني حبثت يف 

  :  الرابع الفصل
 املبحث : مبحثنيخصائص التأمني اإللزامي وآثاره وقسمته إىل  الفصلويتضمن هذا 

الثاين فدرسـت فيـه    املبحثأما . ول ويتعلق خبصائص التأمني ومراحل التراضي حولهاأل
  .وأيت البحث خبامتة. منازعات التأمني اإللزامي وتعويض الضرر فيه
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  الفصل التمھیدي
  مفاھیم في التأمین والمسؤولیة واإللزام في التأمین

  
للوقوف على حقيقة موضوع هذه الرسالة وحتديد معاين املبادئ  القانونيـة ومعـاين   
األحكام اليت تتضمنها أردت أن اطلع القارئ والدارس أوال بتعريفه بالتأمني عموما وأنواعه 

دقيق مبا يتضمنه عنوان الرسـالة حتديـدا للتـأمني    وتقسيماته حىت يكون على علم بشكل 
)  مطلـب أول  (املقصود حبثه فيها، وهذا خصصت له مبحثا أوال يتفرع إىل تعريف التأمني 

  .) يف املطلب الثالث (وأخريا أنواع التأمني )  مطلب ثان (مث إىل نظام عمل التأمني 
ويضـم تعريـف    ،املدنيـة  بينما املبحث الثاين فيخص التعرف على أنواع املسؤولية

واملسـؤولية املدنيـة   )  مطلب ثان (مث املسؤولية املدنية )  مطلب أول (اصطالح املسؤولية 
  ). املطلب الرابع (وأخريا التأمني من املسؤولية )  املطلب الثالث (القابلة للتأمني 

  
  المبحث األول

  تعریف التأمین وأنواعھ وتقسیماتھ  
  

الدراسة وحتديد حدودها اقتضى أن أعرض بالتحديـد  إن ضبط إطار موضوع هذه 
ولذلك سوف أتناول تلك املصطلحات يف أربعـة   ،ملفهوم املصطلحات املتضمنة يف عنواا

  : مطالب كما يأيت
ــث، ـيف عنوان البح املقصود من مصطلح التأمني الوارداملطلب األول أعرف فيه 

، بينما أخصص املطلب الثالث لبيـان أنـواع   مث أتناول نظام عمل التأمني يف املطلب الثاين
  .التأمني
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  المطلب األول 
  ینــــــف التأمــتعری 

  
ال يكاد الباحث يف كتب الفقه ويف النصوص القانونية املتعلقة بالتأمني يعثـر علـى   

ولعـل  . تعريف واحد جامع مانع بالرغم من احملاوالت الفقهية والتشريعية العديدة يف ذلك
  شتماله  على جوانب خمتلفة  ترجــع يف مجاع على تعريف التأمني راجع إىل اعدم وجود إ

  .)1(األصل إىل تعلقه باال اإلقتصادي والفين والقانوين
التأمني عقد مبقتضاه يتحصل املؤمن له : " فلقد عرف الفقه الفرنسي التأمني كما يلي 

ة وقوع خطر معني مقابل دفع قسط على تعهد من املؤمن بأن يقدم له مبلغا من املال يف حال
عقد يلتزم مبقتضاه شخص، ويدعى املؤمن بالتبادل مـع  : " أو هو . )2("أو إشتراك مسبق 

شخص آخر ويسمى املؤمن له، بأن يقدم هلذا األخري اخلسارة احملتملة نتيجة حدوث خطـر  
صـيد اإلشـتراك   ىل رإمعني مقابل مبلغ معني من املال يدفعه املؤمن له إىل املؤمن ليضـيفه  

  .)3("املخصص لتعويض األخطار 
أو هو عمل حيصل مبقتضاه أحد األطراف، وهو املؤمن له، نظري دفع قسط على تعهد 
لصاحله أو لصاحل الغري، من الطرف اآلخر، وهو املؤمن، تعهدا مبقتضاه يدفع هذا األخري أداءا 

من املخاطر وجيري املقاصة  معينا عند حتقق خطر معني، وذلك بأن يأخذ على عاتقه جمموعة
  . )4(بينها وفقا لقوانني اإلحصاء

عقد يأخذ فيه املؤمن على عاتقه طائفة معينة : " أما التأمني لدى الفقهاء العرب فهو 
من األخطار حمتملة الوقوع يرغب املؤمن له أن اليتحملها منفردا، مقابل أن يـدفع هـذا   

ر، ــــجلزائمدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ا :)  جديدي ( معراج ـ  )1(                                                        
  .وما بعدها  10، ص 1999

  .ـ تعريف بالنيول  )2(
  .ـ تعريف سيميان  )3(
مبادئ التأمني ورياضياته، دار النهضة العربية، القاهرة :  )سالمة  عبداهللا(  –) حممد طلبة ( عويضة أنظر ) 3( + )2(

  .ومابعدها  30، ص 1975
وعقود ضمان اإلستثمار، واقعها احلايل وحكمها الشرعي،  عقود التأمني: )  شرف الدين( أمحد السعيد ـ  )4(

  .وما بعدها، وهو التعريف املفضل لدى البعض 52، ص 1986مطبعة حسان، القاهرة، 
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عملية فنية تزاوهلا هيئات منظمة مهامهـا  : " و أو ه. )1("األخري قسطا أو إشتراكا حمددا 
مجع أكرب عدد ممكن من املخاطر املتشاة، ويتحمل املؤمن ، عن طريق املقاصة أعباء هـذه  
املخاطر وفقا لقوانني اإلحصاء، وبذلك يتحصل املؤمن له أو من يعينه يف حالة حتقق اخلطـر  

أن اإلخـتالف يف   )3(يقـول الـبعض  ، ويف هذا اإلطار )2("املؤمن منه على تعويض مايل 
ىل جنسيام من ناحية، والعصر الذي عاجلوا فيه إالتعريف بالنسبة للتأمني بني الكتاب يرجع 

  .التأمني من ناحية أخرى ونوع التأمني من ناحية أخرية
ذلك أن تعريف الكُتاب األوربيني خيتلف عن تعريف الكُتاب األمريكيني أو الكُتـاب  

وأن حماولة تعديل تعاريف التأمني جمـاراة  . ، إلختالف البيئة اليت خيدمها التأمني  املصريني
كما أن هناك من الكُتـاب مـن   . للعصر املعاش خيدم النواحي اإلقتصادية للمجتمع وأفراده

: ة بـ ـــيعاجل نوعا من أنواع التأمني دون اآلخر كما هو الشأن يف هذه املعاجلة اخلاص
، ومـن مث يـأيت   "لزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات يف اجلزائر التأمني اإل" 

فهذا . التعريف خاصا ذا النوع من التأمني فقط، وهو ما يصعب تطبيقه على باقي األنواع
التأمني وسيلة لتعويض الفرد عـن  : " يعرف التأمني قائال  )4(األستاذ أمحد جاد عبدالرمحن

حتل به نتيجة لوقوع خطر معني وذلك بواسطة توزيع هذه اخلسارة على  اخلسارة املالية اليت
 ."ا اخلطر، وذلك مبقتضى إتفاق سابقجمموعة كبرية من األفراد يكون مجيعهم معرضني هلذ

إتفاق "...  –وهنا يقصد تعريف التأمني التجاري  –كما أن هذا األستاذ يعرفه كذلك بأنه 
ألول بأن يعوض الطرف الثاين عن اخلسائر املادية اليت تقع بني طرفني مبقتضاه يتعهد الطرف ا

قل نسبيا مـن  أله نتيجة لتحقق خطر معني يف مقابل أن يدفع الطرف الثاين لألول مبلغا ما 
، فكل هذه التعاريف تعترب جانبا يسريا من كـم  "املبلغ الذي يتعهد الطرف األول بسداده 

  .يف فريق أول  ـ تعر )1(                                                        
  .فريق ثان  ـ تعريف )2(
، 1975العربية، القاهرة،  مبادئ التأمني ورياضياته، دار النهضة:  ) سالمة (  عبداهللا – ) حممد طلبة( عويضة ـ  )3(

  .32ص 
ويالحظ األستاذان على هذا . وما بعدها 30، ص مرجع سابق:  ) سالمة( عبداهللا   – ) حممد طلبة( عويضة ـ  )4(

التعريف إهتمامه مببدأ التعويض عن اخلسارة املالية من ناحية وعلى تشتيتها على عدد كبري من األفراد من ناحية 
ق بني األفراد املعرضني لنفس اخلطر من جهة ثالثة وعلى املقابل الذي يتعهد به كل من أخرى، واإلتفاق املسب

  .طريف العقد من جهة أخرية
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ما هـو التعريـف   : والتساؤل الذي يثار . ن عدهاكبري من التعاريف الفقهية للتأمني الميك
  ".التشريعي للتأمني يف اجلزائر حيث اليوجد تعريف فقهي جزائري 

  :ه ــــمن القانون املدين بأن 619لقد عرف املشرع الوطين عقد التأمني يف املادة 
ـ ىل إالتأمني عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي "  ذي إشـترط  املؤمن له أو إىل املستفيد ال

أو أي عوض مايل آخر يف حالة وقوع احلادث مرتبا التأمني لصاحله مبلغا من املال أو إيرادا 
أو حتقق اخلطر املبني بالعقد، وذلك مقابل قسط أو اية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن لـه  

 07-95من األمر الـوطين رقـم    02، وهذا التعريف هو ذاته الذي كررته املادة "للمؤمن 
  .املتعلق بالتأمينات 

إن أول ما ميكن أن أعلق به على هذا التعريف القانوين للتأمني يف التشـريع املـدين   
الوطين ويف القانون اخلاص املذكورين أنه جاء يف صيغة تطابقه متام املطابقة للتعريف الـذي  

تزم املؤمن التأمني عقد يل: " على أن  747ورد يف القانون املدين املصري، حيث نصت مادته 
مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذي إشتراط التأمني لصاحله مبلغا من املال أو 
إيرادا مرتبا أو أي عوض مايل آخر يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني بالعقد وذلك 

صري املة النص وأن صياغ" يف نظري قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن 
تبدو أدق من النص الوطين، ومع ذلك فإن التعريف سليم ويويف لعقد التأمني بواحـد مـن   

وهو جانب العالقة ما بني املؤمن واملؤمن له، وال سيما إذا علمنا أن اجلانبني اآلخرين جوانبه 
مني بـدوما،  هاتان الطبيعتان الميكن فهم التـأ : للتأمني ميثالن الطبيعة الفنية واإلقتصادية 

فالطبيعة الفنية يرتبط على أساسها املؤمن جمموع املؤمن هلم مبوجب معطى حسايب إحصائي، 
والطبيعة اإلقتصادية يراعي فيها املؤمن حساب وحتديد األقساط وما يلحق ا وغري ذلـك،  

 مني مثال عن كلفة اخلطر أو احلادث حمسوبا كجزء أو نسبةأتلحبيث الميكن أن يرتل قسط ا
مئوية أو عدد من الدفعات مضافا إليها النفقات واملصاريف املتنوعة، وهذا يقتضي دراسـة  

  .خاصة تقوم على الرياضيات 
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ويف األخري أذكر بأن الشراح قد إقترحوا تعريفا إعتقدوا أنه أفضـل مـن التعريـف    
ىل أن إذلك كله راجـع برأيـي   . )1(التشريعي للتأمني، غري أنه بدوره مل يسلم من اإلنتقاد

التأمني عقد مركب له جوانبه الفنية واإلقتصادية والقانونية، كما أنه يقوم على مبادئ تزيد 
عددا أو تنقص تبعا لنوع التأمني وخصائص كل نوع، وهذه األمور سوف نتعرض لدراستها 

  .تفصيال يف حينه الحقا
  

  المطلب الثاني
  نظام عمل التأمین

  
إن التأمني ذو أثـر عجيـب حبيـث أن أهـون     : "  Charle – Gideيقول األستاذ 

التجمع، ويثابر على األخطار األكثر ات تصبح كافية لتغطية أكرب اخلسائر بواسطة طاإلحتيا
  .إتساعا واليت التقاوم، وإذا ما أصابت شخصا واحدا حلطمته

ـ هـذا ا  ؤيفإذا ر" وبتشتيتها على حشد وافر من الرؤوس تصبح غري ذات أثر  دور ل
نه يزداد إعتبارا، فهو يعوض اخلسائر ويصلح األضرار، كما أنه جينـب  إقرب فللتأمني من 

والتـأمني يضـمن اإلسـتقرار    . البؤس واهلـالك ) املسؤول ( املضرورين ومرتكب الفعل 
فإنـه  ) إعادة التأمني ( اإلجتماعي واإلقتصادي على مستوى عال، وعن طريق التأمني املعاد 

  .يتعدى إىل اال الدويل
لك يظل التأمني غري مفهوم بالرغم من أن روحه حاضرة يف كـل مكـان يف   ومع ذ

وروحه تلك مطلوبة حبكم غريزة البقاء ، وهو الذي يشـكل احملـرك يف تكـوين    . الواقع
  .اموعة البشرية

فعندما يتحد الناس من أجل محاية حيام وأمواهلم متجاوزين يف ذلك الوقت نفسـه  
  .يشكل مبادئ التأمني واليت تتضح بالعمل  عتبة احلضارة، فإن ذلك

                                                        
  . وما بعدها  32مرجع سابق ، ص : )  سالمة( عبداهللا   – ) حممد طلبة( عويضة ـ  )1(
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ويف وقت جد متأخر، ملا انتظم اتمع، أدخل التاجر يف سعر بيعه سعرا إضافيا موجها 
واملالك أدخل يف مثن اإلجيـار األخطـار الـيت    . لتعويض اخلسارة احملتملة، أو ضياع السلع

ئدة بطريقة تغطي إعسار أو سوء تتعرض هلا العني املؤجرة، واملعري أو املقرض يضبط سعر الفا
قل مـن  أسعار أخطار مؤمنا عليها منعزلة وباألواليوم أمكن أن تكون هذه . تسيري املستعري

  .ا ا اخلواص هتلك األسعار اليت ميكن أن يقدر
إنه يسمح بتخفيض أسـعار مـــردود   : ثر اآلخر العجيب للتأمني وهنا حنس باأل
تخصص مل يظهر ألول مرة إال يف ايـة العصـــور   إن التامني امل. السلع والتعويضات

غـري أن األزمـان   . الوسطى كنتيجة طبيعية إلكتشاف كربيات طرق املواصالت البحرية
املعاصرة متيزت بالتصنيع املفرط ، وبالتقدم املتسارع للتقنية وتعمـيم أدوات القطــــر   

  .ذات احملرك 
سة اإلمكانيات املؤدية إىل اتصادية بدرإلقافاقتصاد الرفاه، هدف تسعى إليه النظريات 

توزيع الدخل القومي على مجيع األفراد، وأن الرفاه الناتج عن ذلك يستوجب نصـيبه مـن   
ـ قتصادية خلقت حاجة ملحة إىل ضماإلفهذه الثروة . التضحيات وهو نصيب معترب ان ــ

  .ولكن كذلك نتائج املسؤولية جتاه الغري –ليس األموال فحسب  –
وإىل مرور أكثر مـن  ) منذ القرون الوسطى ( ثناء، ويف بداياا ومنذ ذلك ألايف هذه 

وينتج من ذلك أنه : " قرن ونصف تقريبا، فإن تأمني املسؤولية قد أعترب كنقيض لألخالق 
ـ ، وسيكون غري مطاق أن يعوض املؤمن له نفسه من الغري )1("دعوى إلقتراف اخلطأ  ن ع

ت ضغط احلاجات والتطور املترابط لألفكار، مل يصـمد  خسارة هو املتسبب فيها، ولكن حت
  .هذا املذهب أو اإلجتاه، فولدت مفاهيم جديدة متناقضة متاما

  
  
  

                                                        
)1(  - Le Manuel de L'inspecteur et de L'Agent Assurances Contre Les Accideuts , Par : Jean Ripoll 

Roger Doin – Guey Courtieu, ed. de L'argus, PARIS , 1973, P 11 et S. 
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  المطلب الثالث
  ینــــــواع التأمـــــأن

  
يرتب الكُتاب  طوائف التأمينات لتنوعها ترتيبات خمتلفة نظرا إىل حاجـة اإلنسـان   

ا يتـرجم  ــى إىل أنواع كثرية من التأمني حبيث أن حصرهمما أد. لتوقي األخطار املختلفة
ظهـرت  ومن هنـا  . قائمة طويلة يكون من الصعب إستيعاا واإلملام ا مجيعا كما ينبغي

ـ   ة ـحماوالت تقسيم تلك األنواع من التأمني وتوزيعها يف فئات معينة تبعا ألغـراض معين
  :وكان ما يأيت 

وبالتايل أدى إىل متييز  : ط ر الم ؤمن ض ده   تقسیم التأمین بالنظر إل ى الخ  – أ
  :ثالثة أنواع من التأمني 

  ـ  تأمین األشخاص  1
هذه الفئة أو الطائفة من التأمني تشمل أنواع التأمني ضد األخطـار الـيت تصـيب    

التـأمني  : أعضائهم، أي أن هذا التأمني يشمل  -صحتهم  -األشخاص مباشرة يف حيام 
لبطالة، واحلوادث الشخصية، والشيخوخة، ومعاشـات اليتـامى   على احلياة،  واملرض، وا

  .بهما من املناسبات اإلجتماعيةسواألرامل، والزواج، والوالدة وما ينا
  تأمین الممتلكاتـ    2 
ذه الفئة من التأمني تشمل أنواع التأمينات ضد األخطار الـيت تصـيب ممتلكـات    ه

مني ضد السرقة، والتأمني علـى  ي، والتأتأمني البحري والتأمني الربلتشمل ا أي: الشخص 
ية، والتأمني ضد إنكسار الزجاج ، والتأمني ضد احلرب والزالزل والرباكني والثورات شاامل

  .وتأمني احملاصيل الزراعية ضد تقلبات الطبيعة 
 95: من القانون رقم  173إلى  163راجع المواد من :  تأمینات المسؤولیة المدنیةـ    3

- 07  



  مفاھیم في التأمین والمسؤولیة واإللزام في التأمین: الفصل التمھیدي 
  

 11

طاراليت تصيب شخصـا  خني ضد األالتأم ني تشمل أنواعأملفئة أو القسم من التاذه ه
ويدخل يف هـذا   .طار شخصا آخرخالذي يكون فيه املسؤول عن تلك األمعينا يف الوقت 
  :القسم من التأمني

ذا إتأمني املسؤلية املدنية للمالك جتاه جريانه عن األضرار اليت تصيبهم بسب احلريـق   •
  .متد إىل ممتلكامشب يف مبناه وإ

  ) .موضوع هذه الدراسة ( تأمني املسؤولية املدنية ألصحاب السيارات  •
  .تأمني املسؤولية املدنية عن السفن والطائرات  •
ـ السينما، املطاعم، املس( تأمني املسؤولية املدنية ألصحاب احملال العامة  • ارح، ـــ

  ).الفنادق 
ن إصابات العمل وأمراض املهن بالنسـبة  تأمني املسؤولية املدنية ألصحاب األعمال م •

  .لللعما
تأمني املسولية املدنية للمقاولني واملهندسني واألطباء واحملاسبني والصيادلة وأصـحاب   •

  .معاهد التجميل وغريها 
هذا التقسـيم يتضـمن    :اإلدارة العملیة لھ  لىإتقسیم التأمین بالنظر  – ب

  : تية اآلأنواع التأمينات 
  )أو قسم الحیاة (على الحیاة  التأمین ـ    1

ويشمل أنواع التأمينات املختلفة املتعلقة باحلياة بالنسبة لإلنسان، مثل دفع مبلغ الوفاة 
  .أو مبلغ عند بلوغ سن معينة، أو ضمان معاش يدفع له خالل فترة معينة من حياته

  القسم العامـ    2

أمني البحري والتـأمني مـن   ويشمل مجيع التأمينات األخرى، عدا احلياة، فيشمل الت
شخصية، سرقة، سيارات، مسؤولية حنو الغري، إصابات العمل، ( احلوادث مبختلف أنواعها 

أمراض املهن، التأمني ضد اإلختالس والتبديد أو تأمني ضد األمانـة ، وتـأمني الطـريان،    
  ) .واملصاعد، وضد كسر الزجاج، والتأمني على املاشية واملمتلكات احلية 
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مييز يف هذا القسم من التـأمني بـني    : لتقسیم تبعا للغرض م ن الت أمین  ا – ج
  :نوعني من التأمينات كما يلي 

  
  التأمینات الخاصة أو اإلختیاریةـ    1

تشمل خمتلف أنواع التأمني اليت يكون الشخص فيها حرا يف التأمني أو عدم التأمني، و
  .لتأمني البحري وغريهمثل التأمني على احلياة ، والتأمني ضد احلريق، وا

  التأمینات اإلجتماعیة أو اإلجباریة ـ    2

ن أنواع التأمينات اليت يفرضها القانون يف بعض الدول ألغراض إجتماعيـة،  متتضو
مثل ذلك تأمني . ولذلك ال يساهم املستفيدون منها إال جبزء بسيط يف شكل اقساط التأمني

  .ل إصابات العمل وأمراض املهنة بالنسبة للعما
حبسـب هـذا    : تقسیم التأمین حسب الھیئة التي تق وم ب دور الم ؤمن    – د

  :التقسيم مييز بني األنواع اآلتية 
 . التأمني التباديل  ـ 1
 .التأمني التعاوين  ـ 2
 .التأمني الذايت  ـ 3
 .صناديق التأمني اخلاص  ـ 4
 .التأمني التجاري  ـ 5
 .مكتتبو لويدز  ـ 6
  . )1(التأمني احلكومي ـ 7

الثاين علىغرار  بحثللتأمني وأنواعه وتقسماته إنتقل إىل امل بعد هذا التعريف املوجزو
   :ول املتقدم ألعرف املسؤولية وأنواعها وأقسامها كما يلي األ بحثما مت يف امل

                                                        
  .وما بعدها 19مقدمة يف التأمني ، مرجع سابق، ص : )  هفهمي هيكل( عبدالعزيز ـ  )1(

  . 22،40، 21مرجع سابق ، ص :  ) سالمة( عبداهللا   – ) حممد طلبة( عويضة : األستاذان  -
 .وما بعدها .  38عقود التأمني وعقود ضمان اإلستثمار ، مرجع سابق ، ص :  أمحد شرف الدين -
  .وما بعدها  31األحكام العامة لعقد التأمني ، مرجع سباق، ص : )  مهام لطفي( حممد حممود  -
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  الثاني مبحثال
  المدنیة المسؤولیة على أنواع تعرف ال

  
ـ  ) مطلب أول ( إن دراسة هذا املبحث تتضمن تعريف املسؤولية  ؤولية وحتديـد املس

مث ) مطلـب ثالـث   ( وإشارة إىل املسؤولية املدنية القابلة للتـأمني  ) مطلب ثاين ( املدنية 
  ).مطلب رابع ( املقصود بالتأمني من املسؤولية 

  
  المطلب األول

  تعریف المسؤولیة
  

، وتتحقق يف احليـاة  )1(املسؤولية تعين تعويض الضرر الناشئ عن عمل غري مشروع
سائق يصيب شخصا بسيارته، أو بنَِاء ينقض علـى  : كن حصرها، مثل العملية يف صور المي

  .املارة، أو شخص يضرب آخر 
  . هذه الوقائع أمثلة تشكل املسؤولية بصورة عامة 

واملسؤولية بوجه عام تثري موضوع اخلطأ وموضوع اجلزاء، فهي تفترض وقوع خطـأ  
، ونتيجة ذلك تكون املسؤولية أدبية أو وتتمثل يف جمازاة مرتكبه، واخلطأ إما أديب وإما قانوين

  . )2(قانونية

                                                        
ين ، امع العلمي املوجز يف النظرية العامة لإللتزامات يف القانون املد:  ) أمحد السنهوري( عبدالرزاق ـ  )1(

  . 311اإلسالمي، منشورات حممد الداية، بريوت، لبنان، دون إشارة إىل سنة الطبع، ص 
مسؤولية املمتنع املدنية واجلنائية يف اتمع اإلشتراكي ، رسالة دكتوراه، ديوان :  )  إبراهيم اخلليلي( حبيب ـ  )2(

  . 2،  1، ص  1979املطبوعات اجلامعية، 
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اجب وإخالل ب أيأدبيا يف املسؤولية األدبية هو خطأ أديب، فاخلطأ الذي جيازي عليه 
أديب يترتب عليه جزاء أديب بدوره هو تأنيب الضمري أو إستنكار اتمع أو جـزاء  ) التزام(

 ىلإفتقارهـا  إا تتميز به هذه املسؤولية األدبية ه اهللا سبحانه وتعاىل يف اآلخرة، ومالديين يتو
ضرر بالغري، كما أا تعتـرب أوسـع    –رغم حتققها  –عنصر الضرر، حبيث اليترتب عليها 

  .انطاق
موضوع املؤاخذة فيهـا خطـأ    أما املسؤولية القانونية فهي تلك املسؤولية اليت يكون

إىل جزاء قانوين قد يكـون عقوبـة    زام قانوين يعرض صاحبهتيتمثل يف اإلخالل بال قانوين
ؤولية اجلنائية، يف حني قد يقتصـر  سعندما ميس ذلك اإلخالل مصلحة اتمع، وذلك هو امل

إذا أدى إخالله إىل جمرد املسـاس  ) املسؤول ( ذلك اجلزاء على جمرد تعويض يلتزم به املخل 
  .مبصلحة فردية، وهذه هي املسؤولية املدنية 

م املسؤوليتان متوازيتان معا عندما ينجم عن اإلخالل بـاإللتزام  يف بعض األحيان تقو
ضرب والسرقة الفرد معا وذلك يف جرائم القتل والضرار مبصلحة اتمع ومصلحة أالقانوين 
  .والسب 

إن ما تتميز به املسؤولية القانونية إذن هو إشتماهلا على عنصر الضرر والذي يصـيب  
  .جلنائية أو يصيب الفرد وهو ما تتحقق به املسؤولية املدنية اتمع وذلك يشكل املسؤولية ا

إن اخلطأ  أواإلخالل بالواجب القانوين وحصول الضرر اليعنيان حتقيـق املسـؤولية   
القانونية مبفردمها، بل البد من أن يكون عنصر اخلطأ املرتكب من الشخص املخطـئ هـو   

بـني اخلطـأ   ( رابطة السـببية  : حا السبب املؤدي إىل الضرر، وذلك ما يطلق عليه إصطال
  .)1( )والضرر 

وهذه املسؤولية يطلق عليها إصطالحا املسؤولية الذاتية عند من جيعلون للمسـؤولية  
هناك فريق آخر يقول مبسؤولية موضوعية يف حاالت معينة جيعلون هلا  يف حني. اخلطأ أساسا

املوضوعية اليت تربط بني الضرر  حتمل التبعة أساسا واليهتمون بذلك سوى بالعالقة السببية
أراد إذ أن هذه النظرية املوضوعية من مقتضاها إعتبار الشخص مسؤوال سـواء   .واملسؤول

                                                        
  . 2،  1، ص  مرجع سابق :  ) إبراهيم اخلليلي(  حبيبـ  )1(
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وسواء فكر فيه أم مل يفكر وسواء أمكنه احليلولة دون إحـداث  . إحداث الضرر أو مل يرد
 الضـرر وهـذه   الضرر أم مل ميكنه ذلك، فهذه املسؤولية يكفي فيها قيام رابطة مادية بـني 

  .األفعال 
فإذا أقام شخص مشروعا، ونتج عن ذلك أن أصيب شخص منه بضرر دون خطأ من 

وهـذا احلـل   . أحد، فاألحرى أن يتحمل صاحب املشروع تبعة أخطاره ألن الغرم بالغنم 
يتماشى والعدالة ومقتضيات التضامن اإلجتماعي، باإلضافة إىل أنه يواكـب مسـتجدات   

  ة ـه يف غالب األحيان يصعب على املضرور إثبات خطأ املسؤول وخاصالعصر وروحه، ألن
  .)1(يف الصناعات الكبرية ووسائل النقل احلديثة

  
  المطلب الثاني 

  ة ــــالمدنی ةـــالمسؤولی
  

ؤولية األدبية سسؤولية عموما توحي مبيدان واسع الحصر له حبيث ميكن أن تشمل املامل
أما املسؤولية املدنية فهي املسؤولية الـيت  ) إدارية  –مدنية  – يةئجنا( واملسؤولية القانونية 

واليت يكون مصدرها تصرف قانوين أو واقعـة قانونيـة   ) املدين ( ينظمها القانون اخلاص 
مسؤولية عقدية إذا : على نوعني ) املسؤولية املدنية ( وبالتايل تكون هذه املسؤولية بدورها 

وتقصريية إذا كانت نتيجـة لـنص   ) أو إرادة منفردة  عقد،( كانت نتيجة تصرف قانوين 
من القانون املدين اجلزائـري   124ة داف املسؤولية املدنية من خالل املوميكن تعري. القانون

  .لتزام بالتعويض عن الضرر اإل: وغريها من املواد بأا 
 أا قـد  هذا، وإذا أردنا أن نعرض لتاريخ املسؤولية املدنية فإننا نتوصل بال شك إىل

الديـة، قبـل أن    نشأت يف أحضان املسؤولية اجلنائية على أنقاض احلق يف الثأر واحلـق يف 
يز بذلك عـن املسـؤولية   متتحول إىل ما هي عليه اليوم من جمرد التزام بتعويض الضرر، لتت

                                                        
، املصادر غري 2، مصادر اإللتزام، ج1شرح القانون املدين ، النظرية العامة لإللتزام، ج:  ) وحيد الدين( سوار ـ  )1(

  . 6،  5، ص  1981 – 1980اإلرادية، مطبعة رياض ، دمشق، 
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فهي يف األصل كانت تقوم يف حاالت معينـة وردت بشـأا    .)1(اجلنائية مث تنفصل عنها
صبحت تشمل أكثر احلاالت، وانتهى أة، ومن مث تفسري تلك النصوص إىل أن نصوص خاص

ا األمر يف أواخر عهد القانون الفرنسي القدمي بأن تقرر فيها مبدأ عام مبوجبه يصبح كـل  
  .صابه من ضررأمن يرتكب خطأ يسبب لغريه ضررا جمربا على تعويض الغري عما 

ومت التخلـي   1382هذا املبدأ يف املـادة   ا نص القانون املدين الفرنسي علىنومن ه
قيام املسـؤولية   بذلك عن وضع نصوص خاصة متعددة كما كان عليه الوضع من حاالت

خطأ، ضرر، عالقـة  ( ، ويتضمن املبدأ الذي تقوم عليه املسؤولية املدنية ثالثة اركان املدنية
  .)2(كقاعدة عامة) سببية 

  
  المطلب الثالث 

  قابلة للتأمینالمسؤولیة المدنیة ال
  

ليست كل مسؤولية مدنية قابلة للتأمني، وإمنا ما ميكن التأمني عليه من املسؤولية املدنية 
 عمـدي  الهو املسؤولية اخلطئية املبنية على خطأ غري عمدي بغض النظر عن كون اخلطأ غري 

ني فهذه التصلح حمـال للتـأم  سؤولية اليت تؤسس على خطأ عمدي مليسريا أو جسيما، أما ا
شارت بعض النصوص القانونية إىل ذلك ومنـها  أوقد . قانونا ملخالفتها لقواعد النظام العام

يكون املؤمن مسؤوال عن األضرار الناشئة عن خطأ "  : من القانون املدين بقوهلا  640املادة 
من حـادث  ) النامجة ( عن األضرار الناشئة املؤمن له غري املتعمد، وكذلك يكون مسؤوال 

  .ئ أو قوة قاهرةمفاج
أما اخلسائر واألضرار اليت حيدثها املؤمن له عمدا أو غشا فال يكون املؤمن مسـؤوال  

  . " عنها ولو إتفق على غري ذلك

                                                        
األحكام  –القسم الثاين  –دنية يف تقنينات البالد العربية حماضرات يف املسؤولية امل:  ) مرقس( يمان لسـ  )1(

، جامعة الدول الرعبية ، معهد الدراسات العربية )املسؤولية عن فعل الغري واملسؤولية عن فعل األشياء (اخلاصة 
  . 01، ص 1960العاملية، 

  .حول النظرية املادية يف املسؤولية املدنية )  14( ـ أنظر ما سبق ص  )2(
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يكون املؤمن مسؤوال عن األضـرار  : " من ذلك القانون على أنه  641وتنص املادة 
ما يكن نـوع اخلطـأ   اليت تسبب فيها األشخاص الذين يكون املؤمن له مسؤوال عنهم، مه

 56ونصت املـادة  ). امللغى بدوره  07-08( ، علما أن هذه املادة ملغاة بقانون " ومداه 
يضمن املؤمن التبعات املاليـة  : " املتعلق بالتأمينات على ما يلي  07 - 95من األمر رقم 

  ".املترتبة على مسؤولية املؤمن له املدنية بسبب األضرار الالحقة بالغري 
املتعلقة  1974جانفي  30املؤرخ يف  15 - 74من األمر رقم  8نصت املادة  بينما

بإلزامية التأمني على السيارات وبنظام التعويض عن األضرار، املعدل واملتمم ، وموضـوع  
كل حادث سري سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض : " هذه الدراسة على ما يأيت 

 تكن للضحية صفة الغري جتاه املسؤول مـدنيا عـن   لكل ضحية أو ذوي حقوقها، وإن مل
  .احلادث

ويشمل هذا التعويض كذلك املكتتب يف التأمني ومالك املركبة، كما ميكن أن يشمل 
  ".بعده  13سائق املركبة ومسبب احلادث ضمن الشروط املنصوص عليها يف املادة 
ولية املدنية القابلة ألن بعد إستعراض هذه النصوص وغريها ميكن التقرير بداءة أن املسؤ

الشخص املسؤول عن ( تكون حمال للتأمني هي تلك املسؤولية النامجة عن إخالل املؤمن له 
  دم ــبالتزام قانوين يتمثل يف ع) اإلخالل الذي أبرم عقد تأمني مسؤوليته ضد إخالله هذا 

  ) .وغريها  124املادة ( اإلضرار بالغري، كما هو مبني يف لقانون املدين 
  

  المطلب الرابع
  التأمین من المسؤولیة

  
التأمني من املسؤولية من احللول اليت إبتكرها التطور احلضاري ملعاجلـة املسـؤولية يف   
بعض أنواعها وهو ما يسمى بالتأمني من املسؤولية، فهو عقد مبوجبه يؤمن املؤمن املؤمن له 

ومن هذا التعريف يالحظ . عليه باملسؤوليةمن األضرار اليت تلحق به من جراء رجوع الغري 
اليت تلحق املؤمن له من جـراء  يغطي األضرار ال) التأمني من املسؤولية ( أن التأمني املقصود 
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حتقق املسؤولية حنو الغري فحسب، وإمنا يغطي أيضا األضرار اليت تلحقه من مطالبة الغري لـه  
. احلالة مبا تكبده يف دفع املسـؤولية عنـه  مبسؤوليته، فريجع املؤمن له على املؤمن يف هذه 

وبذلك فإن التأمني من املسؤولية يعد قسما من أقسام التأمني ال خيتلف من حيـث طبيعتـه   
، يتميز عن التأمني من )1(إنه تأمني من األضرار). عقود التأمني ( القانونية عن سائر العقود 

ضاف إىل ذلك أن التأمني من ي –كما سيجئ  –اإلصابات الذي هو تأمني على األشخاص 
 ىلاملسؤولية يدخل يف قسم التأمني من األضرار حسب تصنيفات التأمني، باعتباره يهـدف إ 

أن عقد التـأمني مـن    –كذلك  –تعويض األضرار املالية اليت تلحق املؤمن له على إعتبار 
ر أو املسؤولية هو عقد تعويض ألن الغرض من التزام املؤمن هو دفع تعويض عـن الضـر  

  .األضرار دون زيادة 
فالتأمني من املسؤولية كقسم قائم جبانب التأمني على األشياء، املشكل ملـا يعـرف   
بالتأمني من األضرار، يهدف إىل ضمان املؤمن له ضد رجوع الغري بسبب مسؤوليته عـن  

ن الضرر الذي أصاب به الغري، فاحلكم على املؤمن له بدفع التعويض لصاحل الغري، معنـاه أ 
الذمة املالية للمؤمن له قد أصيبت خبسارة، أو مبعىن آخر، فإن الضرر الذي حلق املؤمن له، يف 

  .التأمني من املسؤولية هو اخلطر املؤمن منه ، وليس هو الضرر الذي أصاب الغري
بتعويض ) م ج  124املادة ( غري أن الضرر يصيب املؤمن له من جراء التزامه القانوين 

مينح الغري املضرور دعوى مباشرة ميارسها ضد  –أحيانا  –يالحظ أن القانون و. ضرر الغري 
  املؤمن نفسه، رغم أن األصل أن املؤمن اليعوض هذا الغري املضرور، بل يعوض املؤمن له عن 

  .األضرار املالية اليت حلقت ذمته املالية بسبب التزامه بدفع التعويض للمضرور
ت اليت مينحه فيها القانون دعوى مباشرة على املؤمن وال ميكن للمضرور خارج احلاال

  .)2(إال إذا كان هناك إشتراط ملصلحة الغري طبقا لنظرية اإلشتراط ملصلحة الغري

                                                        
من فرع دمشق، جملة الرائد العريب، العدد العاشر، السنة الثالثة، تشرين :  ) عباس( عبداهلادي :  احملامي ـ  )1(

  .73، ص  1985األول، تشرين الثاين، كانون األول ، 
  .ـ سوف يتبني ذلك بوضوح يف باب الدعاوى الحقا )2(
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ـ  ص ـومن احلاالت اليت ميلك فيها املضرور الدعوى املباشرة ضد املؤمن تلك اليت ن
أمر رقم ( اجلزائر  السيارات يف عليها قانون التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث

  . 8يف املادة )  15 – 74
ـ   أ، مالحظة يف األخريوجيب  ة فنه بالرغم من إتصاف التأمني مـن املسـؤولية بالص

، فإن هذه األضرارساسها أعترب تأمينا من أالتعويضية على ما سوف يتبني الحقا، واليت على 
غ التأمني وكان املبلغ حمـددا جزافـا،   ستحقاق مبلإالصفة قد تتقلص يف حالة اإلتفاق على 

، وهذا النـوع مـن   )1(ذا وجد الضرر من عدمه، وإمنا رد حتقق اخلطرإ بدون مراعاة ملا
   .التأمني بدوره متنوع 

  
  الثالث المبحث

  فكرة اإلجبار في التأمین من المسؤولیة
  

منها لدرجـة أن  إن هذا املبحث يتناول كيفية تطور املسؤولية املدنية بواسطة التأمني 
أصبح تأمينها إجباريا، لذلك أقسم هذا املبحث إىل مطلبني أتناول يف األول البـوادر األوىل  
لفكرة اإلجبار يف التأمني من املسؤولية ، ويف الثاين التكريس التشريعي للمبدأ يف التأمني على 

  :السيارات، وذلك على التوايل 
  

  المطلب األول
  ىــــــوادر األولــــــالب

  
أن تأمني املسؤولية كان يعترب نقيضا لألخـالق، وقلـت بـأن     )2(ذكرت فيما تقدم

خلقت تطورا مترابطـا لألفكـار   ) اإلجتماعي واإلقتصادي ( احلاجات املتولدة عن التطور 
                                                        

ضاء، دراسة مقارنة، مطبعة حسان، القاهرة، أحكام التأمني يف القانون والق:  ) شرف الدين( أمحد ـ  )1(
  . .وما بعدها 29، ص  1986/1987

  .من هذا البحث  09ـ أنظر ما سبق ، ص  )2(
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ؤول ــروض املفاهيم اليت ناقضت تأمني املسؤولية ووجدت أفكار تبيح تأمني أخطاء املس
  :الذين يسأل عنهم املؤمن له ) أو الغري ( أخطاء األشخاص  وتأمني) املؤمن له ( 

جويليــة   13من قانون  13،  12املادتان ( فلقد كرس هذا التأمني قانونيا يف فرنسا 
وكان اإلعتقاد أن هذا التأمني قد عقد قبل كل شئ لفائدة املضرور واليؤمن مثـل  )  1930

مث صار التـأمني يف ايـة   . خطرا جسيماهذا اخلطأ إذا كان عن نشاط جيعل الغري يتحمل 
  .املطاف إجباريا يف احلاالت اليت يأخذ فيها اخلطر طابعا إجتماعيا

هكذا، وبإعطاء املؤمن له واملضرور ملطفا خلسائرمها يتشـابك التـامني يف احليـاة    
أن التـأمني اإلجبـاري    أي. اإلجتماعية واإلقتصادية لدرجة أنه صار يعمل خارج املقاييس

نر كيف أنه مـن جهـة أن القسـط    لو. ش القواعد العامة والنظام العام املتعارف عليهيشو
يف التأمني واحد من مركبات السعر حبيث أن التاجر والصناعي والطبيب واحملامي ) التكلفة(

 إذن، وإذا كان يلزم إدخال القسـط علـى أثـر    . اية التحليليستعيده من املستهلك يف
 مقدرة لالضرار ملا تقدر احملاكم هذه األضرار، فإن اجلمهور هو غري) حسابات ( تقديرات 

ولكن مـن  . وإن إستقرار كلفة العيش سوف يكون مضبوطا. الذي جعل منها مصروفات
جهة أخرى جيب أن يكون التأمني بصيغة جتعله يعمل يف مواجهة صحيحة إللتزاماتـه، ألن  

على عاتق املؤمن هلم أعبـاءا منهكـة    تقهقره يقطع النسق الذي جيب عليه إسبقاءه، تاركا
لذلك تتدخل الدولة لتنظيمه واإلشراف عليه وعلى هيئات  .وأحيانا املتضررين دون تعويض

  .التأمني والشركات املهتمة به
مبثل هذه النتائج علل بإسهاب تنظيم عقود التأمني وتأسيس صندوق الضمان ليقـوم  

  .األخري إجباريابالتعويض يف غياب التأمني عندما يكون هذا 
لصناعة التأمني هلا هدف إجتماعي ميتـد يف   –كذلك  –ولكن املراقبة من قبل الدولة 

صاحل كثري من ضحايا احلوادث اليت لطف املؤمن هلم من نتائجها عند اإلعسار، واليت حلسن 
  .)1(احلظ قليلة لشركات التأمني

  
                                                        

)1(  - Le Manuel de L'inspecteur et de L'gent Assurances Contre Les Accideuts , OP CIT , P 11 et S. 
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  المطلب الثاني
  التكریس التشریعي

  
، 1930جويليـة   13بقانون ) مثال ( صراحة يف فرنسا سؤولية إن تكريس تأمني امل

قبل أن يتدخل  ناليعين أنه مل يكن معموال به من قبل، بل لقد كان موجودا منذ أكثر من قر
اكان معموال به، أو ما كانت املمارسة قد شيدته، ماملشرع الذي مل يفعل غري إعادة مسك 
  . )1(رغم أن ذلك التشييد كان بطيئا ومعقدا

خـالق والنظـام   األل تأمني للمسؤولية باسم كوخالل وقت طويل عارض الكتاب 
]  Emérigon: [ ال ــن بعضهم قد قأما سبق عن تلك املعارضة  علىالعام، وهنا أضيف 

 ض ــــبعالوأكد ". علها اسيكون غري مطاق أن يعوض املؤمن له عن خسارة هو ف" 
 ]Pothier  [ إن هذا ع من يبادل األخطار اليت إرتكبهاأال أتفق ممن الطبيعي : " من جهته ،

  ". أة اخلطفارقاإلتفاق يدعوا إىل م
فيجب القول إذن أنه يف هذا الوقت كما فيما بعده فإن صياغة القانون املدين سـواء  
الفرنسي أو اجلزائري واملسؤولية املدنية بكاملها كانت مبنية على فكرة اخلطأ، ولقد أعلـن  

بصحة تأمني األخطاء ، ولكن يف مادة تأمني األخطار الشخصـية ولـيس يف   ب بعض الكتاَّ
وأن القضاء املساق إىل اإلقرار بصحة تأمني املسؤولية تبع الفقـه أوال،  .مادة تأمني املسؤولية

أوت  11األول يف : وعارض هذا التأمني ، ولكن حمكمة السني التجارية قبلتـه حبكمـني   
مث أن نفس احملكمة قررت يف املعىن املخالف عـدم  .  1943ر أكتوب 26والثاين يف  1841

ديسـمرب   18غري أنه يف . حبجة النظام العام 1844أوت  21صحة تأمني املسؤولية بتاريخ 
  .عادت احملكمة إىل رايها األول، وهذا ما يدل على تطرف خلط القضاء ومداه 1844

                                                        
)1(  - CAMILLE JAUFFRET , La Responsabilité Civil en Matiere D'accidents D'automobiles, These, 

Paris 1965, L.E.D.J,  P 247 et S. et 251 et S. 
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كمة إستئناف باريس جعل هذه إن إستئناف حكم ائي حملكمة السني التجارية أمام حم
 1845جويلية  01األخرية تقر بصحة التأمني من املسؤولية، ذلك كان حبكم مشهور هلا يف 

بعد إستشارة مشهورة متخذة يف هذا اخلصوص من قبل مستشارين قانونيني عديدين كان يف 
وجد هنـاك  عام أن يؤخذ به مامل يلأن عقد التأمني ممكن من دون أن يضر بالنظام انظرهم 

بإنكار املبادئ احلقيقية للتأمني لـو  ]  Pardessus[ خطأ عمدي أو جسيم ، وقال املستشار 
قر على أنه قاعدة موحدة حبيث أن كل تأمني من عواقب خطأ بسيط من املؤمن له يكـون  أ

  .فمن يقول بذلك يكون جاهال ملبادئ التأمني. حمظورا
مجتمع مصلحة يف مد عقـد هدفـه   بأن لل]  Charles Dupin[ ويضيف املستشار 

 حومصل إبتكار معز:  ان يف الصناعات وامللكيات من كل طبيعةومفعوله اإلستجابة حليز األم
. منها ويؤسس ملستقبل خمتلف عن مستقبلنا ءتماحنسان من اإلاإلحي اآلالم اليت مل يتمكن مي

  .ولقد تبىن جملس باريس هذه املقترحات أو النتائج
ريس قررت العديد من األحكام ويف نفس املعىن وكذلك حمكمة النقض وبعد هذا التك

املسؤولية، ولكن حددته كأغلبية احملاكم يف تأمني قرت صحة أ 1876مارس  15املنعقدة يف 
 أيأنه غري مسموح بواسطة عقد التأمني أو  ىلإنظرا " طاء البسيطة خهذا العهد يف تأمني األ

مع صحتها النظام العـام   ضاألخطاء اجلسيمة الذي يتعار راط املسبق مناعةتعقد آخر باإلش
فتأمني املسؤولية عن اخلطأ اجلسيم بقي حمظورا حىت بالنسبة ملا يتعلق بأخطاء " يف عقد مماثل 

ـ ، ففن احلصولعولكن بالنسبة ألخطاء هؤالء األخريين مل يتأخر التطور . التابعني ي ـــ
خطاء اجلسيمة للمؤمن لـه  األمني، لكن قرت حمكمة النقض صحة التأأ 1886جوان  02

، ولكن ظهر أنه يا، كان اخلطأ اجلسيم يشبه بالغشفتقليد .نفسه بقيت حمظورة لفترة طويلة 
  .أكثر خطرا على النظام العام لو أمكن تأمينه

وهذا نفس ما أخذ ( قد إقتصر على حترمي تأمني اخلطأ العمدي  1930وأن مشروع 
سؤولية وظهور ملإذن بني تطور افيوجد  )1(ح بتأمني اخلطأ اجلسيمومس) به املشرع اجلزائري 

                                                        
ـ إن بوليصات التأمني املتعلقة باألضرار املسببة من أصحاب السيارات غالبا ما حتدد حالة السياقة يف حالة السكر  )1(

  .نسبة للحوادث اليت ميكن أن تترتب عن حالتهللسائق املالك وحتيل مسؤولية شركة التأمني إليها بال
  .كاميليا جوفري ، م أجنيب سابق .  252، ص  138ـ أنظر هامش رقم     
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يف التسلسـل  حيث بدأ النظام اجلديد  1870التأمني تطابق ملحوظ يف الزمن، ففي حوايل 
إىل احلياة الفرنسية، ويف إنطالق هذا التاريخ كذلك  فإن املفاهيم املتعلقة باملسؤولية بـدأت  

املشـيد كليـة   )  1986جـوان   16يف  Guissez – Tifane[ تتحول، فالقرار املشـهور  
غري احلي مل ميكن بالتأكيد أخـذه   )2(حول املسؤولية عن فعل الشئ )1(علىالبناء القضائي

لوال تطور التأمني يف بداية القرن العشرين أخذ التأمني حقيقة قسما من احلياة العملية يف مادة 
يف تقريره حول مشروع مجعية الدراسـات   ] M. Collin[ سري السيارات، ما دام أن السيد 

كل تشريع ينطلق بكثري أو قليل من فكـرة  : " شريعية املتعلقة حبوادث السيارات قد قال تال
التأمني حىت اليسبب تشـوهات  ) عمل  -ممارسة ( املخاطر جيب عليه أن ينسق مع تطبيق 
  ".عميقة يف الوضعية املالية للخاضعني له 

سنة الحقا، فعندما إقترح على نفس  25خذت من جديد بعد ونفس هذه الفكرة قد أ
هذه اجلمعية للدراسات التشريعية مبد مسؤولية حائز املركبة ذات احملرك إىل كل األضرار اليت 
ميكن أن يسببها ذه املركبة، ما عدا تلك املترتبة عن قوة قاهرة أو خطـأ اليغتفـر مـن    

التأمني، وما دام أن مسألة التأمني قد مت الـتحفظ  الضحية، فإنه مل تعمل إال بالنظر لوجود 
  .قد عادت للظهور من جديد اثناء جريان املناقشة ) أي الفكرة ( عليها صراحة، فإا 

إن تأمني السيارات يف أيامنا قد دخل ميدانا من التطور متقدما جدا، فليس مثنة كـثري  
يس هناك درجة للتجاوز تعطـي  ول. أو قليل من املسائل اليت كانت قد أثريت عرفت احلل

للتأمني كل آثارها من أجل أن تكون كل ضحية متأكدة من احلصول على التعويض مـن  
مؤمن موسر، فيجب أن يكون تأمني السيارات إجباريا، وهذا ما فعلته فرنسا منـذ أربعـة   

  .)3(أعوام
العامليـة  إن فكرة جعل التأمني إجباريا قد ظهرت يف فرنسا ألول مرة يف اية احلرب 

. كانت عدة مشاريع قوانني يف هذا املعىن قد وضعت أمـام الربملـان   1922األوىل، فمنذ 
حيث أنتخب على قانون جيعل تأمني السيارات  1958فيفري  27ولكن ذلك مل يتم إال يف 

                                                        )1(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , Droit du  Dommage Corporel ( Systemes D'indemnisation, 
3emme edition, Dalloz, 1996, P 472 . 

  .هذه الدراسة األول من  فصلـ أنظر ال )2(
)3(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT ,  P 253 . 
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وتبعتها إسبانيا يف . 1959إلزاميا، ودخل هذا القانون حيز التطبيق يف الفاتح من شهر أفريل 
  . 1964جانفي  01وطبقته يف  1962مرب ديس 24

، وأن السـنوات وهذا راجع إىل اإلزدياد املذهل حلوادث الطريق الذي حدث هـذه  
جتد أصلها يف الروح اإلجتماعية اإلنسانية، ) التأمني  ةلزاميإ( الفكرة اليت أوحت ذه احملاولة 

إما ألا مـن مسـؤول    ألن هناك الكثري من احلوادث، غالبا ما تكون مميتة ولكن التعوض
و قليل اليسار، فال تستطيع الضحية حينئذ احلصـول علـى   أجمهول أو ألن املسؤول معسر 

  .أو ليس هذا ظلم ؟... تعويض 
من هذا الفصل إىل أن املسؤولية املدنية القابلة للتأمني كقاعـدة عامـة هـي     صأخل
ولو كان خطأه جسيما ، بـل إن  بنية على اخلطأ غري العمدي بالنسبة للمؤمن له ملاملسؤولية ا

اخلطأ العمدي ميكن تأمينه إذا كان صادرا عن الغري التابعني للمؤمن له سواء أكـان اخلطـأ   
واليؤمن على اجلرم الذي ميس ) مسؤولية عقدية ( أو عقديا ) مسؤولية تقصريية ( تقصرييا 

  .مبصلحة اتمع 
سبقته أنظمة أولية عرفها الرومانيون  والتأمني من املسؤولية نظام مل يكن لينشأ لوال أن

املخاطرة الكـربى   ليف شكل عقد القرض البحري الذي يسمى ايضا بعقد القرض من أج
رجيـور  جالذي هامجته الكنيسة بشدة إلشتماله على فوائد مرتفعة حمرمة شرعا مما دعا البابا 

 احلديثة اليت ظهرت أوىل التاسع إىل تعديل أحكامه إيل الصيغة اليت تقريه لصيغة عقود التأمني
التأمني الربي املنظم للتأمني من خطر احلريق الذي ضرب ( صورها يف القرن السادس عشر 

حيث دفع هذا احلريق إىل مد  فكرة التأمني البحـري   1666سبتبمر  02لندن يوم اجلمعة 
هـذه   على السفن وبضائعها إىل الرب يف صورة التأمني من احلريق، ومن اجنلتـرا إنتشـرت  

يف مجيع أحناء العـامل  ) على حد تعبري الكاتب ( الصورة من صور التأمني إنتشارا سرطانيا 
التأمني على احلياة رغم ما لقي من عداء  هوعقب )1(ما هي عليه اليوم من إنتشار ىلإووصلت 

بقبول التـأمني علـى    1818ماي  28يف فرنسا مثال إىل أن أصدر جملس الدولة فتوى يف 

                                                        
األحكام العامة لعقد التأمني، دراسة مقارنة بني القانونني املصري والفرنسي،  : ) حممد حسام حممود( لطفي ـ  )1(

  .وما بعدها  12، ص 1988دار الثقافة للطباعة والنشر، 
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ومع التطورات اإلقتصادية وما تبعها من مفـاهيم  . )1(واستدعى األمر تنظيمه تشريعيااحلياة 
إجتماعية جديدة حدث تغري جذري يف التكييف القانوين للعالقة بني التأمني واملسؤولية، فإذا 
كان التشريع والقضاء يتوسعان يف مفهوم املسؤولية وأساسها ونطاقها، فإما بذلك حيتمان 

د اإللتجاء إىل طلب احلماية عن طريق التأمني، وكلما وجد هذا التأمني أو هـذه  على األفرا
احلماية اليتوقف القضاء عن التوسع يف املسؤولية، حىت أمكن القول بأن التـأمني سـاعد   
التشريع كما القضاء على إقرار أوضاع جديدة من املسؤولية مل تكن موجودة من قبل، وهذا 

ية واملفاهيم اإلجتماعية املذكورة والسيما عندما تبني أنه مل يعد مبوجب التطورات اإلقتصاد
ؤولية واإلنشغال بتحديد األساس الذي تبىن عليه، ما دامت هناك سمن مربر لتضييق جمال امل

جهات تستطيع حتمل الكلفة النهائية لألضرار لقاء جعل ضئيل يدفعه من يتوقع أن يتسبب يف 
  .دونهاألضرار بالغري عن خطأ أو من 

فإذا كان التأمني من املسؤولية قد جعل من املسؤولية املبنية على اخلطأ موضوعا له يف 
أن يتخلص من هذا املوضوع ) يف جمال التأمني اإللزامي ( أول األمر، فلقد إستطاع تدرجييا 
من دائـرة املسـؤولية    –حتت ستار املفاهيم اإلجتماعية  –أو املدار، بل أنه حياول اإلفالت 

باعتبـاره   –حسـب رأي الـبعض    –شكل عام والدخول إىل جمال الضمان اإلجتماعي ب
ضرورة إقتصادية واجتماعية أن يتحول باملسؤولية املدنية من نظام قائم على اخلطأ إىل نظام 

واملتعلقة حبوادث السيارات وهذا  )2("بدون خطأ " سؤولية اجلماعية القائمة على الضرر ملا
قواعد القانونية التقليدية يف الرضائية يف العقـود ونسـبتها والفسـخ    معناه خروجه على ال

القادمة يف حدود مـا   يف مواضعه يف الفصول وهذا ما سوف أعرض له . إخل... والسقوط 
  .تقتضيه الدراسة 

وخالصة القول يف هذا الفصل أن التأمني واملسؤولية نظامان قانونيان لكل منهما دور 
ماعية القانونية اإلقتصادية، وإذا كانت املسؤولية قد أخذت قسطا مـن  يؤديه يف احلياة اإلجت

                                                        
  .ـ أنظر الصفحة املوالية  )1(
تأثري التأمني اإللزامي يف املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث السيارات، رسالة  : ) كاظم حسن(لربيعي اـ  )2(

  . 5، جامعة بغداد ، ص  1976، 1ماجستري، ط
- ANTOINE   VIALARD : Droit Civil Algerien, La Responsabilite Civil, Délictuelle , 2eme édition 
1986, O.P.U . ALGER, P   
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الدراسة والبحث شروطا وأساسا وعرفت تطورات عديدة فإن التأمني بدوره وإن كان قـد  
ظهر يف تاريخ متأخرا نوعا ما فإن إزدهاره وانتشاره وتبلوره عمال وقانونا قد إزداد مع بروز 

عمال، وهذا تزامنا أو بالتوازي مع إزدياد حاالت املسؤولية وازدهار الصناعة والتجارة واأل
والسيما املسؤولية املدنية، حىت أن اتمعات املعاصرة أصبحت ترى يف التأمني محاية مـن  
املسؤولية ، ولقد كرس األول تشريعيا يف معظم البلدان، بل وأصبح إلزاميا يف ميادين عديدة 

حوادث السيارات، رغم ما كان قد لقيه مـن معارضـة   والسيما يف املسؤولية املدنية عن 
وانتقاد، إن على مستوى فقهاء الشرائع الدينية أو على مستوى فقهاء القانون، ولكن الغلبة 

  .كانت للتطور ومقتضيات احلياة احلديثة
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  األول  الفصل
  نظام المسؤولیة المدنیة یبرر التأمین منھا

  
عرفنا من الفصل التمهيدي أن الشخص الذي يلحق ضررا بغريه يعترب مسؤوال قانونا 
أو إتفاقا، ولكن الواقع أن ليس كل مسؤول ذه الصورة أو تلـك يف مسـتوى تعـويض    

  .املضرور
 مباحـث إىل أربعـة   فصلالوللوقوف على حقيقة األمر ذا اخلصوص قسمت هذا 

حماوال يف ذلك استجالء الواقع السائد يف نظام املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات هنـا  
لتساؤل حول ما إذا كانت املسؤولية  املدنية كافية يف حـد ذاـا   لوهناك علين أجد إجابة 

إىل تطـوير أو  وتتوفر بنظامها على صيغة مالئمة يف كل حاالت الضرر أم إن نظامها حيتاج 
ـ  الفصـل األول من هذا  بحثلذلك خصصت امل. خر بديل أو موازدعم من نظام آ بعض ل

والسـيما يف   ،أنظمة املسؤولية املدنية مث حماوالت القضاء والفقه تطوير نظام مسؤولية مالئم
ت وعلى أي أساس بنيت املسؤولية املدنية بعد تلك احملاوال)   الثاين بحثامل (فرنسا واجلزائر 

يف و. يف القـانون املـدين   1975ها يف اجلزائر سنة نوبعد تقني)  الثالث املبحث (من التطوير 
ظهور التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حـوادث السـيارات    تاملبحث الرابع تناول

 .واملوقف منه
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  األول  مبحثال
  أنظمة المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات

  المقارنفي القانون 

إختلفت التشريعات يف عالج املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات شكال وموضوعا 
خطـأ  (ىل اليوم، حبيث أن بعضها طبق عليها القواعد العامة إتاسع عشر ولمنذ أوائل القرن ا
، والبعض أخضعها لقواعد املسؤولية عن األشياء إن كان لذلك جمال يف )املالك أو السائق 

انون العادي سواء بناء على ثبوت اخلطأ يف جانب املالك أو السـائق، أو سـواء   مدونة الق
  .بقلب عبء اإلثبات 

بينما أخذت بعض التشريعات بتعدد األنظمة اليت حتكم املسـؤولية عـن حـوادث    
، ولشرح هذه األفكار أقسم هذا املبحث إىل أربعة مطالب، أتناول يف املطلب )1(السيارات

عد املسؤولية اخلطئية هي اليت تطبق على حوادث السيارات يف إجنلترا ويف األول فكرة أن قوا
غريها، وأما املطب الثاين فأعرض فيه إىل فكرة قرينة اخلطأ على املسؤولية املدنية عن حوادث 
السيارات يف جانب املالك أو السائق، واحلل فيما لو أثبت هذا أو ذلك عـدم خطئـه يف   

ح يف املطلب الرابع مبدأ تعدد األنظمة املطبقة واملوقـف منـه يف   املطلب الثالث، بينما أشر
  .التشريع الفرنسي

  
  
  

                                                        
. ناشئة عن فعل األشياء يف مبادئها القانونية وأوجهها العملية النظرية العامة للمسؤولية ال) :  عاطف( النقيب ـ  )1(

  .13، ص 1981ج بريوت، منشورات عويدات، طبعة ثانية .م.اجلزائر، د
، 1، مصادر اإللتزام ، جزء1شرح القانون املدين ، النظرية العامة لإللتزام ، الد : ) وحيد الدين( سوار ـ   

  .وما بعدها  169، ص  1981 – 1980طبعة الرياض ، املصادر غري اإلرادية ، دمشق ، م
اإلعفاء من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات، دراسة حتليلية لنظرية السبب : ) إبراهيم ( الدسوقي ـ 

 15، ص 1975األجنيب يف الفقه والقضاء املصري والفرنسي، رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس، كلية احلقوق، 
  .وما بعدها
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  المطلب األول 
  قواعد المسؤولیة الخطئیة ھي التي تطبق 

  في إنجلترا وغیرھا  على حوادث السیارات

يطبق على املسؤولية املدنية من حوادث السيارات يف إجنلترا نظام أو قواعد املسـؤولية  
والذي هو عبارة عن القواعد  1903ة املبنية على أساس اخلطأ املنصوص عليها يف قانون املدني

  .العامة يف املسؤولية التقصريية اليت تتطلب ضرورة إثبات اخلطأ يف جانب صاحب السيارة
ويف الواليات املتحدة األمريكية التوجد مسؤولية موضوعية وال قرينة خطـأ علـى   

يف إحداث ضرر للغري، المبوجب األحكـام القضـائية وال   صاحب السيارة الذي يتسبب 
فالقواعد اخلاصة باملسؤولية عن حوادث السيارات التوجـد يف  . مبقتضى القانون املكتوب

  .املبدأ 
عـن   Negligenceوبالتايل فال يسأل السائق هناك إال إذا وجدت جرمية مدنية تسمى 

ادا من القضاء لتقرير املسـؤولية تشـدد   طريق نسبة اإلمهال أو عدم التبصر للسائق، واجته
بالنسبة لإلحتياطات اليت جيب علىالشخص إختاذها ومراعاا بالنسبة للحوادث اليت ميكـن  

  .توقعها
مكونة لتلـك اجلرميـة   " إمهال " وقد توصلت احملاكم إىل وصف بعض الوقائع بأا 

إىل عيـب يف السـيارة أو    املشار إليها ، مثل جماوزة السائق لسرعة معينة أو رجوع الضرر
 Resipsaوأيضا فكثريا ما تلجأ احملاكم األمريكية إىل قاعدة . عطل ميكانيكي ا أو إنزالقها 

Loquitur   اليت من مقتضاها أن حتقيق الضرر يف ذاته يسمح بافتراض اخلطأ، وحاليا يوجـد
  .)1(إجتاه فقهي قوي يف صاحل قبول مسؤولية بدون خطأ يف هذا اال

) 1902(إسبانيا يطبق على املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات قاعـدة املـادة    يف
  .مدين، وهي قاعدة عامة يف املسؤولية التقصريية وتتطلب اخلطأ 

رسالة ... تأثري التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث السيارات) :  كاظم حسن(الربيعي ـ  )1(                                                        
  :وكذلك أنظر . وما بعدها 39، ص  1976، مطبعة احلوادث، بغداد 1ماجستري، ط

  .وما بعدها 18مرجع سابق ، ص  :)  إبراهيم( الدسوقي  -       
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فاملسؤولية املدنية عن حوادث السيارات يف إسبانيا مسؤولية خطئية يلزم فيها املضرور 
  .تسبب يف احلادثإثبات خطأ امل –للحصول على التعويض عما أصابه 

مع العلم أن هناك قاعدة إثبات هامة توجد يف قانون اإلجراءات وتـؤثر بفعاليـة يف   
أحكام وقواعد املسؤولية املدنية يف إسبانيا ومبقتضاها يقع على النيابة العامة مهمة اإلثبـات  

  .)1(بالنسبة للمسائل اجلنائية واملدنية على السواء
نفسه، وإمنا النيابة العامة هي اليت يقع عليها هذا العبء، فاملضرور إذن اليثبت اخلطأ ب

وعلى ذلك يكون مـن مصـلحة   . ومن مث مل يهتم القضاء اإلسباين بإقامة قرينة على اخلطأ
املضرور إقامة الدعوى أمام احملاكم اجلنائية حىت يستفيد من هذا اإلثبات الذي تقدمه النيابة 

  .ام احملاكم املدنية تلقى صعوبة يف اإلثباتالعامة، ألن إقامة دعواه املدنية أم
  

  المطلب الثاني 
  تطبیق قرینة الخطأ على المسؤولیة

  المدنیة عن حوادث السیارات 

من القوانني اليت أخذت بنظام قرينة اخلطأ اليت تقع على حارس السيارة أو الشـخص  
سأل فيه صـاحب  ، حيث ي 1913أفريل  29الذي تسري حلسابه قانون الدامنارك الصادر يف 

  .رة من أضرار االسيارة أو الشخص الذي تسري حلسابه عما تسببه تلك السي
فإذا كان املضرور قد إرتكب خطأ جسيما فال حيصل على التعويض، وكذلك احلـال  

ومل  ععندما يثبت احلارس أنه إختذ كل العناية واحلرص املمكنني، ورغم ذلك فإن احلادث وق
  .)2(ميكن تفاديه

إمعانا منها يف املزيـد مـن    –نظمة للمسؤولية املدنية عن حوادث السيارات بعض األ
مل تكتف بإعفاء املضرور من عبء إثبـات خطـأ حـارس السـيارة      –احلماية للمضرور 

                                                        )1(  - CAMILLE JAUFFRET , La Responsabilité Civil en Matiere D'accideuts D'automobiles, Thése, 
PARIS, 1965 , P 13 et S. 

  .وما بعدها  21مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )2(
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للحصول على تعويض الضرر املسبب له، بل مسحت له بالتعويض حىت ولو أثبت احلـارس  
الوسيلة اليت متكن احلارس من اإلعفـاء   نفسه أنه مل يرتكب خطأ، فقد حددت تلك األنظمة

  .من املسؤولية املفروضة عليه
، الـيت  )90(قانونية، التشريع املدين السوفيايت، حيث نصت مادته لمن هذه األنظمة ا

تقرر املسؤولية ألصحاب السيارات وغريهم ممن يتضمن نشاطهم خطـرا مشـددا لسـائر    
أن الضرر ناشئ عن قوة قـاهرة أو عـن    األشخاص على تعويض هذه األضرار، مامل يثبتوا

  .تعمد املضرور
يف حوادث  حيث نص على أن املسؤول) 25(كذلك احلال يف القانون اهلولندي، املادة 

السيارات اليعفى إال إذا أثبت أن الضرر ينسب إىل القوة القاهرة، يدخل فيهـا خطـأ أي   
  .)1(شخص اليسأل عنه املالك أو احلائز للسيارة

، 1935من قانون املرور املؤرخ يف سنة ) 31(ون اإليرلندي، حتدد املادة وحسب القان
فيما خيص بعض األضرار الناجتة عن السيارات اليت تدار مبحرك آيل نظاما خاصا للمسؤولية 

مدين املقرر ) 1401(املدنية اليت تسمح بدعوى تكميلية جبانب تلك الدعوى النامجة عن املادة 
  .سؤولية املدنية التقصريية اليت تقوم على اخلطأ أساسا كشرط هلاللقاعدة العامة يف امل

ترسم مسؤولية مالك أو حائز السيارة حىت يثبـت أن  ) 31(فالفقرة األوىل من املادة 
، وتشمل خطأ أي شخص اليسأل عنـه مالـك السـيارة    إىل القوة القاهرةاحلادث يرجع 

  .ئز رخصة تسيريهااوالح
أن العيب الذايت يف السيارة اليعترب قوة قاهرة حىت ولـو مل   وقد قرر القضاء يف إيرلندا

ىل املالك أي خطأ بالنسبة هلذا العيب، أي أن املادة السـابقة قـررت مسـؤولية    إينسب 
  .موضوعية حبتة قائمة على فكرة املخاطر

، يسأل مالك السـيارة عـن   1917جوان  30ويف السويد، وفقا للقانون الصادر يف 
ويعفى إذا ما أثبت أن الظروف اليت وقـع فيهـا   ... لألشياء واألشخاص  األضرار املسببة

                                                        
  .وما بعدها  22مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(
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احلادث وسببه اليعود إىل فعله، أما إذا إشترك خطأ املضرور فإن القاضي يكون له إلغـاء أو  
  .)1(هدم املسؤولية

ماي  11أما يف تركيا فإن املسؤولية عن حوادث السيارات فينظمها القانون الصادر يف 
مالك السيارة إال إذا أثبـت أن   الذي حبسبه اليعفى 1961جانفي  05بقانون املعدل  1953

الضرر قد نتج عن القوة القاهرة أو اخلطأ اجلسيم من املضرور أو خطأ الغري، وأال يكون هو 
نفسه أو أحد األشخاص الذين يسأل عنهم قد إرتكب خطأ، وإذا كان اخلطأ املنسـوب إىل  

  .فال يعتد القاضي يف تقدير التعويض إال بظروف احلادث ىل املضرور يسريا،إالغري أو 
من القـانون  ) 1383(، )1382(ويف بلجيكا كان القضاء يطبق يف أول األمر املادتني 

علما بأن القانونني ( املدين البلجيكي، مفسرا إيامها تفسريا خمتلفا عن تفسري القضاء الفرنسي 
مث عمـد  ) دتني املذكورتني شكال وموضـوعا  الفرنسي والبلجيكي متطابقني فيما خيص املا

ملسؤولية ختتلف عـن املسـؤولية     مدين، تقريرا) 1384/1(ذلك القضاء البلجيكي إىل املادة 
مدين، كما كان يشترط على املضرور إثبـات اخلطـأ يف جانـب    ) 1382(املقررة يف املادة 

  .هذا النصاملتسبب يف الضرر حىت ميكن تطبيق 
بدأت احملاكم البلجيكية تطبق هذا النص تطبيقا خاصا عنـدما   1904غري أنه يف عام 

بدأت تعفي املضرور من حوادث األشياء اليت تطبق بشأا تلك املادة من إثبـات اخلطـأ،   
لتعويض مبجرد إثباته العيب يف الشئ الذي سبب الضرر مقابلة العيب يف الشئ اوحيصل على 

  .الشخصيباخلطأ الذي يستوجب املسؤولية عن الفعل 
وحيث يواجه املضرور صعوبة كبرية عند إصابته يف حادث سيارة من أجـل إثبـات   
وجود عيب فيها، تبني عجز هذا النظام وعدم كفاءته يف محاية حقه يف التعويض، جبانـب  
هذا فإن احملاكم البلجيكية تعفي احلارس من املسؤولية حىت يف حالة إثبات املضرور عيبـا يف  

هذا العيب الميكن كشفه من قبل الشخص اليقظ، وبالتايل أخذ القضـاء  السيارة مىت كان 

                                                        
  .مرجع سابق:  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(
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البلجيكي يبحث عن وسيلة قانونية ميكن أن حيمي ا املضرورين من حـوادث السـيارات   
  .)1(مدين فرنسي) 1384/1(مقتديا بذلك بالقضاء الفرنسي يف تفسريه للمادة 

لف عن األسلوب القضـائي  وهكذا توصل القضاء البلجيكي إىل مبتغاه وبأسلوب خمت
النظرية اليت نادى  1929جويلية  04ذلك عندما قبلت حمكمة النقض البلجيكية يف . الفرنسي 

اليت مفادها أن يكون اإلعتداء على سالمة جسـم اآلخـرين أو    Leclercqا املدعي العام 
ر الذي أصابه بغري ذممهم املالية خطأ، وبالتايل فليس على املضرور إال إثبات اإلعتداء أو الضر

  .احلاجة إىل إثبات اخلطأ
) 1384/1(نجح إال لبعض الوقت، وما لبث القضاء أن عاد إىل املادة تهذه النظرية مل 

مدين يفسرها تفسريا جديدا، وتوسع يف حتديد وقبول وجود العيب يف الشـئ وصـار يف   
ىل إاإلمكـان نسـبته   الغالب يقرر أن العيب يف الشئ حيقق املسؤولية حىت ولو مل يكن يف 

ىل حد اإلكتفاء يف بعض أحكامه إبل إنه وصل . احلارس، أو مل يكن يف إستطاعته إكتشافه
بإثبات أن احلادث مل يكن لينتج بدون عيب يف الشئ، ولكن من غري أن جيعـل القضـاء   

  .البلجيكي من أحكامه تلك قاعدة عامة يف هذا املعىن
  

  الثالث المطلب 
  قة علىالمسؤولیة تعدد األنظمة المطب

  المدنیة عن حوادث السیارات

جويلية  29ينظم املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات يف اليابان القانون الصادر يف 
. وهو يفرض على حارس السيارة مسؤولية أشد من تلك املقررة وفقا للقانون العادي 1955

  :ة إذا اليعفى احلارس إال بإثباته الدليل على الوقائع اآلتي
  .مل يهمال يف أية يقظة خاصة بقيادة السيارة  –هو والسائق  –أ ـ أنه 

  .ب ـ وجود خطأ من املضرور أو من الغري 
  .ج ـ عدم وجود أي عيب يف السيارة

                                                        
  .وما بعدها  25مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( لدسوقي اـ  )1(
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وهذا القانون اليطبق إال يف جمال األضرار اجلسمانية، يف حني أن األضرار املاديـة أو  
  .نون العادي حيث يشترط إثبات اخلطأفيسري عليها القا) املعنوية ( األخرى 

مسـؤولية سائـــق    1942من القانون املدين لعام ) 2054(ويف إيطالبا تقرر املادة 
وذلـك  . السيارة حىت يثبت أنه قد إختذ مجيع ما كان ميكن إختاذه لتجنب حصول الضـرر 
شخصـية  اليعين أن القانون اإليطايل ينظم مسؤولية موضوعية أساسها اخلطر أو مسؤولية 

بل أنه حيتفظ باخلطأ كأساس هلذه املسؤولية مع إستطاعة املتسـبب  . أساسها اخلطأ التقليدي
  يف الضرر إثبات إنتفاء املسؤولية عنه ألن الواجب القانوين يف تلك املسؤولية الواقع علــى 

  .)1(السائق حمدد بدقة شديدة
لية موضوعية وهي اليت أما إذا وجد عيب بالسيارة، فإن ذلك اليعدو أن يكون مسؤو

  .مدين إيطايل ) 2054(من املادة  04قررا الفقرة 
أما لبنان فيعترب من الدول اليت مل توحد النظام القانوين املطبق على املؤسولية املدنية عن 
حوادث السيارات حيث ختضع فيها هذه األخرية للقواعد اخلاصة باملسؤولية عن األشـياء  

من قانون املوجبات والعقود حبيث جتعل أساسها الضمان القانوين ) 131(واليت حتكمها املادة 
للمخاطر وحتمل التبعة، وال تدفع هذه املسؤولية من قبل حارس السيارة إال بإثبات القـوة  

  .القاهرة أو خطأ املضرور
تطبق يف النظام القانوين يف لبنان على حالة التصـادم بـني   الويالحظ أن هذه املادة 

ضررمها معا جراء هذا التصادم، حبيث تطبق يف هذه احلالة القاعدة العامة للمـادة  سيارتني وت
وإن . لبناين واليت تستدعي إثبات اخلطأ يف جانب كل من سائقي السـيارتني . ع.م) 132(

ع .م) 132(تسبب التصادم يف تضرر سيارة واحدة فقط بقي اال مفتوحا لتطبيـق املـادة   
  .)2(لبناين

                                                        )1(  - CAMILLE JAUFFRET , OP CIT , P 20 . 
  .وما بعدها  26مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )2(

  .وما بعدها  273مرجع سابق ، ص ) :  النقيب( عاطف ـ      
  . 1051، ص  1989املسؤولية املفترضة ، . ..يف الفعل الضار،  2الوايف : ) سليمان ( مرقس ـ      
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دا، حيكم املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات نظامان، حيث تنص ويف كيبيك بكن
على مسؤولية مالك السيارة وقائدها إذا حدث ضرر أثناء قيادا  1941من قانون  53املادة 

ويف النظام الثاين املنصوص عليه باملـادة  ) النظام األول ( ال ذلك املالك أو القائد إمهوثبت 
ين وهي تنظم املسؤولية عن حراسة األشياء وعما حتدثه من أضرار من القانون املد) 1054/1(

  .للغري 
وجيدر الذكر بأن هذه املادة التطبق على األشياء اليت حتركها واسطة من اإلنسـان إال  

  . )1(إذا وجد ا عيب
ويف سويسرا كذلك ميكن التمييز بني نظامني للمسؤولية املدنية عن حوادث السيارات 

، اليشترط اخلطأ لقيام املسـؤولية،  )58(ول الذي متثله الفقرة األوىل من املادة ففي النظام األ
إنقسـم  "  Emploisإستخدام " ويكفي إستخدام السيارة، ولكن الفقه بصدد تفسري كلمة 

األول يعترب املقصود بتلك الكلمة هو التشغيل اآليل للسـيارة وتعتـرب يف حالـة    : قسمني 
قط عندما تكون أجزاؤها امليكانيكية وخاصة احملـرك يف حالـة   إستخدام أو إستعمال هلا ف

حركة، أما القسم الثاين فيذهب إىل التفسري املوسع معتربا أن التشغيل امليكانيكي اليشـترط  
ستعمال، ومن مث تطبق املسؤولية حىت ولو كانت السيارة متوقفـة  إإلعتبار السيارة يف حالة 

ى أساس أن تقدم املرور يتطلب اإلعتـداد مبخـاطر   ثناء وقوع احلادث علأوحمركها ساكن 
السيارة احلاصلة عند تسيريها بصفة عامة نظرا لشدة وحدة نظام املرور وليس فقط مبخـاطر  
السيارة منفردة، وأن السيارة، حىت ولو كانت متوقفة فهي أيضا خطرة بالنسبة للمرور مثل 

  .املتحركة
وهو خاص بعدم  58املادة  مه الفقرة الثانية منأما النظام الثاين املطبق يف سويسرا فتنظ

عفاء من املسؤولية أما بالنسبة لإل. إستعمال السيارة، ويف هذه احلالة جيب إثبات خطأ السائق
وىل مـن املـادة   األوهي تتطلب لذلك اإلعفاء املقرر يف الفقـرة  ) 59/1(فقد نظمته املادة 

  :إثبات ) 58/1(قة، املادة بالسا

                                                        
  .وما بعدها  29مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(
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ب أي خطأ سواء من املدعى عليه أو من أي شخص ممن يسأل عنهم عدم إرتكا -أ 
  .حائز السيارة مسؤولية مدنية، وأن احلادث اليعود إىل عيب فيها 

أ اجلسيم مـن املضـرور أو مـن    قاهرة أو اخلطلأن احلادث يرجع إىل القوة ا - ب
  .)1(الغري

  
  المطلب الرابع 

  موقف المشرع الفرنسي

 فرنسا بعدم كفاءة النصوص العامة اليت حتكـم املسـؤولية   شعر الفقهاء واملعلقون يف
املدنية القائمة على أساس اخلطأ واليت حتدد مركز املتضررين من حوادث السيارات، على أثر 
إنتشار إستعماهلا، فنادوا منذ البداية بضرورة تدخل املشرع لوضع تنظيم خاص يطبق علـى  

نا حلقوق املتضررين وأعدوا وعرضوا العديد من املسؤولية املدنية من حوادث السيارات ضما
  :ا بإجياز همشاريع القوانني لتنظيم املوضوع، أعرض اآلن لبعض

إقترح هذان األستاذان مشروعهما املتمثل  :مشروع األستاذین بیرن ارد ودوت ي   
من القانون املدين الفرنسي جتعالن مالك السـيارة  ) 1386(يف وجوب إضافة فقرتني للمادة 

ال دائما عما حتدثه من أضرار بصرف النظر عن أي خطأ، مامل يقم بإثبـات خطـأ   مسؤو
  . 1906ديسمرب  05جسيم للمضرور، وكان ذلك منذ 

قدم هـذا األسـتاذ مشـروعه إىل مجعيـة     :  مشروع األستاذ أمبرواز كوالن
كانت نتيجته مشروع قانون آخـر  ) عن طريق تقرير ( الدراسات التشريعية بواسطة تقرير 

عدته اجلمعية املذكورة وذلك بصدد تنظيم املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات، وكان أ
إذا ما أراد إعفاء نفسـه   –من مضمونه إعفاء املضرور من إثبات اخلطأ ويلزم مالك السيارة 

  .إثبات عدم خطئه –من املسؤولية 
  .مل بهغري أن هذا املشروع مل يعرض على الربملان الفرنسي ، ومن مث مل يع

                                                        
  .وما بعدها  28مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(
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ذ نظاما قريبا من أقترح هذا األستا 1908يف سنة  : WAHLشروع األستاذ ف ال  م
ومبوجبه تقرر مسؤولية مالك ) مجعية الدراسات التشريعية ( النظام املعروض من قبل اجلمعية 

مالك السـيارة  السيارة عما حتدثه من أضرار على أساس فكرة اخلطر املستحدث، فال يعفى 
لقوة القاهرة أو احلادث الفجائي وهذا املشروع كمشروع اجلمعية التشريعية حىت مع إثباته ا

يف حالة اإلدعاء  –وليس فيه للمالك مل يشبه خطأ الغري خبطأ املضرور املعفي من املسؤولية، 
  ) .دعوى ضد الغري ( من إعفاء نفسه من املسؤولية سوى إثبات خطأ الغري  –عليه 

قانونا يـنظم   1927نوفرب  18يف رح هذا األستاذ إقت :مشروع ھیمیار ریكوفیلي 
املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات تقوم على اساس قلب عبء اإلثبات حيث تـنص  

فتراض مسؤولية مستعملي السيارات، وتنظم مادته الثالثـة أسـباب   إثانية منه على الاملادة 
  .طأ املضرورقاهرة ، فعل الغري ، خالالقوة : اإلعفاء وحتصرها يف ثالثة 

ستاذ أنه جيـب علـى املشـرع    األيرى هذا : األستاذ بیك ار  ) إقتراح (  ةدعو
سيارات نظرا حلدة وتزايـد احلـوادث   الالفرنسي أن يتدخل حلماية املضرورين من حوادث 

وطالب بضمان تعويض بعض األضرار اليت حتدثها السيارات، ويربر ذلك بأن اهلدف مـن  
نه جيـب تعـويض   أر منه مسؤولية مبعىن الكلمة، حبيث يرى الضمان هو ضمان قانوين أكث

ويقرر أن هذه القضية قضية خطر إجتماعي . األضرار بغض النظر عن مسلك سائق السيارة
ويكون التعويل يف حلها على فكرة املسؤولية املدنية الفائدة منه، واملشروع وحده فقط هو 

من املعقول أن يطالب املضرور بإثبات ، كما يذهب إىل أنه ليس املناسب الذي يعطي احلل
  .اخلطأ

مبقتضـى  ( يطالب جبعل السائق مسؤوال مسؤولية قانونية ) أي األستاذ ( ومن مث فهو 
 ضرار املاديـة فقـط  األلتعويض عن اعن طريق املسؤولية املفترضة وذلك يف إطار ) القانون 

ر التعـويض، والميكـن   ، ولكنه يذهب أيضا إىل إقتراح وضع حد أقصى ملقدادون األدبية
  .ذي اليغتفر من السائقالو اخلطأ أالوصول إىل هذا احلد إال بثبوت اخلطأ العمدي 

وجيب لإلعفاء من املسؤولية املفترضة اليت يقول ا األستاذ بيكار إثبات واحـد مـن   
  :املسائل اآلتية 

  .السبب األجنيب  الذي الينسب  -
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 .أو القوة القاهرة، أو اخلطأ العمدي -
  .)1(اخلطأ الذي اليغتفر من املضرور أو  -

من أهم املشروعات املقدمة أيضا مشروع القانون الذي أعدتـه مجعيـة الدراسـات    
ـ  1932التشريعية عام  اب ـ، وهو يقوم على وضع حد أقصى ملبلغ التعويض وحيـدد أسب

ث اإلعفاء من املسؤولية بذكر خطأ املضرور غري املغتفر مع القوة القاهرة، ويغفـل احلـاد  
ـ الفجائي، ويضيف إىل ذلك من أسباب اإلعفاء، فعل الغري من غري إشتراط أي صف ة ــ

  .)2(معينة له
أخلص فيما تقدم إىل أنه بالرجوع إىل مدونات القوانني املدنية جند أن بعضها قد صدر 
يف وقت الزالت فيه الثورة الصناعية يف مراحلها األوىل، وأن اآلليات واملركبات املستخدمة 

وم بشكل واسع يف مجيع مناحي احلياة مل تكن ذا اإلنتشار والطغيان، ولذلك فإن تلـك  الي
القوانني وجدت نفسها قاصرة على إجياد األطر القانونية يف نصوصها لتحكم املسـتجدات  
اليت ترتبت عن إستخدام السيارات واآلالت وما ختلفه من حوادث وأضرار مادية وبشـرية  

، ولذلك رأينا أن ماسبق سرده يف هذا الفصل يثبت مدى التضارب كثريا ما تكون مأساوية
حيث الوحدة أو اإلزدواج أو حىت القصور ملعاجلة قضايا  والتنوع يف تلك القوانني سواء من

  .ىل تعويض ضحاياها إحوادث السيارات وصوال 
  

  الثاني لمبحثا
  المراحل التي مرت بھا المسؤولیة المدنیة  عن

  في فرنسا ومن ثم في الجزائرالسیارات  ثحواد 

غري كانت املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات ختضع لقواعد املسؤولية التقصريية، 
عن األشياء غري احلية علـى أثـر   ىل اخلضوع إىل قواعد املسؤولية إمل تلبث أن حتولت أا 

                                                        
، 1978الضرر كأساس للمسؤولية املدنية يف اتمع املعاصر، رسالة دكتـــوراه، :  )حممد نصر (   رفاعيـ  )1(

  .وما بعدها  622 ص
  .وما بعدها  31مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )2(
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لقانون نابليون  إكتشاف هذه األخرية من قبل القضاء الفرنسي بني بناء املسؤولية التقصريية
  .وذلك مع بداية القرن العشرين

غـري   عن األشياءالناشئة  املدنية كيفية ظهور املسؤولية أعاجل يف هذا املبحثومن هنا 
ـ   املراحل اليت مرت اأول ، مث قانونا  طلبيف م أوال احلية  وادث املسؤولية املدنية عـن ح

احل اليت مرت ا املسـؤولية املدنيـة عـن    الثاين، وثالثا املر السيارات يف فرنسا يف املطلب
 ة إىل أن عرض هـذا املبحـث  رشااإل، مع دث السيارات يف اجلزائر يف املطلب الثالثحوا

، وإىل غاية صدور القانون املـدين  اليت حصلت يف فرنسا ويف اجلزائر يقتصر على التطورات
  .1975الوطين سنة 

  
  األول المطلب

  الناشئة عنكیفیة ظھور المسؤولیة المدنیة 
  األشیاء غیر الحیة إستعمال 

مل يعرف القانون الفرنسي نصا خاصا واضحا حول املسؤولية عن فعل االشياء غـري  
عـن الفعـل    ني باملسؤوليةتمدين فرنسي املتعلق) 1383، 1382(احلية مماثال لنصي املادتني 

قع عبء إثباته على الشخصي املبنية على أساس اخلطأ الثابت يف جانب املدعى عليه والذي ي
صابه من ضرر حسب ما كان يعمل به القضاء الفرنسي أاملضرور للحصول على تعويض ما 

اشئة عن إستعمال األشياء اجلامدة، ولبيان كيفيـة ظهـور املسـؤولية    لحوادث النلبالنسبة 
إىل فروع ثالثة أعرض يف أوهلا ) أي املطلب ( املقصودة من هذا املطلب قسمت هذا األخري 

جتهاد الفقه والقضاء، ويف ثانيها لإلختالف يف التفسري، وأنتهي يف الفرع الثالث عند قبول إل
  .مبدأ املسؤولية عن األشياء أو املسؤولية املوضوعية

  
  الفرع األول 

  إجتھاد الفقھ والقضاء
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إزاء هذه الوضعية لعدم كفاية تلك القواعد العامة للمسؤولية التقصريية وعجزها عن 
ضرورين من إستعمال اآلالت اجلامدة والذين غالبا ما يكونون يف مركـز ضـعيف   محاية امل

نظرا لفقر معلومام عن هذه األشياء وضعف إمكانيام ماديا ومعنويـا، جـد القضـاء    
وبعد . الفرنسي، بتشجيع ومعاونة من الفقه، يف البحث عن وسيلة حلماية املضرورين هؤالء

ولتوضيح هذا . فرنسي. م) 1384(لفقرة األوىل من املادة تردد وجد القضاء ضالته يف نص ا
  :أعرض فيما يلي لبعض احملاوالت فاملوق

أ ـ تتمثل إحدى احملاوالت يف إقتراح من جانب مجيعة الدراسات التشريعية الفرنسية  
. يقضي بأن يطبق على حوادث السيارات نفس القواعد اليت طبقت على حـوادث العمـل  

بإلقاء تبعة احلادث الناجم عن السيارة على عاتق مالكها، وال يعفيـه   ويقضي هذا اإلقتراح
  .من هذه التبعة إال إثبات خطأ جسيم من املضرور

إال أن مصري هذا اإلقتراح القى معارضة شديدة من جانب أصحاب السيارات، وظهر 
  .)1(أن أي حماولة ترمي إىل التشدد يف مسؤولية أصحاب السيارات قد تلقى نفس املصري

:  تنص هذه الفقرة على أنه : فرنسي . م) 1384/1(ب ـ التفسري اجلديد لنص املادة  
قـع  اليسأل املرء فقط عن الضرر الذي يقع بفعله الشخصي، وإمنا أيضا عن الضرر الذي ي" 

  ".أو بفعل األشياء اليت حتت حراسته بفعل األشخاص الذين يسأل عنهم،
 ملا ميهذه الفقرة ال تدل إال على التمهيد أو التقد وكان الفقه الفرنسي مستقرا على أن

من املادة نفسها والـيت   -الثانية والثالثة  -جييء بعدها من أحكام يف الفقرتني املواليتني هلا 
وإمنا أيضا : "وهذا ما أشارت إليه عبارة . تتعلق باآلباء واألمهات واملربني عن أفعال تابعيهم

وكذلك ما نصت عليه املادتان " . خاص الذين يسأل عنهمعن الضرر الذي يقع بفعل األش
، متعلقا باملسؤولية عن أفعال احليوان ودم البناء، وهذا ما أشارت إليـه  )1386(، )1385(

  ".أو بفعل األشياء اليت حتت حراسته : "..... عبارة 

                                                        
التأمني من املسؤولية املدنية عن حوادث السري ، دراسة قارنة بني النظامني ) :  عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ  )1(

  . 5 ، ص1975املصري والفرنسي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة، يونيو، 
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لتمهيدي مايؤكد هذا اإلجتاه ما ذهب إليه األستاذ مازو من أنه بالرجوع إىل املشروع ا
ن مـادة واحـدة   كانتا تكونا) 1385(، )1384(للقانون املدين الفرنسي يالحظ أن املادتني 

. )1(إال عند الصياغة النهائية بسبب طول النص دون قصد تغيري أحكامهما وأما مل تنفصال
ومع ذلك فإن القضاء الفرنسي ونتيجة احلاجات اإلجتماعية اليت إقتضـاها ظهـور اآللـه    

ا بشكل واضح، وما سببته من حوادث، فشلت القواعد العامة يف جـرب الضـرر   وإنتشاره
أو بفعـل  :".... الناشيء عنها، قد بدأ يفسر هذه الفقرة تفسريا آخر فيما يتعلـق بعبـارة   

  ".األشياء اليت حتت حراسته
  الفرع الثاني

  اإلختالف في التفسیر

ؤولية عن األشياء غري احلية، تعفي وهذا التفسري إدى إىل القول بأا تتضمن يف املس    
الفرنسية يف  ضاملضرور من عبء إثبات خطأ املدعى عليه، وجتلى يف حكم شهري حملكمة النق

1869جوان  16دائرا املدنية مؤرخ يف 
)2(.  

  :وألمهية هذا احلكم أورد خالصته وتنحصر يف الوقائع األتية 
عود اإلنفجار إىل متزق يف أحـد  وي –ماري  –حدث إنفجار يف سفينة خبارية تسمى "

تكشف للجنة الفنية اليت فحصت أسباب . أنابيب السفينة أدى إىل موت العامل امليكانيكي
  .اإلنفجار بأنه يعود إىل عيب يف حلام األنبوبة املمزقة

ـ  ) أول درجـة  ( حمكمة السني  مأقامت أرملة امليكانيكي دعوى أما ي ـضـد مالك
فرفضت الدعوى تأسيسا . تنادا إىل ما جاء يف تقرير اللجنة الفنيةالسفينة مطالبة بالتعويض إس

م ) 1383(، )1382(على عدم ثبوت أي خطأ يف مواجهة مالكي السفينة وفقـا للمـادتني   
  .فرنسي

إستأنفت األرملة احلكم أمام حمكمة باريس اليت قامت بتعديل احلكم وأدانت املالكني 
  :ذلك إىل سببني بدفع التعويض إىل املدعية مستندة يف 

                                                        
  . 1 متنا وهامش  6مرجع سابق ، ص ) :  عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ  )1(
  .وما بعدها   6مرجع سابق ، ص ) :  عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ  )2(
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وجود عقد يربط املالكني وامليكانيكي مبقتضاه عهد املالكـان مباكينـة إىل    -األول 
امليكانيكي صاحلة لتأدية مهمتها اليت خصصت هلا، ومل يثبت للمحكمة أن هنـاك خطـأ   
إرتكبه العامل، وبالتايل فإن هذا يلقي على عائق املالكني إلتزاما بضمان سالمة العامل طاملـا  

 يدرج أي شرط خاص يف اإلتفاق وذلك ما يفسره إجتاه هذا احلكم إىل األخـذ بنظريـة   مل
الفقيه سوزي يف فرنسا وسانكتليت يف بلجيكا اللذين كانا يناديان بتطبيق هذه املسؤولية عن 
األضرار اليت تنشأ عن فعل األشياء، وخاصة تلك األضرار اليت تنشأ عن النقل والعمل حيث 

الناقل وصاحب العمل بأن حيافظ على سالمة العامل أثناء قيامه بعمله وأن مينع  يلزم مبقتضاها
  .عنه كل خطر أو ضرر وأن يرد العامل نفسه سليما كما تسلمه

فإذا أصيب الراكب أثناء نقله والعامل أثناء عمله أعترب النافل ورب العمل مقصـرا يف  
امل يثبت أن احلادث يرجع إىل سـبب  تنفيذ إلتزامه وختلف عن ذلك مسؤوليته التعاقدية، م

  .)1(أجنيب
فرنسي تطبق على القضية . م) 1386(املسؤولية التقصريية املؤسسة على املادة  - الثاين

 -مل مبا كينـة  امادام قد عهد للع -ه من العدل ناملطروحة عليها صراحة وقررت احملكمة أ
  .املوجود يف تشييد املاكينة فإن املالكني يكونان مسؤولني عن الضرر الناشيء عن العيب

. م) 1383(، )1382: (طعن يف احلكم أمام حمكمة النقض إستنادا إىل خمالفة املـادتني  
  .فرنسي،  فليس هناك أي خطأ وقع من املالكني

ضت احملكمة الطعن املقدم إليها وأدانت املالكني بتعويض املدعية إستناد إىل املـادة  ففر
أن  -لعل ذلك ألول مرة تستخدم فيها احملكمة تلك املـادة   -فرنسي معلنة . م) 1384/1(

احلكم املطعون فيه قد أثبت مبا ال معقب عليه أن إنفجار ماكينة السفينة البخاريـة الـذي   
من ) 1384/1(تسبب يف موت العامل يرجع إىل عيب يف التشييد وأنه وفقا ملا ورد يف املادة 

ـ  القانون املدين، فإن هذا اإلثبات الذي ي رة ـستبعد معه احلادث الفجائي أو القـوة القاه
ـ ينشيء يف مواجهة املضرور من احلادث مسؤولية مـالكي السـفينة دون أن يستطي   ع ــ

                                                        
  . 56مرجع سابق ، ص :  )حممد نصر (   رفاعيـ  )1(

  . 7،  6مرجع سابق ، ص ) :  عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ         
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األخريان أن يتخلصا من هذه املسؤولية بإثبات خطأ منشيء املاكينة أو الطابع اخلفي للعيب 
  ".املطعون فيه

خطأ املدعى عليـه، كمـا أن   ت إثبافاء املضرور من عبء إعفثبت من هذا احلكم 
املسؤولية أقيمت حىت مع إنعدام اخلطأ لعدم تبني املالك العيب اخلفي الذي يسـتبعد معـه   

بل أنه مسؤول حىت لو ثبت خطأ منشيء املاكينة أو عيبها مـا مل يثبـت السـبب    . خطأه
فقط هو  فمسؤوليته إذن دون خطأ، وإن إستناد احلكم إىل العيب اخلفي القصد منه. األجنيب

  .التدليل على إنتقاء احلادث الفجائي أو القوة القاهرة
كذلك فإن حمكمة أول درجة يف أول تطبيق هلا هذه املادة أرادت تقييد جمال تطبيقها 
بإشتراطها العيب الذايت يف الشيء أو وجود فعل للشيء مستقل ومتميز عن فعل اإلنسـان  

  .)1(الذي يستخدمه
  

  الفرع الثالث
  المسؤولیة عن األشیاء قبول مبدأ 

  أو المسؤولیة الموضوعیة

وقد إعترب هذا احلكم أيضا بأنه أول قبول من حمكمة النقض الفرنسية ملبدأ املسـؤولية  
  .)2(عن فعل األشياء

عالقـة  ( فاحملكمة إذن أخذت مبعيار الضرر الناشيء عن فعل الشيء وبسببه فقـط  
أي أخـذت باملسـؤولية   . سة الثابتة للمالكورابطة احلرا) السببية بني فعل الشيء والضرر

  .)3(املوضوعية
 1897غري أن دائرة العرائض حملكمة النقض الفرنسية أصدرت يف مارس، الثالثني منه 

حكما يف قضية مشاة لقضية السفينة البخارية تلك، رفضت فيه دعوى املضرور، حيـث  

  .وما بعدها  56مرجع سابق ، ص :  )حممد نصر (   عيرفاـ  )1(                                                        
  .  36مرجع سابق ، ص : ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )2(
  .وما بعدها  64مرجع سابق ، ص :  )حممد نصر (   رفاعيـ  )3(
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ت طبقا للقواعد الفنيـة وأـا   اليت تسببت يف احلادث قد ركب) املرجل ( ثبت أن الغالية 
كانت يف حالة جيدة من حيث الصيانة، وصرحت احملكمة أن احلادث الذي يظل جمهوال أو 

. الذي يصعب إثبات سببه يتعادل مع احلادث الفجائي الذي تنتفي معه قرينة اخلطــــأ 
اس مما يعين أن احملكمة قد مسحت للمدعى عليه إثبات عدم إرتكابه خطأ وأسندت أســـ

أي أن القضاء منذ هذا احلكم إسـتمر يف  . فرنسي إىل فكرة قرينة اخلطأ. م) 1384/1(املادة 
األخذ بقرينة اخلطأ، أي اخلطأ املفترض حلني من الوقت، فكان جيوز للحارس أن ينفي عنـه  

رس، امن عبء إثبات خطأ احل فىعاملسؤولية بإثبات عدم وقوع خطأ منه ما دام املضرور م
يف نظريته اليت تقيم املسؤولية على أساس قرينـة اخلطـأ،    هيا من القضاء مع منطقوهذا متاش

ر ذلك بنص خـاص  ظوألن القرائن القانونية هي قرائن بسيطة ميكن إثبات عكسها مامل حي
ة فيجوز للحارس أن يثبت ستثنارس ليست مستقلة بل ليست ماصريح، وأن قرينة خطأ احل

حيث صدر عـن دائـرة     1908 مارس 25 وإىل  )1(قرينةعدم خطئة ويهدم بالتايل تلك ال
 .م) 1384/1(العرائض مبحكمة النقض الفرنسية حكم قضى بأن القرينة اليت تقررها املـادة  

ىل حادث فجائي أو قوة قـاهرة  إفرنسي الميكن هدمها إال بإثبات احلارس أن احلادث يعود 
ـ   أو خطأ املضرور، وأصبح من املستقر الثابت أنه ال يك ن ـفى إلعفاء حـارس الشـيء م

املسؤولية أن يثبت أنه مل يرتكب خطأ أو أن يبقي سبب احلادث جمهـوال، فـال يـتخلص    
احلارس من املسؤولية اليت تظل تالحقه وتقع على عاتقة إال إذا أثبت السبب األجنيب الـذي  

  .)2(الينسب إليه
كمـة النـــقض يف           وتأكد هذا اإلجتاه القضائي الفرنسي حبكم الدوائر اتمعة حمل

يف املــادة  ةالوارد] بدال من قرينة اخلطأ [ إن قرينة املسؤولية : " مقررا  1930فيفري  13
فرنسي يف مواجهة من كان حتت حراسته الشيء غري احلي الـذي ســبب   . م) 1384/1(

لسبب األجـنيب ضررا للغري الميكن أن دم إال بإثبات احلادث الفجائي أو القوة القاهرة أو ا
الذي ال ينسب إىل الفاعل وأنه ال يكفي إثبات أنه مل يرتكب أي خطأ أو أن يظل سـبب 

مما يعين أن احملكمة ذا احلكم أوضحت أن املسؤولية ال تـرتبط باخلطـأ   " احلادث جمهوال 
  .م ف  1254/2املادة  ) .القرينة القانونية ( جزائري . م 337ـ راجع نص املادة  )1(                                                        

، يف مؤلـــــف 1، مشار إليه يف هامش  303 – 1 – 1914داللوز  الدوري  ،19/01/1914: ـ عرائض  )2(
  . 75، مرجع سابق، ص  )حممد نصر (   رفاعي
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وهي منفصلة عنه متاما ألن اخلطأ املفترض ميكن إثبات عكسه وهي التسمح بنفي املسؤولية 
  .)1(ال إذا أثبت السبب األجنيبإ

ـ  )138( هذا القضاء هو ماكر سته املادة ادر ـمن القانون املدين اجلزائري احلايل الص
ـ ) 124(، املادة ، جبانب القاعدة العامة للمسؤولية املدنية املبينة على اخلطأ1975سنة  دين م

  .)2(جزائري
ما يقرب من مثانني عامـا   أما القضاء الفرنسي فقد ظل متمسكا بتطبيق تلك القاعدة

حيث صدر حكم شهري حملكمة الـنقض الفرنسـية   ) دميولومب، البيه ( وأيد الفقه أحكامه
تتعلق بإنفجار آلـة خباريـة    1870متسكت فيه بضروة اخلطأ يف قضية عرضت عليها سنة 
مدين فرنسـي،   )1383(، ) 1382( وإصابة إحدى العامالت، طبقت عليها أحكام املادتني

  : ت احملكمة يف هذه القضية املباديء اآلتيةوأورد
إن وجود خطأ ميكن إسناده قانونا إىل الفاعل يشكل أحد الشروط الرئيسية لدعوى  -

  .فرنسي . م) 1383(املسؤولية اليت تستند إىل املادة 
للمدعي عليـه أن   إن عبء إثبات هذا اخلطأ يقع على عائق املدعي، غري أنه ميكن -

لية إذا أمكن مثال أن يثبت أن احلادث كان نتيجة حادث مفاجئ أو قـوة  يدفع هذه املسؤو
قاهرة أنه يلزم على املدعي أن يثبت فضال عن وقوع احلادث خطأ مالك املاكينة أو أحـد  

  .أتباعه
كمة طعنا كان قد قدم هلا أسندت فيه الطاعنة إىل أن مالك اآللة البخارية حملورفضت ا

ه مبجرد حدوث الفعل الضار فقط باعتبار أن تشغيل املاكينـة  جيب أن يفترض اخلطأ يف جانب
  .حداث الضررإهو السبب يف 

كوسيلة لتسهيل عـبء   1877مث أن هذا القضاء قد أخذ يتوسع يف فكرة اخلطأ منذ 
اإلثبات على املضرور حبيث توسع يف فرض الواجبات واإللتزامات على عاتق رجال األعمال 

واعتربهم ملزمني بالسهر على سالمة العمال واختـاذ مجيـع    وأصحاب اآلالت امليكانيكية

  .والنقد املوجه لقرينة املسؤولية  . 74مرجع سابق ، ص :  )حممد نصر (   رفاعيـ  )1(                                                        
   . 75مرجع سابق ، ص :  )حممود جالل ( محزة ـ  )2(
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ستعانة إإىل جانب ) إحتياطات غري عادية واستثنائية ( اإلحتياطات الالزمة لتجنب احلوادث 
ىل ما يسمى إثبات اخلطأ يف جانب املدعى عليه التجأ إالقضاء يف تسهيله على املضرور عبء 

حبيث إعترب أن وقوع بعض احلوادث يدل بذاتـه  ) ئة نظرية األفعال اخلاط( بقرائن األحوال 
على حصوله خبطأ املتسبب فيه، ويظهر ذلك يف حوادث النقل وخروج القطار عن اخلـط  
احلديدي أو تصادم القطارات وانفجار الغاليات، حبيث أنه يكون إثبات املضرور لوقـوع  

ث عـن نفسـه يف القـانون    قرينة الشئ يتحد( ثباته خلطأ املدعى عليه إاحلادث هو مبثابة 
  ).األجنليزي 

خذ بفكرة اخلطأ الوضوعي، أي اخلطأ األىل إوكان القضاء يف ذلك كله يفسر إجتاهه 
فيما إذا كان قد صدر عن فاعـل الضـرر   الذي يستخلص من وقوع احلادث دون البحث 

 ىل إحالل فكرة املخـاطر إخطأ حقيقي أو مل يصدر، وما يستشف منه كذلك إجتاه القضاء 
  .)1(حمل فكرة اخلطأ

  
  الثاني المطلب

  المراحل التي مر بھا النظام القانوني للمسؤولیة
  المدنیة عن حوادث السیارات في فرنسا

أنظمة الدول على املسؤولية املدنية عـن  األول املتقدم مدى إختالف  رأينا يف املبحث
ب هلا النجاح، مل يكت حوادث السيارات وكيف أن املشاريع القترحة للتطبيق عليها يف فرنسا

الثاين كيفية ظهور املسؤولية املدنية الناشـئة عـن    مث رأينا يف املطلب األول من هذا املبحث
فنعاجل كيف أن النظام القانوين للمسـؤولية   أما يف هذا املطلب. ياء غري احليةإستعمال األش

ن تلـك احلـوادث،   املدنية عن حوادث السيارات يتميز بالتطور العميق لصاحل املضرورين م
مراحـل  ذلك عندما توصل القضاء الفرنسي لنظام خاص ذه املسؤولية بعد مروره بثالث 

  : متميزة أعرضها على التوايل كما يأيت 

  
  .  45مرجع سابق ، ص :  ) يمإبراه( الدسوقي ـ  )1(                                                        
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  األول الفرع

  تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة
  عى حوادث السیارات 

عامة املسؤولية عن األشياء مل ملا كانت املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات وبصفة 
ء الفرنسي عند بدايـة ظهـور دعـاوى    ايرد بشأا نص خاص صريح، فقد إضطر القض

املسؤولية الرامية للتعويض عن األضرار اليت يتسبب فيها إستعمال السيارات يف اية القـرن  
ية على تلك التاسع عشر، كان لزاما على القضاء أن يطبق القواعد العامة للمسؤولية التقصري

ى املضرورعبء إثبات لمدين، ومبوجبهما يقع ع) 1383(، )1382: (الدعاوى، نص املادتني 
خطــأ املدعى عليه حىت يتمكن من احلصول على تعويض ما أصابه من ضرر، وهكـذا  

إشترطت احملكمة على املضرور ضـرورة   1898افريل  02بتاريخ  Rouenففي حكم حملكمة 
وهكـذا كـان إجتـاه    . ب سائق السيارة لكي ميكن تقرير مسؤوليتهإثباتـه للخطأ يف جان

مـارس   22مؤيدا من حمكمة النقض الفرنسية حبكم مؤرخ يف   )1(معظـم احملاكم الفرنسية
، كما كان غالبية الفقه على إتفاق بأن هذا القضاء هو وحده الذي يتفق مع القانون 1911

  .املدين الفرنسي 
لذي يواجه صعوبات يف إثباته خلطأ سائق السيارة، وكان أن ومل يجد ذلك املضرور ا

تساهلت تلك احملاكم يف إقتناعها بوجود هذا اخلطأ وقبول الدليل املقدم من املصاب معاونة 
له يف تسهيل العبء الذي يقع عليه، وسيلتها يف ذلك هي اللجوء إىل القرائن القضائية إذا ما 

الظروف إلمكان قبول تلك القرائن، وهو أيضا أمر ليس أثبت هذا املضرور بعض الوقائع أو 
  .بالسهل دائما

رأت أن السيارة هي  –مدفوعة باإلحتياجات العملية  –لذلك ظهرت بعض األحكام 
من القانون املدين ) 1384/1(يف األصل شئ غري حي وظهرت حماوالت مبتكرة لتطبيق املادة 

                                                        
  .  46مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(
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عن األشياء مستقلة متاما عن املسؤولية عن  باعتبارها، حسب تفسري القضاء، تقرر مسؤولية
وبتطبيقها على احلوادث النامجة عن إستعمال السيارات، كـان مقتضـى   . الفعل الشخصي

  .، فما مدى هذا التطبيق؟ أو نطاقه ؟)1(ذلك إعفاء املضرور من إثبات خطأ السائق
 إبتكرها مدين فرنسي يتحدد من حيث األحكام اليت) 1384/1(إن نطاق تطبيق املادة 

القضاء هلذا النص عن طريق تفسريه، ذلك أن بداية تطبيقه كانت مضيقة حبيث يطبق علـى  
  بل أنه، حىت بالنسبة للمنقول فيشترط يف تطبيقه أن يكون الضرر ناشئا. املنقول دون العقار

  .)2(عن عيب يف الشئ املنقول 
قصور التطبيـق علـى   كما أنه كان م. مث ما لبث هذا الشرط أن ختلت عنه احملاكم 

االشياء اخلطرة وحدها أو تلك األشياء اليت حتتاج حراستها إىل عناية خاصة، مث هجرت هذه 
. م) 1384/1(التفرقة كما هجرت بالنسبة للعقار لعدم تربيرها، وعليه قضى بتطبيق املـادة  

  .البناءاخلاصة بتهدم ) ( 1386(على العقارات أيا كانت دون إستثناء ماعدا حالة املادة 
ع وكذلك ميز القضاء يف البداية بني ما إذا كان الشئ مسريا بواسطة اإلنسان وقت وق

  .)3(الضرر أو أنه كان بعيدا عن حارسه ويطبق عليه يف هذه احلالة األخرية وحدها
توسال لوسيلة  –أدى هذا املوقف القضائي وعلى رأسه حمكمة النقض ببعض الفقهاء 

إىل إقتراح إعتناق فكـرة املخـاطر كأسـاس     –دث السيارات حلماية املضرورين من حوا
للمسؤولية عن هذه احلوادث وطرحت عدة مفاهيم يف هذا اخلصوص من ذلك إقتراح إضافة 

                                                        
  . 7مرجع سابق، ص ) :  عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ أنظر األحكام املشار إليها يف  )1(
  : على حوادث السيارات ، يف   1384/1الرافض تطبيق املادة  25/02/1909ـ أنظر حكم حمكمة أورليان  )2(

  .  46مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي          
إن احلادث مل يكن : " ... ، وجاء فيه  25/02/1909الصادر بتاريخ )  Orléans( ـ راجع حكم حمكمة أورليان  )3(

راجعا إىل اآللة الساكنة، فلم يكن راجعا إىل السيارة املتروكة يف ذاا، وإمنا إىل عدم يقظة أو إمهال ذلك الذي 
امليكانيكية اليت إذا ما سريت أو أديرت تعمل " الغالية" فالسيارة التشبه بعربة الدواب أو ...جعلها متحكرة 

فالسيارة تكون حتت اإلشراف املستمر من قائدها الذي تقوم فطنته وإرادتـه ... تقريبا حتت تدخل اإلنسان 
إلستئناف مؤيدة من حمكمة النقض املــؤرخ يف ونفس احلكم تقريبا قرراته حماكم ا". بدور رئيسي يف تسيريها 

  :راجع . 1911مارس  22
  .  47مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي  -       
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مدين، لتقرير مسؤولية بقوة القانون، وكـذلك مشـروع مجعيـة    ) 1386(فقرة إىل املادة 
السائق يف مجيع احلاالت دون ىل مساءلة إالدراسات التشريعية، وهو مشروع بقانون يهدف 

أي أن هذا الـرأي مـن   ) . وقد سبقت اإلشارة إىل هذا اإلقتراح ( حاجة إىل إثبات اخلطأ 
الفقهاء يرى ضرورة إحالل املسؤولية الناشئة عن املخاطر املستحدثة أو خماطر امللكية حمـل  

ان العدالة يف حـوادث  املسؤولية عن اخلطأ التقليدي باعتبارها الوسيلة املثلى والوحيدة لضم
وإزاء إستمرار املشرع الفرنسي يف سكوته وعدم مبادرته بقانون ينظم مسـؤولية  . السيارات

مستعملي السيارات عن األضرار اليت يسببوا للغري من قبل بعض الفقهاء بإعـداد قـانون   
الفتها داللة سري تضبط فيه القواعد الواجبة اإلتباع يف هذا امليدان وتكون خمالخاص باملرور و

  .على خطأ املخالف يستوجب مسؤوليته
مدين، وهو مع ) 1382(املادة لإلشارة فإن أصحاب هذا الرأي يقصدون ضمان ميدان 

اليكون فيهـا إثبـات   ذلك غري كاف حلماية حقوق املضرورين، ألنه توجد هناك حاالت 
معظـم حـوادث    مـدين، وألن ) 1382(التقصري بالتحديد الكايف حىت ميكن تطبيق املادة 

  .)1(ىل فكرة اخلطأإالسيارات التعود 
كل هذه احلاالت الفقهية توضح جليا عجز القواعد العامة يف املسؤولية املدنية حلماية 

ه تقريبـا يف  ااملضرورين من حوادث السيارات، ويثور التساؤل بالتايل عن احلل، وهو ما نر
  :املرحلة الثانية التالية 

  الثاني الفرع
  ف حول قانون المسؤولیة المدنیة حسم الخال

  عن حوادث السیارات بحكم الدوائر المجتمعة 
  .)2(1930 فیفري 13 لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ

إلحدى الشركات أثناء سـريها   ةتتلخص وقائع احلكم املذكور يف أن سيارة نقل تابع
طالبة بالتعويض ضد حارس السيارة للمدعوى صدمت طفلة فاصابتها جبراح، ورفع والدها 

                                                        
  .وما بعدها  38مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(
  . 49مرجع سابق ، ص :  الدسوقي: وكذلك  . 9مرجع سابق، ص ) :  عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ  )2(
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مدين، ولكن حمكمة اإلستئناف ) 1384/1(على أساس القرينة املنصوص عليها مبقتضى املادة 
قضت بعدم إمكان تطبيق هذا النص وأن النص الواجب التطبيق )  1927يوليو  07ليون يف ( 

وع اخلطأ من جانب املـدعى  ـمدين، الذي يلزم املضرور بإثبات وق) 1382(هو نص املادة 
  : ا هذا على ـيه حىت يستطيع احلصول على التعويض واعتمدت يف حكمهعل

مدين، الينطبق إال يف حالة وجود عيب متصـل بالسـيارة   ) 1384/1(أن هذا النص 
عرض هذا احلكم على حمكمة النقض بـدوائرها اتمعـة   . مادامت مسرية بواسطة قائدها
  :فألغته، وقضت باملبادئ التالية 

مدين مل يفرق ) 1384/1(نص على قرينة املسؤولية الواردة يف املادة إن املشرع حينما  ـ 1
 .الضرر حمركا بيد اإلنسان أواليف احلكم بني ما إذا كان الشئ الذي وقع منه 

أن يكون بالشئ عيب مـالزم أدى   –لتطبيق هذه القرينة  –إنه ليس من الضروري  ـ 2
 .ع الضرروإىل وق

  .ئ وليس بالشئ ذاتهتتعلق حبراسة الش) 1384/1(إن املادة  ـ 3
ص ـــوانتهى اخلالف الذي كان سائدا بشأن التفرقة بني فعل الشئ وفعل الشخ

حول مدى تطبيق قرينـة اخلطـأ الـواردة يف املـادة      –فعل السيارة وفعل قائد السيارة  –
فإذا . شياء األخرى غري احليةها من األمدين، وأصبحت السيارات شأا شأن غري) 1384/1(

، والميكن للمدعى عليه أن يتخلص من خلطأافإن املضرور يستفيد بقرينة  دث ماما وقع حا
رة ــالقوة القاه( املسؤولية إال إذا أثبت أن احلادث قد نتج عن سبب خارجي اليد له فيه 

ـ إوال يعفيه من املسؤولية جمرد ) أو فعل الغري  –أو احلادث الفجائي  – ه ـثباته عدم إرتكاب
  .)1(أي خطأ

ق ـبني فعل السيارة وفعل السائ –كما سبق القول  –ذا احلكم سادت التفرقة فقبل ه
وقد أيدت دائرة العرائض حملكمة . )2() 1914 – 1906األحكام الصادرة يف الفترة ما بني ( 

مدين، على حوادث السيارات اليت تقع أثنـاء  ) 1384/1(النقض الفرنسية عدم تطبيق املادة 
                                                        

  .10،  9مرجع سابق، ص ) :  عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ  )1(
  . 50،  49مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )2(
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، حيث وفقا له. سابق اإلشارة إليه لا 1911مارس  22صادر يف ال قيادا ، وذلك يف حكمها
) 1384/1(مدين، وليس للمـادة  ) 1382(فإن غالبية حوادث السيارات كانت ختضع للمادة 

وهو مـا  ) بفعل الشخص  مسرية( سيارة مقادة المدين، ألن معظم هذه احلوادث حتدث و
تبـدوا  ) 1384/1(ضرورين اليت تقررها املـادة  ىل محاية املإأثار اإلنتقاد واملعارضة، فاحلاجة 

وىل عند إستعمال السيارة وقيادا، وهنا فقط تظهر خطورا وتزداد حوادثهـا  األبالدرجة 
  .وتتفاقم أضرارها

على ) 1384/1(ىل تعميم تطبيق املادة إلكل تلك اإلعتبارات إذن وغريها إجته القضاء 
كانت بداية هذا التطبيق العام يف . قادة أو غري مقادةحوادث السيارات بغري متييز بني كوا م

  : 1924يوليو  29حكم بيسييه الصادر من حمكمة النقض الفرنسية يف 
تتلخص وقائع هذا احلكم يف وقوع حادث سيارة نتج عنه إصابة شديدة لسيدة تدعى 

احلكـم   ، وقد برأ السائق من اخلطأ ، قرر احلكم الصادر من حمكمة بـاريس، أن "بيسييه "
الميكن أن يكون راجعا إىل سوء حالة السيارة وبالتايل فال يوجد خطأ على كاهل مالـك  

حسب التفسري الذي كـان سـائدا   ( السيارة ، األمر الذي يهدم قرينة اخلطأ اليت تقع عليه 
وقد رفضت حمكمة باريس دعوى مـادام  ) . مدين، وقت صدور احلكم ) 1384/1(للمادة 

مل تثبت أن احلادث يرجع إىل سوء حالة السيارة، ولكن حمكمـة الـنقض   بيسييه حبجة أا 
  .مدين) 1384/1(نقضت هذا احلكم ملخالفته للمادة 

فاعترب معظم الشراح أن حكم حمكمة النقض هذا مبثابة ختل منها عن قضائها املعروف 
ة أي صح( بالتفرقة بني فعل الشخص وفعل الشئ، بل إن بعضهم ساوره الشك يف صحته 

مدين علـى حـوادث   ) 1384/1(مقررين أن احلكم املذكور مل يواجه تطبيق املادة ) احلكم 
  .)1(قضاء السابقالالسيارات وبالتايل اليعين تغيريا يف 

) 1384/1(م القضاء أيضا حبيث صدرت بعض األحكام تأخذ بتطبيـق املـادة   سوانق
التفرقة التقليدية، ومل يـدم  ستمر يف إمدين، على حوادث السيارات بال تفرقة، وبعض آخر 

 1927فرباير  21فرنسية يف لهذا طويال، إذ مل يلبث أن صدر حكم شهري من حمكمة النقض ا
                                                        

  .81هامش رقم .  51مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(
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ـ   راحة بطريقة قاطعـة عرف حبكم جاندير، وقد حسم املسألة ص ادة ـ، وقبـل تطبيـق امل
حلكم مدين، على حادث سيارة صدمت فيه أحد املارة أثناء قيادا، ناقضا بذلك ا) 1384/1(

ـ وجاء يف حيثي. 1925ديسمرب  29يف )  Besançon( الصادر من حمكمة بزانسون  ات ــ
  : حكم النقض

مدين، حبجة أن السيارة كانـت  ) 1384/1(حيث أن احلكم قد رفض تطبيق املادة " 
وقت احلادث بقيادة سائقها وأنه بالتايل يلزم حلصول املضرور على تعويض الضـرر الـذي   

، يف تطبيـق  قانونمدين، ولكن حيث أن ال) 1382(لسائق وفقا للمادة صابه إثبات خطأ اأ
مدين، مل مييز بني ما إذا كان الشئ مقادا مبعرفة الشـخص  ) 1384/1(القرينة اليت متليها املادة 

  األخطار اليت  لضرورة احلراسة بسبب  من عدمه، وأنه يكفي أن يكون املقصود شئ خيضع 
  .)1("كم وجب نقض احل... لغريلحيدثها 

، وبعد أن رفضت حمكمة النقض التفرقة بني فعل الشئ وفعـل اإلنسـان   إذنوهكذا 
حراسة خاصة بسـبب   شياء اليت تستلزم حراستها األأوجدت بدال منها تفرقة أخرى، بني 

  .)2(خطورا وبني األشياء غري اخلطرة
بـالنقض   1927فيفري  21املؤرخ يف ( وقد صدر حكم الدائرة املدنية سالف الذكر 

واإلحالة إىل حمكمة إستئناف ليون ومتسكت هذه األخرية بوجهة نظر حكم إستئناف حمكمة 
ثباتـه خطـأ   إرفض دعوى املضرور لعدم  1927جويلية  07بيزانسون املنقوض وقررت يف 

مدين، على واقعـة  ) 1384/1(املادة  قمدين، ولعدم إنطبا) 1382(املدعى عليه وفقا للمادة 
 13يف حكمها بالنقض وتعني عرض الطعن على الدوائر اتمعـة بتـاريخ   فطعن . الدعوى
بنقض احلكم املطعون فيه كما سبق أن نقضت الدائرة املدنية حكم إسـتئناف   1930فرباير 

وتصدت للموضوع وقررت رفض التفرقة بني فعل اإلنسان . حمكمة بيزانسون سالف الذكر
عـن  دين، يف مجيع حاالت األضرار الناشئة م) 1384/1(وفعل الشئ ووجوب تطبيق املادة 

                                                        
 1014من ص  21 حيث يقول يف اهلامش. وما بعدها  1014الوايف ، مرجع سابق ، ص :  )سليمان ( مرقس ـ  )1(

مارس  06عرائض ( أن الفقيه ريبري قد أيد هذا احلكم ومعه جوسران يف التعليق على حكم مماثل لنفس احملكمة 
1928 .(  

  .وما بعدها   51مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )2(
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األشياء ومل تقف عند هذا احلد بل عرضت أيضا للتفرقة اليت كان حكم الـدائرة املدنيـة   
بأن نبـذت كـذلك    1927فيفري  21: بتاريخ ) قضية جاندير ( الصادر يف القضية ذاا 

مدين، أن ) 1384/1(ادة اليلزم يف تطبيق امل: " التفرقة بني الشئ اخلطر وغري اخلطر وقررت 
يوجد بالشئ الذي حدث منه الضرر عيب أو وصف مالزم لطبيعته ومن شـأنه إحـداث   

  ".الضرر ألن املادة املذكورة تربط املسؤولية حبراسة الشئ ال بالشئ ذاته 
واملالحظ على هذا احلكم أنه إستبدل بعبارة إفتراض خطأ حارس الشئ عبارة إفتراض 

  . )1(املسؤولية
ارات دون ــإذن تقرر ائيا مبدأ خضوع املسؤولية املدنية عن حوادث السي هكذا

وتأيت املرحلـة  . )2(مدين، واستقرت األحكام على ذلك) 1384/1(تفرقة أيا كانت للمادة 
    .الثالثة 

  الثالث الفرع 
  لیة المدنیة السبب األجنبي ھو المعفي من المسؤو

  عن حوادث السیارات

ز بعدم كفاية إثبات إنعدام اخلطأ، وميتـاز  اية يف هذه املرحلة ميتإن تطور هذه املسؤول
حارس السيارة من املسؤولية، وهذا  ىباشتراط وجوب إثبات حمدد للسبب األجنيب لكي يعف

فقـد   –باجتاه القضاء حنو صاحل املضرور ومحايته الذي مل يعد يهتم مبرحلة قيام املسـؤولية  
وإمنا أصبح إجتاهه ينصب على طريقة اإلعفاء من تلـك   –وصل ذروته يف املرحلة السابقة 

  .املسؤولية
ـ  ) 1384/1(فقد كان مع بداية تطبيق املادة  دم ـمدين، يقبل من احلارس إثبـات ع

ـ إرتكابه أي خطأ لكي يعفى من املسؤولية املنصوص عليها يف تلك املادة الـيت كان  ت ــ
إثبات إنعدام إرتكابه خطأ بدال من تقوم بدور يتضمن جمرد نقل عبء اإلثبات إىل احلارس ب

                                                        
  . وما بعدها  1015الوايف ، مرجع سابق ، ص : )سليمان ( مرقس ـ  )1(
  .وما بعدها   52مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم(  الدسوقيـ  )2(
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العبء يف مرحلة قيام املسؤولية بتطبيق القواعد العامـة يف املسـؤولية   تكفل املضرور بذلك 
  .التقصريية

جمرد قرينة بسيطة قابلة للهـدم  ) 1384/1(فكان القضاء الفرنسي يرى يف تلك املادة 
كان السماح حلارس السيارة  بإثبات العكس، أي بإثبات عدم إرتكاب احلارس للخطأ، ولئن

بإمكانية ختلصه من املسؤولية بإثباته عدم خطئه يترك املضرور يتكبد عبء الضرر الناجم عن 
احلادث، وذلك ألن كثريا من احلاالت الترجع فيها حوادث السيارات وما يلحق املصـاب  

يد مضمون من أضرار خلطأ ميكن نسبته للحارس، فإن القضاء قد شدد وسيلة اإلعفاء بتشد
أن إثبات احلارس جمرد  –يف أحكامه  1908إبتداء من  –مدين، عند تقريره ) 1384/1(املادة 

عدم إرتكابه خطأ اليعفيه من املسؤولية واشترط عليه ضرورة اإلثبات احملدد للسبب األجنيب 
  .)1(الذي الينسب إليه من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل الغري أو خطأ املضرور

  
  الثالث طلبالم

  المراحل التي مر بھا نظام المسؤولیة المدنیة
  عن حوادث السیارات في الجزائر

بصدد املسؤولية املدنية  –أخذ  1975سبتمر  26اجلزائري يف حني صدر القانون املدين 
بآخر تطور وصل إليه الفقه والقضاء يف فرنسا، كما أخذ مبا بلغتـه   –عن الشئ غري احلي 

  .ثة واإلتفاقيات الدوليةالتشريعات احلدي
من مث، ومن أجل معرفة املراحل اليت مر ا نظام املسؤولية املدنيـة عـن حـوادث    

يكفـي   – 15 -74وإىل غاية تطبيق األمر رقـم   –السيارات منذ بدء إستعماهلا يف اجلزائر 
ل الرجوع إىل ما سبق إستعراضه من مراحل تطور تلك املسؤولية يف فرنسا، يف املبحث األو

تذكري فقط ميكن القول يف هذا املقام بأن املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات لالسابق، ول
بالقسط الوافر من إهتمام الفقه هي من بني خمتلف أنواع املسؤولية اليت حظيت ) األشياء ( 

                                                        
  . 186مرجع سابق ، ص :  ) وحيد الدين ( سوار   ـ  )1(
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والقضاء، بل لعله من غري املبالغ فيه القول بأن هذه املسؤولية فعـال مـن صـنع الفقـه     
  .)1(ءوالقضا

ولعل هذا اخللق واإلهتمام الفقهي والقضائي ذه املسؤولية يف فرنسا خصوصا يعـود  
إىل عدم وجود نص خاص يف القانون املدين الفرنسي ينظم هذه املسؤولية على غرار ما هو 

ا به املشرع اجلزائري احلديث، املادة ه، وعلى غرار ما خصمنصوص عليه يف القوانني املقارنة
  .مدين) 138(

ذلك أنه عند بداية النهضة الصناعية، وانتشار اآلالت امليكانيكية والكهربائية وتكاثرت 
وتنوعت وسائل النقل وكثرت احلوادث اليت تصيب العمال على تلـك األدوات وإدارـا   

أحكام املسؤولية املدنية طبقا لتنظيم القانون  –كما سبقت اإلشارة  –تلمس الفقه والقضاء 
لم جيدوها كافية لتوفري احلماية املرجوة هلذه الطبقة املستضعفة من العمال، ومن مث املدين هلا ف

جلأوا إىل نظرية حتمل التبعة وتوسع القضاء الفرنسي يف تفسري النصوص ومحلها مامل حتتمل، 
مدين تنص على مسـؤولية  ) 1384/1(وانتهى األمر يف القرن املاضي إىل إكتشاف أن املادة 

مستقلة عن املسؤوليات األخرى، وكانت يف البداية تعترب قائمة علـى   احلية عن األشياء غري
ثبات العكس، مث خطأ مفتـرض  خطأ ثابت مث تطورت إىل قيامها على خطأ مفترض قابل إل

ىل مسؤولية مفترضة مث إىل مسؤولية حبكـم  إيضا أفتراضا اليقبل إثبات العكس، ومن ذلك إ
  .)2(أسيسها على نظرية حتمل التبعةالقانون، وانتهى األمر ا إىل ت

والواقع أن القانون املدين اجلزائري هو مثل القانون املدين الفرنسي املقتبس منه بعـد  
وقد أى العمل ذا األخري إبتداء من . حتاللاإلستقالل، بل هو القانون الفرنسي يف عهد اإل

  .)3(بعد أن كان قد مدد العمل به منذ اإلستقالل 1975جويلية  05

                                                        
املسؤولية الناشئة عن األشياء غري احلية يف القانون املدين اجلزائري ، طبع ديوان :  )حممود جالل ( محزة ـ  )1(

  .علي علي سليمان  .من املقدمة 4،  3، ص 1988املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
  . 4،  3مرجع سابق ، ص :  )حممود جالل ( محزة ـ  )2(
، حبث لبشري العتروس يف الة اجلزائرية،  31/12/1962بتاريخ  157رقم ) األمر ( ـ أنظر املرسوم التشريعي  )3(

  .1976، ديسمرب 4، عدد XIII، جملد  774، ص 3هامش 
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وملعرفة املراحل اليت مرت ا املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات يف اجلزائـر إىل  
الفـرعني التـاليني   أخصص لـذلك   1980سنة  15 – 74: غاية التطبيق الفعلي لألمر رقم 

  :الفقرات اآلتية 
  

  الفرع األول 
  المرحلة اإلستعماریة 

دوق ضمان السيارات املنشأ يف فرنسا إذا وضعنا يف احلسبان أوال أن العمل بنظام صن
1954أفريل  30، مل يعمل به إال بعد  1951ديسمرب  31مبوجب قانون املالية يف 

طبقـا  . )1(
املتعلق بالتأمني  1958فيفري  27، باإلضافة إىل أن قانون 1954أفريل  15للمرسوم املؤرخ يف 

جلزائر وأبطل العمل به مبقتضـى  اإللزامي على السيارات، ثانيا، الذي كان مطبقا أيضا يف ا
املدنيـة   ، وثالثا أيضا تطبيق قواعد املسـؤولية 1973جويلية  05املؤرخ يف  29 – 73األمر 

، وإذا وضـعنا يف  )القانون املدين الفرنسـي  (  1804املنصوص عليها يف قانون نابليون لعام 
 )2(يد تنظيمه يف فرنسـا مينات والذي أعأاملتعلق بالت 1930جويلية  13احلسبان رابعا قانون 

سيارة  01أدخل املستعمر الفرنسي إىل اجلزائر ما يعادل  1927كما أنه إذا علمنا بأنه يف سنة 
إذا علمنا كل ذلك كما سبق . )3(أوربيا مقيما يف اجلزائر 30من منتجاته من السيارات لكل 

ملدنيـة عمومـا   اية جند مدى ما كان يلزم ذلك يف اجلزائر من أنظمة وقوانني حلكم املسؤول
  .واملسؤولية عن حوادث السيارات خصوصا

 57اجلريدة الرمسيـة عـدد   (  1947ارس م 06مع العلم كذلك أن املرسوم املؤرخ يف 
املتعلق بالئحة اإلدارة العامة من أجل مراقبة شركات التـأمني يف  )  1947مارس  07بتاريخ 
ل األقلية من املسلمني املالكني للسيارات ، وكذلك عدم إقبا)5(، وبالنسبة للتطبيق)4(اجلزائر

                                                        )1(  - ALI HASSID , Introduction à L'étude des Assurances Economique , ENAL. ALGER, 1984 , 
Marge , 1974 , P 58.. 

)2(  - BOUALEM TAFIANI , Les Assurance en Algérie , O.P.U , et ENAP, 1987 , P 71 . 
  .متنا وهامشا  73،  72،  71 الصفحات: وانظر أيضا 

)3(  - BOUALEM TAFIANI , OP CIT , P 20 et S . )4(  - I BID , P 25 à 32. . )5(  - I BID . 
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شركة تأمني متارس التأمني من املسؤولية عـن   67يف اجلزائر على التأمني رغم أنه كان هناك 
  .جبانب فروع التأمني األخرى )1(حوادث السيارات

  
  

  الفرع الثاني
  198O -1962:  مرحلة اإلستقالل

  وبعض التطبیقات القضائیة

، وجـاء املرسـوم   1962جويلية  05عن املستعمر الفرنسي يف هلا نالت اجلزائر إستقال
يقضي باسـتمرار سـريان أحكـام     1962ديسمرب  21الصادر يف  157التشريعي أثره رقم 

ـ  ة، حبيـث أن  دالقوانني النافذة قبل اإلستقالل إىل حني صدور التشريعات اجلزائرية اجلدي
ـ  ي للجمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة    القانون املدين الفرنسي يعد القانون املدين الرمس

  .)2(الشعبية
حادث  –املسؤولية املدنية  – 1969فيفري  05قرار الغرفة املدنية يف :  الس األعلى

  هـشروط إسقاط شب  –خطأ الضحية اجلزئي  – من القانون املدين) 1384(املادة  –مرور 
  .تقصري احلارس  

) 1384(سؤولية املفروضة عليه مبقتضى املادة إلعفاء حارس الشئ إعفاء كليا من امل" 
من القانون املدين يلزم أن يكون خطأ الضحية السبب الوحيد للضـرر وذا طـابع القـوة    

" األخرى يبقى احلارس مسؤوال بنسبة مسامهة الشئ يف حتقيق الضرر القاهرة، ويف األحوال
لية املدنيـة عـن حـوادث    ونظرا ملا يفيد به هذا القرار من إعطاء صورة حية عن املسـؤو 

ستقالل رأيت من الضروري أن أعـرض  إلالسيارات يف اجلزائر خالل اإلحتالل وحىت بعد ا
: ، بـني  1962يف الفاتح من شهر أفريل ) ر حادثة املرو( وقائع هذا القرار منذ قيام احلادث 

  :وغريها ) س ( ضد السيدة ) أ ( فريق 
                                                        )1(  - I BID . )2(  سوار  ـ ) التصرف القانوين، جامعة الدول العربية ، طبع دار 1القانون املدين اجلزائري، ج:  ) وحيد الدين ،

  . 10الشعب، القاهرة ، ص 
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  : إن الس األعلى 
طعنا بطريق النقض يف حكم موافق صـادر يف  " عبداهللا . أ" و " أمحد . أ" حيث أن 

من جملس قضاء االصنام، عليهما متضامنني بأداء مبالغ خمتلفة أرشـا   1966ديسمرب سنة  07
  .1962ضحية حادث مرور املميتة، وقعت يف فاتح أفريل سنة ) س . ك( لورثة 

  ث أن الطعن يستظهر بثالثة أوجه ؛يح
  :فعن الوجه األول 

ي على احلكم املطعون فيه خمالفته الشكليات اجلوهرية لإلجراءات، إذ مل عحيث أنه ين
حبيث مل يظهر إال من قرينة أم أوالد ) ك(يذكر من جهة أمساء القاصرين النائبة عنهم أرملة 

الضحية، ومل يبني من جهة أخرى عنوان األرملة والقاصرين النائبة عنهم، وأخريا إذا صـدر  
هي اليت رافعت "  Yeffem Badra" لسيدة تاطم بدرة ، واحلال أن السيدة يفَّم بدرة لصاحل ا

  .بصفتها أمام الضحية
ولكن من جهة حيث أنه ثبت من مقارنة بيانات حكم القيـام األول وبيانـــات   

قامت بامسها وبصفتها الشـرعية علـى أوالدهـا    ) : س ( احلكم املطعون فيه أن السيدة 
) س . ك( ن، وحليمة، وعبدالقادر الناجتني من هيئة إجتماعهـا بـاملرحوم   ممو: القاصرين 

دة ـــوبذلك مل يبق أدىن إلتباس فيما خيص شخصية أو بنوة القاصرين النائبة عنهم السي
  ".  Veuve " ...أمي ك 

 ،ذكـر أن أمي وحيث من جهة أخرى ، أن احلكم املطعون فيه الصـادر حضـوريا   
م يسكنون باحملل املعروف بتندرارة، وعليه فإن وجه الطعن بنسـيان  والقاصرين النائبة عنه

العنوان منعدم يف الواقع؛ وأخريا ، فإن التغيري الوارد يف إسم أم الضحية يرجع من دون شك 
الشك  الطاعنني أو إدخال ىل غلط كتابة يف النسخة املقدمة وليس من شأنه اإلضرار مبصاحل إ

  .هذا الوجه، يف فروعه الثالثة غري مؤسسيف شخصية الطرف، وعليه فإن 
  :وعن الوجه الثاين 

حيث أنه ينعى أيضا على احلكم املطعون فيه أنه إنعداما لألسباب وفقـدا لألسـاس   
) عبداهللا. أ(ولكن حيث أن ). أمحد ( متضامنا مع إبنه ) عبداهللا . ب( الشرعي قضى على 
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ـ هم هذا الوجه وهو إذ ليس مالذي قدم مذكرته أمام قضاء املوضوع مل يعرض علي ن ــ
، وأن هذا الوجه غري مقبول النظام العام غري ممكن اإلستظهار به ألول مرة يف دعوى الطعن

  .حينئذ
  

  :وعن الوجه الثالث 
مـدين،  ) 1384(حيث أنه يؤخذ أخريا على احلكم املطعون فيه، كونه خرقا للمـادة  

أ على الضحية، واحلال أن خطأ الضحية مسؤولني مع إثبات جزء من اخلط) أ ( أعترب فريق 
مهما قل يرفع شبه اخلطأ املقرر بالنص املستظهر به ضد حارس الشئ ، ولكن حيث أنـه،  
خالفا ملا إدعى يف الوجه ، جيب إلعفاء احلارس كليا من املسؤولية اليت تتبعه طبقا للمـادة  

لقوة القاهرة، ويبقى أن يكون خطأ الضحية السبب الوحيد للضرر وأن يكتسي طابع ا 1384
احلارس يف األحوال األخرى، مسؤوال بنسبة مسامهة الشئ يف حتقيق الضرر؛ ومن مث صـار  

  هذا الوجه غري مربر ؛
  : فلهذه األسباب 

  رفض الطعن ؛ -
  د ؛ 500وحكم على الطاعنني بغرامة قدرها  -
  .وعليهم املصاريف اليت عجلوها -

  . )1(نيسكي مدعيا عام. ارا مقررا، رإبن بامحد رئيسا، بدر مستش: السادة 
ويف حكم آخر لنفس الغرفة بالس األعلى منشور يف اموعة املذكورة يف اهلـامش  

 1962أوت  20جاء فيه بشأن حادثة مرور مميتة وقعت يف  1969مارس  26أسفله صادر يف 
 ني ــــم، حيثية حتمل شركة التأ1964أكتوبر  27قضت فيه حمكمة اجلنح بقسنطينة يف 

. 14، 13، 12: بالتعويض املدان به املؤمن له لديها تطبيقا للمـواد  " الفتيكس أوكسيدان " 
املوافق عليه  ورفض طعن الشركة بالنقض للحكم. 1930جويلية  13من القانون املؤرخ يف 

املرفوع على أساس أنه مل ختتصـم يف اخلصـومة    1965 من جملس قسنطينة يف الفاتح مارس
                                                        

ائرية، مديرية التشريع ، دون اإلشارة إىل ـ جمموعة األحكام ، اموعة األوىل، اجلزء األول ، وزارة العدل اجلز )1(
  .وما بعدها  141سنة الطبع، ص 
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د، إرشا  21 000د، غرامة و  1000: ة ومل تناقش مسؤولية مستأمنها احملكوم عليه بـ اجلنائي
  .المي الضحية وإبنها القاصر

إىل أن املسؤولية املدنية عن حوادث السـيارات يف اجلزائـر    وأخلص من هذا املطلب
، خضت لعدة مبادئ أو أنظمة بصورة مطابقة متاما ملا خضعت له تلك املسؤولية يف فرنسـا 

ـ ومل تنطلق يف اجلزائر من ذلك العقال اإلستعماري إال بصدور القانون املدين الوط ين ـــ
، كما أنه ميكن اإلعالن منذ اآلن وقبل التطـرق يف هـذه الرسـالة    1975سبتمرب  26يف 

املتعلق بالتأمني اإللزامي من املسؤولية املدنيـة عـن    15 – 74بالتفصيل والشرح لألمر رقم 
بعـد صـدور املراسـيم     1980ت وبنظام التعويض عن األضرار، إال سنة حوادث السيارا

  .التطبيقية له
  

  الثالث  المبحث
  األساس القانوني للمسؤولیة المدنیة
  عن حوادث السیارات في الجزائر 

الثاين أن القضاء الفرنسي خالل مراحل تطوره أنشأ نظامه  رأينا فيما تقدم من املبحث
مدين على حـوادث  ) 1384/1(ادث السيارات بقبوله تطبيق املادة للمسؤولية املدنية عن حو

السيارات، وما ترتب عنه من عدم إمكان إعفاء حارس السيارة الذي تقع عليه املسـؤولية  
املقررة يف تلك املادة إال بإثباته السبب احملدد للحادث والذي الينسب إليه أو إىل شخص هو 

  ).إثبات السبب األجنيب ( مسؤول عنه 
رت مولقد رأينا أن نفس تلك املراحل اليت مر ا النظام الفرنسي للمسؤولية املدنية قد 

سـتقالل  اإلها كانت مستعمرة فرنسية، وظل الوضع كذلك إىل ما بعـد  ربه اجلزائر باعتبا
والذي قرر  1975سبتبمر  26وبالتحديد مع بداية تطبيق القانون املدين اجلزائري الصادر يف 

  .مبدأ املسؤولية املدنية عن األشياء غري احلية) 138(يف مادته 
السيارة ( ئري يلزم حارس الشئ امن القانون املدين اجلز) 138(فإذا كان تطبيق املادة 

على غرار ما عمل  –بتعوض األضرار اليت حيدثها ذلك الشئ للغري من غري الزام هذا الغري ) 
 نه إذا كان نفس هذا احلارس اليعفـى فإوكذلك . بإثبات خطأ هذا احلارس –به يف فرنسا 
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إال بإثبات السبب األجنيب الذي الينسب إليه أو إىل شخص هو مسؤول من مسؤوليته تلك 
ى أي أساس تقـام  لع: عنه، فإن السؤال الذي ميكن أن يعلق بالذهن إزاء هذه القضية هو 

ن أم ثابتا، أم أا ؟ هل تبىن على فكرة اخلطأ مفترضا كا) السيارة ( مسؤولية حارس الشئ 
  .مسؤولية موضوعية اليشترط تأسيسها على اخلطأ ؟

إن اجلواب على هذه التساؤالت جير إىل إستعراض آراء الفقهاء، وهي منقسمة علـى  
املدنية عن حوادث السيارات سواء أكـان   قسم يتمسك باخلطأ أساسا للمسؤولية: قسمني 

موضوعية التتطلب اخلطـأ اساسـا    سؤولية اخلطأ مفترضا أو ثابتا وقسم آخر يرى أا م
بل إن هذا القسم األخريمن الفقهاء هو اآلخر منقسم بدوره على عدة نظريات عند . لقيامها

تسليمه بعدم تطلب املسؤولية املوضوعية ألي خطأ تقوم عليه، حيث ظهرت عدة نظريـات  
صـوال إىل األسـاس   وسطية بني إجتاهني متناقضني ملعرفة كل تلك النظريات واإلجتاهات و

  :اآلتية  لباطىل املإ ن حوادث السيارات، أقسم هذا املبحثالصحيح للمسؤولية املدنية ع
ض النظريات املوضوعية، األول أعرض فيه النظريات الشخصية، ويف الثاين أعر املطلب

الثالث فأحبث فيه فكرة إزدواج أساس املسؤولية املدنية عن حوادث السـيارات،   أما املطلب
رابع أتناول األساس احلقيقي هلذه املسؤولية، ويف ذلك كله يتحدد مضـمون   طلب يف ممث

  .إلتزام حارس السيارة
  

  األول المطلب
  الخطأ ھو أساس  المسؤولیة المدنیة

  عن حوادث السیارات 

يف ميدان املسؤولية املدنية قامت نظريتان، تدعو األوىل إىل إعتبار اخلطأ هو األسـاس  
أو ( الشخص إال إذا كان خمطئا، وهذه النظرية هـي النظريـة التقليديـة     حبيث اليؤاخذ

أما النظرية الثانية فتقوم على جمرد وقوع الضرر ولو مل يكـن مـن   . يف اخلطأ) الشخصية 
  . )1(تسبب فيه خمطئا، وهذه النظرية هي النظرية املوضوعية يف الضرر

                                                        
  . 63مرجع سابق ، ص : ) كاظم حسن (الربيعي ـ  )1(
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سؤولية املدنية عن حوادث السيارات فعند أنصار النظرية الشخصة أو اخلطئية، تعترب امل
فيسأل احلارس . جمرد تطبيق للقواعد العامة يف املسؤولية التقصريية اليت تقوم على فكرة اخلطأ

عما حتدثه السيارة من أضرار، ليس رد أن السيارة هي اليت أحدثت الضـرر، وإمنـا ألن   
 – بوقوع احلادث –أو ألنه طبيعة الضرر الناتج توضح بطريقة غري مباشرة، خطأ احلارس، 

فتحليل مسلك املدعى عليـه  . )1(ىل خطأ من احلارس ذاتهإيفترض القانون أن وقوعه يعود 
. يشري إىل معرفة ما إذا كان يشوبه إمهال أو تقصري موجب للمسؤولية أم غري موجب هلـا 

طريقة  ومن مث تتميز املسؤولية عن حوادث السيارات لدى أنصار هذه النظرية الشخصية يف
من إثبات اخلطأ، فهذا اخلطأ يكون مفترضـا  ) املضرور ( اإلثبات، حبيث يعفى املدعي فيها 

عند البعض، وثابتا بالفعل مبجرد وقوع احلادث عند البعض اآلخر، وفيما يلي افرع عـرض  
  ).فرع ثاين ( وخطأ ثابت ) فرع أول ( خطأ مفترض : نظرية اخلطأ هذه إىل فرعني 

  
  الفرع األول

  ظریة الخطأ المفترضن

إن أساس املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات عند أنصار نظرية اخلطـأ املفتـرض   
  .األساس العام للمسؤولية التقصريية: ضررا ما هو اخلطأ ) السيارة ( عندما حيدث الشئ 

فيحصل املضرور حقيقة على تعويض ما أصابه من ضرر فور إثبات أن هذا الضرر هو 
سيارة، واليتوقف حقه على إقامة الدليل على خطأ احلارس، بل إن لـه هـذا    نتيجة حادث

احلق ألن القانون يفترض هذا اخلطأ يف جانب حارس السيارة، يفترض أن احلادث قد وقـع  
ر من إثبات اخلطأ ليس ألنه اليكون ركنـا مـن   ونتيجة إمهال أو تقصري منه، وإعفاء املضر

وقوع احلادث يفترض . د تسهيل عبء اإلثبات على املضرورأركان هذه املسؤولية، وإمنا ر
القانون أنه يرجع إىل خطأ احلارس متمثال يف إفالت زمام السيارة مـن يـده أو يف إسـاءة    
اإلشراف عليها وتركها حتدث ضررا للغري، فاحلارس يسأل إذن ألن احلادث يسمح بافتراض 

  .اخلطأ يف جانبه

                                                        
  .وما بعدها   63مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(
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لية حارس األشياء غري احلية تتأسـس علـى اخلطـأ    فإن مسؤو )1(فوفقا هلذه النظرية
الشخصي للحارس، فالقانون إفترض اخلطأ يف جانب احلارس الذي جيب عليه إختاذ التدابري 
الالزمة ملنع الشخص الذي له حراسته من اإلضرار بالغري، فإذا حدث وسبب الشئ ضـررا  

اذه التدابري الالزمة ملنع الشـئ  للغري فإنه يفترض أن احلارس قد أخطأ يف رقابة الشئ بعدم إخت
  .ضرار بالغريإلمن ا

فالقانون أقام قرينة قانونية على خطأ احلارس حبيث اليكلف املضرور بإثبات اخلطـأ  
  .السببية بني الشئ والضرر ب عليه أن يثبت فقط الضرر وعالقةوإمنا جي

أحكامهـا  وقد أيدت معظم احملاكم الفرنسية نظرية اخلطأ املفترض حبيث إستخدمت 
، واعترب ذلك جناحا كبريا )2(مدين) 1384/1(ها يف املادة ينصوص علملا" قرينة اخلطأ " عبارة 

هلذه النظرية وكان يسمح للحارس يف تلك األثناء بنفي قرينة اخلطأ هذه بإثباته أنه مل يرتكب 
، حيث قضت حمكمة النقض الفرنسية بأن حارس الشـئ غـري   1919جانفي  21خطأ حىت 

الميكنه نفي مسؤوليته بإثبات إنعدام اخلطأ يف جانبه والميكنه التخلص من املسؤولية إال  احلي
  .بإثبات السبب األجنيب

أ لدى أنصار هذه النظرية قيل عنـها يف  وبعبارة أخرى فإن القرينة القانونية على اخلط
للحارس هـدمها   فال ميكن. قرينة قاطعة من حيث طبيعتها وقوا التقبل الدفع البداية بأا 

أو بإثبات أن مسلكه كان مسـلكا  ) الشئ ( بإثبات عدم إرتكابه خطأ يف حراسته للسيارة 
مسلك الرجل املعتاد، غري أنه إعترض على هذا القول حول تلك القرينة بأنه وعاديا يتطابق، 

لـيت  مدين جزائري، ا) 337(من القانون املدين الفرنسي، املادة ) 1254/2(خيالف نص املادة 
اإلثبات،  قتقرر أن القرائن القانونية تغين من تقررت ملصلحته عن أية طريقة أخرى من طر

أي أن . على أنه جيوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، مامل يوجد نص يقضي بغري ذلك
                                                        

ألشياء غري احلية، رسالة العالقة بني مسؤولية املتبوع ومسؤولية حارس ا:  )حممود السيد عبداملعطي ( خيال ـ  )1(
وهو يقول يف هامش هذه . 175دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، دون إشارة إىل سنة الطبع، ص 

) . الفقه الغريب ( كوالن، وكابيتان ودي الموراندير : هم ) اخلطأ(الصفحة بان بعض أنصار هذه النظرية 
  ) .ريب للفقه الغ( أبو ستيت وعبداحلي حجازي و السنهوريو

مشار إليه يف حممود السيد عبداملعطي خيار، مرجع سابق ،  169 – 1 – 1920؛ داللوز 16/11/1920ـ نقض مدين  )2(
  . 176ص 
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هذه القرينة هي قرينة بسيطة كقاعدة عامة، وأا التكون قاطعة إال إذا ورد نص صـريح،  
دث بالنسبة حلالة املسؤولية عن األشياء ضمن احلاالت اليت تكون القرينة فيهـا  وهذا مامل حي

  .قاطعة 
أن هذه القرينة ميكن هدمها  )1(صحاب هذه النظريةأثر هذا النقد الوجيه قرر إوعلى 

بإثبات احلارس أنه مل يرتكب ال خطأ وال تقصريا، ولكن إثباته هذا يكون بطريقة حمددة، فال 
فعندهم أن السبب األجـنيب  . امة الدليل على السبب األجنيب الذي اليسند إليهيثبت إال بإق

يكون مساويا ومقابال إلنعدام اخلطأ، وهو الوسيلة الوحيدة أمام احلارس إلقامـة الـدليل   
الكامل على عدم خطئه، وسبب اإلعفاء يف هذه احلالة يف الواقع يكمن يف مسلك حـارس  

  .تبقى مع ذلك هي السبب يف الضرر، أي السبب املادي لهالسيارة، رغم أن هذه السيارة 
يف املـذكرة  ) القرينـة القاطعـة   ( حىت أن املشرع املصري قد إعترف ذا األساس 

منه اليت تقابـل  ) 178(مشروع التمهيدي للقانون املدين عند التعليق على املادة للاإليضاحية 
املسؤولية عن األشياء التزال يف أحكـام   إن: " ورد فيها اليت ومدين جزائري ) 138(املادة 

حبيث اليبقى أمام احلـارس   )2("املشروع مسؤولية ذاتية أو شخصية أساسها خطأ مفترض 
من سبيل لدفع مسؤوليته إال السبب األجنيب، حىت أن األستاذ السنهوري ذهب إىل أن أساس 

تهى بـه إىل األخـذ   املسؤولية خطأ مفترض يف جانب احلارس إىل حد أن هذا اإلفتراض إن
إن اإلفتراض اليقبل إثبات العكس، وذلك ألن الضرر : " بنظرية اخلطأ الثابت عندما يقول 

وقد ثبـت  ... مل حيدث إال ألن زمام الشئ قد أفلت من يده، وهذا اإلفالت هو عني اخلطأ
ت اإلفالت بدليل وقوع الضرر فال حاجة إذن إلثباته بدليل آخر، والجدوى من نفيه بإثبـا 

  .)3("العكس فهو خطأ قد مت إثباته، واليتصور أن يثبت عكسه 
ن األستاذ السنهوري اليلبث لريجع ويؤكد إعتناقه لنظرية اخلطأ املفترض ال اخلطأ إمث 

وميكن القول أن كل خطأ مفترض إفتراضا اليقبل إثبات العكس : " ... الثابت حني يقول 
حنو خاص، فقد تدخل القانون جلعله خطأ هو خطأ ثابت الخطأ مفترض، ولكنه خطأ على 

ثابتا، بأن جعل حدوث الضرر دليال على إفالت الشئ من احلراسة، علما بأن هذا اإلفالت 
  . 65مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(                                                        

  .وما بعدها  176مرجع سابق ، ص :  )حممود السيد عبداملعطي ( خيال ـ  )2(
  . 66مرجع سابق ، ص :  ) مإبراهي( الدسوقي ـ  )3(
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كان السبب يف إحداث الشئ ضررا ألحد ما ، فإذا حدث ضرر مل تتحقق الغاية وكان هذا 
انون هو أن حدوث ىل هذه النتيجة إال عن طريق دليل وضعه القإولكن مل نصل . هو اخلطأ

الضرر قرينة غري قابلة إلثبات العكس على أن الشئ قد أفلت من احلراسة وعلى أن اإلفالت 
وهذه القرينة القانونية هـي الـيت أدخلـت عنصـر     . من احلراسة هو الذي أحدث الضرر

  .)1(... "اإلفتراض يف اخلطأ 
عن حوادث السيارات  لمسؤولية املدنيةلولتأييد أنصار نظرية اخلطأ املفترض كأساس 

 –نظريتهم، فتش هؤالء األنصار يف أحكام القضاء اليت تأخذ ا قائلني أن غالبية األحكـام  
جيب أن تكون واقعة غري متوقعة وغـري   –ليها احلارس عمن أجل تقرير الواقعة اليت يستند 

م تواجـه  املسؤولية اليت تقع عليه، ومثل هذه األحكـا  ممكنة الدفع، أي معفية للحارس من
عدم إرتكابه اخلطـأ يف  بذلك، ليس الواقعة لذاا وإمنا مسلك وموقف احلارس إزاءها، أي 

حراسة السيارة،كما قرر هؤالء األنصار كذلك أن احملاكم يف حتديدها للحـارس وتعريفـه   
  .تبحث دائما عن الشخص الذي تستطيع أن تنسب إليه اخلطأ

قرر عدم مسؤولية عدمي التمييز تطبيقا للمادة واستندوا أيضا على األحكام اليت كانت ت
ساس اإللتزام باحلراسة، تطلـب  أشراف اإلمدين فرنسي، ألن سلطات الرقابة و) 1384/1(

ومل يتغري هذا الوضـع إال  . فتراض خطأ انون والصغري غري املميزإملكة التمييز، فال ميكن 
إىل القانون املدين، وهي تقرر ) 489/2(ين صدر قانون يضيف املادة أ، 1968جانفي  03منذ 

ضررا للغري أثنـاء كونـه حتـت     ببمن س: " ؤولية عدمي التمييز بالنص على ما يأيت سم
  .)2("لي، يكون ملزما بتعويض هذا الضرر قإضطراب ع

فال ميكن أن يفترض خطأ انون والصغري غري املميز، كما إستند أنصار نظرية اخلطـأ  
جمال املسؤولية عن األشياء دائمـا مسـؤولية    اليت تقرر أنه التوجد يف املفترض إىل األحكام

جمتمعة، بل توجد مسؤولية تبادلية ، حبيث أن الضرر الذي حتدثه السيارة الميكن أن يسبب 

                                                        
  .       الوسيط ، ص :  السنهوريـ  )1(
  .  240الوايف، مرجع سابق ، ص :  )سليمان ( مرقس ـ  )2(

  .316مرجع سابق ، ص :  )حممود جالل ( محزة  ـ  .  68مرجع سابق ، ص :   ) إبراهيم( الدسوقي  ـ     



  نظام المسؤولیة المدنیة یبرر التأمین منھا: الفصل األول 
  

 66

يف نفس الوقت مسؤولية أشخاص عديدين كحراس هلا يستعملوا أو يسـتفيدون منـها   
  .)1(أواملستأجر من ناحية أخرىكاملالك من ناحية واملستعري أو احلائز 

فمن يكون له وقت احلادث التحكم النهائي يف السيارة، ويستطيع منع الضـرر هـو   
  .الوحيد املسؤول منهم وهو الذي ميكن إفتراض خطئه

يف حني أن نظرية الضرر قادرة على أن حتقق يف نفـس الوقـت مسـؤولية املالـك     
: حسب الفقهـاء   )2(ن كالمها يستفيد منهاؤولية الشخص الذي يعهد إليه بالسيارة ألسوم

ه ــإبراهيم الدسوقي يف رسالت: بالنيول وريبري وامسان حسبما يذهب إليه األستاذ الدكتور
: هذا وقد ذهب األستاذ ناست يف حتليله لفكرة الدور السليب هلا يف احلـادث  ). اإلعفاء( 

مبناسبة " املسلك املعتاد " عيارها ذهب ذلك األستاذ ناست يف حتليله لفكرة الدور السليب ومل
تقرر إعفاء حارس السيارة إذا هو أثبت الدور السليب هلـا يف   1939ظهور أحكام منذ  عام 

ذهب ذلك األستاذ إىل أن الشخص مضطرا إىل اإلعتراف بأن مسؤولية احلـارس  : احلادث
املفترض مرادف للخطأ القانونية أساسها قرينة اخلطأ، فعدم اإلعتياد لدى أنصار نظرية اخلطأ 

  .واملسلك اخلاطئ من احلارس 
مدين فرنسي، كان حمل جدل ) 1384/1( وجدير بالذكر أن احلارس يف مفهوم املادة 

إستمر طويال ومل يستقر بشأنه القضاء ) احلارس املادي، احلارس القانوين ( كبري بني الفقهاء 
يف  1941ديسـمرب   02فرنسـية، يف  إىل حني صدور حكم الدوائر اتمعة حملكمة النقض ال

ن فرانـك مل  قضية معروفة بقضية فرانك، أين قررت أن السارق ميكن أن يكون حارسا أل
سلطات اإلستعمال والتسيري والرقابة، وبالتايل مل تكن  –إثر السرقة  –تكن له على سيارته 

  .له احلراسة
تعمال الشئ ورقابتـه  ك احلني إستقر القضاء على متييز احلراسة بسلطات إسذلومنذ 

وتوجيهه أو إدراته، وأن احلارس بالتايل هو من كانت له علـى الشـئ هـذه السـلطات     
وهكذا أمكن أقول بأن إفتراض اخلطأ يف قيام مسؤولية احلارس إن هو إال حيلـة  . )3(الثالثة

 جلأ إليها أنصار النظرية التقليدية لإلبقاء على اخلطأ كأساس للمسؤولية عن األشـياء غـري  
احلية، وقيل كذلك بأن املسؤولية املؤسسة على قرينة اخلطأ التقبل إثبات العكـس هـي يف   

                                                        
  . 69مرجع سابق ، ص : )  إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(
  . 69مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )2(
  . 279مرجع سابق ، ص :  )حممود جالل ( محزة ـ  )3(
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احلقيقة مسؤولية بدون خطأ، والقرينة غري قابلة الدفع، ليست إال حيلة، حـىت أن األسـتاذ   
بيدان ذهب إىل أنه بالنسبة هلدم قرائن اخلطأ عامة توجد عدة طرق فقد يكتفي بإثبات عدم 

  .ب إثبات السبب األجنيب الذي أحدث الضرر بالتحديداخلطأ أو جي
وهاتان الطاريقتان ال تتساويان، ذلك أن إثبات إنعدام اخلطأ يعترب إثباتا غري كامـل،  
فهذه الطريقة يف هدم قرائن اخلطأ تقوم على إثبات عدم إرتكاب أي من األخطاء اليت تثبت 

  .اخلربة أا ترتكب غالبا وبالنسبة لكل حادث
يقتضي ما هو أكرب مـن   –دون ترك جمال اخلطأ  –ما إثبات السببب األجنيب فهو أ 

إثبات إنعدام اخلطأ باملعىن السابق، وذلك تبعا للصعوبة العملية يف فحص كل أسباب احلادث 
لذلك كانت الطريقة األكيدة . املمكنة، وإقامة الدليل على اليقظة وعدم اخلطأ أمام كل منها

الذي الينسب وطأ هي اإلثبات احملدد للسبب األجنيب الذي أحدث الضرر، إلثبات إنعدام اخل
وفقط يف حبـث  . ىل احلارس، وذلك اإلثبات هو اإلثبات الكامل التام املقنع إلنعدام اخلطأإ

  .وتقدير مسلك احلارس ميكن أن جند سبب اإلعفاء من املسؤولية
إثبات احلـارس للسـبب    لكن عدم سالمة هذا اإلجتاه تتجلى من خالل الفارق بني

األجنيب وإثبات عدم خطئه، ومن خالل احلاالت اليت ميكن فيها إجتماع السبب األجنيب مع 
خطأ احلارس، وحالة احلادث العائد إىل عيب ذايت يف السيارة غري معلوم للحـارس حيـث   

  .اليوجد خطأ ومع ذلك يسأل احلارس واليعفي، فهل يظل اخلطأ موجودا
ستقرار القضائي على معيار احلراسة، كما حدده حكـم الـدوائر   إلاهذا )1(هنا أيضا

حلارس هو احبيث أضحى ) 138(هو الذي قننه املشرع اجلزائري يف املادة  1941اتمعة لعام 
ة رشئ والقدالالشخص الذي تكون له السلطة الفعلية على  –اإلشارة إليه  ستجيءكما  –

تكون لـه   زم أن تكون للحارس احلراسة املادية أو أنفال يل. ستعماله وتسيريه ومراقبتهإعلى 

                                                        
وبالذات يشار إىل أنه إذا كان اإلثبات السليب .  177مرجع سابق ، ص :  )حممود السيد عبداملعطي ( خيال ـ  )1(

قرينة الرباءة ملن ثبت أنه بذل كل ما يف وسعه إنعدام اخلطأ اليكفي لقلب قرينة اخلطأ ، فهل الميكن إقامة ( 
  ).لتجنب اخلطأ، وبالتايل يكون منطقيا تربئته، وعلى اخلصم إثبات خطئه 

  .مرجع سابق :   ) إبراهيم( الدسوقي .  73، ص  129أنظر هامش رقم  -       
  .، مرجع سابق 371أنظر أحكام المور يسيري يف الدسوقي ، ص  -       
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ال، كل ما جيب هو أن   احلراسة القانونية، وسواء كانت سلطته تستند إىل حق مشروع أو
  .)1(تكون له على الشئ سلطة إستعماله مستقال به متام الإلستقالل

  
  الفرع الثاني

  تــأ الثابــة الخطــنظری
  ) الخطأ في الحراسة( 

للنقد املوجه لنظرية اخلطأ املفترض اليت تتعارض مع نظام اإلثبـات أساسـا،   حتياطا إ
حيـث  ) السبب األجنيب، فعل الغري، خطأ املضـرور  ( الذي قرره القضاء إلعفاء احلارس 

لفكرة اخلطـأ   ونؤيداملاليعفى بإثباته عدم اخلطأ أو العيب اخلفي الغري معلوم من قبله، حبث 
اء وسيلة توصلهم إىل التقريب بني فكرة اخلطأ وبني وسـائل  كأساس للمسؤولية عن األشي

اإلثبات القضائي، فابتدعوا ما يسمى نظرية اخلطأ الثابت أو ما يسمى لدى األستاذ هنـري  
قرر األستاذ أن أساس مسؤولية حارس  1925، ذلك أنه يف سنة " اخلطأ يف احلراسة " مازو 

رس يف حراسته للشئ ولذلك يسأل مبقتضى املادة الشئ هو اخلطأ يف احلراسة الذي يأتيه احلا
املفروض يف تلك املادة، حبيث أنه التزام مدين فرنسي، ألنه أخل باإللتزام باحلراسة ) 1384/1(

قانوين خاص وحمدد، أو التزام بنتيجة يتضمن منع الشئ من اإلضرار بالغري، وخمالفـة هـذا   
حراسة الشئ هذا اخلطأ  يثبت مبجرد خمالفة اإللتزام كمخالفة أي التزام حمدد يكون خطأ يف 

اإللتزام مبجرد إحداث الشئ لضرر بالغري، وهكذا مبجرد وقوع الضرر يكون قد ثبت خطأ 
احلارس، واخلطأ عند مازو يتمثل يف إفالت الشئ من رقابة احلارس املادية، ال القانونية، أي 

على حارس السيارة التزاما قانونيا مدين فرنسي عند مازو تفرض ) 1384/1(بإجياز فإن املادة 
حمددا بنتيجة هو التزام باحلراسة، مضمونه عدم ترك السيارة تفلت من رقابته وحتدث ضررا 

فإذ ما وقع حادث نتج عنه ضرر للغري، كان مفاد ذلك أن السيارة قد أفلتـت مـن   . بالغري
من جانب احلارس، هـذا   تزام باحلراسة، أي خطألرقابة احلارس، أي ما يعين إخالال منه باإل

اخلطأ قد ثبت فعال وحتقق مبجرد حدوث الضرر، وليس هو خطأ مفترض، وهو ما يفسر أن 
  .إثبات إنعدام خطأ احلارس اليفيد

  . 279مرجع سابق ، ص :  )حممود جالل (  محزةـ  )1(                                                        



  نظام المسؤولیة المدنیة یبرر التأمین منھا: الفصل األول 
  

 69

ملاذا يسأل احلارس عندما يفقد الرقابة املادية : سؤال الولكي جييب األستاذ مازو على 
احلارس يفقد سلطة األمر على الشئ، أي ألن : على الشئ، أي التوجيه املادي عليه ؟ يقول 

  عــالشئ اليطي التوجيه املعنوي عليه، السلطة اليت على أساسها فرضت املسؤولية، فبينما 
  .حارسه ، يبقى هو املسيطر عليه ، فاإللتزام باحلراسة يستمر إذن والينقضي 

. ديـة ولذلك جيب على املضرور أن يثبت أن الشئ قد أفلت من رقابة احلـارس املا 
ومبجرد هذا اإلثبات يتحقق ويثبت خطأ احلارس، وبالتايل اليقبل منه اادلة فيه بإثبات أنـه  

جيوز أن يكون هناك خطـأ يف  : ويستطرد األستاذ مازو يقول  )1(مل يرتكب خطأ أو إمهاال
مدين فرنسي، ويكون األمـر  ) 1383(، ) 1382: (احلراسة دون أن جند خطأ مبعىن املادتني 

يف مجيع احلاالت اليت يفلت فيها الشئ من رقابة حارسة دون أن يكون فقد الرقابـة  كذلك 
  .املادية عليه مترتبا عن خطأ احلارس كما هو احلال الغالب يف حوادث السيارات

   " اخلطـأ الثابـت   " رغم كل التربيرات اليت قدمها أصحاب نظرية اخلطأ يف احلراسة 
  : الآليت إال أا مل ستلم من النقد

بالتزام حمدد أو بنتيجة هو التزام الميكن ) حسب النظرية ( إن إلزام احلارس  ـ 1
التسليم به، ألن القول بأن شخصا ما قد أخل بالتزامه، أي إرتكب خطأ، جيب أن يـتالزم  
ووجود قدرة هلذا الشخص على القيام بذلك اإللتزام، ومنع الشئ من اإلفالت من الرقابـة  

قد يسبب الشئ  –رغم كل اإلحتياطات من احلارس  –ل املرات ألنه الميكن الوفاء به يف ك
ضررا للغري فلماذا ميكن إعتبار ذلك راجعا إىل خطأ احلارس، والخيلو الرد على هذا اإلنتقاد 

 .)2(من مغاالة ومكابرة

إن هذه النظرية التفسر احللول املستخلصة بواسطة القضاء، كما التعرب عن  ـ 2
، والذي قام للتخفيف على املضرور من عبء 1896بتداءا من سنة روح القضاء الذي نشأ إ

ثبات هروب الشئ من رقابة احلارس أو إفالته من يد حارسه قد يكـون  إاإلثبات، وتطلب 

                                                        
  .ومابعدها .  75مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(

  ) .بيسون، ريبري ، طانك . (  179مرجع سابق ، ص :  )حممود السيد عبداملعطي ( خيال ـ      
  . 185مرجع سابق ، ص :  )حممود السيد عبداملعطي ( خيال ـ  )2(
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) 124(مدين فرنسي، املادة ) 1382(صعب من إثبات خطأ احلارس نفسه على مستوى املادة أ
فلـت مـن   أثبات أن الشئ قد كما أنه وبافتراض أن حتقق الضرر يكفي إل. مدين جزائري 

ة فإن هذا اإلفتراض أو القول يؤدي إىل اخللط بني إثبـات  يرقابة احلارس أو من سيطرته املاد
 .اخلطأ وإثبات الدور السبيب الذي جيب أن يلعبه الشئ يف حتقيق الضرر

ة مع البناء القضائي للمسؤولية عن األشـياء  تتناقض نظرية اخلطأ يف احلراس ـ 3
وحيث أن نظرية . باعتبار أن اخلطأ يف األصل هو عيب يف السلوك املألوف للشخص العادي

اخلطأ يف احلراسة التستدعي الضحية وال القاضي للبحث يف سلوك احلارس، ومن مث يكون 
يعين بالضبط القـول أن  شئ من رقابة احلارس لالقول بوجود خطأ يف احلراسة كلما أفلت ا
إذن فإن معيار اخلطأ يف احلراسة ليس له سوى . احلارس مسؤول كلما أحدث الشئ ضررا 

ختفي يف الواقع مسؤولية مادية مستقلة متام اإلستقالل عن ) اخلطأ ( اإلسم فقط، بينما فكرته 
 .)1(اخلطا

ا كان مـن  من الناحية العملية ليس هناك ما يربر نظرية اخلطأ يف احلراسة إذ ـ 4
من املسؤولية،  )2(نفس طبيعة اخلطأ التقصريي، فإذا برئ احلارس جنائيا فلم يربأ مدنيا أيضا

                                                        
  .ومابعدها  186مرجع سابق ، ص : )مود السيد عبداملعطي حم( خيال ـ  )1(
إختالف األساس الذي تبىن عليه كل مسؤولية، فمسؤولية حارس الشئ املدنية تبىن على خطأ :  اجلواب ـ  )2(

مفترض كمسؤولية املتبوع ، يف حني أن املسؤولية اجلنائية اليت أساسها دائما خطأ واجب اإلثبات، وبالتايل حكم 
اءة املبين على الشك يف مسؤولية املتهم أو على عدم كفاية األدلة إلدانته مانعا من الفصل يف الدعوى املدنية الرب

بالتعويض بناءا على مسؤولية املتهم املدنية املفترضة سواء باعتباره متبوعا أو باعتباره حارسا للشئ الذي حدث 
  :الضرر بفعله 

، يف اإللتزامات، الد الثاين، يف الفعل 2شرح القانون املدين، جالوايف يف  :) سليمان ( مرقس : أنظر  -
حبيب : ، أسهم فيها الدكتور5الضار واملسؤولية املدنية ، القسم الثاين ، يف املسؤوليات املفترضة، طبعة 

اوي، اخللف) مطبعة السالم ( ، األستاذ احملاضر جبامعة اجلزائر سابقا، إيريين للطباعة ) إبراهيم( اخلليل 
  .وما بعدها  1109، ص 1989شربات، 

الوسيط يف شرح القانون املدين، مصادر اإللتزام، طبع دار إحياء التراث العريب، بريوت،  :أنظر السنهوري  -
 :ما يلي  1، حيث جاء يف هامشها رقم 1064لبنان، ص 

فترض اخلطأ بل جيب إثباته، وقد قضت وختتلف مسؤولية صاحب احليوان اجلنائية عن املسؤولية املدنية، ففي األوىل الي
حمكمة النقض يف هذا املعىن بأنه اليكفي حملاكمة شخص جنائيا كما يصيب الغري من األذى بفعل احليوان أن يثبت 
ذلك احليوان مملوكا له ، ألن ذك إن صح مبدئيا أن يكون سببا للمسؤولية املدنية فإنه اليكفي لتقرير املسؤولية اجلنائية 

يصح أن يكون هلا حمل إال إذا أثبت على املالك نوع من أنواع اخلطأ يف احملافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغري، اليت ال
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وعلى أي أساس تقام أو تربر املسؤولية يف حاالت التصادم عندما يكون سـبب احلـادث   
  .جمهوال، ومع ذلك، يلتزم كل حارس بتعويض اآلخر تعويضا كامال عن الضرر الذي أحدثه

إىل القول بعـدم إمكـان   ) املرجع املذكور ( ستاذ حممود السيد يف رسالته خيلص األ
إعتناق نظرية اخلطأ يف احلراسة مراعاة للتحليل النظـري والقضـائي السـابقني كأسـاس     

  .للمسؤولية عن األشياء غري احلية
  

  الثاني المطلب
  النظریات الموضوعیة في أساس المسؤولیة

  عن حوادث السیارات

ملتقدم عرضت كيف أن املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات املنصوص يف املبحث ا
مدين جزائري الجيـب تأسيسـها   ) 138(مدين فرنسي ، أو املادة ) 1384/1(عليها يف املادة 

و ثابتا لعدم إتفاقه مع مبدأ اإلثبات وغري ذلك، حىت أن جانبا كبريا أعلى اخلطأ مفترضا كان 
  .ولية التشترط لقيامها أي خطأ أساسا هلامن الفقه من إعترب أا مسؤ

: اإلجتاهاتراء وتعددت اآلساس اخلطأ تضاربت أوللبحث إذن عن أسس جديدة غري 
فقيل بنظرية حتمل التبعة أو املخاطر، ونودي بفكرة الضمان، كما قيل أيضا بفكرة اإللتـزام  

  .بالسالمة أو فكرة السلطة
ولية عن حوادث السيارات، لذلك أوضح ونادى آخرون بأن القانون هو أساس املسؤ
  :هذه األفكار بإجياز كال يف فرع مستقل كما يلي 

  
  الفرع األول

  نظریة المخاطر أو تحمل التبعة 

                                                                                                                                                                  
  .ويف هذه احلالة جيب بيان نوع اخلطأ يف احلكم ووجه نسبته إىل مالك احليوان بالذات 

يف هذه  السنهورييف األخري األستاذ ، ويشري 263، ص 143، رقم 12، احملاماة  1931أفريل  23نقض جنائي يف  -    
  .236بك، يف املسؤولية املدنية، فقرة  أمحد مرعياملسألة إىل األستاذ 
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فإن حارس السيارة يسأل ويلزم بتعويض ما تسـببه  ) حتمل املخاطر(وفقا هلذه النظرية 
حتمـل    ذلـك هـو   س للغري من أضرار من غري حاجة إىل البحث عن فكرة اخلطأ، وأسا

  .)1(التبعة
وقد ظهرت هذه النظرية يف فرنسا كأساس للمسؤولية املدنية بصفة عامـة يف ايـة   
القرن التاسع عشر باسم الفقيهني الكبريين سايل وجوسران، اللذين ذهبـا إىل أن إرتبـاط   

ن يف فكرة فأساس املسؤولية يف نظرمها يكم. املسؤولية املدنية بفكرة اخلطأ كانت فكرة قدمية
  .)2(املخاطر اليت تتطابق بطبيعتها مع القاعدة األخالقية

فقد كان من نتيجة الثورة الصناعية اليت شهدها العامل يف أواخر القرن التاسع عشـر  
وأوائل القرن العشرين وما صاحب ذلك من إنتشار إستعمال اآلالت امليكانيكية سـواء يف  

تهداف األفراد للمخاطر، وملا كان الفرد اليعـيش  وسائل النقل أو يف الصناعات أن زاد إس
تصيب اتمـع   –جبانب إصابتها لألفراد  –مبعزل عن اتمع وكانت بعض هذه املخاطر 

كنتيجة لإلنتاج الكبري أو املشروع الضخم، فقد نظر إىل الضرر باعتباره ظاهرة تنقص مـن  
  .اية املضرور يف كل األحوالالتنظيم اإلجتماعي، وبالتايل ينبغي إزالة هذا الضرر ومح

إن جرب هذا الضرر ينبغي الوصول إليه مباشرة دون أن يثنينا عنه البحـث يف خطـأ   
  .املخطئ

قد تصلح يف العالقات بني آحاد األفراد مثـل الضـرر   إن املسؤولية املبنية على اخلطأ 
ف أو اإليذاء يف الناجم عن اإلعتداء املباشر من فرد على فرد، بالضرب أو بالسب، أو اإلتال

  .رجع إليهتالسمعة والشعور مثلما كان الشأن يف اتمع الروماين الذي 
ولكن مل تعد تصلح بالنسبة إىل النشاط الضار الناجم عن اإلختراعات احلديثة واآلالت 

إن كل من يزاول نشاطا خطـرا  . امليكانيكية اليت قد تعرض حياة اآلالف من املواطنني خلطر
وملا كا من املفـروض أن الشـخص   . تبعته ويعوض ما ينجم عنه من ضرر جيب أن يتحمل

يستفيد من النشاط الذي يقوم به يف اتمع، فإنه جيب أن يسأل عن تعويض األضـــرار  

  . 89مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(                                                        
  . 188مرجع سابق ، ص :  )حممود السيد عبداملعطي ( خيال ـ  )2(
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اليت يسببها هذا النشاط، هذه قاعدة من قواعد العدالة اإلجتماعية اليت يسـعى اتمــع   
يف اتمع حقه يف احلصول على تعويض الضـرر   احلديث إىل حتقيقها، فهو يكفل لكل فرد

  .)1(الذي أصابه
إن لنظرية املخاطر هذه صورتان، إحدامها عامة مطلقة وتسمى بنظرية حتمل املخـاطر  
املستحدثة، ومبوجبها يكون الشخص مسؤوال عن النتائج الضارة اليت تترتب عن أي نشاط 

م بالغنم وحبسبها يسأل الشـخص عـن   ى الغرميؤديه دون تقييد، والثانية خاصة مقيدة تس
النتائج الضارة لنشاطه فقط يف األحوال اليت يزيد فيها املخاطر العادية املالزمـة للحيـاة يف   
اتمع بإقامة مشروع مستغل يربح منه، حبيث يكون حتمله تبعة هذه املخاطر غري العادية يف 

لسيارة من إستعماهلا واسـتغالهلا  مقابل ما يرحبه، فمقابل الفائدة اليت حيصل عليها حارس ا
يتحمل ما قد ينجم عنها من أضرار، ذلك عمال بقاعدة العدالة اليت تقضي بأن لكل أمـرئ  

  . )A Chacun Selon Son Fait ")2" مثرة عمله 
  :ويؤسس أنصار نظرية حتمل التبعة حججهم على 

املـادة  خطأ احلارس اليكفي لإلعفاء من املسؤولية اليت تقررهـا  إثبات عدم  ـ 1
مدين جزائري، وإمنا توجد هناك حاالت يسأل فيها احلارس ) 138(مدين فرنسي ) 1384/1(

 .رغم ثبوت عدم خطئه

مسؤولية احلارس حىت مع فقد حيازة الشئ، فاخلطأ غري متصور منه يف هذه  ـ 2
  .احلالة

ويرى بعض الفقهاء إستجابة هذه النظرية لرغبة مشرع القانون املدين الفرنسي، جبانب 
مدين فرنسي، مامينع ) 1384/1(األشياء حيث اليوجد يف نص املادة ) واقع(ع منطق مجتاوا 

من تطبيقها، ومن األحسن القول مبسؤولية الشخص عما أحدثه الشئ من ضرر ألنه جيـين  
                                                        

  .ومابعدها   423، ص ، مرجع سابق ... الضرر :  )حممد نصر (   رفاعيـ  )1(
يذكر إمكانية إطالق ) الدسوقي ( ولإلشارة فإن األستاذ .   89مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )2(

على نظرية املخاطر باملقابلة بنظرية اخلطأ، على أساس أا تكتفي مبجرد حدوث " نظرية الضرر " إصطالح 
  . الضرر لترتيب املسؤولية واحلكم بالتعويض

  ... ) .اإلعفاء ( من مؤلفه  89من صفحة  169أنظر ذلك يف هامش رقم        
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منه فائدة ورحبا، بدال من القول مبسؤوليته إلفتراض اخلطأ يف جانبه دون السماح له بإثبات 
ضافة إىل أا نظرية إجتماعية تنسجم ومقتضيات اتمع وظروفه احلاليـة،  عكس ذلك، باإل

  .)1(وإمكانية تفسريها ملسؤولية عدمي التمييز
ويالحظ أن األستاذ سافانييه، وهو من أنصار نظرية حتمل التبعة جيعل منها مبدأ وقائيا 

ويض الضرر، ولكن يف ملا يقول بأنه كقاعدة عامة جيب احلكم على املخطئ بتع) إحتياطيا ( 
ىل هذه النظرية فقط بصفة إحتياطية ألـا وسـيلة   إاحلاالت اليت اليثبت فيها اخلطأ، يلجأ 

  .)2(معاونة وإنقاذ، وألن العدالة تتطلب التعويض للمضرور
  

  الفرع الثاني
  نظریــــــة الضمــــــان

لتزام بالتعويض على مركزا اإل 1947يف رسالته سنة بىن األستاذ ستارك نظريته اجلديدة 
أساس فكرة الضمان، حبيث أن مشكلة املسوؤلية املدنية بصفة عامة جيب أن تواجـه مـن   
جانب املضرور مثلما تواجه من جانب املسؤول، ألنه من اخلطأ قصر البحـث يف أسـاس   

  .املسؤولية على فكريت اخلطأ واملخاطر، فذلك غري سليم ملشكة أساس املسؤولية
ملاذا جيب تعـويض  :  لودارت حول أساس املسؤولية تركزت حليت فكل املناقشات ا

الضرر الواقع للغري ؟ حبيث أا حبثت عن اإلجابة من جانب املسؤول فقط، وعلـى ذلـك   
  .)3(كانت اإلجابة على هذا السؤال خاطئة، ألا مل تضع يف حساباا وجهة نظر املضرور

مثل نظرية اخلطأ  نظرية املخاطر مثلها ويف عرض األستاذ ستارك لنظريته، إنطلق من أن
، فهي تبحث يف أسباب اإللتزام بالتعويض من جهة املسؤول مسقطة مـن  ذات صبغة ذاتية

الوايف، مرجع سابق، ص :  )سليمان ( مرقس وكذلك .  90مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(                                                        
  . 189مرجع سابق ، ص :  )حممود السيد عبداملعطي ( خيال . 1140

الوايف، مرجع سابـــق، :  )سليمان ( مرقس وكذلك .  90ابق ، ص مرجع س:  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )2(
  . 189مرجع سابق ، ص :  )حممود السيد عبداملعطي ( خيال . 1140ص 

  . 196مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )3(
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من األضرار مبالـه أو   –بسبب الضرر  –، فاملضرور يعاين رزاوية املضرو إعتبارها النظر من
  .حبقوقه، له احلق يف ضمان السالمة، حاله يف ذلك حال أي شخص

، هذا اجلـزاء هـو   ءكل إعتداء على هذا احلق مهما كان يستوجب ويربر اجلزا وإن
التعويض ، فلكل شخص حق يف احلياة ويف السالمة اجلسمية، أو بتعبري آخر لـه احلـق يف   
  السالمة املادية واملعنوية، فإذا كانت هذه احلقوق غري معروفة وراسخة بالقانون، فإنه الميكن 

  .)1(ر لعناصر احلياة اإلجتماعية ذااإنكار وجودها دون إنكا
ولإلشارة فإن هناك من سبق الفقيه ستارك إىل هذه النظرية، حيث كان سـانكتليت  

  .)2(أول من نادى بقيام املسؤولية على فكرة الضمان وأخذ ا أيضا األستاذ موريس بيكار
رها الوظيفـة  ويرى األستاذ ستارك أن املسؤولية عن األضرار اجلسمانية واملادية تفس

األوىل للمسؤولية وهي الضمان، ألن إحلاق هذه األضرار بالغري يشكل إنتـهاكا للحـق يف   
السالمة الذي يكفله القانون لكل فرد يف اتمع، ومن مث فإن مسبب الضرر يكون ملزمـا  
بالتعويض بقوة القانون دومنا إلزام بالبحث يف مسلك املسؤول عن اخلطأ فيماعدا حالة القوة 
القاهرة، فاملسؤولية إذن عند ستارك تقوم على الضمان وليس على اخلطأ أو حتمل التبعـة،  

إذ يكون منظور األخرية إىل التعويض : وهكذا يبدو الفارق كبريا بني الضمان وحتمل التبعة 
الفائدة احملققة من النشاط، بينما يتركز منظور الضمان على التعويض علـى   لعلى أنه مقاب

وعلى ذلك، ومبوجب هذا األسـاس ويف ظلـه تتحقـق    . قوق املضرورالل حبفكرة اإلخ
املسؤولية ويلزم الضمان ومن مث اإللتزام بالتعويض يف إطار املسؤولية عن حوادث السيارات 

  .قد أحدث الضرر) السيارة ( رد أن يكون الشئ 
لمسؤولية هذا ولقد ذهب بعض الفقه من السابقني إىل القول بفكرة الضمان كأساس ل

مقصرا فكرته على حالة وجود عيب يف الشئ، حيث قرروا أن القضاء أنشأ بذلك التزامـا  
بضمان األضرار اليت ميكن أن يسببها الشئ للغري، الميكن التخلص منـه  على عاتق احلارس 

                                                        
  .ومابعدها  196مرجع سابق ، ص :  )حممود السيد عبداملعطي ( خيال ـ  )1(
، دون إشارة إىل مؤسسة الطبع، 1989النظرية العامة لإللتزام بضمان سالمة األشخاص ، : )  حممود( التليت ـ  )2(

  .ومابعدها  354ص 
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بإثبات إنعدام اخلطأ، كما يضيف أن اإللتزام بالضمان ليس له نفس قيمة املسـؤولية علـى   
ألا هي األساس، أما اإللتزام بالضمان فهو يقتصر علـى جمـرد املسـاعدة     أساس اخلطأ

  .واملعاونة
وأخريا يذهب األستاذ ستارك إىل أن هذه النظرية تقتصر علـى تعـويض األضـرار    
اجلسمانية واملادية مبقابلتها باألضرار األدبية اليت جيب أن يكون اخلطـأ ثابتـا لتعويضـها،    

  ألن فرنسي يف املطالبة بالتعويض عن الضرر األديب، ) 1384/1(دة والجيب أن يستند إىل املا
  .)1(هذا الضرر الميكن أن حيدث بفعل الشئ 

ومع أن بعض الفقه إعتنق نظرية الضمان إال أن البعض اآلخر وجه إليها عدة إنتقادات 
أن نظرية الضمان ليس هلا مقابل يف القـانون الوضـعي، حبيـث    ) عند دينيس ( من أمهها 

مدين فرنسي املقابلـة  ) 1384/1(اليوجد متييز بني الضرر املادي والضرر األديب، وأن املادة 
مدين جزائري تطبق مع كل األضرار املادية واألدبية، وهي تؤدي إىل إفـراغ  ) 138(للمادة 

من مضموا حني تعتربه هو من يقع عليـه إلتـزام بعـدم    ) حارس الشئ ( فكرة احلارس 
ملاذا هذا الشخص بالذات هو الـذي  : وهي باإلضافة مل جتب على السؤال  اإلضرار بالغري،

جيب عليه التعويض، إذا كان املتفق عليه منذ أكثر من قرن من الزمان وجـوب تعـويض   
  .املضرور ؟

القول بأا تقترب من نظريـة حتمـل   : وخالصة اإلنتقادات املوجهة لنظرية الضمان 
  . ت املوجهة هلذه األخرية صحيحة عند توجيهها لألوىلالتبعة، وميكن أن تكون اإلنتقادا

كما قيل كذلك بأنه من الواضح أن فكرة الضمان اليت يقول ا سـتارك كأسـاس   
للمسؤولية املدنية ليست جديدة يف جمال املسؤولية املدنية إمنا هي ترديد ألفكار نظرية حتمل 

علق الضمان والكذلك املسؤولية على أية التبعة، بل إا تعد أكثر تطبيقا هلا، تصلبا حيث الي
  .)2(شروط، وإمنا يكفي يف كل منهما جمرد حدوث الضرر من الشئ

                                                        
  .  199مرجع سابق ، ص :  )حممود السيد عبداملعطي ( خيال ـ  )1(

  . 355مرجع سابق، ص :  ) حممود ( التليت : وانظر أيضا          
  . 468ابق ، ص مرجع س:  )حممد نصر (   رفاعيـ  )2(
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  الفرع الثالث

  نظریة اإللتزام بالسالمة الواقع على الحارس

إختذ األستاذ روديري من فكرة اإللتزام بضمان السالمة املستنبط من عقد النقل املترتب 
حيث يـرى أن املـادة   ) السيارة ( ربير مسؤولية حارس الشئ على عاتق الناقل، وسيلة لت

مدين فرنسي، تفرض على حارس السيارة إلتزاما باحلراسة مضمونه ضمان سالمة ) 1384/1(
حتقيـق   هالغري، ذلك  على غرار أن القضاء قد ألقى على عاتق الناقل التزاما عقديا مضمون

  .سليما ومعاىفنتيجة حمددة هي توصيل الراكب إىل جهة الوصول 
فإذا ما حلق بالراكب أي ضرر أثناء عملية النقل فإنه اليكون حمتاجا إىل إثبات خطأ أو 

يتحقق ) كالسيارة مثال ( تقصري أو إمهال الناقل، واحلال يكون كذلك بالنسبة حلارس الشئ 
 اإلخالل به مبجرد إحداث السيارة ضررا بالغري واليستطيع احلارس التخلص من مسـؤوليته 
إال إذا أثبت أن ما حدث كان نتيجة لقوة قاهرة  أو حادث فجائي، ويربر األستاذ روديـري  

  .)1(اإللتزام بالسالمة بالرغبة يف منع اإلضرار اليت تصيب الغري بسبب إستعمال اآلالت
وتعترب هذه النظرية حسب الرأي الراجح يف الفقه من حيث اجلوهر تطبيقـا لفكـرة   

  .)2(ية الناقل هو الضمانالضمان ألن أساس مسؤول
  

  الفرع الرابع
  نظریة سلطة الحارس على الشئ

كما يرى األسـتاذ   –مدين فرنسي ) 1384/1(ن أساس املسؤولية اليت تقيمها املادة إ
يوجد يف سلطة األمر والرقابة والتوجيه اليت ميارسها احلارس علـى الشـئ حمـل     –روبييه 

  .بها األشياء املوجودة حتت سلطتهاحلراسة، فهو يسأل عن األضرار اليت تسب

                                                        
  . 94مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(
  . 353مرجع سابق ، ص :  )  حممود ( التليت ـ  )2(



  نظام المسؤولیة المدنیة یبرر التأمین منھا: الفصل األول 
  

 78

يقوم فكر هذه النظرية على اإلزدواج بني فكرة اخلطأ والضرر مبفهوم جديد يصلح من 
أنه بينما تأخـذ فكـرة السـلطة     ثزاوية تظر القائل ا ألن يكون أساسا للمسؤولية، حي

ـ   اين إذ كأساس تطبيقا موضوعيا إال أا التغفل يف نفس الوقت اجلانب الشخصـي واإلنس
تتضمن زاوية نظر ملسلك ونشاط احلارس املسؤول و ليست نتيجة عمياء ملركز إقتصادي أو 
قانوين جمرد، فهي جبانب إقتراا من فكرة الضررأو حتمل التبعة من خالل حتقق مسؤولية من 

أي السلطة على ( له السلطة و السيطرة الفعلية على الشيء نتيجة لألضرارالنامجة عنه، فإا 
تكون أساسا للمسؤلية إذا ما أسيء إستخدامها أو أمكن إفتراض سوء اإلستخدام، ) الشئ 

ظاهريـا   اوهذا هو عني مفهوم فكرة اخلطأ عند أصحاا الذين يرون أن الشيء ليس إال أمر
وتنتهي بذلك . حيجب خلفه يف كل األحيان فعل الشخص الذي يكون دائما أيضا مسؤوال

سؤولية عن حوادث السيارات سواء إىل فكرة اخلطأ أو إىل فكـرة  هذه النظرية كأساس للم
  .)1(الضرر

مل حففكرة السلطة قريبة من فكرة الضرر أو فكرة حتمل التبعة، إذ من جهة، الذي يت
:      خطر الشيء هو من له السلطة والسيطرة عليه، ومن جهة أخرى فإن كال مـن فكـريت   

عبارة عن إصطالحني خمتلفني للعالقـة  " د من الشيءوالربح املستفا -السلطة على الشيء " 
بني الشخص والشيء تبدو األوىل من إجتاهها األديب واملعنوي لتحديد املسيطر واملسؤول عن 

  .الشيء، وتتجلى الثانية من إجتاهها املادي واإلقتصادي لتحديد املستفيد من الشيء 
  

  الفرع الخامس               
  وجب القانون المسؤولیة بم        

مدين ) 1384/1(إن أول حكم إستعملت فيه حمكمة النقض الفرنسية، وهي تطبق املادة 
بدال من قرينة اخلطأ هو حكم الدوائر اتمعة الصـادر يف " قرينة مسؤولية " فرنسي تعبري 

املسؤولية اليت تقـع  " ، مث مل تلبث أن عادت تردد يف بعض أحكامها تعبري1930فيفري  13
حيت أن بعض الفقهاء جارى إصطالح حمكمة النقض هـذا   ". احلارس مبقتضي القانون  على

  . 94مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي  و.  356مرجع سابق ، ص :  ) حممود ( التليت ـ  )1(                                                        
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 مدين جائري، جتعل احلارس مسـؤوال ) 138(مدين فرنسي، املادة ) 1384/1(مقرر أن املادة 
  .     مبوجب القانون

مسـؤولية احلـارس   ( أن هذا التفكري ، )1(يرى األستاذ إبراهيم الدسوقي يف رسالته
ال حيدد أساس املسؤولية وإمنا يبني مصدرها فقط وهذا املصـدر  ) مبوجب القانون مسؤولية 

هو القانون، واملطلوب هو معرفة ملاذا يرتب القانون املسؤولية يف هذه احلاالت وعلـى أي  
أاساس يقيمها، هل على أساس اخلطأ أم على أساس أخر وماهو؟ ويقرر األستاذ يف النهايـة  

  .مدين فرنسي) 1384/1(للمسؤولية الشيئية املقررة يف املادة  اح أساسأن هذه النظرية ال تصل
النظرية العامة لإللتزام بضـمان سـالمة   : " بينما يقدر األستاذ حممود التليت يف مؤلفه 

، أن القائل بنظرية املسؤولية عن األشياء هذه املنصوص عليها باملادة " 357األشخاص، ص 
جهود الفقه الفرنسي وعلى رأسه احملكمة مبلقانون قد إنبهر اأن مدين فرنسي، هو ) 1384/1(

صورا أن عبارة املسؤولية مبقتضى القانون ميكن أن تؤدي إىل إعتبار القانون أساسـا  تالعليا م
أســـاس  " وهو القانون ومعـىن  " مصدر املسؤولية " للمسؤولية، غافال عن الفرق بني 

ل القضاء إمنا هي أحكام املسؤولية ال البحث وهو شيء خمتلف، وأن طبيعة عم" املسؤولية 
  .يف أساسها 

إن خالصة النقد املوجه للنظريات املوضوعية السابق عرضها هي أن هذه النظريـات  
معيبة من حيث السياسة التشريعية، ألا تؤدي إىل تأسيس املسؤولية واحلكم بالتعويض دون 

املرء فتورا عن كل نشاط، فضال عن  أي إهتمام بالبحث يف اخلطأ، الشيء الذي خيلق لدى
ألن هذه النظريات تقـيم املسـؤولية    )2(تثبيط مهته وإمهال مصلحته تفاديا لوقوع خطأ منه

إن فكرة املخاطر املسحدثة، وهي أساس النظرية . )3(على جمرد وقوع الضرر وعالقة السببية
ألدوات احلديثة يف خدمة املوضوعية ليست فكرة فردية، إمنا هي فكرة مجاعية، إن إستعمال ا
فليس صحيحا ويف كل . النشاط اإلنساين هو فعل مجاعي إجتماعي، فنشاط اتمع بإكمله

األحوال أن إستخدام الشخص لشيء معيب هو الذي ينشيء اخلطر اخلاص، بل هو التقـدم  
  . 97مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(                                                        

  .  358مرجع سابق ، ص :  )  حممود (  التليتـ  )2(
  . 99مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )3(
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هو الذي يزيد خماطر احلياة وجبسمها، يف نفس الوقـت   هاحلضاري الفيت والعلمي يف جمموع
  .الذي يؤدي إىل رفاهية األفراد مجيعا

ففي تسيري السيارة، ال ينشيء الشخص خماطر خاصة، وإمنا فقـط جيعـل املخـاطر    
أي أنه من . اجلماعية خماطر حمسوسة، وكما يستفيد السائق من تسيريها يستفيد اتمع أيضا

  .)1(الضروري إذن أن يقع على اتمع بإكمله ماقد يتسبب عن ذلك من أضرار
 ضوخيلص أنصار نظرية اخلطأ يف نقدهم للنظريات املوضوعية إىل القول بوجود تنـاق 

بني اإلهتمام اإلجتماعي حبماية املضرور، والتفكري اإلجتماعي للمخاطر املستحدثة، وبـني  
تصـلح أساسـا   املخـاطر أو الضـرر ال  نظرية ك فلديهم أن ولذل. فكرة فردية املسؤولية

طالع على بقية اإلنتقادات هذه، يراجع مؤلف األستاذ إبـراهيم  وللمزيد من اإل. للمسؤولية
  .وبعدها 100ص، الدسوقي اإلعفاء 

  
  الثالث المطلب

  األساس المزدوج لمسؤولیة حارس السیارة
  

  نظریة طانك  :أوال
إقترح األستاذ طانك أساسا آخر ملسؤولية حارس األشياء غري احلية، بعد اإلنتقـادات  

  .ونظرية املخاطر كأساس ملسؤولية احلارس ةة اخلطأ يف احلراساليت قوبلت ا نظري
ن يف خطـأ احلـارس   من يف اخلطأ وحده، بل مزدوج يكمهذا األساس املقترح اليك

دين فرنسي فها هو األسـتاذ طانـك   م) 1384/1( وضمان عيب الشيء وفقا ملا تقرره املادة
يف جانب احلارس وعلى إلتزام يقـع  إن املسؤولية عن األشياء تقوم على قرينة اخلطأ  :يقول 

فهو يرى أنه يف القول بأن القوة القاهرة أو احلادث الفجائي أو . عليه بضمان عيوب الشيء
عن السبب األجنيب الذي ال ينسب إىل احلارس، ال ميكن أن يكون إال يف الظروف اخلارجية 

بإثبـات أنـه مل    ،معناه أن احلارس يضمن عيوب الشيء، كما أن احلارس ال يعفى الشيء
                                                        

  . 100مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(
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يرتكب خطأ ألنه ملزم بالضمان، ويذهب نفس املذهب األستاذ كاربونيية ملا يعترب مسؤولية 
على قرينة خطأ قابلة إلثبات العكس  تقوم ،فرنسي مدين) 1384/1(احلارس اليت تقيمها املادة 

خملصـا  فإذا ظل بعض الفقـه  . )1(بأدلة حمددة، وإلتزام بضمان عيوب الشيء بالنسبة للغري
لنظرية اخلطأ فإنه حاول املزاوجة بينه وبني مفهوم الضرر تارة واإلستعاضة تارة أخرى بفكرة 
الضمان عن فكريت اخلطأ وحتمل التبعة، دون إنكار أن اخلطأ يبقى له دائما دور يف املسؤولية 
املدنية من خالل معىن جديد يسمح بالتزاوج مع فكرة الضمان وهو فكرة اخلطـأ الـذي   

  .لب عقوبة خاصة، الشيء الذي ينعكس على التعويض املدين من حيث اإللتزام بهيتط
  نظریة ستارك :ثانیا

عرضت فيما سبق ملفهوم الضمان لدى ستارك كأساس للمسؤولية، فكيف يزاوج يف 
هذا املقام بني مفهوم الضمان يف تفسري املسؤولية عن األضرار املادية واجلسـمانية، وبـني   

الذي نادي به لفكرة اخلطأ من خالل الوظيفة الثانية للمسؤولية عنده وهـي   املفهوم اجلديد
الوظيفة الرادعة وتوقيع العقوبة اخلاصة، وهو ما من شأنه اإلبقاء واحملافظـة علـى جمـال    
للمسؤولية الشخصية املبنية على اخلطأ جنبا إىل جنب مع املسؤولية املوضوعية اليت تبىن على 

  .)2(الضمان
تفسـري   ،" فكرة الضمان والعقوبة اخلاصـة "  األستاذ ستارك لنظريته هذه ويف تطبيق

يفـة  وخطأ املسؤول، يقول إنـه بالنسـبة لوظ   ،نيةاللمسؤولية عن األضرار املادية واجلسم
ضرار املادية هي اليت تفسر املسؤولية عن األ) الوظيفة (  ، فإاالضمان الذي تؤديه املسؤولية

ت فكرة اخلطأ عن حتقيق احلماية القانونية للمضرورين يف احلوادث بعد أن عجز، واجلسمانية
وملا كانت نظريات حتمل التبعة بكل صورها قـد  . ثبات خطأ املسؤول إاليت يصعب فيها 

 فشلت هي األخرى يف تفسري أساس املسؤولية فإن الفقه قد رجع إىل فكرة اخلطأ يف لبـاس 
، ولكنه أصبح تفسريا الحقـا  تأسيس املسؤوليةقاضي أو املشرع ل، فهو يعد معيارا للجديد

  .للمسؤولية القائمة على أساس آخر فلم يعد دليال يسبق ويوضح بل صار خادما تابعا وان 
                                                        

  .103مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(
  .358مرجع سابق ، ص :  )حممود ( التليت ـ      
  .201مرجع سابق ، ص :  )طي حممود السيد عبداملع( خيال ـ      

  .358مرجع سابق ، ص :  )حممود ( التليت ـ  )2(
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ضرار اليت تقع على الغري تعد مساسا حبقه يف السالمة والذي مث يوضح ستارك بأن األ
، وسالمة املال من كـل ضـرر   ة احلياةحيميه القانون ويكفله لكل فرد يف اتمع هو سالم

وذلك من خالل ضمان تعويض الفرد عن أي انتهاك لذلك احلق يف السالمة حيث يلتـزم  
مسبب الضرر بقوة القانون بتعويض املضرور من غري داع إىل البحث يف مسلك املسؤول من 

ة، يف حالة القوة القـاهر  حيث خطأه أو مشروعيته لدرجة أنه ال يستطيع نفي مسؤوليته إال
فلـيس العـربة إذن   . ألن املسؤولية تقوم على الضمان وليس على اخلطأ أو حتمل التبعيـة 

بل مبشروعية الضرر أو عدم مشـروعيته،مع الفـارق    ،مبشروعية النشاط أو عدم مشروعيته
  .)1(ني مشروعية النشاط ومشروعية الضررب الكبري

فماذا يقول عن . ة أوىل هلاهذا بالنسبة لنظريته يف الضمان كأساس للمسؤولية أو وظيف
اخلطأ بإعتباره وظيفة ثانية تؤسس عليها املسؤولية وتقوم ا اال وهي العقوبة اخلاصة وهذه 
تربز من خالل الوظيفة املانعة أو الوقائية للقانون وهذه الوظيفة هي اليت ال جيب أن خيتص ا 

قيق املوازنة احلسابية فقط ما بني كما الجيوز أن يقتصر القانون املدين على حت. القانون وحده
الذمم، حيث ال يكفي التعويض وحده ملنع األخطاء بسبب إتفاقات اإلعفاء من املسؤولية أو 

  .بسبب ثروته أو قوته اإلقتصادية
  نظریة أسمان :ثالثا

يذهب األستاذ أمسان بشأن فكرة األساس املزدوج للمسؤولية عن األشياء إىل أن الذي 
نقض فيما خيص هذه املسؤولية وكذلك طبيعة القرينة اليت تفرضها هو أـا  قررته حمكمة ال

مزيج من قرينة اخلطأ واملسؤولية بدون خطأ، فليس صحيحا إعتبارها إعتنافا كامال لنظريـة  
املخاطر املستحدثة، كما أن األدعاء بأن هذه النظرية مل تؤثر يف القضاء غري صحيح أيضـا،  

حيت ولو كان بالنسبة  ،بقى عندما يرجع الضرر إىل عيب يف الشيءففي تقرير أن املسؤولية ت
 - ولكنه هـام  -ن احملكمة تكون يف جمال حمدود إللحارس غري متوقع، وغري ممكن الدفع، ف

قد إعتنقت نظرية املخاطر، وكذلك بالنسبة لتطلبها معرفة ظروف وأسباب احلادث، هلـدم  
دث جمهوال، يؤدي إىل القول بوجود مسؤولية بال حلد أا تبقى إذا كان سبب احلا ،القرينة

  .خطأ يف بعض احلاالت
                                                        

  .359مرجع سابق ، ص :  ) حممود ( التليت ـ  )1(
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وبالتايل وجوب البحـث يف حالـة    ،ولكن يف تقرير عدم وجود مسؤوليات جمتمعة
 اإلجيارة واإليعارة من ميلك وقت احلادث سلطة األمر على الشيء، فإن احملكمة تعترب املـادة 

كما يفسر إمسان إعفاء . ة اخلطر ترتبط بالربحفرنسي كقرينة خطأ ألن نظري دينم) 1384/1(
كذلك فـإن يف تقريـر أن   عدام اخلطأ يف جانبه، ونرس بإثبات الدور السليب للشيء، بإااحل

يقـرر أن إسـتبعاد    اوأخـري  .جنيب أخذ بنظرية اخلطأإثبات السبب األبتسقط إال القرينة ال
هذه هي  )1(ؤدي إىل نفس النتيجةاملسؤولية أو على األقل تقسيمها يف حالة خطأ املضرور ي

وهي نظريات  ،ذن بعض أراء أو نظريات فقه األساس املزدوج للمسؤولية املدنية عن األشياءإ
الذين  ءالختلو من املنطق واإلبتكار، إضافة إىل ما يؤخذ عليها من قصور، فاملالحظ أن الفقها

يف األصل هم مـن أنصـار    إعتنقوا األساس املزدوج للمسؤولية عن األشياء أو قالو بذلك
وجدوا أن نظريتهم هذه تتعارض مع ما ذهب إليه  غري أنه ملا ،النظرية الشخصية يف املسؤولية

القضاء من أحكام خاصة باملسؤولية املدنية عن األشياء والسيما عدم جواز إثبات احلـارس  
أحكام القضاء  إنعدام خطأه من أجل إعفاءه من املسؤولية، إضطروا إىل مالءمة نظريتهم مع

بتقرير أنه يف بعض احلاالت فقط والسيما عند وجود عيب يف الشئ، تكـون مسـؤولية   
إال أن هذا الربط لقواعد . )2(احلارس مسؤولية موضوعية ال شخصية، إعماال ملفهوم اخلطر

املسؤولية عن األشياء بوجود عيب يف الشئ قد عفا عليه الزمن، حيث أصبح مناط تطبيـق  
مدين فرنسي، هو جمرد فعل الشئ، مما جيعل الغلبة لألسـاس  ) 1384/1(املادة  القضاء لنص

  .)3(املوضوعي للمسؤولية عن األشياء
  .أخريا ميكن القول أن القضاء مل يتقيد بأي قيد وضعه أنصار هذه النظرية 

  
  الرابع المطلب

  الصحیح للمسؤولیة المدنیة األساس 

املسؤولية عن فعل األشياء غري احلية ومسؤولية مالك السفينة يف القانون البحري اجلزائري، :  حممد زهدور . دـ  )1(                                                        
  .120، ص 1990ة األوىل، دار احلداثة ، بريوت، لبنان، الطبع

  .وما بعدها  104مرجع سابق ، ص : ) إبراهيم( الدسوقي : وانظر       
  .106مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )2(
  .362مرجع سابق ، ص :  )  حممود ( التليت ـ  )3(



  نظام المسؤولیة المدنیة یبرر التأمین منھا: الفصل األول 
  

 84

  عن حوادث السیارات

ولية املدنية عن حوادث السيارات جيب أوال معرفة ما املقصود مـن ملعرفة أساس املسؤ
  .؟" املسؤولية عن حوادث السيارات " 

  :واجلواب على ذلك كما يلي 
يطلق الفقه والقضاء تعبري املسؤولية عن حوادث السيارات على احلاالت اليت ينتج فيها 

اليت  تيجة تدخل السيارةأصاب املضرور ن الضرر عن حادث سيارة، أي يكون الضرر الذي
  .تتميز بأا هي وسيلة الضرر يف هذه املسؤولية 

فإذا كان أي شخص بإمكانه إحداث الضرر بالسكني أو العصـا فيمكنـه إحداثـه    
بالسيارة، وهنا ميكن إعتبار هذه األخرية جمرد أداة بيد هذا الشخص، ومن مث يكون مسؤوال 

آلة بيـد   إذا ما كان املقصود بالسيارة جمرد هذا). عن فعله الشخصي ( مسؤولية شخصية 
  .اإلنسان

يف حالة وجود السيارة كوسيلة إحـــداث   -أما إذا كان املقصود من املسؤولية 
شـخص  لهو نوع آخر من املسؤولية، متميز عن املسؤولية الشخصية يسأل فيها ا -الضرر 

ذا ما سأتناوله من خالل مـا  عن األضرار اليت حتدثها السيارة من غري إعتبار ملسلكه، فإن ه
  :يضا أيأيت 

  أنصار المسؤولیة الشخصیة

يقول هؤالء أن املسؤولية تتحقق حىت ولو مل يكن فعل الشخص املتسـبب خاطئـا،   
وحيث أم اليشترطون اخلطأ كأساس للمسؤولية فمجرد الفعل كاف، فهـم يتصـورون   

لفعل الشخصـي، فلـديهم   إمكان وجود مسؤولية عن فعل السيارة مستقلة ومنفصلة عن ا
جبانب املسؤولية عن الفعل الشخصي توجد املسؤولية عن فعل السيارة، وهي مستقلة عـن  

وهنا يكون أساس املسؤولية بالضـرورة لـيس مسـلك    . األوىل وال تعترب جمرد تطبيق هلا 
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الشخص بل قد يكون األساس هو جمرد فعل السيارة، جمرد تسببها يف إحداث الضرر بصرف 
  .)1(عن قائدها او حارسها النظر

خالصة القول يف هذا املقام أن دراسة أحكام اقضاء يف فرنسا تؤدي إىل أن جمرد فعل 
مدين فرنسي تلزم حـارس  ) 1384/1(لقيام مسؤولية احلارس، فاملادة  االسيارة يكفي أساس

املسؤولية السيارة يف حالة ما إذا كان سبب الضرر هو فعل السيارة، بل إا تقرر صراحة أن 
عن األشياء تتوقف على جمرد حدوث الضرر من الشئ كما أا تعفي من املسؤولية إذا كان 
املتسبب يف فعل السيارة والذي أدى إىل تدخلها يف احلادث هو فعـل املضـرور أو القـوة    
القاهرة، فيكفي لإلعفاء جمرد الفعل دون إشتراط صفة اخلطأ، ألن املسؤولية تقوم أيضا على 

  .ل والتشترط اخلطأ الفع
والنتيجة أن املسؤولية عن حوادث السيارات تقوم على فعل السيارة وتتحقق مبجـرد  
إشتراك السيارة يف احلادث، إذ أن أساس املسؤولية هو فعل السيارة ذاته الـذي تسـبب يف   

ىل أن جمرد فعل السيارة وتدخلها إاحلادث الضار أو يف إحداث الضرر، ولكن جيب اإلشارة 
احلادث ال يكفي ملساءلة حارسها، فهذا التدخل قد ينسب إىل احلارس وقد الينسـب،   يف

وإذا كان من العدل مساءلته يف احلالة األوىل، فليس من العدل كذلك مسـاءلته يف احلالـة   
  .)2(الثانية

ويستشهد األستاذ إبراهيم الدسوقي دعما لرايه هذا حول أسـاس املسـؤولية عـن    
لألستاذ  222، هامش رقم 116، ص "اإلعفاء " ليه يف مؤلفه إأشار  حوادث السيارات برأي

فرنسي تنظم مسؤولية احلارس لـيس  ) 1384/1(ذا األخري يرى أن املادة أن ه Peytelبيتل 
أن : "  Rassaبسبب اخلطر وليس بسبب اخلطأ وإمنا بسبب احلراسة، بينما يرى الفقيه راسا 

من خلق القضاء، فهو الذي إبتكرها وطورها حبسب املسؤولية عن فعل الشئ غري احلي هي 
وينبغي ... الظروف، ووفقا لتطور األحداث، وقد جتنب القضاء أن يوضح أساسها القانوين

،  01/02/1973فرنسي بتاريخ  ، 2وما بعدها ، واحلكم املدين  111مرجع سابق ، ص : )  إبراهيم( الدسوقي ـ  )1(                                                        
:  )حممود جالل ( محزة  وما بعدها، و 95مرجع سابق ، ص :  حممد زهدور، من املرجع، و116هامش ، ص 

  .وما بعدها  204مرجع سابق ، ص 
  .وما بعدها  111مرجع سابق ، ص :  ) إبراهيم( الدسوقي ـ  )2(
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إن هذا هو : " ويقول الدكتور علي علي سليمان  )1("القول بأا مسؤولية من نوع خاص 
عن فعل األشياء وليدة القضاء  الرأي الصحيح وحنن بدورنا نضم صوتنا إليه، ألن املسؤولية

والقانون مل يبني أساسها، وكل ما قيل يعترب حتميال للنصوص مباال تطيـق، والأفضـل أن   
  .تنسب املواليد إىل أصوهلا بدال من أن تنسب إىل متبنيها

أنه مل يتفق على أسـاس واحـد   ) الرابع (  هذا املطلبوحيث أنه يستخلص يف اية 
أو السيارات وقيل بأن أساسها هو احلراسة، لذلك رأيت أن أخـتم  للمسؤولية عن األشياء 

هذا الفصل مببحث خامس أتناول فيه املقصود حبارس السيارة والنتائج املترتبة علـى معيـار   
  .احلراسة كأساس للمسؤولية املدنية عن حوادث السيارات

  
  الخامس بالمطل

  المقصود بحارس السیارة

مدين جزائري، الجند حتديدا ) 138(مدين فرنسي ، ) 1384/1(ىل نص املادة إإذا رجعنا 
من املشرعني للمقصود، وهذا أمر طبيعي إذا وضع يف اإلعتبار أن واضع الـنص الفرنسـي   

مل يكن يقصد وضع حكم خاص، فهذا احلكم قد نتج عن تفسري القضـاء لـه،   ) خاصة(
إستقراء آراء الفقهـاء  البد من  –يف غياب  التحديد التشريعي  –ولتحديد مفهوم احلارس 

علما أن ذلك قـد مـر مبـرحلتني    . واجتهاد القضاء الفرنسيني بصدد حتديد هذا املفهوم 
  :متميزتني على النحو اآليت 

 02املرحلة السابقة على صدور حكم حمكمة النقض الفرنسية بدوائرها اتمعة يف  -
  .1941ديسمرب 

افصل كل مرحلة يف فـرع  و 1941ديسمرب  02املرحلة اليت بدأت بصدور حكم  -
  .مستقل خامتا املطلب بفرع ثالث بشأن نتائج معيار احلراسة

  
  الفرع األول 

  .121مرجع سابق ، ص : ) حممد ( زهدور ـ  )1(                                                        
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  O2/1941/12 مرحلة ما قبل 

حيدد القضاء الفرنسي مدعوما من جانب الفقه، بأن حارس الشئ هو من له سـلطة  
  .ه متعلق ب ييه يستمدها من حق عيين له على هذا الشئ ، أو من حق شخصلقانونية ع

من هذا التحديد يبدو أن هناك عالقة تربط بني الشئ ذاته وبني احلقوق اليت ميلكهـا  
الشخص عليه، فيكون بذلك حارسا للشئ إذا كان له عليه حق ما وغري حارس لـه إذا مل  
يكن عليه أي حق حىت ولو كان حيوزه جمرد حيازة مادية، فهو رغم ذلك اليعـد حارسـا   

أصطلح على تسميته بنظرية احليازة القانونية، وقال به الفقيـه   هذا املذهب عرف مبا. للشئ
مـدين  ) 1385( نص املادة إىلوكان يستند يف تأسيس نظريته هذه  )1(الفرنسي هنري مازو

فرنسي، اخلاصة باملسؤولية عن حراسة احليوان، والقاضية ببقاء مسؤولية حارس احليوان ولو 
ه يف هذا الشأن هو السلطة القانونية للشـخص  وبذلك يرى بأن املعول علي. أفلت أو ضل

على الشئ وليس جمرد احليازة املادية، ألنه حىت مع فقد حارس احليوان حليازته املادية يبقـى  
  .حسب تصريح النص  –اليفقد حراسته  –متمتعا حبراسته 

يترتب على مبدأ احلراسة القانونية هذه نتائج هامة أوهلا أن مالك الشئ هو حارسـه  
تبار أن مناط احلراسة هو السلطة القانونية على الشئ بافتراض أن املالك هـو صـاحب   باع

قد نقل احلراسة إىل شخص آخر مبقتضى تصـرف  ) املالك( السلطة عليه ، إال إذا أثبت أنه 
  .صاحب السلطة القانونية على الشئ قانوين أدى إىل أن يصبح هذا الشخص اآلخر هو

اليعترب حارسا حسب النظرية هذه إلفتقـاده السـلطة    ينتج أيضا من ذلك أن التابع
مبتبوعه مـن الناحيـة    هالقانونية على الشئ من ناحية وخضوعه هو نفسه لعالقة تبعية تربط

) املالـك  ( خرى، واستعماله للشئ اليعدو أن يكون تنفيذا ألمر صادر إليه من متبوعـه  األ
أن يطلب مالك السيارة مـن سـائقه   مثل . ألداء عمل معني يف زمن معني ويف حدود معينة

ىل مكان معني، ففي هذه احلالة يكون املالك نفسه هو احلارس وليس إتوصيل بضاعة معينة 
  .سائقه

  .وما بعدها  16مرجع سابق ، ص ) :  عبدالباقي مصطفى( و زيد أبـ  )1(                                                        
  .وما بعدها  81مرجع سابق ، ص :  )حممد ( زهدور ـ       
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ينتج عن النظرية أيضا أن سرقة الشئ التؤدي إىل فقدان حراسته من مالكه وال تنتقل 
ما فـإن   اق ا حادثحراسته إىل السارق ، فإن إعترب الشئء املسروق سيارة وارتكب السار

وهو أحد أنصار نظرية  -مالكها يسأل عن ذلك احلادث أثناء سرقتها، لكن األستاذ بيسون 
حالـة إرتكـاب    -تدارك هذا اخللل وأعلن يف مثل هذه احلالـة   -احلراسة القانونية هذه 

أن أنه ميكن إعفاء مالك السيارة من املسؤولية مىت ثبـت   -السارق حادثا بسيارة مسروقة  
لذلك ونظرا افاة هذه . )1(احلادث وقع نتيجة خطأ السائق وأال يكون هو قد إرتكب خطأ

لعدالة، حتول القضاء عن نظرية احلراسة القانونية، ألنه اليعقل أن حياسـب  لالنتيجة وغريها 
املسروق منه أو يسأل باعتباره حارسا للشئ يف الوقت الذي يكون فيه معدوم السيطرة عليه 

فعلية، ويف الوقت الذي تنتقل فيه السيطرة إىل السارق، الذي يسـتطيع بـدوره أن    سيطرة
  .ك من نتائجلينقلها إىل غريه مما يترتب على ذ

إنه معيار السلطة الفعلية : وهلذا حتول اإلجتاه إىل معيار آخر غري معيار السلطة القانونية 
  ).املرحلة الثانية ( املباشرة على الشئ 

  
  يالفرع الثان

  حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسیة
  1941/12/O2  )فرانك. قضیة ، د (  

رحلة الثانية ، وقد صدر بشأن قضية الدكتور فرانك، الـيت  ملعترب هذا احلكم بداية اي
فذهب اإلبـن  . سيارته إلبنه مبناسبة ليلة رأس السنة) فرانك . د( تتلخص وقائعها يف تسليم 

سي وتركها هناك أمام ملهى ليلي دخله للهو، يف الصباح إكتشـف سـرقة   بالسيارة إىل نان
السيارة بوجودها مبكان مهجور بعد أن إرتكب ا السارق اهول حادثـا مميتـا ألحـد    

  .األشخاص والذ بالفرار
مـدين  ) 1384/1(طالبت أرملة القتيل الدكتور فرانك بالتعويض على أساس املـادة  

 جزائري، إستنادا إىل أنه كان حارسا للسيارة وقـت إرتكـاب   مدين) 138(فرنسي، املادة 
  .وما بعدها  16مرجع سابق ، ص ) :  عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ  )1(                                                        
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احلادث املميت، فرفضت حمكمة املوضوع الدعوى، وأيدا حمكمة إستئناف نانسي، بتاريخ 
نظرا إىل أن الدكتور فرانك مل يعد حارسا إلستحالة ممارسته سلطته اليت .  1931جويلية  10

  ).الشئ ( بة بعد سرقة السيارة تتضمنها احلراسة من إستعمال وإشراف ورقا
قضـت الـدائرة    1936مارس  03: طعنت أرملة املتويف بالنقض يف احلكم، وبتاريخ 

يظـل  ) فرانـك  ( املدنية حملكمة النقض بإلغاء احلكم املطعون فيه مؤكدة أن مالك السيارة 
، وأحالـت  )نظرية احلراسة القانونية ( حارسا هلا، وأن السرقة التؤدي إىل فقدان احلراسة 

إىل حمكمة إستئناف بيزا نسون للفصـل مـن جديـد يف     –بعد حكم اإللغاء  –الدعوى 
بدورها بأنه الحمل ملطالبة  1937فيفري  25موضوعها، وقضت هذه احملكمة حبكم مؤرخ يف 

مدين فرنسي، يفقد املالـك  ) 1384/1(مالك السيارة بالتعويض ألنه إستنادا إىل نص املادة 
  .الدعوىحراسته ورفضت 

طعنت األرملة مرة أخرى بالنقض يف احلكم مما أدى إىل عرض األمر على مجيع دوائر 
إن فرانك وقد حرم : " حمكمة النقض جمتمعة واليت قررت رفض الطعن وجاء يف هذا احلكم 

هلا، وبالتايل الخيضع لقرينة املسـؤولية    رساامن إستعمال وتوجيه ورقابة سيارته مل يعد ح
مدين فرنسي، وهكذا حتولت حمكمة النقض عن نظرية ) 1384/1(يها يف املادة املنصوص عل

  .احلراسة القانونية 
واعتنقت نظرية احلراسة الفعلية واليت هي يف جوهرها ممارسة سـلطات اإلسـتعمال   
والتوجيه والرقابة بصورة  فعالة على الشئ، وذلك بصرف النظر عمـا إذا كانـت هـذه    

مث  )1(قانوين أم ال، وهذا هو التجسيد املادي لفكرة احلراسة الفعليةاملمارسة ترتكز على حق 
مكمل للمظهر املادي لفكرة احلراسة، فإذا كان احلارس هـو  ) معنوي(أن هناك مظهر أديب 

من يباشر السلطة الفعلية على الشئ بعناصرها الثالثة، فيلزم أن تكون هذه املباشرة صـادرة  
حني وجد هناك من خيلط بني فكرة اإلستقالل لـإلرادة يف  يف . عن إرادة مستقلة لصاحبها

مباشرة سلطات احلارس وبني فكرة املصحلة اليت يسعى إليها ، حبيث إعترب احلراسة الفعليـة  
  .هي ممارسة احلارس لسلطات اإلستعمال والتوجيه حلسابه اخلاص

                                                        
نقض (ة السلطة القانونية ـ ألغت حمكمة النقض الفرنسية أيضا حكما حديثا يف اإلستئناف حاول العودة إىل فكر )1(

  . 2هامش رقم  19مرجع سابق ، ص ) :  عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ، 1966مارس  24مدين 
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ة اإلرادة املستقلة يف رسالته يعتقد أن األخذ بفكر )1(غري أن الدكتور أبا زيد عبدالباقي
ذلك ألنه من املمكن وجود الشئ . يف ممارسة السلطات الفعلية أكثر دقة من فكرة املصلحة

بني يدي شخص يباشر عليه سلطات اإلستعمال والتوجيه والرقابة بإرادته املسـتقلة، ومـع   
ىل حتقيق مصـلحة  إأي اليهدف . ذلك الميارس هذه السلطات حلسابه اخلاص أو الشخصي

املودع لديه، فترك شخص سيارته وديعة لدى صاحب أحد : ية ما، ومثال على ذلك شخص
صالحها يؤدي إىل إنتقال احلراسة إىل املودع لديه، إذ أنه يكون صاحب املرائب لبيعها أو إل

سيارة، فإذا ما وقع حادث أثناء قيام أحد تابعيـه بتجربتـها بعـد    الالسيطرة الفعلية على 
رية السيارات يكون هو املسؤول ال املالك، ولكن لـو أخـذنا   إصالحها فإن صاحب حظ

  .سيارة، وهو ماال ميكن التسليم بهالبفكرة املصلحة العتربنا أن احلراسة مازالت ملالك 
على الشئ املنقول سلطات وضع بالنسبة حلالة أمني النقل إذ أن الناقل ميارس الوكذلك 

ل حتتمه وظيفته، فإذا ما نشأ عـن نقـل   احلارس من توجيه ورقابة ويصدر ذلك عن إستقال
  .الشئ ضرر أثناء ذلك ينبغي أن يسأل أمني النقل بوصفه حارسا ال مالكا للشئ املنقول

وبذلك يتضح لنا عدم دقة فكرة املصلحة الشخصية وأن األخـذ بفكـرة التصـرف    
أللقي الضوء وانتقل من هذا إىل الفرع الثالث املوايل  )2(اإلرادي املستقل أقرب إىل الصواب

  .على نتائج معيار احلراسة
  

  الفرع الثالث
  نتائج معیار الحراسة

املتمثل يف أن يكون الشخص حارسا للشئ كلما إذا أخذ مبعيار فكرة احلراسة الفعلية 
كانت له عليه سلطة فعلية متكنه من ممارسة إستعماله ورقابته وتوجيه على حنو مستقل، أعترب 

والعكـس أن  . إذا إجتمع لديه تلك العناصر والصفة باملعىن املتقـدم رسا هلا اقائد السيارة ح
قائد السيارة اليعد حارسا هلا إذا مل يعد له عليها سوى املظهر املادي للحراسة الفعلية مـن  

                                                        
  . 20مرجع سابق ، ص ) :  عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ  )1(
  . 21،  20مرجع سابق ، ص ) :  عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ  )2(
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ولذلك يفترض أن املالك هو احلارس ألن وضعه طبقا للمفهوم العادي لألمور هو . سلطات
عناصرها الثالثة، كما أنه ميارس هذه السـطة بـإرادة   الذي ميلك على الشئ سلطة فعلية ب

مستقلة، ويعد حارسا أيضا كل شخص آخر نقل إليه املالك سلطاته يف احلراسة كـاملودع  
إذا أعريت سيارة بسائقها، فإن املعري عادة حيتفظ باحلراسـة،  : " لديه واملستعري، وقد حكم 

فالتابع ينفذ تعليمـات  . )1("له  اابعومن مث يكون هو احلارس، كما يكون سائق السيارة ت
بينما يعترب السارق حارسا للشئ املسروق، إذ أنه ميـارس عليـه كـل    . متبوعه ويتقيد ا

. يف الوقت الذي يفقد فيه املسروق منه كل سلطاته عليه، فال يعد حارسـا احلارس سلطات 
السرقة اليكفي إلعفائه من غري أنه تليق املالحظة يف هذه احلالة بأن جمرد إدعاء املسروق منه 

  .مسؤوليته كحارس إال إذا أثبت واقعة السرقة حىت تنتفي عنه صفة احلارس
وبذلك أكون قد وضحت ولو باختصار املقصود باحلارس يف القانون املدين الفرنسي 

  .واجلزائري معا للتالزم والتطابق
عها أن املسؤولية املدنية الثالثة السابقة مجي صة اليت ميكن إستنتاجها من املباحثواخلال

عن حوادث السيارات إختلف نظامها يف تشريعات الدول سواء من حيث الشكل أو مـن  
حيث املوضوع حبيث أن بعض الدول قد نظمتها يف القانون املدين وبعضها اآلخر مل تنظمها 

بنوعني مـن  بينما بعض آخر من الدول قد خصتها . واكتفت بتطبيق القواعد العامة عليها
إسبانيا، ومن حيث املوضوع فقد أقامتها بعـض  والقواعد كما مر معنا مثال حباهلا يف لبنان 

الدول على أساس اخلطأ، بينما البعض تقيمها على قرينة اخلطأ يف الوقت الذي هي مبنية يف 
  ).اإلحتاد السوفيايت ( دول أخرى على الضرر 

سي وعلـى غـراره املشـرع    ع الفرنرولقد تبني لنا من خالل ما سبق كيف أن املش
اجلزائري كيف شعرا بعدم كفاية النصوص العامة اليت حتكم املسؤولية املدنية القائمة علـى  
اخلطأ اليت حتدد موقع املضرور يف حوادث السري وعلى أثر إرتفاع اإلنتقادات الفقهية وتعليق 

ث السـيارات،  الشراح على نصوص القواعد املطبقة على املسؤولية املدنية يف مادة حـواد 
  .واقتراحات متعددة للحلول يف قالب مشاريع قوانني محائية للمضرورين

                                                        
  . 1هامش رقم .  21جع سابق ، ص مر) :  عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ  )1(
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) 1384(مث إنه قد رأينا كيف أن القضاء إكتشف يف فرنسا نص الفقرة األوىل من املادة 
مدين فرنسي وتوسع يف تفسريها وتطبيقها على املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات تبعا 

ة الصناعية طوال القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين، وكنـا  ملا إستجد عقب الثور
على مبـدأ التفسـري احلـريف    رأينا اإلضطراب الذي وقع فيه القضاء الفرنسي بني اإلبقاء 

للنصوص وذلك بعدم حتميل نصوص املسؤولية املدنية ماال حتتمله، وبـني مبـدأ النظـرة    
يا لتعويض هذا املضرور عما حلقه من ضـرر  جتماعية للمضرور بتحميل النص معىن إنساناإل

ري قد تصل إىل تكـريس قواعـد   سحىت ولو مت ذلك باستخدام القضاء سلطة وحرية يف التف
ذلك هو معاجلة مشاكل إجتماعية وإنسـانية،   نترقى إىل درجة التشريع مادام أن الغرض م

طـأ، أو قرينـة   تأخذ بقرينـة اخل ) فرنسا ( وهكذا برزت لنا بعض األحكام القضائية يف 
ـ رابع أعتربه الزمـا كمقد  مبحثؤولية، وبذلك إنتهى من هذه اخلالصة إىل إضافة سامل ة م

بل شرح أحكام هـذا  لبحث التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات ق
الرابع لظهور التأمني اإللزامي مـن   ثاين املوايل، وأعرض يف هذا املبحثال األخري يف الفصل

  .منهاملسؤولية املدنية واملوقف 
  

  الرابع المبحث
  ظھور التأمین اإللزامي من المسؤولیة المدنیة

  عن حوادث السیارات والموقف منھ

على مر العصور واإلنسان يبحث عن وسائل األمن واألمان وعن األسباب اليت متكنه 
مر السنني كانت وعلى . من احلفاظ على سالمة جسمه من األذى وماله من التلف والضياع

ك أقسـم  لمعترك احلياة، لذهناك قواعد دينية وخلقية تضبط وتقدر سلوك هذا اإلنسان يف 
موجزين أوهلما حول تطور احلاجة إىل األمان وتـاريخ التـأمني،    طلبنيىل مإ هذا املبحث

  .وثانيهما موقف الدين والتشريع من التأمني
  

  األول المطلب
  خ التأمینتطور الحاجة إلى األمان وتاری
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إن اإلنشغال مبا بعد الغد، وتصور املستقبل مها أخص ماخيص اإلنسان، وعلى طرفيهما 
احلاجة إىل األمان اليت يشعر ا مبزيد أو قليل من الوعي كل فرد، ومع ذلك فتاريخ التـأمني  

حديثا نسبيا ألنه يعتمد على فن رياضي مل يكتمل ومل ينشأ إال خالل القرن السـابع  يعترب 
  .شرع

لقد عرفت العصور الوسطى صيغا إبتدائية مهمة للتأمني، والسيما فيما يعــرف بـ 
  .الذي يتشكل من خليط من املضاربة والتأمني "  ضالكربى يف القر ةاملخاطر" 

رض اليكون له أي حق يف إستعادة القرض يف حالة فقدان السفينـــة قامل اجرفالت
ذه السفينة من أسفارها البعيدة بالسلعة احململة، فـال  ، ولكن إذا عادت ه)وظيفة التأمني ( 

يكون هناك تعويض فقط للمقرض وإمنا هو أيضا يشترك بشكل واسع يف الفائدة اليت جتلبها 
  ).ضاربة ظاهرة امل( العملية 

رباح الـيت  األيف ) الربوية ( ربية اإن التأمني البحري قد إنطلق ملا إختفت املسامهة املض
سفينة الصبح التاجر يضمن فقط خسارة قيمة أة ألا ربوية، ومنذ ذلك احلني حرمتها الكنيس

  .بعض املبلغلومحولتها يف حالة احلادث، مقابل الدفع املسبق 
جدا، وال يعود إال إىل القرن الثامن عشر، ألن  االتأمينات الربية مل يزل متأخرإن ميالد 

  .العائلي التقليدي حاجة األمان وقتئذ منظمة بشكل متزامن يف النظام
والتصنيع من جهة وتراجع التضامن العائلي من جهـة  ) املدنية املتنامية ( إن العمران 

ـ مني والتعاون ومها ينميانه طوال القرن التاسع عشأأخرى يليق تعويضهما بالت ، )1(رـــ
لقـرن  وال حاجة للتذكري بالوضعية الدميغرافية لفرنسا أواجلزائر أو لغريمها من الـدول يف ا 

  .العشرين أو القرن التاسع عشر ملعرفة درجة النمو أو الركود
ة تطرح مشكلة احلاجات اجلديدة وخاصـة يف جمـال النقـل    نوبالنسبة لتنامي املدي

إثر احلرب العاملية الثانية، فقد هيمنت على إنشغاالت الدول اجلوانـب  ) األمن ( والسالمة 
رمي إىل محاية الفرد بشكل آخر غري التضـامن  واختذت إجراءات تاإلقتصادية واإلجتماعية 

  ).سابقا ( العائلي 
                                                        )1(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , Droit des  Assuranances, 2eme, ed ,  Dalloz, 1977, P 7 . 
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  :احملتم ميارس باخلصوص يف جمالني وبتقنيات ختتلف ) السالمة ( هذا األمن 
  .اإللتزام بالتأمني يف مادة املسؤولية  -
: حقيقي لبعض فـروع التـأمني يف مـادة     والضمان اإلجتماعي الذي هو تأميم -

  .خة، الوفاةاملرض، األمومة، الشيخو
  :يح ذلك بإجياز كما يلي يف فرعني ضوميكن تو

  
  الفرع األول

  اإللــــتزام بالتأمیــــــــن

ىل أن للتأمني تعـاريف  إقبل احلديث عن اإللتزام بالتأمني ميكن اإلشارة بادئ ذي بدء 
ـ  ر، خمتلفة تفيده فائدة علمية وعملية ألن دراستها ومقاربتها تظهر القصور يف تعريف أو آخ

قاربة تفيد يف التوفيق بينها مجيعا وتوصل إىل تعريف شامل للتأمني وأورده املوتلك الدراسة و
التأمني نظام يصمم ليقلـل  : " فيما يلي إضافة إىل ما سبق من تعريفاته يف الفصل التمهيدي 

من ظاهرة عدم التأكد املوجود لدى املستأمن وذلك عن طريق نقل عبء أخطار معينـة إىل  
من، والذي يتعهد بتعويض املؤمن له عن كل أو جـزء مـن اخلسـارة املاليـة الـيت      املؤ

  .)1("يتكبدها
قول بأنه منذ قرار حمكمة النقض الفرنسية الـذي  أأن وبعد هذا التعريف الوجيز ميكن 

فيما يتعلق بوفاة عامل جرح يف إنفجار غالية، قد  1886جوان  16أصدرته الغرفة املدنية يف 
ة ـــع أسس املسؤوليصبح مصدرا بوضأ امدين فرنسي تفسري) 1384/1(دة أطلق من املا

ـ بش 1898أفريـل   09شياء بدون خطأ ثابت، وبعد ذلك بقليل أكد قانون عن األ أن ــ
تعويض حوادث العمل احلركة املطلقة من القضاء بتأسيس نظام خاص للمسـؤولية بـدون   

ذ ذلك احلني أصبح أرباب العمـل  ومن. خطأ لصاحل العمال األجراء ضحايا حوادث العمل
مسؤولني مسؤولية شخصية آلية قائمة على اخلطر املهين ولكن جزافية، والـذين يكونـون   

مبادئ التأمني ورياضياته، طبع دار النهضة العربية، القاهرة، :  سالمة عبداهللا . حممد طلبة عويضة ، و د. دـ  )1(                                                        
  . 32،  25، ص  1975
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حلول املـؤمن حمـل رب    1905مارس  31وبعد وقت قليل أملى قانون . مؤمنا هلم مجاعيا
وجب  1946أكتوبر  30العمل املسؤول قانونيا يف الدعوى  من أجل التعويض، مث إن قانون 

عليه تكملة هذا التطور بإدخال التعويض عن حوادث العمل يف النظـام العـام للضـمان    
  .)1(اإلجتماعي

فمع املكننـة  : إن توسيع املسؤولية املدنية يف القرن العشرين هو ظاهرة معروفة جدا 
  عبء حوادث املرور صار مشكلة تطرح نفسها يف  صارت احلوادث تتزايد أكثر فأكثر وأن

  .)2(بلدان ذات املستوى املعيشي املتقدممجيع ال
إن حوادث وأخطار احلياة املعاصرة ضاعفتا من دعاوى املسؤولية املدنية اليت تتلقاهـا  

) 138(مدين فرنسـي ، املـادة   ) 1384/1(احملاكم، وخاصة تلك اليت تقام على قاعدة املادة 
  .مدين جزائري

 جديدة بتأسيسه إدانـات ثقيلـة   إن اإلنشغال العادل حبماية الضحايا قد جلب مظامل
  .وشاقة ملسؤولني مدانني أخالقيا بصورة قليلة أو غري مدانني

إن تأمني املسؤولية هو وحده الذي مسح بالتوفيق بني تعويض الضحايا واحلفاظ علـى  
وأن هذا التدحرج لعبء التعويض من على عـاتق   –كما سنرى  –الذمة املالية للمسؤول 

يثقـل بالـديون    نأقد اظهر بعض الكتمان، وبإمكان التأمني  )3(منهؤىل عاتق مإاملسؤول 
ومـع  ). أمني هو الذي سـيدفع  فالت( يت جعلتها املكننة خطرية لاد اجانب مسؤوليات األفر

ذلك إذا كان سلوك الفاعل مستوجبا للعقاب ، فيعود للمسؤولية اجلزائيـة عقابـه علـى    
 رد عدم اإلنتباه يف الغالبأخطائه، العمدية أحيانا أو اخلفيفة، أو.  

إن الدور األساسي للمسؤولية املدنية يقيم من جانب الضحايا إذ هو يالئم الضـمان،  
  .)4(وهذا الضمان يقويه بشكل كبري وجود التأمني من املسؤولية

                                                        )1(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE ,  OP CIT,  P 11 . 
  . من الفصل التمهيدي 17ـ أنظر تعريف التأمني من املسؤولية ، ص  )2(
  . 241، ص  1989التعويض عن إصابة العمل، مكتبة اجلالء، املنصورة، :  حسن عبدالرمحن قدوس . دـ  )3(

)4(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE ,  OP CIT,  P 12 . 
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ففي أيامنا كل ضحية حتاول أن جتـد  : فاملسؤولية والتأمني يعكسان دعوامها التعاونية
  .كانت يف غالب األحيان مردودة للقدر وحده -اليت قدميا–ن املأسي كبش فداء مسؤول ع

فإن التأمني قـد خـرب ميـدانا    ) دعاوامها(وإذا كان القضاء قد إعترف بإدعاءاما 
وباملقابل فإن وجود التأمني يعطي بالتأكيد للمحاكم حماولة تضـخيم  . فشللمسؤولية املتك

ر التعويض الكامل يتضمن هامشا مناسبــــا  اإلدانات يالتعويض، مادام حقيقيا أن تقدي
من املرونة، وأنه من جهة أخرى فإن أدانه املسؤول املضخمة عندما يكون معســــرا 

مهما هي إال و.  
هكذا صارت أحسن ضمانة لضحايا األضرار هي تأمني املسؤولية والذي هو تقنيـة  

يصدر تأمينات إلزامية مل يتوقف وقد إعترف به املشرع، وهو . التضاهي للحماية اإلجتماعية
إن اإللتزام بالتأمني، من غري شك، واحد من اخلصائص احلالية األكثـر  . عددها عن التزايد

  .صداما يف القانون املعاصر للتأمني
فاحلرية التعاقدية كانت املسلمة لليربالية يف القرن التاسع عشر، حيث كان الفرد حـرا  

لكن . وحرا يف حتديد مضمون العقد. يف إختيار املتعاقد معه يف أن يتعاقد أو ال يتعاقد، حرا
إن محاية الضحايا : ري العام والضرورات اإلجتماعية حرية القرن العشرين جتد حدودها يف اخل

  .قد ظهرت إذن كهدف لضرورة إجتماعية عليا للتمسك باحلرية التعاقدية الكلية
، ونشاط التأمني ) 1930جويلية  13ون قان( ولقد بدأ املشرع الفرنسي بتنظيم التأمني 

أي تنظيم مضـمون العقـد   )  1938ديسمرب  30وكذا مرسوم  1938جوان  14مرسوم ( 
  .ومراقبة شركات التأمني

فاإللتزام بالتأمني قد أدخل يف جماالت خاصة من مثل النقل والصحة العمومية، وكان 
املؤسس لإللتزام بالتـأمني يف   1958فيفري  27له حقيقة أثر على اجلمهور إبتداءا من قانون 

  .)1(مادة سري السيارات الربية ذات احملرك

                                                        
سائد يف فرنسا آنذاك منعكسا أو سائدا يف اجلزائر احملتلة، وإىل غاية صدور التشريعات لوضع القانوين اـ وكان ال )1(

  .الوطنية املماثلة وتطبيقها بعد اإلستقالل
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أما أصحاب . من أصحاب السيارات مؤمن هلم إختياريا %95قبل ذلك كانت نسبة 
الدراجات النارية وماشا ها فكانت نسبة تأمينهم قليلة، ومل خيطر ببال أحـد أن ينـاقش   

ن جهة أخرى يف معظم البلدان املستعملة للمحركات أساس مثل هذا اإللتزام حيث إشتهر م
وحاليا ميكن حصر ما يقـارب اخلمسـني   . بقوة، وشهدت العشرية األخرية توسع احلركة

إلتزاما بالتأمني يف مادة املسؤولية املدنية، وخاصة يف جماالت وسائط النقـل واملسـؤوليات   
يفترض رقابات وجزاءات مدنيـة،   املهنية واهلوايات وجيب مالحظة أن وجود إلزام بالتأمني

بل جزائية جتاه املخالفني، وتزامنا مع ذلك جيب على املؤمنني أن يوفروا للمؤمن هلم عقـودا  
تتضمن احلد األدىن من التغطيات القانونية اإللزامية، وجيب على السلطات الوصية السـهر  

. الضمان املفروض قانوناعلى أال تكون العقود غري متجانسة مع إستبعاد األخطار اليت تقطع 
بشكل تـام   فإذا كان اإللزام بالتأمني قد أصدر فالنظام العام يفترض أن املؤمن له الذي أوىف

  .)1(مبختلف إلتزاماته املتولدة من عقد التأمني يكون مضمونا
  

  الثاني الفرع                        
  يــــــــان اإلجتماعـــــــالضم                   

عترب الضمان اإلجتماعي تأميما حقيقيا للتأمني فلقد كان اإللتزام بالتأمني يف الضمان ي
اإلجتماعي مشددا بإحتكار األجهزة أو اهليئات اليت تشرف عليه، يف حني أن تأميم شركات 

  .)2(التأمني ال مينع من بقاء تسيريها يف شكل الشركات اخلاصة
 يف بعض املفاهيم السياسـية  1946م سنة فإذا كان الضمان اإلجتماعي قد دشن وعم
  .فإن إعتبارات النظام التقين تكافح كذلك لصاحله

فالتأمني اخلاص جيهد قدر إستطاعته لإلبقاء على التوازن بني األقساط الـيت يتلقاهـا   
  .واحلوادث اليت ينبغي عليه تسويتها يف بعض الفروع

                                                        
)1(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE ,  OP CIT,  P 13 . 
)2(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE ,  OP CIT,  P 31 . 
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. يع األمن مقابل مثن هو القسـط وإعتبارا للنفقات العامة لكل مؤسسة، فإن املؤمن يب
فإذا تفاقم اخلطر فإن سعر تكلفته يزداد أيضا، وذا اخلصـوص، فـإن بعـض األخطـار     
اإلجتماعية املقومة بكلفتها الفعلية تكون بسعر أكثر بكثري من السعر الذي يستطيع املؤمن له 

لتأمني غـري سـليم    فاملريض والشيخ، والعاجز مجيعهم يكون من الناحية التقنية قابال .دفعه
وهلذا فإن الضمان اإلجتماعي ال يسـتطيع تغطيـة األخطـار    . بالنظر خلطرهم الشخصي

اإلجتماعية سوى من طريق سياسة إعادة توزيع املداخيل اليت ختصه هو، ويف التأمني يـدفع  
قسطا لتأمني املريض الذي هو حمدد بالنظر لألخطار احلقيقية للمـرض  ) غري املريض( السليم

باملقابـل  . وحالته الصحية وحسب قانون األعداد الكبرية هحصائيا حسب سنإي يعانيه الذ
ـ فإنه يف الضمان اإلجتماعي، يصب السليم إشتراكات غري متناسبة مع اخلطر ال ذي ـــ

وهو ماليس له عالقة ودخل مع حالته الصحية، ألنه يشـترك  . )1(همتثله، ولكن عن مداخيل
يدفع الغين من أجل الفقري، واألعزب من أجل املتكفل بعائلـة  من أجل املعتل الصحة مثلما 

  .كبرية العدد
إن التأمني اخلاص وجب عليه الرتول للضمان اإلجتماعي عن الدور الذي مل يكن يف 

ويف هذا املقام وحيت يف الفروع اليت يغطيها الضمان اإلجتمـاعي  . الواقع من مهمته القيام به
دنيا، فإن التأمني اخلاص حيتفظ بدور تكميلي من أجـل   الذي مل يضمن قط غري تعويضات

التأمني على احلياة والتأمني من احلوادث ليسا سوى أمثلة عـن هـذا   : ضمان شامل أكثر
  .)2(التكميل
  

  الثاني المطلب
  تأمین اإللزامي من المسؤولیةالموقف من ال
  عن حوادث السیاراتالمدنیة 

                                                        
لضمان اإلجتماعي فإن اإلشتراكات تدفع من قبل رب العمل واألجري على أساس أعلى أجـر ـ يف النظام العام ل )1(

  .، ويف نظام العمال املستقلني ، فإن اإلشتراكات تكون حمددة بالنسبة ملداخيل املؤمن له)احلد األعلى لألجر ( 
  .32، 31قانون التأمينات ، مرجع سابق ، ص :  المبارفايرأنظر مرجع       

)2(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE ,  OP CIT,  P 32 . 
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احملدد ومبا أن التأمني من املسؤولية وال سيما ثار التساؤل حول مدى صحة التأمني غري 
يف حوادث السيارات وخاصة التأمني اإللزامي والذي يعترب تأمينا غري حمدد املبلغ املؤمن عليه 

  .عند التعاقد ألنه تأمني من األضرار
  :كاأليت )1(فلقد إنقسم الفقه حول هذا األمر إىل إجتاهني

ال ينص فيه على مبلغ حمدد وذلـك يـدعوى   إجتاه يذهب إىل بطالن العقد الذي  -
إستحالة حتديد القسط يف هذه احلالة ألنه من املعروف أن يتحدد القسط يف الغالب 

  .بالنظر إىل مبلغ التأمني
  :إجتاه أخر يرى العكس وأفىت مبشروعيته إعتمادا على احلجتني األتيتني -

املؤمن له من ضرر وقـت   إن مبلغ التأمني قابل للتحديد على أساس ما يصيب:  أوال
  .حتقق اخلطر
إن قسط التأمني يقبل التقدير باإلستناد إىل أعلى قيمة متوقعة للضرر عند حتقق :  ثانيا

وهذا هو الرأي الراجح لدى الفقه وأخذيه قانون التأمني اإللزامي علـى املسـؤولية   . اخلطر
حبيث )  1955لسنة  449 من قانون رقم )6( املادة ( املدنية عن حوادث السيارات يف مصر

وعندنا يف األمر . ألزم املؤمن بأن بدفع قيمة التعويضات احملكوم ا قضائيا مهما بلغت قيمتها
 19املؤرخ يف  31-88مكرر من القانون رقم  )10( املعدل واملتمم، تنص املادة 15-74:  رقم

م مؤمن السيارات إزاء ال يلتز: " على مايلي 15-74املعدل واملكمل لألمر رقم  1988يوليو 
أو هيئات الضمان اإلجتماعي والدولة والواليات والبلديات اليت حتل حمله، إال / و الضحايا

  ... ".بتسديد التعويضات اليت وضعها اجلدول على عاتقه 
ومع ذلك فإنه ميكن إعتبار أن التأمني غري احملدود يشكل خطورة على مصاحل املـؤمن  

  :ناحيتني  من
املؤمن له سوف يظهر عناية وحرصا اقل يف تعامله مع اخلطر فهو يف ذلـك  أن :  أوال

  .ىل أنه سيحصل على تعويض كامل إمطمئن 
                                                        

األحكام العامة لعقد التأمني، دراسة مقارنة بني القانون املصري والفرنسي، :  حممد حسان حممود لطفي . دـ  )1(
  . 165، ص  1988دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ، 
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املا كان طىل احلكم بتعويض كبري يف دعاوى املسؤولية إإن القاضي مييل دائما :  ثانيا
م هـذا  هناك املؤمن الذي سيعوضه مهما بلغ مبلغ التعويض، والسيما إذا كان القانون يلـز 

  .األخري بالتعويض بغري حدود
يف مشروعية التأمني حىت ولو كان غري حمدد سواء مـن الناحيـة    حوكل هذا اليقد

قانونية أو الفنية، بدليل إعتراف املشرع به يف جمال التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنيـة  لا
تكمن يف واقـع كونـه   كل هذا يف إعتقادي بأن دينامية التأمني . النامجة من حوادث السري

فعملية التأمني تتبع النمو اإلقتصادي، ومنو التأمني يسري برفقـة النمـو   . ثانويةالعملية ثانية 
فتوسع صناعة التأمني ليس إال نتيجة إلزدياد الدخل القـومي  . اإلقتصادي والصناعي عموما

  .وخاصة الدخل املتوسط للفرد من السكان
ن لضرب منو التأمني، ولكن هذا مل مينع وجـوده  واألكيد أن البعض قد إستخدم الدي

سالمية، ناهيك عن أنه قطع مراحل كبرية يف الـبالد  وال بعض توسعه يف البالد العربية واإل
  .املصنعة

  . إن التأمني محاية للغري املتضرر، إنه محاية للضحايا
ـ (  يدة للعدالة شيئا فشيئا يف الضـمري ويف احلقيقية فقد تولدت مفاهيم جد ) وعي ال

أفراد كل ضرر عارض يتحمله فرد أو جمموعة " ول واألساسي هو أن األاملفهوم : املعاصر 
ىت كانت ضحيته شـخص  ملزامية إكثر أصالح إجتماعيا وإنسانيا وهذا بطريقة إلايستدعي 

  ".ديا فقط امنه عندما يكون الضرر م
ون للضحية غري مـدين  مع هذا اإلنشغال املرتبط بتعقد العامل احلايل صار نادرا ما يك

يف ) يروقـه ، يستحسـن   ( افانييه يفرحه سذلك أن السيد رونيه . واحد ومن نوع واحد
Chroniqueواحدة من وقائعه احلديثة 

ويعدد املدينني املتاحني، على أثر احلادث، أنـه  . )1(
اال، إىل مثانية عشر مشترك يف اإللتزام، وليس األمر إال مث مخسة عشر أحصى منهم عددا بني

مـن املشـتركني يف   " اجلمهـرة  " والواقع أنه يف احلادث الذي يسبب ضررا جسمانيا فإن 
 Ordonnerسألة تطرح إذن بتنظيم املو. " لتزام حنو الضحية، ميكن أن تتغري عددا وتركيبا اإل

                                                        
)1(  - BOURHAN ATLLAH ,  Le Droit Propre de La Victime et Son Action Directe Centre L'assureur 

de La Responsabilité Automobile Obligatoire L.G.D.J , PARIS,  1967,  P 15 et S . 
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ا ذإن نتيجة ه" خالل أو عرب مجهور املتنازعني من مشتركيها يف اإللتزام  Créancesحقوقها 
ابك للمدينني هي يف النهاية ليست سوى كيان اتمع، اموعة اليت هي املدين العـام  شتال
ه التعويضات، والواقع أن املسؤولية املدنية تقوم بإعادة توزيع عبء الضرر، كما تستعمل ذ

  .اليوم وجتهز الضريبة من أجل إعادة توزيع املداخيل
اتمع اجليد التنظيم سـوف   لَثَة، فإن مويف الصورة اليت التكون فيها املسؤولية عقوب

  .يصبح هو تعويض العبء بني أعضاء هذا اتمع
من املسؤولية الذي يلعـب دور املـوزع    هذه النتيجة مل تكن لتبلغ إال بفضل التأمني

وهذا العمل قد قاد الفقه إىل مالحظة أن تطور املسؤوليات والتأمينـات أو  . للدخولاملعيد 
)  التأمني ( م، كما قادهم إىل التأكيد بأن الثاين  صنهما محيمة وارتباطا الينفمنومها يشكل بي

  ).املسؤولية ( الذي مسح باألول  هو
ومع ذلك فإنه إذا مل ميكن أن يعقد الترابط ما بني التأمني واملسؤولية فإنه الينبغـي أن  

ن التأمني ونظـام  ففي احلقيقة فإ )جتريب ( يستخلص من ذلك بأن التأمني هو قوة تدريب 
، هذه هـي هياكـل   األصل تطورمهااملسؤولية مها موضوعان لقوى خارجية واليت هي يف 

الصناعي واليت هي ذاا اليت أوجدت هذا التحـول، فـالرقي الـتقين،    ) تركيباته ( اتمع 
 مهـا يف ) فئة السكان اليت تعمل يف التجارة واخلدمات والتأمينات ( وتوسع القطاع الثالث 

ولـيس   ألصل من حتول مادة املسؤولية، والتأمني ليس له من دور غري تسـهيل التحـول  ا
عدم توزيع األزمات اليت عرفهـا  ] كما يقول برهام [  –كما نعتقد  –حتريضه، ويليق إذن 

 )1(التأمني واملسؤولية على الواحد أو على اآلخر، وإمنا على التطور العام للحضارة الصناعية
طرحها التأمني، تأمني السيارات بقوة، هي تلك اإلنشغاالت الـيت تـالزم   واملشاكل اليت ي
  .وهو على حق يف ذلك) نسبة احلوادث املرتفعة ( املؤمنني بقـوة 
األول أن أورد بعض مـا ورد يف   رأيت من املفيد، عقب هذا الفصل:  )2(واخلالصة

يناير  30املؤرخ يف  15 – 74م التقرير التمهيدي حول إقتراح القانون املعدل واملتمم لألمر رق
                                                        

  . 16مرجع سابق ، ص :  ) برهام ( عطااهللا  ـ  )1(
التقرير  –طيط واملالية ، جلنة التخ1988دورة الربيع لسنة  –الفترة التشريعية الثالثة  –ـ الس الشعيب الوطين  )2(

  01، ص  15- 74املعدل واملتمم لألمر رقم  1988يوليو  19املؤرخ يف  31-88: التمهيدي حول القانون رقم 
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املتعلق بإلزامية التأمني على السيارات ونظام التعويض عن األضرار، عند تطرقـه يف   1974
لقد كان : " األوىل إىل تطور القانون الوضعي يف هذا اال حيث ورد فيه باحلرف الصفحة 

سؤولية املدنية، كمـا  يقوم على امل 1974احلق يف التعويض يف ظل التشريع الصادر قبل سنة 
ورد يف القانون املدين ، لذلك فإن حتديد مبلغ التعويض كان خاضعا للتقدير املطلق للجهات 

وعليه فإن تعويض األضرار اجلسمانية آنذاك يراعي درجـة مسـؤولية   . القضائية املختصة
هـا  الضحايا، وبالتايل فقد كانت الضحايا اليت تنسب هلا مسؤولية احلـادث أو ذوي حقوق 

  .التستفيد من التعويض، بل وحىت كانت يف بعض احلاالت حترم من ذلك بشكل تام
ومن جهة أخرى، فإن إنعدام إطار عام حيدد نظام موحد للتعـويض يفسـر سـبب    

  .إختالف مبالغ التعويضات املمنوحة للضحايا من حالة إىل أخرى
وكذا احلـرص علـى   رامي إىل محاية جممل الضحايا يف حوادث املرور لإن اإلهتمام ا

ضمان التعويض املنصف قد أديا إىل إعداد نظام تعويض يضمن قانونـا مـل الضـحايا    
ـ  احلتعويضا، بغض النظر عن حصة مسؤولياا يف وقوع  ول يعتمـد  دادث، وتأسـيس ج

  .)∗("كقاعدة حلساب مجيع التعويضات 
قواعـد  األول لبحـث ال  أخصص هذا الفصلهذه اإلعتبارات وغريها هي ما جعلين 

العامة املختلفة للمسؤولية املدنية عن حوادث السيارات يف أنظمة دول خمتلفة، نشأة وتطورا 
ساس الـذي  مة وكذلك إتساعات أو ضيقا حسب األستقالال أو إتصاال مع القواعد العااو

  .تقوم عليه 
ية عـن  وبالرجوع  إىل كل ماتقدم أقرر يف النهاية بأن النظام العام هلذه املسؤولية املدن

محاية املضرورين يف تلك احلوادث، والبد حلل املشكلة بالنسبة  نحوادث السيارات قاصر ع
لتأمني، وهو ما سنتناوله يف كثر إنصافا من التفكري يف نظام آخر هو اأهلؤالء الضحايا بشكل 

  .وما بعدهالثاين املوايل  الفصل

                                                        
  .يف الفصل الرابع الحقا ) تقدير التعويض ( ـ سوف أعود هلذه املسألة  )∗(
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  الثاني الفصل
  میدان تطبیق التأمین اإللزامي 

  ) 15 – 74 :األمر رقم  (
 

Μ  
اإللزامي من املسـؤولية   قانوين له أحكامه وشروطه، وآثاره، ونظام التأمني كل نظام 

كـذلك لـه أحكامـه    )  15 – 74: األمر رقم ( يف اجلزائر  املدنية عن حوادث السيارات 
  .وشروطه وآثاره 

املوالية، ينبغي  الفصل ويف الفصولكله بالتدريج، عرب مراحل يف هذا حىت أتناول ذلك 
املتعلـق   1974ينـاير   30مر املـؤرخ يف  األبادئ ذي بدء أن أالحظ بأن ميدان تطبيق هذا 

 31 – 88ضرار، واملعدل بالقانون رقم األبإلزامية التأمني على السيارات وبنظام التعويض عن 
بعد صدور املراسيم األربـع   إالول مل يكتمل حصره وحتديده قأ، 1988يوليو  19املؤرخ يف 

 34 – 80: املرسـوم رقـم   : ، وهي على التـوايل  1980فرباير  16التطبيقية له املؤرخة يف 
  . 15 – 74: مر رقم األمن  07: املتضمن حتديد شروط تطبيق املادة 

راءات التحقيق يف جاملتضمن حتديد شروط التطبيق اخلاصة بإ 35 – 80: واملرسوم رقم 
 36 – 80واملرسوم رقـم  . 15 – 74مر رقم األمن ) 19(ضرار ومعاينتها اليت تتعلق باملادة األ

تطبيق اخلاصة بطريقة حتديد نسب العجز ومراجعتها الـيت تتعلـق   الاملتضمن حتديد شروط 
  . 15 - 74من األمر رقم ) 20(باملادة 

من ) 34(و )  هـ 32: (ط تطبيق املادتني املتضمن شرو 37 – 80: وأخريا املرسوم رقم 
ابطة ظاملتعلقتني بقواعد سري الصندوق اخلاص بالتعويضات واألجهزة ال 15 – 74: األمر رقم 

  .لتدخله
قد حصل يف اجلزائر فعليا مـن   15 – 74: من هنا أقول بأن إنطالق تطبيق األمر رقم 

، واليت مل يرد يف أي منها أي ذكورةاألربعة امل حيث الزمان إبتداءا من صدور هذه املراسيم
سواءا بالنسبة هلا هي ذاا أو سواء كذلك بالنسـبة  : من حيث الزمان ذكر لكيفية تطبيقها 
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. فيما خيص حوادث السري السابق حصوهلا قبل نشر هذه املراسـيم   15 – 74: لألمر رقم 
حوادث السيارات أمـام  وفيما خيص كذلك الدعاوى املرفوعة بعنوان املسؤولية املدنية عن 

  .احملاكم
ما يتعلق مبيدان تطبيق األمر من حيث األشياء واألشخاص ومن حيث احلـوادث  فيو

واملراسيم األربعة املـذكورة   15 – 74: ، هذا يف إطار األمر رقم )إقليميا ( واألضرار وطنيا 
  :ما يلي ك مباحثإىل أربعة  يم املوضوع يف هذا الفصلسسابقا، فإن الدراسة تقتضي تق

)  15 – 74 (وأخصصه لألشخاص اخلاضعني ألحكام هـذا األمـر   : األول  املبحث
الثـاين   ويف املبحث. القواعد العامة وغريهاوطبعا مبراعاة أحكام املراسيم التطبيقية األربع و

الثالث احلوادث اليت حتصل أثناء  بينما أتناول يف املبحث. يت حيكمهاأعرض لآلليات الربية ال
رابع أعرج فيه على وضع حوادث املرور الدويل  بحثمب الدويل األجنيب وأختم الفصلور املر

   .العريب
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  األول  المبحث
  )  15 – 74(األشخاص الخاضعون لألمر  

  واألشخاص المستبعدون منھ

نتيجة ضرورات   31 – 88، املعدل واملتمم بالقانون رقم 15 – 74لقد جاء األمر رقم 
، )1(وحاجات مرتبطة بتنوع أوضاع إجتماعية خمتلفة، على حد تعبري شراح القانون قانونية

بعدة طوائف مـن  متعلقا وترتب على ذلك أن يكون األمر كغريه من قوانني الدول األجنبية 
) األول  املطلـب ( معينـة  طائفة خياطبها مباشرة ويضع على عاتقها التزامات : األشخاص 

ة ــدأما الطائفة الباقية فهي املستبع) ثاين املطلب ال( إلتزامات وطائفة مستفيدة من هذه ال
  .)ثالث  طلبم( 

  
  األول  طلبالم

  األشخاص الملزمون بإبرام عقد التأمین
  

  تمھید وتحدید

من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات حددا جباري اإلالقاعدة العامة يف التأمني 
كل مالك مركبة، ملزم باإلكتتاب يف عقـد  : " بقوهلا  15 – 74 املادة األوىل من األمر رقم

  ".تأمني يغطي األضرار اليت تسببها تلك املركبة للغري وذلك قبل إطالقها للسري 
نون مبظاهر اخلطر الذي تشكله قامن هذا النص، يالحظ تعلق هذا ال -إذن  -إنطالقا 

ديد اإللتـزام بالتـأمني بالنسـبة    السيارة وتربر التأمني على ذلك اخلطر، ومن هنا يتعني حت
لألشخاص اخلاضعني هلذا النص املسؤولني عن واجب تلبيته كما ينبغـي، حتـت طائلـة    

  .)2(العقوبات اجلزائية واملالية

                                                        )1(  - MAURICE CHRISTIAN BERGERES et PHILIPPE DUPRAT , Accidents de la urculation 1ere 
edition . Masson , Paris , 1989 , P 3 et S. 

  . .، املتعلق بالتأمينات07 – 95: من األمر رقم  191،  190: ـ املادتان  )2(
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وإذا كان الكالم بصدد عقد التأمني، فإن الشخص املكلف مبوجب هذا الـنص هـو   
  فهو املضمون بعد اإلكتتاب يف ايل كتتاب يف هذا العقد، وبالتاإلاملؤمن له والذي جيب عليه 

  .التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات  
ربعة أطـراف حمصـورة   أإن إتفاق التأمني املكتتب هذا ميكن عند اإلقتضاء أن يطرح 

  :حتديدا 
ال أن كال من املـؤمن لـه واملكتتـب    إواملستفيد،  -املكتتب  -املؤمن له  -املؤمن 

يكونون شخصا واحدا هو املؤمن له نفسه الذي تكون أمواله ) كل باصطالحه ( فيد واملست
 لولكن ك. أو شخصه مها موضوع أو حمل اخلطر، والذي يكتتب البوليصة  لفائدته اخلاصة

قد ميثل دورا يؤخذ من قبل شخص خمتلف متميز، ) مساء األ( صطالحات اإل هواحد من هذ
  :ويف هذه احلالة يكون 

دائما هو ذلك الذي يتعرض نشاطه أو مالـه أو شخصـه لألخطـار    : من له ـ املؤ
ماعدا يف حالة ما إذا منح تعويض التأمني إىل واحد من الغـري باشـتراط   . املضمونة بالعقد

  .خاص كالدائن املرن رهنا رمسيا أو حيازيا مثال والذي يكون هو املستفيد من التأمني
بوليصات أو وثائق التأمني امللحقـة  اليوقع ماديا فهو الشخص الذي : ـ أما املكتتب 

مـر  األمن ) )11ا، لكن ذه الصفة بامكانه أن يتصرف باسم مضاعف كما حتدده املادة 
مع مراعـاة  : " ، حيث جاء فيها املتعلق بالتامينات 1995يناير  25املؤرخ يف  07 – 95رقم 

ب شخص معني، وإذا مل يسـلم هـذا   أدناه ميكن إكتتاب التأمني حلسا) 86(أحكام املادة 
ع احلادث، والشخص تفويضه بذلك، فإنه يستفيد من التأمني حىت وإن متت املصادقة بعد وق

  .كما ميكن إبرام عقد التأمني حلساب من له احلق فيه
يستفيد من عقد التأمني وذه الصفة، املكتتب أو كل مستفيد معـروف أو متوقـع   

  .كاشتراط ملصلحة الغري
ـ   ويف ن ع ـطاق التأمني حلساب من له احلق فيه، يكون املكتتب وحـده ملزمـا بدف

  نــيضا على املستفيدين مأالقسط، كما أن اإلستثناءات اليت قد يتعرض هلا املكتتب تطبق 
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  .)1("وثيقة التأمني
فاملكتتب الذي اليتصرف حلسابه يستطيع أن يكتتب يف عقد التأمني سواء باعتبـاره  

، )150(أو خاصة، أو سواءا حىت بدون وكالة أي بصفته فضوليا، املادتان وكيال وكالة عامة 
مدين جزائري، ويف هذه احلالة واحلالة السابقة، فإنه ليس إال ممثال عـن املكتتـب   ) 571(

املوكل أو رب العمل، والجيد نفسه ملزما شخصيا باإللتزامـات الـيت ترتبـها    : احلقيقي 
كذلك أيضا ليس لـه صـفة   . ا فيما يتعلق بدفع األقساطوالسيم) عقد التأمني ( البوليصة 

، واملؤمن له يكون هو الـذي  دام أنه اليتصرف إال بوصفه ممثالاملؤمن له بامسه الشخصي ما
يتصرف حلسابه يف صورة ما إذا كان  مثال املؤمن له إبنا بالنسبة حلساب من اكتتب أبـوه  

ول بقيادة السيارة من قبل الغـري حتـت   بوليصة تأمني سيارة، وذه الصفة يأذن بشكل مقب
  .)2(غطاء التأمني

ـ إنه هو مؤسسـة التأم : أما بالنسبة للمؤمن فإن التحديد يكون ضروريا  ني أو ــ
الفعلـي   مع مراعاة املعىن" املؤمن " ن بـ ء يوصفوالالسمسار أو ديوان السمسرة، فكل هؤ

  .للكلمة 
الذي يتلقى إفادة من  ذلك –يف الراجح  –فيقصد به : بينما املستفيد من عقد التأمني 

  .ينات األشخاص أو تأمينات األضرارالعقد يف حالة حتقق اخلطر وذلك يف تأم
ويف ميدان التأمني من املسؤولية عن حوادث السيارات إلزاميا، ومن أجـل الفعاليـة   

فقط، يضمن عقد التأمني دائما أو يف غالب األحيان إلزاما باإلشتراط، ليس حلساب النفس 
بأن يغطي قانونا، سواءا  –يف احلقيقة  –وفيه يلزم املكتتب ) الضحايا ( وإمنا حلساب الغري 

ليـه  إأحيانا مسؤوليته الشخصية أو سواءا أحيانا أخرى مسؤولية كـل شـخص عهـد    
  .)3(بسيارته

                                                        
  .1930من قانون التأمني الفرنسي لسنة ) 6(ـ راجع املادة  )1(
  .15 - 74من األمر رقم ) 4(ـ نصت على هذه التغطية املادة   )2(

)3(  - JEAN RIPOLL, ROGER DOIN et GUY  COURTIEU ,  Le Manuel de L'inspecteur ,et de 
L'agent , Assurances Contre Les Accideuts , 4er , édition 1973 , L'argus , PARIS ,  P 93 et S. 
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فاملكتتب هنا يكون هو الشخص احملدد حتت هذا اإلسم ضمن الشروط اخلاصة أو كل 
واملؤمن له، عندما تكـون  . باتفاق األطراف أو بفعل وفاة املكتتب السابق شخص حيل حمله

يكون هو املكتتب أو مالك السـيارة أو  . )1(هناك أضرار مسببة للغري أثناء املرور أو خارجه
  .كل شخص مأذون له من قبلهما بقيادة أو حراسة السيارة

احلوادث، احلريق، السـرقة  كبات وأعين بذلك وبالنسبة حلصر االضرار املسببة من املر
لذلك مل يكتف املشـرع  . فإن املؤمن له يكون أيضا هو املالك واملكتتب يف العقد. إخل ... 

: مردفا مبا يلي ) 4(بل نص يف املادة  15 -74الوطين مبا أورده يف املادة األوىل من األمر رقم 
بالعقد ومالك املركبة وكذلك غطي املسؤولية املدنية للمكتتب تإن إلزامية التأمني جيب أن " 

إن هذا ... ". مسؤولية كل شخص آلت له مبوجب إذن منهما حراسة أو قيادة تلك املركبة 
النص يثري التساؤل حول مركز السائق وحارس املركبة كوما ليسا طرفني مباشرين يف عقد 

مسؤوليتهما رغم  التأمني كما هو الشأن بالنسبة للمكتتب يف العقد واملؤمن له، وملاذا تغطى
  .ذلك ؟

  :إن اجلواب على هذا التساؤل يقتضي حبث مركزمها كما يلي 
  

  الفرع األول
  عالقة قائد السیارة وحارسھا المأذونین في المسؤولیة

مالك املركبة واملكتتب يف العقد يف التأمني من املسؤولية املدنية عـن حـوادث   يعترب 
ا السائق واحلارس املأذونني منهما بقيادة وحراسـة  السيارات طرفني مباشرين جتاه املؤمن، أم
أن ذلك يفسر بانتقال الضمان الـذي يرتبـه    )2(السيارة املؤمن عليها، فريى شراح القانون

عقد التأمني الذي يربمه املكتتب إىل سائق السيارة او حارسها املأذون هلما وذلك اإلنتقـال  
الذي يشترطه مكتتب عقد التأمني صـراحة أو  إمنا يتم بواسطة آلية اإلشتراط ملصلحة الغري 

عندما يؤمن عليها من مسؤوليته املدنية، فكأنه ) املكتتب( ضمنا، حبيث يعترب مالك املركبة 

                                                        
  .من الشروط العامة لعقد تأمني السيارات، الشركة الوطنية للتأمني) 2(ـ املادة  )1(

)2(  - IVONNE LAMBERT FAIVRE ,  Droit des Assurances , 2em, edition , 1977, Dalloz , P 329 et S. 
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إشترط يف ذلك التأمني أن يستفيد السائق أو احلارس اللذين يقود أي منـهما السـيارة أو   
اليت خيوهلا عقد التأمني على السيارة حيرسها بدال عنه وبإذنه إستفادة من الضمان أو التغطية 

سيارة أو حراستها من طرف أي مـن  لاحلادث املؤمن منه ذلك أثناء قيادة ايف حالة حصول 
  .هذين الشخصني

هذا التفسري إلنتقال الضمان يبدو قريبا من املعىن املقصود من نص القـانون املـدين   
أن يتعاقد بامسه علـى التزامـات   جيوز للشخص : " حيث جاء فيها ) 116(الوطين ، املادة 

يشترطها ملصلحة الغري، إذا كان له يف تنفيذ هذه اإللتزامات مصلحة شخصية مادية أو أدبية 
وقد  07- 95من األمر رقم ) 11(كما يبدو كذلك منسجما مع ما ذهبت إليه املادة ... ". 

  .سبق إيرادها سابقا
أقرب إىل الواقع العملي وال يتعارض  إن هذا التفسري ميكن أن يقابله تفسري آخر يبدو

تأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية عن حوادث المع املفهوم القانوين وهو يتمثل يف أن عقد 
السيارات يعترب من العقود ذات اإلعتبار العيين اليت ترد على ما حتدثه السيارات من حوادث، 

خص املؤمن له، وهذا يعترب صحيحا وليس من العقود ذات اإلعتبار الشخصي اليت تتعلق بش
حىت يف إطار القوانني اليت تشترط لقيام مسؤولية السائق املدنية أن يصدر منه ذلـك اخلطـأ   

، )1(ر املسؤولية املدنيةصباعتباره الركن املكمل مع كل من الضرر وعالقة السببية جلميع عنا
ق املأذون هلما على أسـاس أن  حبيث ميكن تفسري إنتقال التأمني إىل كل من احلارس أو السائ

التأمني متعلق بالسيارة ذاا اليت تدخلت يف احلادث ألا مؤمن عليها هي عينها بغض النظر 
عن خطأ أو عدم خطأ السائق ،كما ميكن تفسري إنتقال التأمني إذا كان السائق أو احلـارس  

لق على خطأ أي منها، كل منهما خمطئا إذا ربط التأمني من املسؤولية عن حادث السري أو ع
  . وهذا هو رأيي الشخصي
الَطَإن الشخص الذي يبتنفيذ اإللتزام بالضمان يف هذه احلـاالت هـو املسـؤول           ب

أو هو املضرور، بالتايل فأي واحد منهما يكون هو املكلف بإثبـات وجـود   ) املؤمن له ( 

                                                        
ظرية التأمني على السيارات من الناحيتني الن:  )حممد حممود ( الكاشف  ، )فؤاد أمحد ( عبدالرمحن ـ  )1(

  . 17 – 16، ص  1982والتطبيقية، الطبعة األوىل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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ـ  اإلذن بقيادة املركبة أو حبراستها، ويتم ذلك وفقا للقواعد ) 323(اد والعامة يف اإلثبات، امل
وغريها من القانون املدين، أي يتم بأي وسيلة والسيما القرائن املستمدة من الروابط العائلية 

مع  –البطاقة الرمادية مثال وشهادة التأمني  –أو من حيازة املفاتيح والوثائق اخلاصة بالسيارة 
كاإلختالس الغادر للوثـائق،   –دليل املضاد مراعاة إمكانية إثبات ما يعاكس هذه القرائن بال

  .حدهم يقدرون مثل هذه الوقائع مبطلق السيادةووإن قضاة املوضوع 
يف هذا الصدد جند القضاء يعطي لإلذن مفهوما خمتلفا نوعا ما حبسب ما إذا كان هناك 

  .قيادة مأذون ا أو حراسة مأذون ا
  ـ  اإلذن بالقیادة 1

. ةـونية ماهو إال إتباع أو إقتفاء ألثر تطور التركيبة اإلجتماعيالقانإن تطور األنظمة 
ـ سـاري حالي الإن هذا التطور قد لوحظ يف مجيع البلدان العالية التصنيع، فاملبدأ  ا يف ــ

يكون مسؤوال عن احلادث الذي تسبب ) السيارة(إجنلترا، ويف سويسرا هو أن مالك املركبة 
إسـتخدامه غـري   عن ا إذا كانت املسؤولية اليت تنتج فيه شخص مسح له هذا املالك بقياد

  .مؤمن عليها
"  Monk V.Werbey And Others: " ذلك أنه يف إجنلترا، فإن املبدأ املنطلق يف قضـية  

تكـون  القضية اليت تتناول الفرضية اليت يأذن فيها املالك لشخص بقيادة سيارته عنـدما ال 
هذه احلالة فهذا اليعين العقوبـات احملـددة يف   مسؤولية هذا الشخص مؤمن عليها، يف مثل 

مؤاخذا  –باإلضافة  –قانون املرور فقط اليت يتعرض هلا مالك السيارة ولكنه سوف يكون 
الواجـب املوجـب لتـأمني    " عن املسؤول عن احلادث بدعوى اإلخالل بواجب قانوين 

مالك السـيارة قبـل   كاا إذن متابعة إماملسؤولية عن حوادث السيارات، فالضحية يكون ب
خاصة يف احلالة الـيت يكـون فيهـا غـري     متابعة السائق املسؤول الذي هو غري مؤمن له، 

  .)1(موسر
سيارة الوقد إستندت يف فرنسا حمكمة النقض على نفس املعىن حينما إعتربت أن مالك 

هـذا   دورِوأُ. غري املؤمن له تطلق مسؤوليته مىت مسح باستعماهلا من قبل أشخاص معسرين
                                                        )1(  - BORHAM ATALLAH ,  Le Droit Propre de la Victime et son Action Directe Contre L'assureur 

de la Responsabilité Automobile Obligatoire , L.G.D.J , PARIS , 1967 , P 15 et Marge 24.. 
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: وهو)  25: هامش رقم 15أدناه، ص ( برهام عطا اهللا يف مؤلفه / األستاذ هدرواحلكم كما أَ
سيارة الذي عهد بسيارته لتصليحها إىل صديق مقاول يف السباكة، ولكنه اليعرف لمالك ا" 

صديق غري مسموح له بالتصليح، ولكن سيستعمل السيارة ألغراضه الشخصـية،  الأن هذا 
على أي حال، من غري أن يكون وقتها حائزا على وثيقة تأمني تؤمن الغري ضـد   وسيسوقها

احلوادث اليت قد ميكنه التسبب فيها، عندما تتحقق هذه اإلحتمالية، فإن مقـاول السـباكة   
ستعمل السيارة خلدمته، يكون احلادث إالذي ترك إبنه الذي مل يكن مؤهال برخصة سياقة، 

خري، فإن حمكمة النقض برهنت لقضاة األوعدم احلذر من هذا الذي ينجم عن عدم التجربة 
املوضوع الذين يعتربون، أن من يسمح ألشخاص عارين من التجربة واإلختصاص واليسار، 

، فإن مالك السيارة قد أطلق )األمن العام ( واليقدمون أية ضمانة بالنظر إىل السالمة العامة 
  .)1(رر الذي تكبده بيجلر الضحيةضالمسؤوليته، بأن إرتكب خطأ مباشرا مع 

، والسيما يف عالقـات املتبـوع   ذن قد التشمل حتويل احلراسةإن القيادة املأذون ا إ
بتابعه، فاإلذن بالقيادة يكون تابعا للمهمة احملددة، ومن مث يكون حمددا بصفة مزدوجـة، إذا  

هذا   غري مغطى بالتأمنيرج التابع عن املهمة احملددة يصبح حارسا غري مأذون له، وبالتايلخ
من جهة، ومن جهة أخرى فإن اإلذن بالسياقة، حني إلتزم حدود املهمة، له طابع شخصي، 
والميكن مبدئيا أن يقبل التفويض به، مبعىن أنه الجيوز للسائق املأذون له بقيـادة مركبـة أن   

شخصي لـإلذن  يأذن لغريه بقيادا، ولذلك فإن عددا من القرارات قد طوع هذا الطابع ال
بالسياقة بقبول تلك القرارات لإلذن بصفة خاصة عندما يعهد أب إلبنه بالسيارة، ويعهـد  
هذا اإلبن بدوره للغري بقيادا وكزميل له، فإن األب يكون قد أذن ضمنيا ذا التفـويض  

 ، وإذا أمكنين أن أستحضـر )2(للغري بالقيادة، وهذا هو احلال اجلاري به العمل وهو املتوقع
بعض املفاهيم القانونية اليت ميكن أن يقاس عليها حال املأذون له بالقيادة يف إذنه ا لغـريه  

باملستأجر أو املقاول، والغري املأذون له من املأذون لـه  ) املأذون له األصلي ( ميكن تشبيهه 
  .األصلي باملستأجر من الباطن واملقاول من الباطن، وال أريد تفصيل ذلك

                                                        )1(  - BORHAM ATALLAH ,  OP CIT , P 15 et Marge 25. 

  .) Flottes C / Bigler (  1956جانفي  22: نقض مدين فرنسي 
)2(  - JVENNE LAMBERT FAIVRE ,  OP CIT , P 330. 

  .331، ص 2هامش)  Jvonne Lambert Faivre (وبشأن القرارات القضائية املذكورة يف املنت أنظر األستاذة  
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  بالحراسةـ  اإلذن  2
رقابة لباإلستعمال والتوجيه واسيارة التكون هناك حراسة مأذون ا عندما يعهد مالك 

هوم احلراسة إذن هو أكثـر إتسـاعا مـن اإلذن    ففم. جرأسيارة إىل مستعري أو مستالعلى 
يف احلدود اليت اليكـون  ) مساويا ( بالقيادة، مع أن اإلذن قانونيا ميكن أن يكون متجانسا 

املأذون لـه باحلراسـة يكـون    ارس مغطى بالتأمني مع اإلذن بالقيادة، إن احلارس فيها احل
مـدين   124لمسؤولية الناجتة عن فعله الشخصي طبقا للمادة ل، ليس فقط بالنسبة مضمونا

مدين جزائري، واملـواد  ) 138(شياء أو فعل الغري طبقا للما األجزائري، وإمنا أيضا عن فعل 
  .هامدين جزائري وغري) 134(

فاحلارس املأذون يكون مؤمنا له، واليستطيع املؤمن يف الواقع ممارسة حق الرجوع عليه 
: من األمر رقم) 38(أو على األشخاص الذين يكونون حتت مسؤوليته، وهذا ما أكدته املادة 

ـ ) 8(حيث جاء ليؤكد ما جاء يف أول األمر نفسه يف املادة  95-07 ) ج(رع ـفقرة أوىل ف
ما ) 38(فقرة الثالثة من تلك املادة لفقد جاء يف ا –كما سبق  –ىل القانون املدين اليت حتيل إ

وال جيوز للمؤمن أن ميارس دعوى رجوع ضد األقارب واألصهار املباشـرين  : " ... يأيت 
والعمال التابعني للمؤمن له، وبصفة عامة مجيع األشخاص الذين يعيشون عادة معـه إال إذا  

  ".إلضرار صدر عنهم فعل قصد ا
فاحلراسة املأذون ا إذن هلا مدلول أكثر إتساعا من السياقة املأذون ا، ألا تسـمح  

  .للحارس بنقل القيادة إىل أحد الغري الذي ميكن إعتباره كالتابع العرضي
ني اإللزامي ـأخلص بذلك إىل أن السائق واحلارس اللذين ليسا مكتتبني يف عقد التأم

 –كذلك  –، واللذين 15 -74ذا لألمر رقم ية عن حوادث السيارات تنفمن املسؤولية املدني
غري مالكني للسيارة حمل السياقة أو احلراسة، اليكونان مستفيدين من اإلشتراط القـانوين،  

، إال إذا كانا مأذونني من قبل املكتتب أو املالك، غري أما 15 -74من األمر رقم ) 4(املادة 
  .ب ذلك إذا أذن هلما بقيادة أو حراسة السيارة املؤمن عليهايكونان مضمونني، بل وجي

جماال واسعا لنـزاعات كثرية، فمداه بالنسـبة    –يف ذاته  –لقد أعطى مفهوم اإلذن 
الوقت من مالك السـيارة ومكتتـب    سلألشخاص أنه ليس من الضروري أن يصدر يف نف
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) النيابـة  ( أو عن طريق التمثيل  عقد التأمني عليها، بل يكفي أن يعطيه أحدمها إما شخصيا
باملقابل فإن املالك واملكتتب وحدمها اللذان ميلكان هذه السـلطة، يف حـني أن السـائق    
واحلارس املأذونني من قبل األولني الميكنهما بدورمها نقل اإلذن إال إذا كانت ظروف تسليم 

للغري بذلك والذي الميكن السيارة من قبل املالك أو املكتتب تسمح بإمكانية اإلذن الضمين 
  .)1(جتنبه إال بإثبات املنع الصريح من السياقة

  ـ  المقارنة بین السائق والحارس 3
السائق وال احلارس تعريفا قانونيا، تاركا ذلك للفقه واجتهاد  15 – 74مل يعرف األمر 

عن احلادث أو القضاء، وتثور األمهية يف هذا عندما اليكون السائق املخطئ وحده املسؤول 
، ألن 15- 74وحده الذي ميكن متابعته، منذ أن تتوفر شروط أخرى لتطبيق األمـر رقـم   

احلارس بدوره أيضا قد يسأل بالتساوي عن نتائج احلادث املروري كلمـا تـدخلت فيـه    
  .السيارة، حىت ولو مل يكن هو السائق

كل من توىل حراسة : " مدين جزائري، تطلعنا بأنه ) 138(وعلى أي حال فإن املادة 
شئ وكانت له قدرة اإلستعمال والتسيري والرقابة يعترب مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه ذلك 

  .وال يعفى احلارس من املسؤولية إال بإثبات السبب األجنيب... " الشئ 
ىل إعتبار حراسة الشـئ  إ) شأن احلراسة ( وعلى مراحل إنتهى القضاء يف هذا الشأن 

فقد قضت حمكمة ) . السيارة ( اإلستعمال والتوجيه والرقابة على الشئ  :تعادل أو تساوي 
بـأن   "فرانك "بقرار عرف باسم  1941ديسمرب  02يف ) الغرف اتمعة ( النقض الفرنسية 

مالك السيارة الذي فقد حيازا بفعل سرقة، والذي حرم من اإلستعمال والتوجيه والرقابـة  
مـدين   1384ومل يعد خاضعا لقرينة املسؤولية املبينة باملادة على سيارته ليست له احلراسة، 

كان هذا، بعد أن كان احلارس . مدين جزائري) 138(تقابل املالدة  –عندنا  –فرنسي واليت 
  .يعادل أو يساوي املالك فيما قبل

                                                        

)1(  - ANDRE FAVRE ROCHEX ,  Juris Classeur – 5 – 1982, Fax . F. 2 . VIII Bis , F.2 , P 9.. 
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، وميكن التمثيل على ذلك بصيب )1(كذلك أصبح احلارس اليشترط فيه أن يكون مميزا
 السيارة املتوقفة جيلس إىل املقود ويطلق الفرامل اليدوية، ويساعد منحدر على يترك وحده يف

  .تنطبق 15- 74سيارة اليت تصدم راجال أو دراجا، فأحكام األمر التقدم 
زيادة على ذلك فإنه إذا مل يكن للسائق سلطة وإمكانية للتوجيه مستقلة فإن مفهـوم  

يارة بقدر ما هو خاضـع للمتبـوع اليسـتطيع    احلراسة ينعدم، ألن التابع ليس حارسا للس
ال بتجاوزه حدود مهمته واغتصابه إتوجيهها إالتطبيقا ألوامر متبوعه، واليتحول إىل حارس 

وباملقابل اليكون حارسا، بل جمرد سائق تابع إذا وقع احلادث مثال أثنـاء القيـام   .  السيارة
واملهم يف األمر أنه من أجـل  ) . ع املتبو( بتوزيع سلع حلساب املستخدم وبناءا على أمره 

وألنه كذلك، وحىت لـو كـان   . التمسك مبسؤولية احلارس، فليس من املفيد إثبات خطإه 
سائق هو املخطئ فإن مسؤولية املتبوع تقوم إذا كان الضرر قد تسبب عندما كان السائق ال

  .)2(يقوم باخلدمات املعهود له ا من قبل املتبوع
  

  الفرع الثاني
  اب المرائب وممتھني السیاراتأصح 

جباري املنصوص عليـه باملـادة   اإللتزام بالتأمني اإلإن هؤالء األشخاص مستثنون من 
، ليس لكوم غري مسؤولني عن احلوادث واألضرار املسـببة  15 -74األوىل من األمر رقم 

ن تأمينهم من بة مهنهم اخلاصة بالسيارات، بل ألللغري من املركبات اليت يتوفرون عليها مبناس
مسؤوليام يف ذلك يقتضي من جهة ترخيصا إداريا ملمارسة املهنة ومن جهة أخرى شروطا 

كما أن احلـوادث  . 15 - 74تأمينية خاصة أو خمتلفة عن شروط التأمني املنظم باألمر رقم 
، 15 -74املؤمن عليها بالنسبة هلذه الطائفة ختتلف عن احلوادث اليت يسري عليها االمر رقم 

ولذلك ". مرائب الرأب والتصليح " فهي حوادث من نوع خاص وحتصل يف أماكن معينة 
ما عدا أصحاب املرئب واألشخاص : " ... بالقول  15 -74من األمر رقم ) 4(نصت املادة 

                                                        )1(  - BERGERES et DUPRAT ,  OP CIT , P 39  et S. 

  .إخل ...  61،  11مرجع سابق ، ص :  )حممود السيد عباملعطي ( خيال  -
)2(  - RAYMOND LEGEAIS ,  L'indemnisation des Victimes D'accidents , Edition Sirey , 1986 , P 55 . 
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أو البيع أو التصليح أو الرأب أو مراقبة حسن سري املركبات، الذين ميارسون عادة السمسرة 
  .وذلك فيما يتعلق باملركبات املعهود ا إليهم نظرا ملهامهموكذلك مندوبيهم، 

ليهم يف الفقرة األوىل واملشـمولني باإلسـتثناء مـع    إويتعني على األشخاص املشار 
ليهم أن يؤمنوا أنفسهم بالنسبة ملسـؤوليتاهم  إاإلنتفاع بالتأمني الضامن للمركبة املعهود ا 
إستغالهلم أو الذين توكل إليهم حراسة املركبـة   اخلاصة ومسؤولية األشخاص العاملني حتت

أو سياقتها بإذم أو إذن أي شخص آخر معني هلذا الغرض يف عقد التأمني، وذلـك عـن   
األضرار املسببة للغري من تلك املركبات املعهود ا إليهم واليت يستعملوا يف دائرة نشاطهم 

  " .املهين 
هن اليت يقوم ـا هـؤالء   فيه على اخلصوص املإن التأمني اخلاص ذه الفئات يراعي 

  .وطبيعة العقود اليت يربموا مع عمالئهم، واألخطار اليت قد تنجم عن تلك العقود
فصاحب املرأب قد يزعج اجلريان بضوضاء اآلالت واألجهزة اليت يستوعبها مرأبه إذا 

ته إذا كانت مهمتـه  كانت مهمته جمرد اإليواء، وكذا الروائح اليت تنبعث من تشغيل أجهز
وأن ... باإلضافة كذلك مثال إىل أن السيارة قد يكون ا عيب خفـي  . إخل... اإلصالح 

لذلك الميكن حصر مهام أصحاب املرائب وممتهين السيارات . إصالحها يقتضي خربة معينة
ألنـه   بالتايل كان تأمينهم تأمينا خاصا. والعقود الحتصى  )1(يف هذه الفقرة، فاملقام اليتسع

  .)2(صاحب السيارة نبوزبتجار أو بأصحاب حرف، وليس تأمني ال –يف الغالب  –يتعلق 
  

  الفرع الثالث
  إعفاء الدولة واألشخاص العامة 

من قانون املـرور رقـم   ) 65(واملادة  15 -74من األمر رقم بالرجوع إىل املادة الثانية 
ة من اإللتزام بالتأمني املفروض باملادة جند أن الدولة واألشخاص املعنوية العامة، معفا 87-09

يفسر ذلك فقها بأن يسار الدولة أكيد والحمل إللزامها بالتأمني  15 -74األوىل من األمر رقم 
                                                        

  : ـ لتوسع زائد يف املوضوع أنظر خاصة  )1(
L'automobile en Droit Privé , L.G.D.J, PARIS, 1965 , P 353 et S. 

)2(  - JVONNE LAMBERT FAIVRE ,  OP CIT , P 332 . 
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مثل األشخاص العاديني على مركباا، ما دامت تستطيع، يف كل األحوال تعويض ضـحايا  
م أن الدولة واألشخاص املعنويـة  هذا مع العل. )1(حوادث املرور اليت تتسبب فيها مركباا

العامة املسؤولة مدنيا عن حوادث مركباا جتاه األفراد العاديني إمنا تكون مسؤولة بصـفتها  
هي بدورها كشخص عاد، بالتايل فهي تكون خاضعة يف ذلك إىل القانون العادي ولـيس  

  .للقانون اإلداري
ر من قانون اإلجراءات املدنيـة،  مكر) 7(إن ما يؤكد هذا اإلجتاه ما نصت عليه املادة 

فقد نصت فقرا اخلاصة بصدد حتديد اإلختصاص النوعي للمحاكم فيما يتعلـق بقضـايا   
خمالفات الطرق النامجة عن تدخل مركبة متلكها الدولة أو أحد أشـخاص القـانون العـام          

من قانون اإلجـراءات   مكرر) 7(، إا الفقرة الثالثة من املادة املذكورة، املادة )اإلداري ( 
  .املدنية

  
   الفرع الرابع

  مالك المركبة المشتركون

كما يف حالة األمـوال  ) ألكثر من شخص ( يف حالة ملكية السيارة ملكية مشتركة 
إخل، فإنـه حسـب   ... املشتركة للزوجني يف فرنسا مثال، أو يف حالة اإلرث أو الشـيوع  

يعد كل واحد من هؤالء مالكا حلصته . وغريها) 713(القواعد العامة للقانون املدين، املادة 
بالنسبة للتأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن  -ملكية خالصة من دون قيود، حبيث يعترب 

مؤمنا له إذا أبرم عقد التأمني على السيارة اململوكة على هذا الوصف،  -حوادث السيارات 
قها للسري طبقا ملقتضيات املادة األوىل من األمـر  أو يعد ملزما بتلبية واجب التأمني قبل إطال

ذن اإل، وجيوز له قيادة السيارة، كما يعترب حارسا هلا ويسـتطيع  تأمينا إجباريا 15 -74رقم 
شرع الوطين أو القضاء يف اجلزائر خيالف ، أنا من جهيت ال أرى أن مذهب امل)2(للغري بقيادا

يف هذا اخلصوص، فمحكمـة الـنقض   ) ي خاصة الفرنس( ستقر عليه القضاء األجنيب إما 

دراسة مقارنة بني النظامني  –ني من املسؤولية املدنية عن حوادث السري التأم ،) أبو زيد عبدالباقي ( مصطفى ـ  )1(                                                        
  . 78، ص  1975جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه ، يونييه،  –كلية احلقوق  –املصري والفرنسي 

)2(  - NICOLAS JACOB ,  OP CIT , P 298. 
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الفرنسية أيدت قرارا أدان شركة تأمني الزوج بتغطية األضرار النامجة عن حادث سري تسبب 
فيه عاشق الزوجة أثناء سريه رفقة هذه األخرية بسيارا اليت متلكها باإلشتراك مع زوجهـا،  

رافضني على الزوجة صـفة املالـك   قرار الهنري وليون مازو إنتقدا هذا : غري أن الفقيهني 
فة احلارس أو السائق صيوسع  –يبدو مقبوال  –شترك للسيارة، إال ان إجتاها حاليا للقضاء امل

نيكـوال  / ويقـول األسـتاذ   )1(املأذونني ويطرح أوال شكل اإلثبات بالنسبة لوجود اإلذن
املدعي الذي يريـد  يقع على املؤمن له  –يف الواقع  –إن هذا اإلثبات لإلذن : )2(بجاكو

إعمال ضمان مؤمنه، إن دراسة العديد من القرارات اليت سوت هذه املسألة، بينت مرارا أن 
القضاة يقتنعون بالقرائن البسيطة إلعتبار أن اإلذن قد اثبت وجوده، وميكن أخذ قرار حمكمة 

ضمنيا  –حمكمة النقض ففي هذا القرار كرست .  الكمث 1970جولية  07النقض املؤرخ يف 
نظرية حبسبها أن اإلذن له طابع شخصي، النظرية اليت إحتج عليها كتاب كثريون مـن   –

  .بينهم بيكار وبيسون
فـاألب  . إلذن الضمينستعملت حمكمة النقض حيلة اإهذه النتيجة،  إىلولكي تصل 

بتلك ، الذي مل مينع إبنه من إعارا إىل زمالء له، فإنه يستنتج من ذلك رضاؤه مالك املركبة
  .اإلعارة

إن حمكمة النقض بعملها هذا قد قبلت حقيقة عبء اإلثبات، فليس على املؤمن أبـدا  
إثبات أن سائق املركبة كان حقا مأذونا له من قبله، بل على العكس أن على املؤمن إثبـات  

له، ويف مدى اإلذن يفرق بني اإلن بالقيـادة، واإلذن باحلراسـة،   ن السائق مل يكن مأذونا أ
  . )3(ون لإلذن مدى حمدودا إذا تعلق مبجرد القيادة ومدى عاما إذا مشل احلراسةفيك

واخلالصة إذن أن عبء اإلثبات يف وجود اإلذن من عدمه له نتائج علـى مسـؤولية   
حادث السري، كما أن ذلك اإلثبات يتوقف على موقف القضاء وما إذا كان يعتمد أسلوب 

  .، من مث يتبني من هو املستفيد من املستبعداإلذن الصريح أو يكتفي باإلذن الضمين
  

  .8ـ راجع ما سبق، ص  )1(                                                        
)2(  - NICOLAS JACOB ,  OP CIT , P 298. 
)3(  - NICOLAS JACOB ,  OP CIT , P 299. 
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  الثاني المطلب
  األشخاص المستفیدون من الضمان

إن اإلستفادة من ضمان التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السـيارات  
  .ختتلف من بلد إىل بلد حسب قانون هذا البلد أو ذلك
من حوادث السيارات، وبالتايل، يقصر بعض القوانني تضيق من دائرة محاية املتضررين 

ضمان تأمني املسؤلية على فئات حمدودة، بينما البعض اآلخر من القوانني يوسع من جمـال  
  .تلك الدائرة حبيث تشمل احلماية العديد من الضحايا املتضررين يف حوادث السيارات 

عـن تلـك    قبل سرد فئات األشخاص املستفيدين يف اجلزائر، أعرض يف إجياز مثالني
  ).العراق  –فرنسا ( القوانني األجنبية 

  
  الفرع األول

  )1(في فرنسا) الضمان ( ن بالحمایة والضحایا المشمول

إن اإللتزام بالتأمني من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات، يطبق يف فرنسا كمـا  
ا يف غريها من البلدان من أجل تعويض األضرار املسببة لكـل شـخص، واليشـمل هـذ    

  :التعويض
املؤمن له، أي املكتتب يف العقد أو مالك املركبة، وكل شخص مأذون له منـهما   -

  .حبراسة أو قيادة تلك املركبة
املأذون  كما اليشمل ممتهين السيارات واألشخاص العاملني يف ورشهم واألشخاص -

أو من قل كل شخص حمدد يف عقد التأمني ) أي من قبل املمتهنني ( هلم من قبلهم 
ذلك الغرض بالقيادة أو احلراسة للسيارة والسيما بالنسبة إلصالح األضرار املسببة ل

  .R. 211 – 6لالشخاص املنقولني جمانا أو املنقولني على سبيل التفضل، املادة 

                                                        )1(  - JEAN RIPOLL et ROGER DOIN ,  OP CIT , P 239 et  S. 
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هلذا املبدأ فإن التأمني اليطبق من أجل تعويض األضرار  اليت يتكبدها ومبفهوم املخالفة 
دون أن يكون مأذونا له، بينما يف احلالة املعاكسة فإنه يكـون   الشخص الذي يقود السيارة

مستبعدا من الضمان بصفته مؤمنا له، واألضرار اليت يتكبدها املمثلون القانونيون للشـخص  
املعنوي املالك للمركبة عندما يكونون منقولني فيها، واألضرار اليت يتحملـها األجـراء أو   

،  8,1e a.c.d –211 .Rاألضرار أثناء خدمتهم ، املـادة   التابعون للمؤمن هلم املسؤولني عن
كبـدها  يتتبعد من الضمان أيضا األضرار الـيت  سكان ي 1959جانفي  7علما بأن مرسوم 

األزواج واألوالد وأصول املؤمن هلم عندما يكونون منقولني يف السيارة املؤمن عليها حـىت  
فقرة )  L. 211(الذي أضاف للمادة  1981جانفي  07املؤرخ يف  5 – 81صدر القانون رقم 

سرة من الغـري حبيـث   ، يعترب أفراد األ1981ثالثة، اليت قررت بأنه إعتبارا من الفاتح جويلية 
فإن زوج مالك السـيارة   –للعلم  –يصبحون مستفيدين من ضمان التأمني اإللزامي، وأنه 

فهي تسـتفيد  ( ملال مشتركا تبارها مالكة مشتركة للسيارة عندما اليكون اعاملتويف الميكن إ
:                بينما األصهار اليعتربون من أفراد األسرة، هم مـن الغـري وبالتـايل يسـتفيدون     ) إذن 

  .)1(أبناء الزوج املتويف املستبعد يستفيدون كما تستفيد اخلليلة -
 1985جويلية  05املؤرخ يف  677 -85رقم  1985مث إن القانون الفرنسي اجلديد لسنة 

كبار السن وصغـــار   –قد وسع من دائرة املستفيدين بإضافة السائق وبعض األشخاص 
  .)2(وال أرى داعيا لتفصيل ذلك يف هذا املقام –السن 

  
  الفرع الثاني 

  في العراق) الضمان ( ن بالحمایة والضحایا المشمول 

رقـم   1980 لقد جاء قانون التأمني اإللزامي من حوادث السيارات العراقي املؤرخ يف
يف مستوى راق بني قوانني التأمني كونه إعترب كل السيارات الربية ذات احملرك مشمولة  52

بالتأمني تلقائيا، كما جاء موسعا ال احلماية املقررة للمضرورين على خالف ما كان عليه 
 الذي كان يستبعد فئات عديدة من التعويض من مثل 1964لسنة  205القانون القدمي  رقم 

 .سائق السيارة ومستخدميه وأوالده
                                                        

)1(  - ANDRE  FAIVRE ROCHESE ,  OP CIT , P 9 et  S. )2(  منه يف مؤلف األستاذين  6، 5، 4، 3، 2: ـ أنظر املواد:  
- BERGERES et DUPRAT ,  OP CIT , P 179.      I                                                                         امللحق  
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) العراقية طبعا ( وقد إعترب القانون اجلديد سائق السيارة ومن مث شركة التامني الوطنية 
كما أنه وفـر  ... مسؤولة عن تعويض الضرر مبجرد وقوعه بصرف النظر عن خطأ السائق 

ا ملعايري حمددة، والسيارات احلماية التأمينية للمتضررين من مجيع السيارات اهولة اهلوية طبق
من الداخلي، وكذلك عن األضرار ألاألجنبية عند دخوهلا العراق، وسيارات اجليش وقوى ا

  .املسببة من عربات السكك احلديدية
تعترب مجيع السـيارات  : " على أنه ) اجلديد ( لقد نصت املادة األوىل من هذا القانون 

بكافة أشكاهلا وأنواعها وفق التعريف الذي سريد يف راضي اجلمهورية العراقية، مشمولة، أيف 
املادة التالية، سواء كانت هذه السيارات حكومية أو أهلية، عامة كانت أو خاصة، عراقيـة  
كانت أو أجنبية، عسكرية كانت أم مدنية، وعربات السكك احلديدية، أعتـربت مجيـع   

   ــريثن هذا القانون من الضمان غحبيث مل يست )1(... "السيارات مشمولة تلقائيا بالتأمني 
  :منه بقوهلا ) 7(الفئات اليت حددا املادة 

  :فيما عدا حالة الوفاة، اليلتزم املؤمن بالتعويض عما يلي  :أوال  
أ ـ اإلصابة البدنية اليت تلحق سائق السيارة إال إذا كانت ناشئة عن حادث إصطدام  

  .السيارة أو إنقالا
الناشئة عن فعل املصاب العمدي إال إذا كان هذا الفعل ناشـئا   ب ـ اإلصابة البدنية 

  .عن مرض عقلي افقد املصاب إرادته 
اليستحق التعويض بسبب اإلصابة عن حادث اإلصطدام أو اإلنقالب أو املرض  :ثانيا 

  .العقلي املبني يف الفقرة األوىل من هذه املادة إال حبكم قضائي مكتسب درجة البتات
ؤمن حبس التعويض املقرر بالفقرة أوال من هذه املادة، عند حتقق إحـدى  للم :ثالثا 

، مامل يقدم املتضرر كفالة تقبلها احملكمـــة  8حاالت الرجوع املنصوص عليها يف املادة 
  ".املختصة 

، مطبعة 1980 – 52شرح قانون التأمني اإللزامي من حوادث السيارات رقم  :) مصطفى اجلبار ( احملامي ـ  )1(                                                        
  .وما بعدها  8، ص 1988عصام، بغداد 
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هذا هو موقف بعض القوانني األجنبية بالنسبة لإلستفادة من محاية التأمني أو احلرمان، 
  .ف القانون اجلزائريأما اآلن فاحبث موق

  
  الفرع الثالث

  المستفیدون من الضمان  في الجزائر 

اإللزامي من املسؤولية املدنيـة عـن   لتحديد األشخاص املستفيدين من ضمان التأمني 
وغريمها  34 -80واملرسوم رقم  15 -74حوادث السيارات يف اجلزائر كما حددهم األمر رقم 

، واملادة 15 -74من األمر رقم ) 8(ذلك قد نص عيه باملادة من القوانني والقواعد العامة فإن 
  .34 -80من املرسوم رقم ) 3(

إن ما ورد يف هاتني املادتني الخيتلف كثريا عما ورد يف العديد من التشريعات األجنبية 
املماثلة، من حيث أن مالك املركبة املؤمن عليها واملكتتب يف العقد بشأن تأمينها، وكذلك 

ما من املالك واملكتتب، يعتربون مجيعا من أصـحاب العالقـة   هللسائق هلا املأذون احلارس ا
املأذون هلما، فإن الغري هم ) احلارس والسائق ( أو غري املباشرة ) املالك واملكتتب ( املباشرة 

الذين يكونون مستفيدين من ضمان عقد التأمني، فهل إن القانون الوطين للتأمني اإللزامـي  
ما مع القانون الفرنسي أو العراقي مثال بالنسبة للمالـك واملكتتـب والسـائق    يتطابق حك

  .واحلارس املأذونني، وكذا الشأن بالنسبة للغري أم خيتلف ؟
  

  الفرع الرابع 
  ـــیرـــــــــــــــــالغــــــ 

هم األشخاص املتضررون من حوادث السيارات  –يف هذا الصدد  –إن الغري املقصود 
ركابا أو غري ركاب يف السيارة املتدخلة يف احلادث املسبب للضرر، باستثناء من :  أيا كانوا

  . )1(هذا هو املبدأ االصلي. ورد باستثنائهم نص خاص، سواء كانوا ركابا مبقابل أو جمانا
                                                        

املسؤولية املدنية يف ضوء الفقه والقضاء، طبع مطبعة  :) احلميد عبد( الشواريب  و) عزالدين ( الديناصوري ـ  )1(
  . 14/05/1986، نقض مدين  671، ص 1988القاهرة احلديثة للطباعة، 
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، جنده يقول خبالف هذا األصـل  15 -74من األمر رقم ) 8(لكن إذا قرأنا نص املادة 
كل حادث سري سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل  : "حيث ورد فيه اآليت 

ضحية أو ذوي حقوقها، وإن مل تكن للضحية صفة الغري جتاه الشخص املسؤول مدنيا عـن  
احلادث، ويشمل هذا التعويض كذلك املكتتب يف التأمني ومالك املركبة كمـا ميكـن أن   

  ".بعده  13عليها يف املادة  يشمل سائق املركبة ومسبب احلادث ضمن الشروط املنصوص
جند عـدة طوائـف مـن     –كما سيتضح فيما بعد  –مبوجب هذا النص وغريه إذن 

األشخاص الضحايا يستفيدون من التعويض الذي خيوله التأمني اإللزامي عما حلقهـم مـن   
ضرر بسبب تدخل السيارة املؤمن عليها يف تلك احلوادث اليت سـببت األضـرار، هـؤالء    

  :األشخاص هم 
  أشخاص من الغیر: أوال 

يضمن املؤمن التبعـات املاليـة   : " على أنه  07 -95من األمر رقم ) 56(تنص املادة 
مـن  ) 5(وتنص املادة " املترتبة على مسؤولية املؤمن له املدنية بسبب األضرار الالحقة بالغري 

ة املؤمن له من تضمن الشرك: " على ) 18(الشروط العامة لعقد تأمني السيارات، يف فقرا 
التبعات املالية اليت قد يتعرض هلا بسبب األضرار اجلسمانية أو املادية اليت حيدثها للغري أثناء أو 

  ". 20، 19مبناسبة سري املركبة وفق الشروط املبينة يف الفقرتني 
من ضمان عقد التأمني اإللزامي مـن املسـؤولية   فمثل هذا الغري أو الطائفة املستفيدة 

عن حوادث السيارات ميكن أن يكون هو الشخص الذي يصدمه املؤمن له بسـيارته   املدنية
وهي تسري يف الطريق العمومي فيحدث به جرحا أو كسرا أو ميزق ثيابه أو يكسر دراجتـه  
اهلوائية كما ميكن أن يكون أيضا هو الراكب املنقول يف السيارة املؤمن عليها ركوبا جمانيا، 

يصيبه يف حـادث السـري    من التعويض عن الضرر اجلسماين الذيفهو من الغري ويستفيد 
حيـث   34 -80 : من املرسوم رقـم ) 5/3( مبفهوم املادتني املذكورتني سابقا وكذلك املادة

تنص على عدم جواز إحتجاج شركة التأمني على الضحية املنقولة جمانا من قبل السـائق أو  
احلادث أشخاصا بدون عـوض وال إذن   وقتا ماملالك لسقوط حق هذين األخريين، لنقله

ال حقا، مع العلم أن الشخص املنقول دون عوض هوكمـا   وسيأيت هذا النصمسبق قانوين 
يعترب شخصـا  : " قائلة  14من الشروط العامة لعقد تأمني السيارات فقرة ) 4(عرفته املادة 
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عىن الكلمة، يساهم حىت وإن مل يدفع أجرة بأمت م -منقوال جمانا كل راكب ينقل بدون مقابل
  ".أحيانا وبدون عوض يف مصاريف السفر، أو ينقل من طرف املؤمن له للبحث عن مصلحة

ملتـزم  ) وهو ناقل ( إن احلكمة من هذا النص، يبدو أا تكمن يف أن السائق عموما 
ض النظر كذلك عن غض النظر عن أنه راكب جمانا أو مبقابل، وبغيضمان سالمة الراكب ب

ان على سبيل التفضل أو من أجل البحث عن مصلحة، أو حىت ألنه تابع للسـائق  أن نقله ك
ىل أنه بانتشار التأمني، إ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد إجتهت اآلراء اليوم )1(الناقل

وتغري املفاهيم أوشك النقل ااين على اإلختفاء ليحل حمله النقل على سـبيل التفضـل أو   
  .)2(املصلحة

من الشروط العامة لعقد تأمني السـيارات  ) 01(قرة الثانية والستني من املادة وجند الف
الينطبق ضمان مسؤولية املؤمن له جتاه األشخاص املنقولني يف املركبة املؤمن : " تقضي بأنه 

ـ   إال –فيما عدا تلك اليت تستثىن مبوجب هذه املادة  –عليها  ة ـعلى األضـرار اجلسماني
، ولوضـوح الـنص   "لبستهم الناجم عن إصابة جسمية أخاص وتلف الالحقة ؤالء األش

ىل نظريـة  إالأعلق عليه، مع العلم أن النقل ااين يف السابق مل يكن حمل مسؤولية إسـتنادا  
ة ــسائق املركب( رجوع على الناقل لحبيث أن الراكب جمانا اليستطيع ا )3(قبول املخاطر

األخالقية متنعه من ذلك، حىت أن حمكمة الـنقض   كما كانت بعض اإلعتبارات) أو مالكها 
 20الراكب ااين املتضرر يف حادث املرور بشكل ـائي إال منـذ    قالفرنسية مل تقرر ح

مدين فرنسي، وباألحرى يف التأمني ) 1384/1(وذلك إستنادا إىل نص املادة . 1968ديسمرب 
، ويقابل ذلك عندنا يف اجلزائر نـص  1958اإللزامي إستنادا إىل نص املادة األوىل من قانون 

  .15 -74مدين جزائري، واملادة األوىل من األمر رقم ) 138(املادة 
  أشخاص لیسو من الغیر: ثانیا    

إن هؤالء األشخاص املستفيدين من تغطية ضمان التأمني اإللزامـي مـن حـوادث    
ن ــم 21ليه الفقرة إ، وحسبما أشارت 15 -74من األمر رقم ) 8(السيارات مبفهوم املادة 

                                                        )1(  - L’AUTOMOBILE EN DROIT PRIVE ,  OP CIT , P 333. )2(  - I BID . 
، دون اإلشارة إىل الطابع والناشـر، 1989اص النظرية العامة لإللتزام بضمان سالمة األشخ :) حممود ( التلي ـ  )3(

  .354ص 
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تضمن الشـركة أيضـا   : " من الشروط العامة لعقد تأمني السيارات حيث تنص ) 5(املادة 
التعويض عن األضرار اجلسمانية لكل ضحية أو لذوي حقوقها، ولو مل تكن هلا صفة الغـري  

 املـؤرخ يف  15 -74من األمر رقم ) 13، 8(جتاه الشخص املسؤول مدنيا طبقا ألحكام املادة 
  ". 1974جانفي  30

ميكن يف هذا املقام تعداد عدد من األشخاص اليعتربون من الغري بالنسبة ملالك السيارة 
أو املكتتب يف عقد تأمينها أو سائقها أو حارسها املأذونني، واملقصود بذلك األبناء واآلبـاء  

  .واألزواج وكذا التابعني هلم
التعويض املترتب عن التأمني اإللزامـي  فالزوجة تستفيد، واإلبن أو األب والتابع من 

على السيارة كل واحد منهم إذا أصيب يف حادث املرور الذي تتدخل فيه سـيارة املالـك   
املؤمن له أو املكتتب يف العقد أو السيارة املؤمن عليها اليت يقودها أو حيرسها قائد أو حارس 

  .مأذونني
  السائق المخطئ المتضرر في الحادث: ثالثا 
د السائق من تعويض التأمني عن الضرر الذي تكبده يف حادث السـري الـذي   يستفي

 15 -74من األمر رقـم  ) 13(تدخلت فيه السيارة اليت يقودها خبطأ منه، ذلك تطبيقا للمادة 

إذا محل سائق املركبة جزءا من املسؤولية عـن  : " كما سبقت اإلشارة، حيث تقضي بأنه 
شار إليها يف املادة التالية، فإن التعويض املمنوح له خيفـض  مجيع األخطاء، ماعدا األخطاء امل

بنسبة احلصة املعادلة للمسؤولية اليت وضعت على عاتقه، إال يف حالة العجز الدائم املعـادل  
  ".على ذوي حقوقه يف حالة الوفاة  ضيفأكثر، واليسري هذا التخف %50لـ 

بـل   –كن إعتباره مستفيدا جزئيا مي) السائق املخطئ املتضرر ( إن مثل هذا املستفيد 
ولكن إستفادته هذه رغم جزئيتها التعترب تربئة له من اخلطأ الذي ساهم به يف  –هو كذلك 

احلادث املسبب للضرر ما دام أن إصابته يف احلادث مل تصل إىل درجة العجز الـدائم  حتقيق 
ية، أو بعبارة أخـرى  أو أكثر، غري أنه يربأ أو يعفي من كل مسؤول  50%الذي يبلغ نسبة 

ما إزداد ذلك اخلطأ جسامة إنطالقا من ترتيبه لصاحبه لاليعتد خبطئه املساهم به يف احلادث ك
وإىل غاية أن يؤدي به إىل الوفاة أو العجز الكلي الدائم الـذي   50% عجزا دائما تبلغ نسبته
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مـن  ) 13(املادة  وجزاء اجلسامة املتزايدة للخطأ هذه يف تشريعنا،  100%تصل نسبة أقصاها
حصول هذا املستفيد على التعويض الكامل من ضمان التأمني اإللزامي أو  15 -74األمر رقم 

ذوي حقوقه بعد وفاته، وهذه مزية من مزايا التأمني اإللزامي من املسـؤولية املدنيـة عـن    
  .)1(ميكن أن تعد تشويها للمفاهيم القانونية املكرسة. حوادث السيارات الوطين

حقوق السائق المت وفي لقیادت ھ الس یارة ف ي حال ة س كر إث ر         وذو: ا رابع
  حادث السیر

نصت على هذه الفئة من املستفيدين من تغطية التأمني اإللزامي من حوادث السيارات 
إذا كانت املسؤولية الكاملة أو اجلزئيـة عـن   : " بقوهلا  15 -74من األمر رقم ) 14(املادة 

 حالة السكر أو حتت تأثري الكحول أو املخدرات أو املنومـات  احلادث مسببة من القيادة يف
احملظورة، فال حيق للسائق احملكوم عليه هلذا السبب املطالبة بأي تعويض، والتسـري هـذه   

  ".األحكام على ذوي حقوقه يف حالة الوفاة 
ولوضوح النص أرى الحاجة إىل تفسريه يف هذا املقام مادام الغرض من إيراده اليعدو 

  .رد فئة من فئات املستفيدين الغري، س
ذات  االغیر المصابین من أخطاء ركاب السیارة المؤمن علیھم  : خامسا 

  األربع عجالت
هم أولئك الذين يصابون بفعـل حركـات أو   ) الغري ( هؤالء األشخاص املستفيدين 

ئ كـالفتح املفـاج   –دون السـائق   –يأتيها ركاب السيارة ) أخطاء ( أفعال غري عمدية 
لألبواب من قبل أحد الركاب ا يتسبب يف إصابة أحد أو بعـض املـارة، أو كالرعونـة    
الصادرة من الراكب تفقد السائق السيطرة على املقود دون أن يكون هلذه احلركـة صـلة   

من املـادة   27مباشرة أو غري مباشرة بقيادة السيارة من طرف الراكب، ذلك حسب الفقرة 
على أن ) أي الفقرة ( وهي صرحية من أوهلا . عقد تأمني السياراتمن الشروط العامة ل) 5(

  .التأمني يشمل بتغطيته هذه الفئة من املتضررين من أفعال ركاب السيارة املؤمن عليها

                                                        
ـ ذلك أن املستقر عليه فقها وقانونا أن املسؤولية تشتد باشتداد اخلطأ، بينما يف التأمني اإللزامي الوطين العكس  )1(

  .هو الصحيح حني تتناقص مسؤولية السائق املخطئ كلما إزداد خطأه
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  السائق غیر المالك للمركبة المؤمن علیھا: سادسا 
ىل إذا حدثت اإلصابة من حادث سببه عيب يف الصيانة الواجبـة للمركبـة يعـود إ   

مالكها، فإن السائق، ومعه الركاب املتضررين كما سبق الذكر يستفيدون مـن التعـويض   
مـن  ) 5(وهذا ما أشارت إليـه املـادة    15 -74املقرر مبوجب التأمني اإللزامي، األمر رقم 

إذا قاد املركبة املـؤمن عليهـا   : " بقوهلا  28الشروط العامة لعقد تأمني السيارات يف فقرا 
ن غري مالكها، فإن الضمان ميتد ليشمل التبعات املالية الـيت تتعـرض هلـا    شخص آخر م

املسؤولية الشخصية لنفس املالك يف حالة حادث يلحق ذا السائق أو باألخص األشخاص 
  ".املنقولني، ويكون نامجا عن عيب أو سوء صيانة املركبة يسندان إىل مالكها 

  األشخاص المتلقون لدروس القیادة: سابعا 
إن املقصود ؤالء األشخاص املستفيدين من تعويض ضمان التأمني اإللزامي، األمـر  

دروسا يف القيـادة لـتعلم سـياقة     تلقيهمثناء أ هلماليت حتدث نظرا لألضرار  15 -74رقم 
لتعليم القيـادة ألصـوله    يستعملها املكتتبعليها عندما املركبات، بواسطة السيارة املؤمن 

السن املطلوبة إلجراء إمتحان احلصول علـى رخصـــة    اذين بلغوأوزوجه أو فروعه ال
من قانون املرور اجلزائري، ) 261/2(طبقا للشروط املبينة يف املادة  –دون سواهم  –القيادة 

) 19(من الشروط العامة لعقد تأمني السيارات، غري أن املادة ) 5(من املادة  30حسب الفقرة 
جيوز تعليم سياقة السيارات بـدون مقابـل ضـمن    : " ه تنص على أن )1(من قانون املرور

، وهذا التنظيم املقصود هو نفسه الشـروط احملـددة يف   "الشروط احملددة عن طريق التنظيم 
، وختفض املدة القصـوى للشـهادة  ...  : "السابقة الذكر واليت تقضي بأنه ) 261/2(املادة 
مبلف املترشح لتعليم سـياقة  جبة اإلرفاق الشهادة الطبية الوا: ود بالشهادة يف النص صواملق

ختفض املدة إىل سنة واحـدة إذا   –وليس املمتهن أو املتعلم  –املمتهن أو املعلم  –املركبات 
ني حلرفـة  وهذا يعين أن هذه املادة الختص غري املمتهن". إخل ... سنة  60بلغ سن صاحبها 

                                                        
  .املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرق 10/02/1987بتاريخ  09 -87ـ القانون رقم  )1(
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سياقة السيارات لـدى أصـحاب   يقبلون على تعلم  نشخاص الذيتعليم السياقة، وليس لأل
من املادة  30بالتايل تكون اإلحالة املذكورة يف الفقرة . السيارات العاديني املؤمن عليها إلزاميا

  .من الشروط العامة  لعقد تأمني السيارات غري موفقة) 5(
فإن مجيع الفئات أو الطوائف السبع املتقدمة العـرض يعتـربون مـن    إذن، وأخريا، 

فيدين من الضمان بغض النظر عن كل اإلعتبارات، فسواء أكـانوا مـالك   األشخاص املست
هلم مركبات مؤمن عليها، أو مكتتبني  يف عقود تأمني عليها، أو حارسني أو سائقني مأذون 

أو سواء كانوا من أقارب املالك أو املكتتب أم ليسـوا  ) املالك واملكتتب ( من ذوي الشأن 
عن خطأ املتسبب يف احلادث، كل أولئك يستفيدون، يف  ، وبغض النظر)التابعني ( كذلك 

كاملة من التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عـن حـوادث   لغالب األحيان من التغطية ا
، ومن مث يكون ألي منهم احلق يف مطالبة املؤمن مببلغ 15 -74السيارات مبوجب األمر رقم 

  .لسيارات املؤمن عليها إلزامياالتأمني تعويضا عن أضرارهم النامجة عن تدخل ا
وإذا كان ينبغي إبداء مالحظة على املوقف من القانون الوطين هذا اليسـعين إال أن  

يف اتمع إذا الذين غالبا ما يفرزون طائفة بائسة أحيي فيه روحه احلمائية جلميع املتضررين 
، لكنهم يف اجلزائر جيدوا يف مل جيدوا يف اتمع األداة القانونية اليت تكفل هلم جرب أضرارهم

، ولو كان غري شاف يف غالب األحيان نظرا للظروف اإلقتصادية 15 -74القانون األمر رقم 
واإلجتماعية القاسية يف معظمها، ورغما كذلك مما يكلفه تعويض كل هذه األصناف مـن  

يصابون من  الضحايا من أموال، كما اليفوتين أن أبشر مسبقا ضحايا حوادث املرور الذين
سيارات جمهولة، أو غري مؤمن عليها أن القانون الوطين اجلزائري قد أعد جهـازا مكلفـا   

، وأنتقل اآلن إىل "الصندوق اخلاص بالتعويضات " بتعويضهم، سوف أعرض له الحقا هو 
  .املبحث املوايل ملعرفة األشخاص الذين اليستفيدون من محاية التأمني اإللزامي هذا

  
  الثالث المطلب

  األشخاص المستبعدون من الضمان

إذا وضعنا يف احلسبان أصناف املستفيدين من الضمان يف التأمني اإللزامي من املسؤولية 
ألمكننـا   بحـث املتقدم من هذا امل السيارات السابق عرضهم يف املطلب املدنية عن حوادث
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ار املرور، وكما مالحظة كثرة املستفيدين، وتفسري ذلك يعود إىل كثرة تنوع وحدوث أخط
الثالث أصناف األشخاص املستبعدين وأحاول  طلبالثاين أعرض يف هذا امل طلبجرى يف امل

  ).سبب اإلستبعاد ( أن أرجع ذلك إىل سببه 
  ـ  أصناف األشخاص المستبعدین 1

  السائق في حالة السكر أو المتناول المحظور: أوال 
السواق، من اإلفـادة مـن تغطيـة    حرمان مثل هذا النوع من  إىلإن الشرط املؤدي 

، هو أن يصدر حكم قضائي من احملكمة املختصة 15 -74الضمان املخول مبوجب األمر رقم 
حمكمة اجلنح، هذا احلكم يثبت جرمية هذا السائق حسبما نصـت  ) وهي غالبا أو دائما ( 

  .)1( ) رابعا فيما تقدم( ، وقد سبق إيرادها يف 15 -74من األمر رقم  14عليه املادة 
ونفس هذا احلكم نص عليه بالنسبة للصندوق اخلاص بالتعويضات، حبيث أن السائق 

يف التأمني اإللزامي من املسؤولية ) شركة التأمني ( ذه احلالة الميلك احلق يف مطالبة املؤمن 
املدنية عن حوادث السيارات إذا كانت السيارة اليت يقودها وهو يف حالة سـكر أو حتـت   

لـى  عملخدرات أو املنومات احملظورة مؤمنا عليها، كما اليستطيع الرجوع بالضمان تأثري ا
  .)2(الصندوق اخلاص بالتعويضات وهو يقود سيارته على تلك احلالة وكان غري مؤمن عليها

  السارق وشركاؤه المساھمون معھ: ثانیا 
ا خطأ مطبعـي  ) أ(املقطع  37 -80من املرسوم رقم ) 7(يف البداية أشري إىل أن املادة 

يتمثل يف إيرادها من بني املستثنني من اإلنتفاع بالتعويض مـن قبـل الصـندوق اخلـاص     
، كمـا  "السارق وشـركاؤه  " ح املقصود هو والصحي" السائق وشركائه : " بالتعويضات 

ثالـث حيـث   الاملقطـع   34 -80ينبغي مالحظة ما تنص عليه املادة الثالثة من املرسوم رقم 
ضرار اليت تسببها املركبات املؤمن عليها مستثناة من الضـمان يف حالـة سـرقة    ألاالتعترب 

ـ من الشـروط العامـة لعقـد    ) 10(يضا يف املادة أالسيارة، وورد نفس هذا احلكم  أمني ت
يبقـى  ... غري أنه يف حالة السـرقة أو العنـف   ...  -أ : " كما يلي  53السيارات، فقرة 

، ورد هذا كاستثناء من اإلستثناء من الضمان "إخل ... ن له أي للمؤم( الضمان مكتسبا هلذا 
                                                        

  .126ـ راجع املبحث الثاين ، ص   )1(
  .منه )7(وسيجيئ حبثه يف الباب الالحق، والسيما املادة   37 -80ـ املرسوم رقم  )2(
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لسن املطلوبة، أوال يـتمكن  اللحوادث الواقعة عند عدم بلوغ السائق للمركبة املؤمن عليها 
أي ال معلقة، وال ( من إثبات حيازته على رخصة املرور أو كفاءة القيادة يف حالة صالحية 

ا ولو كان السائق بصدد تلقي دروس يف القيـادة أو  مطلوبة من األنظمة املعمول ) باطلة 
األضرار احلاصـلة  مما يعين بقاء ... " كان يساعده شخص آخر حائز على رخصة قانونية 

ذه الكيفية مشمولة بالضمان رغم سرقة املركبة املتدخلة يف احلادث ورغـم أن السـائق   
  .السارق غري مشمول بالضمان

  صحاب المرائب وغیرھمممتھنو السیارات وأ: ثالثا 
هذه الطائفة من األشخاص مستبعدون مجيعهم من ضمان التـأمني اإللزامـي مـن    

 15 -74من األمر رقـم  ) 4(املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات صراحة مبقتضى املادة 
وألم ملزمون باإلكتتاب يف عقد تأمني خاص م باعتبارهم حرفيني أو أصحاب مهـن،  

  .)1(م نظام خاصولذلك يفرد هل
  السائق أو المالك الناقل ألشخاص بعوض دون إذن قانوني: رابعا 

مثل هذا الصنف من السائقني أو مالك املركبات، إذا تسبب الواحد منـهم مبركبتـه   
لألشخاص املنقولني من قبله بعوض، يف أضرار جسمانية، وكان غري مرخص له مبمارسـة  

فإنه يستبعد من تغطيـة ضـمان التـأمني    ) ملأجور النقل العمومي ا( مهنة نقل األشخاص 
  .اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات

يف مقطعها الثاين، علما وأن  34 -80من املرسوم رقم ) 5(ذلك اإلستبعاد أوجبته املادة 
مقطعها الثالث يضيف إستبعادا يتعلق بالسائق أو املالك عندما ينقل أشـياءا أو أشخاصـا   

ل خطري غري مطابق لشروط احملافظة على األمان احملدد يف األحكام القانونية والتنظيمية بشك
  .)2(اجلاري ا العمل

مـن الضـمان،   ) األشخاص ( واآلن وبعد مافرغت من عرض األصناف املستبعدة 
أن  –كما تقـدم   –أحاول أن أبرز هذا اإلستبعاد أو أحدد احلكمة منه، خاصة وقد علمنا 

                                                        
  . 07 – 95من األمر رقم  166، 164، 163: ـ راجع املبحث األول من هذا الفصل، وانظر املواد  )1(
  .ي خالفا ألحكام قانون املرور وقوانني النقل العمومي املأجور ـ أ )2(
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ـ 15 -74اإللزامي الوطين التأمني  ري مـن أصـناف األشـخاص    ث، قد أصبغ محايته على ك
حالة تسبب املضرور شخصيا  املتضررين يف حوادث السيارات املؤمن عليها الزاميا، حىت يف

من األمـر  ) 13(مىت كان سائقا طبقا للمادة  –بشروط طبعا كما رأينا  –خبطإه يف احلادث 
 34 -80من املرسوم رقم ) 5(كيف أن املادة  –حينا  كما سبق –، ونرى  15 -74رقــم 
أينا غريمهـا مـن   رو. سائق أواملالك لنقلهما أشخاصا بعوض دون إذن قانوينالإستبعدت 

املستفيدين واملستبعدين، لكن ما اثار إنتباهي وتساؤيل فقط، ملاذا فرق القانون بـني خطـأ   
ـ م) 5(ه ومعه املالك يف املادة ، وخطأ 15 -74من األمر رقم ) 13(السائق يف املادة  ن ــ

يستفيد السائق يف احلالة األوىل من خطإه إذا أصيب يف  ذاوبتعبري آخر ملا. ؟ 34 -80املرسوم 
أو أكثر وذوو حقوقه يف حالة وفاته، واليستفيد  %51احلادث املروري بعجز دائم تبلغ نسبته 

أصيب أي منهما يف احلادث بعجز دائم  السائق أو املالك من خطئهما يف احلالة الثانية إال إذا
أو أكثر وذوو حقوقه يف حالة وفاته ؟ هذا ما سأحاول أن أجيب عليـه يف   %67 تبلغ نسبته

  :الفقرة اآلتية 
  الخطأ المرتكب: ـ  سبب اإلستبعاد  2
اخلطأ الذي يعترب معيارا إلستبعاد هؤالء وأولئك األصناف من األشخاص، وكلهم   إن

يف عقد تأمينها، أو جمرد  امالكا كان أو مكتتب( صرف النظر عن عالقته ا سائق للمركبة ب
  .ىل املقصود منهإيقتضي اإلشارة ) إخل ... سائق أو حارس هلا مأذون 

إنه ذلك اخلطأ الذي يشكل عنصرا يف املسؤولية املدنية، جبانب الضرر وعالقة السببية، 
. روفه الشخصية أثناء إرتكابه للفعل الضـار وهو يرتبط بقوة بالظروف الداخلية للسائق وبظ

إن اخلطأ يف هذا املقام، حسب الكتاب، قد يكون واضحا أو قد يعترب كالغلط يف اإلرادة أو 
وهو خيتلف من تشريع دولة إىل تشـريع دولـة    )1(يعترب هو جمرد اإليذاء الذي يلحق الغري

الـذي اليأتيـه رب األسـرة     فهو يف إيطاليا مثال ميكن إعتباره غلطا يف السـلوك . أخرى
الذي يكفي إلعطاء كيان للمسؤولية عنـه هـو   ، وعند البعض فإن معيار اخلطأ )2(الطيب

                                                        )1(  - CAMMILLE JAUFFRET,  OP CIT , P 70 . )2(  - I BID , P 70 – 71 Marge 143 . . 
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نتباه أو عدم احلذر، إذا مل يعتـرب  اإلالتوقع، إذ كيف ميكن يف الواقع تأكيد اإلمهال أو عدم 
  .على األقل توقع النتيجة، وهذا املعيار قد رفضه القضاء 

من التوقع وال من إنعدام التوقع، إمنا يتكون من اإلمهال ومن عـدم  فاخلطأ اليتكون 
احلذر، أو من عدم مراعاة القواعد اخلاصة بالسلوك، فذلك هي اليت حتدث احلادث الذي مل 
يكن مقصودا ، حىت ولو كان هذا احلادث غري متوقع، وحسب آخرين من الكتاب، فـإن  

هذا اخلطأ الميكن أن يعتـرب شـيئا جامـدا     لكن" اخلطأ الفاعل " أفضل معيار للخطأ هو 
احلضارية والتربويـة يف حالـة   ) الظروف ( اليتغري، فينبغي األخذ بعني اإلعتبار، الشروط 

فحرص رب األسرة جيب أن يكون مرتبطا بدرجة اإلحساس باموعـة،  . إجتماعية حمددة 
تيم على القاضي حبثا دقيقا ولكن أيضا متناسبا مع إزدياد املخاطر، ولكن أال يكون يف هذا حت

  .جدا؟ إجهاده
إنه من احلكمة الكبرية، من أجل حتديد ما يعنيه اخلطأ الفاعل أن ميتنع عـن حماولـة   
تعريف عام سوف يكون بالضرورة ضيقا جدا والميكنه أبدا إحتواء خمتلف احلـاالت الـيت   

عيـاره الـذي   توجد، وهنا أحصر بني قوسن موقف املشرع الوطين ألساله عن م نميكن أ
وإعطائه درجـة خطـورة    15 -74من األمر رقم ) 13(إعتمده لتمييز خطأ السائق يف املادة 

وإعطائـه   34 -80من املرسوم رقم ) 05(أقل، واملعيار املعتمد لتمييز خطأ السائق يف املادة 
درجة خطورة أكرب ألين أرى من األحسن إلغاء هذا التمييز لعدم وجود تربير معقول بـه،  

جب من األحسن حتديد كل حالة للخطأ حسب الظروف احملددة املوضوعية والشخصية، في
قد تصرف كرب األسرة الطيـب الـذي يعـيش يف    ) أو الضرر ( إذا كان مرتكب الفعل 

 .اتمع

إن اخلطأ ليس شيئا آخر هو الغلط : " اخلطأ بأنه   Geneyيف فرنسا عرف السيد جيين 
قف الذي من الطبيعي أن يقدر من خالل منوذج الرجل املستقيم يف السلوك أو الرتول يف املو

  ".والواثق من أفعاله 
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شـخص الـذي   فالقاضي يقارن سلوك الشخص الذي سبب الضرر بسلوك ذلك ال
ه واملستقيم غالبا ما يسـمى بـرب   ، هذا النموذج املثايل للرجل الرتيتصرف تصرفا سليما

  .)1(سرة الطيب يكون خمطئاك رب األلذي اليسلك مسل، وأن الشخص ااألسرة الطيب
ويف القانون اإلسباين، فاخلطأ مبفهومه الواسع هو عمل إرادي مبقتضاه يكون الشخص 

فهو مبعناه الصارم خمالفـة للقـانون   . رتكبه خمالفة للقانونإمسؤوال عن الفعل الضار الذي 
  .مرتكبة عن حرية ودون قصد اإلضرار بسبب غرض جيب وميكن جتنبه

) وطبعا اخلطأ املدين(وم اخلطأ حسب القضاء املستقر للمحكمة العليا اإلسبانية إن مفه
اليقتضي أن الفعل أو اإلمتناع قد حتقق بنية تسبيب الضرر، وهو ما سوف يغري طبيعة الفعل 

ولكي يكون مثة خطأ، فإنه يكفي أن توجد خمالفة لقاعدة قانونية بفعـل  . اخلاطئ إىل غش
  .إرادي

للقواعد املنشأة من أجل محاية السري على ) السائق ( صاحب السيارة  إن عدم مراعاة
مـن  ) 1902(الطريق العمومي، الغري مربر بسبب معفي من املسؤولية هو متضمن يف املادة 

1943جويلية  10القانون املدين منذ قرار 
، وذلك لعدم وجود قاعدة للمسـؤولية عـن   )2(

  .األشياء يف إسبانيا
: ىل أن التشريع اإلسباين اجلنائي يوجد به نوعان من املخالفات إارة ويصري لزاما اإلش

مـن قـانون   ) 565(املخالفة الغادرة واملخالفة اخلطئية، وأن هذه الثانية يعاقب عليها باملادة 
يشكل جرمـــــا ) غشا ( العقوبات اليت جتازي من يرتكب إمهاال دون تطلبها مكرا 

  .)3( )جنحة ( 
  :عن حصر ثالث درجات للخطأ هي  )4(دث الدكتور مقدم السعيدويف اجلزائر يتح

  . وهو ذلك اخلطأ الذي اليرتكبه أقل الناس عناية وانتباها:  اخلطأ الفاحش -
                                                        

التعويض عن الضرر املعنوي يف املسؤولية املدنية، دراسة مقارنة، طبعة أوىل، دار احلداثة،  :) السعيد ( مقدم  ـ )1(
  . 37، ص 1985، بريوت

  . 17مرجع سابق ، ص  :) إبراهيم ( الدسوقي ـ  )2(
)3(  - CAMMILLE JAUFFRET,  OP CIT , P 72 . 

  . وما بعدها 31مرجع سابق ، ص  :) السعيد ( مقدم  ـ )4(
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وهو ذلك اخلطأ الذي اليرتكبـه الرجـل الشـديد    :  )اليسري ( اخلطأ املتوسط  -
  .عن اخلطأ التافه حىت) املرء ( احلرص، وأنه يف املسؤولية التقصريية يسأل الرجل 

ركنا للمسؤولية املدنية ، ولكنه عـرب عنـه يف   إن املشرع املدين اجلزائري جعل اخلطأ 
وهو ما جعل األستاذ مقدم السعيد يعيـب  ) خطأ(بدال من ) عمل(مدين بـ ) 124(املادة 

يكون قد خلـط  ) خطأ(بدل ) عمل(على املشرع الوطين التعبري باعتبار أن إستعماله عبارة 
املسؤولية التقصريية اليت جتعل من اخلطأ ركنا هلا، وتلك النظرية اليت تعرف بنظرية حتمل  بني

ريد أن أناقش أستاذنا رغـم  ألتعويض وتسقط اخلطأ، وال لساس أالتبعة اليت تعترب الضرر ك
  .أنين غري متأكد من صحة إنتقاده

) 124(لمـادة  كذلك من اجلدير بالذكر أن اخلطأ كما يكون واجب اإلثبات طبقا ل
) 135(، )134(مدين جزائري قد يكون مفترضا إفتراضا قابال إلثبات العكس طبقا للمادتني 

) 138(، )136(فتراضا غري قابل إلثبات العكس طبقا للمـادتني  إمدين جزائري، أو مفترضا 
  .)1(مدين جزائري

 )13( ةباملاد وبإختصار، لتطبيق هذه األحكام واملفاهيم حول اخلطأ باملقارنة مع ماورد
، )14(، يضاف إليهما املادتان 35 -80: من املرسوم رقم ) 5(واملادة  15-74:  من األمر رقم

اللتني مل يسبق وأن عرضت هلما، ميكن إستخالص، وأن املشرع  15 -74من األمر رقم ) 15(
ب فكـرة  الوطين لقانون التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات، مل يغي

اخلطأ من ميدان التطبيق متاما على حوادث السيارات، بل مل يزل حيتفظ له مبكانته يف امليدان 
ولو بشكل ضيق نوعا ما عن مكانته الطبيعية يف جمال املسؤولية التقصريية خارج التـأمني،  

فإنه مستحسـن   –إن مل حيبذ من الناحية القانونيــة البحتة  –وذلك املسلك من املشرع 
ىل الغايات واألهداف اإلجتماعية واإلنسانية النبيلة اليت يتوخاها واليت لوال التـأمني  إالنظر ب

فحادث السري ، غالبا ما خيلف وضعيات . اإللزامي ملا أمكن حتملها إجتماعيا وال إقتصاديا 
ولـذلك   –كما سـبق   –إنسانية مأساوية بالنسبة لضحاياه من أي طرف كانوا أو صنف 

لتعويض الكامل يف غالب األحوال إال ما ندر بسبب خطأ هذا الصنف أو ذلـك،  تقرر هلم ا

                                                        
  .وما بعدها 206مرجع سابق ، ص  :) وحيد الدين ( سوار ـ  )1(
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هذا من جهة،  )1(ولكن يف حدود، اللهم إال إذا كانت األخطاء املرتكبة من الضحايا عمدية
ومن جهة أخرى، وحىت اليكون التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عاريا من كل سـبب  

فإنه يلفت ببعض هذه النصـوص أصـحاب   ) ائل الردع وس( من أسباب ردع السائقني 
السيارات والسائقني إىل أن أي خطأ يرتكبونه من مثل سياقة السيارة يف حالـة السـكر أو   
غريه، أو إثر سرقة السيارة من صاحبها الشرعي، أو املساعدة على سرقتها، أو عدم تـوخي  

عمـال  ألكل تلك ا. إخل... ور احلذر يف نقل األشخاص واألشياء وعدم مراعاة قواعد املر
تبقى متصفة مبخالفتها للواجبات القانونية أو العقدية، وبالتايل تبقى أخطاءا جيب ردعهـا،  
ولكن مبراعاة األوضاع اإلنسانية والظروف اإلجتماعية واإلقتصادية املرافقـة أثنـاء حتقـق    

  .حادث السري
قـد إحـتفظ للمسـؤولية     15 -74: طار بأن األمر رقم اإلميكن القول أيضا يف هذا 

يف احلاالت اليت اليصاب ) مدين جزائري  138وأقصد بذلك املادة ( اخلطئية حبظ يف التطبيق 
 66%أو  50%تقل نسبة العجز الدائم فيه عـن  فيها سائق املركبة الربية ذات احملرك بضرر 

شخصية  حبيث يعترب السائق يف هذه احلاالت مسؤوال مسؤولية –كما سبق  –حسب احلالة 
أي أن خطأه يكون مفروضا فرضا . طبقا لقانون املسؤولية املدنية عن فعل األشياء غري احلية

غري قابل إلثبات العكس، أو هو اليتخلص من أثر املسؤولية هـذه إال بإثبـات السـبب    
وما إنقاص املشرع لقيمة تعويض السائق املتضرر يف حادث السري حبسب املـادة   )2(األجنيب

إال جمرد إستبعاد من اإلفادة من ضمان التأمني اإللزامـي  )  من املرسوم )5(ألمر، من ا) 13(
   .بسبب اخلطأ

قد جاء من أجـل   15 -74 : تؤدي يب إىل القول بأن األمر رقم وخالصة هذا املبحث
معاجلة أوضاع إجتماعية مأساويةن غالبا ما عجزت أنظمة املسؤولية املدنية على إخـتالف  

كما أنه جاء أيضـا  . )3( من قوانني البلدان املختلفة، العربية منها واألجنبيةأنظمتها يف كثري
                                                        

  . 34مرجع سابق ، ص  :) السعيد ( مقدم  ـ  )1(
  . 454مرجع سابق ، ص  : )حممود السيد عباملعطي ( خيال ـ  )2(

- BOUALEM YAICI : L’indemnisation des Victimes D’accidents de la Circulation – Ordonnance 74-15 
d. Mémoire de Magister , Université D’alger, P. 23. 

- RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 75 . 
  .وما بعدها 30مرجع سابق ، ص  :) إبراهيم ( قي الدسوـ  )3(
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بناءا على نداءات فقهاء إصالح أنظمة التعويض املختلفة وال سيما نظـم التعـويض عـن    
تتأثر بذمة املسؤول املاليـة،  ض مجاعية الحوادث السيارات من أجل بنائه على قواعد تعوي

اخلـاص عـن    هخطأ السائق أو صاحب السيارة من على عاتقوذلك بتحويل املسؤولية عن 
اتمع يف الضمان اإلجتمـاعي   (طريق التأمني إىل عاتق اموعة أو الشخص املقتدر ماليا 

ألن أعمـال   15-74:  وشركة التأمني أو الصندوق اخلاص بالتعويضات يف األمر رقم ،مثال
، )1(تأمني اإلجباري مـن حـوادث السـري   نظام املسؤولية املدنية ال يراعي وجود نظام ال

  .واليراعي كذلك وجود نظام الصندوق اخلاص بالتعويضات
جاء ليطبق بدال عن القانون املدين بوصف األمر   15 -74:  من هنا أقرر بأن األمر رقم

كمـا  ( قانونا خاصا يطبق فقط على احلوادث اليت تتسبب فيها السيارات الربية ذات احملرك
كما جاء موسعا، بل وأكثر تعقيدا من نظـام التـأمني التقليـدي أو    ).  هاسيجيء حتديد

أنه منوذج جديد ومعقد ألنه من املعروف يف التأمني التقليدي أن املتنفع  )2(حبيث. اإلختياري
يف حني . هو املؤمن له وحده أو هو املستفيد الذي إشترط التأمني لصاحله مثالبعقد التأمني 

يتشابك تعريفه من املؤمن له إىل املكتب يف العقـد إىل   15 -74: ر رقم أن املستفيد يف األم
  .السائق واحلارس وحىت إىل الضحايا على إختالف أصنافهم كما رأيناه

  
  الثاني المبحث

  المركبات البریة الخاضعة للتأمین اإللزامي

كونه يتضمن قواعد تعويض حمددة من حيـث   باخلصوصية 15 -74يتميز األمر رقم 
ق عليها وال سيما بالنسبة للوسائل واألشياء اليت تتسبب عنها تلـك  بع احلوادث اليت ينطنو

باإلضافة إىل أنه يتميز بالتعويض ادول . احلوادث وباألخص إذا ختلف عنها ضررجسماين
ولذلك فإنه ال قواعد املسـؤولية   )3(يف سلم حمدود بسقف أعلى ال ميكن بأي حال جتاوزه

وال كذلك قواعد التأمني العادي أو قانون  - مىت توفرت شروط تطبيقه - اءهاملدنية تطبق إز
                                                        

  . 93، ص  1967الة الفصلية للقانون املدين،  :أندري طانك ـ  )1(
  . 20مرجع سابق ، ص  :) بوعالم ( يايسي ـ  )2(
  .15 -74: مكرر من األمر رقم  10: ـ املادة  )3(
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يتميـز بالطـابع    هإن الضمان اإلجتماعي، فال سلطة عليه حىت بالنسبة للقاضي الذي يطبقه،
  .العامةمر لتعلقه باملصلحة اآل

اليت تتدخل يف احلادث الضار وفق الـدائرة  ) األشياء ( لذلك وجب حتديد السيارات 
من هنا رأيت تناول املوضـوع يف ثالثـة   . ليت رمسها هلا األمر حىت جيد سبيله إىل حكمهاا
السيارة أو املركبة املقصودة مبفهومه مث تعيني احلـادث   د، أعرض يف األول إىل حتديلباطم

الثاين، وذلك يتم من خالل حتديد احلوادث الغـري   يغطيه تأمني هذا األمر يف املطلب الذي
  ).ثالث  لبطم( مضمونة 
  

  األول المطلب
  المركبة البریة ذات المحرك أو السیارة

السيارة أداة الضرر، هي أول عنصر يرتبط بقضية املسؤولية املدنية يف نظام التعـويض  
  .15- 74: اخلاص املنظم باألمر رقم 

، بل بديعة، من أجل حتديد مفهوم السيارة سليمة فإذا كان كل واحد منا يريد صياغة
، فإنه البد من حتديد املفهوم العام للسيارة الربية ذات احملـرك  15 -74 :عمل األمر رقم اليت ت

  .ثانيا 15 -74: اهيم اخلاصة اليت يعنيها األمر رقم فأوال، مث بعد ذلك حتديد امل
ة الربية ذات احملـرك  رىل فرعني، فأدرس السياإلذلك تعني علي أن أفرع هذا املطلب 

  .عمومية املفهوم ـخصوصية املفهوم ، ب  ـأ : ل فقرتني باملفهوم العام من خال
ـ وأتناول يف الفرع الثاين املفاهيم اخلاصة اليت أرادها املشرع فأحبث يف فقرة أ  تشبيه  ـ

السيارات الربية ذات احملرك مبقطوراا أو شبه مقطوراا مع تعداد ذلك، ويف فقــــرة  
  .ن النظام اخلاصأعرض إستبعاد حوادث القطارات من ميدا ـب 

  
  الفرع األول

  السیارة البریة ذات المحرك بالمفھوم العام 
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عندما تسري املركبات الربية ذات احملرك فهي ختلق خطرا خصوصيا وهامـا والـذي   
يكون ضحيته عدد كبري من الراجلني وغريهم من أصحاب السيارات وكذلك الدراجات، 

طائفة السيارات اليت ميكن أن تفسـح اـال    والصيغة املأخوذة تبني بأن املشرع أراد فهم
  .أقول فهمها فهما موسعا 15 -74: لتطبيق األمر رقم 

  أ ـ  خصوصیة المفھوم
يف نظـر   –إن السيارة هي كل آلية تسمح بنقل األشخاص أو األشياء، وهذه العبارة 

الميكـن   بدون هذه الوظيفةهلا مفهوم كثيف، إذ أن السيارة آلية متحركة، وهي  –الكتاب 
أن توجد املركبة الربية، فاآلليـة الـيت   يضا لتطبيقه جيب أو. 15 -74: ، األمر رقم أن تعمل

را أو را أو حىت جوا، التدخل يف الواقـع يف طائفـة   حبتسمح بنقل األشياء أو األشخاص 
لى عندما تكون سائرة ع 15 -74لكن السيارة الربمائية يتعلق ا األمر رقم . السيارات الربية

، وجيب أخريا إمكان متييز السيارة بأا عربة ذات حمرك، حبيث أن احملرك هو العدة )1(اليابسة
أو اجلهاز املركب تقنيا يضمن بشكل حمدد أو جزئيا تنقل املركبة باستقالل عـن الطاقـة   

  .املمونة لآللة من قبل السائق
تسمح للضحايا الذين إن الدراجات اليت ميكن أن تكون سريعة وخطرة بالنسبة للغري ال

، كما أن لعب األطفال من غري حمـرك  15 -74تسبب هلم أضرارا أن يتمسكوا باألمر رقم 
  .التسمح بذلك

ولكن، مادام أن احملرك موجود، حىت ولو بفعل الطبيعة، أو بسبب ضعف قوته، فـإن  
  .القانون يطبق، وإال ملا كان هناك الزامية للتأمني

  ب ـ  عمومیة المفھوم
إستثناءات املركبات اليت اليطبق عليهـا التـأمني   ( ملشرع وهو حيدد اإلستثناءات إن ا
وسبق وأشرت إىل موقف املشرع العراقي ذا  –حدد السكك احلديدية خاصة ) : اإللزامي 

الذي يسري على سكك خاصة، " الترامواي " دون أن يضيف كما يف فرنسا مثال   –الشأن 
مـر  األحضرة سيارة برية ذات حمرك مبينة يف املادة األوىل من  مما يكون معه واضحا أننا يف

                                                        
)1(  - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 75 . 
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وتعين كلمة مركبة يف هذا النص، كـل  : " ... يف فقرا الثانية، حيث تنص  15 -74رقم 
  ... ".مركبة برية ذات حمرك 

اليت تكـون   –عدا القطارات، وميكن الترامواي  –فكل املركبات الربية ذات احملرك 
قـد  ) حارسها أو قائـدها  ( أو عامة، واليت يكون مالكها أو غريه موضوع ملكية خاصة 

إذ مل مييز املشرع هنا ما ليس لـه جمـال   . 15 -74وضعها للسري ميكن أن تعمل األمر رقم 
سيارة، جرار، دراجة ( للتمييز ، فأيا كانت التسمية اليت تطلق على املركبة الربية ذات احملرك 

أو عدم وجود التزام بتسجيلها، والطاقة املستعملة يف حمركها فإن وجود ... ) نارية، شاحنة 
اليكون له أثر سوى على العامل اإلقتصادي لصاحب ) منتج بترويل كهرباء، أو غري ذلك ( 

  .السيارة أم اليؤثر على ذلك يف اإلستعمال
ـ  ق إنه طبقا للقانون األملاين، فإن املركبات الربية ذات القوة الضعيفة تستبعد من تطبي

املؤسس للنظام اخلاص عندما ينجم احلادث عن مركبة بريـة ذات   1952ديسمرب  19قانون 
  .)1(سا/كلم 20: حمرك التتجاوز سرعتها القصوى على الطريق العمومي 

غري أنه يف الوقت الراهن الميكن قبول ذلك، فاملركبات اليت التستلزم رخصة قيـادة،  
عجزة، وازات، واحلماالت الذاتية، منذ أن تكـون    والدراجات النارية اخلفيفة، وعريبات ال

، ويف هذا املقـام  15 -74جيب أن تعترب داخلة يف جمال األمر رقم " مركبة برية ذات حمرك " 
الفرنسية تطبيق القانون اخلاص املؤرخ يف )  Cahors( إستبعدت حمكمة املرافعة الكربى لـ 

الوطين على حادث مسبب من رفاشـة   15 -74املماثل تقريبا لألمر رقم  1985جويلية  05
 27اليت ميكن وصفها باملركبة كان هذا احلكم بتاريخ "  Pelleteuse  Mécanique: " آلية 

  . 1986فيفري 
إذا كانت املركبة الربية ذات احملرك يف حراسة شخص : ولكن ما ميكن تقريره هو أنه 

ري أخرجت الرتاعات بشأن املسؤولية املدنية الشه )2(من القانون العام، فإنه، بعد قرار بالنكو
ة اخلاصة باألشخاص املعنوية العامة يعن حوادث السيارات من نطاق قواعد املسؤولية اإلدار

                                                        
)1(  - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 24,  Marge 47 . 

  S.N.E.D: ، األساس القانوين للمسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها) عمار ( عوابدي : ـ أنظر قرار بالنكو  )2(
  . 18، ص 1982اجلزائر 
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من القانون اإلداري الذي كان هو املطبق يف أغلب األحوال يف حالة األضرار املسببة مـن  
وإذا ثار التسـاؤل  . لطابع العموميمركبات الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات ذات ا

حول مناسبة إيراد هذا القرار يف هذا املقام فإنين أقول بأنه رغم عدم مناسبة إيراده إال أنـه  
يتصل مبجال تطبيق القانون اخلاص على األقل بإدخال نزاعات عديدة كانت حكـرا علـى   

حملاكم اخلاصة، وهذا مـا  القضاء واحملاكم والقانون اإلداري وإخضاعها  للقانون والقضاء وا
عندما أتى بقواعد حامسة  1957ديسمرب  31املؤرخ يف  1424 -57فعله القانون الفرنسي رقم 

كل دعاوى " فعمم اإلختصاص للمحاكم القضائية العادية وطبق قواعد القانون املدين على 
وحـدد  " املسؤولية الرامية إىل التعويض عن األضرار من كل نوع املسببة من أي مركبـة  

للقانون العام تقوم مقام القانون الفرنسي أنه بالنسبة للغري، فإن مسؤولية الشخص اإلعتباري 
شخص ممثله بسبب األضرار احلاصلة أثناء ممارسة وظائفه، وحتتفظ بأعمال القانون اإلداري 

  ).العمومي(يف حالة األضرار املسببة يف امليدان اإلداري 
  

  الفرع الثاني
  خاصة التي أرادھا المشرعالمفاھیم ال 

، قد شبه السيارات الربية ذات احملـرك بـاملقطورات وشـبه    15 -74إن األمر رقم 
ستبعد من ميدان تطبيق نظامه اخلاص للتعويض، األضرار املسـببة مـن   إاملقطورات، ولكنه 

  .السكك احلديدية اليت تسري عرباا على مسالك خاصة ا حصرا
  ة ذات المحرك بمقطوراتھا أو شبھ مقطوراتھاأ ـ تشبیھ السیارات البری

إن التحديد يكون مفيدا بدون شك، وبدونه قد يعترب القضـاء املقطـورة أو شـبه    
ولذلك يلزم حتديد العبارات بكل دقة، وقـد  . املقطورة مندجمة يف السيارة الربية ذات احملرك

وتعين كلمـة  : " ... ة ما يلي ، يف فقرا الثاني15 -74: جاء يف املادة األوىل من األمر رقم 
مركبة يف هذا النص كل مركبة برية ذات حمرك، وكذلك مقطوراا أو نصف مقطوراـا  

  .ومحوالا
  :ويفهم مبقطورات ونصف مقطورات ما يلي 
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املركبات الربية املنشأة بقصد ربطها مبركبة برية ذات حمرك، وتكون تلك املركبـات   ـ 1
 . خمصصة لنقل األشخاص أو األشياء

 .كل جهاز بري مرتبط مبركبة برية ذات حمرك  ـ 2
كل آلية أخرى ميكن أن تكون مشاة للمقطورات أو نصف املقطورات مبوجـب   ـ 3

 .مرسوم 

املؤرخ يف  06 -88وجتدر اإلشارة إىل أن الفقرة الثانية من املادة األوىل من املرسوم رقم 
ذكرت عدة مصطلحات من بينها احملدد للقواعد اخلاصة حبركة املرور، قد  1988جانفي  19

مصطلح السيارة، وهذا املصطلح يف تعبري النص املذكور يعين كل مركبـة جمهـزة جبهـاز    
ميكانيكي للدفع، تسري يف الطريق بوسائلها اخلاصة، غري الوسائل اليت تنتقل ا على السكك 

  .ضائعاليت تتصل مبوصل كهربائي، وتستعمل عادة لنقل األشخاص أو الباحلديدة، أو 
ومل  –الحظة كذلك أن مثة تطابق تام بني املقطعني األول مـن املـادة األوىل   ملميكن ا

) التطبيقي(وبني املادة الثالثة من املرسوم الفرنسي  15 -74: والثاين من األمر رقم  –أورده 
الفرنسي هـو   1958فيفري  27من قانون  ) 10(تطبيقا للمادة  1959جانفي  07الصادر يف 

، إىل أن ما لتنبيه أيضاهذا، ويليق ا. )1(طبعا، املتعلق بالتأمني اإللزامي على السياراتاآلخر 
من أجل إعطائها معىن أو مفهوما " مقطوراا أو نصف مقطوراا " أخذ يف الصيغة القانونية 

يثور التساؤل حول ما إذا كان جيب أنه من الضروري أن يكون مثة مقطـورة أو نصـف   
  .ل السيارة بشكل عادي، واملؤمن عليها يف نفس الوقت مع السيارة ؟مقطورة لكي تكم

قد حيبـذه حـارس    –إعتبار السيارة التكمل إال مع املقطورة  –إن مثل هذا التفسري 
ذلك أن القضاء الصارم يعترب أنه ليس مثة تأمني، عندما جيعل صـاحب السـيارة   . السيارة 

  .)2(أمينهملحقا بسيارته مقطورة غري مبينة يف عقد ت

                                                        
)1(  - LUCIEN SICOT et JOSEPH BIEVENU    : L’assurance Automobile Obligatoire, L.G.D.J , 

PARIS , 1959,  P 35 . 
)2(  - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 26,  Marge 50 . 
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إن احلل من جهة أخرى يكون هو ذاته، عندما تكون السيارة القاطرة والعربة املقطورة 
مؤمنا على كل واحدة منهما لدى مؤمنني خمتلفني، فكل واحد من املؤمنني ميكنه أن يستفيد 

  .)1(من عدم التأمني
مجيـع   خـذ أن يأغري أن القانون املشرب باإلنشغال حبماية الضحايا، مل يسعه سوى 

املقطورات ونصف املقطورات  على أا مندجمة يف السيارة القاطرة حىت ولو كـان هنـاك   
إحلاق مقطورة زاد أو ثروة للتـزود أثنـاء السـياحة أو    ( إستثنائي ملقطورة بالسيارة إحلاق 
من الشـروط  ) 10(، ويف هذا الصدد أذكر بأن املادة أو أا  أعريت إىل الغري) طياف اإلص

تعترب أي مقطورة أو نصف مقطـورة غـري   ) هـ  67الفقرة ( لعقد تأمني السيارات العامة 
أن تكون مصنوعة بغرض نقـل  : مغطاة بالضمان مامل يتوفر يف أي منهما شرطان معا مها 

األشخاص وأن ينقل الركاب داخلها، وهذا معناه ضرورة إبرام تأمني علـى املقطـورة أو   
ملـزم  ) املكتتب ( الشرطان، وما يؤكد هذا أن املؤمن له نصف املقطورة اليت اليتوفر فيها 

من الشروط ) 16(بالتصرحيات باخلطر والتعديالت الطارئة عليه، كما نصت على ذلك املادة 
من األمر ) 21(العامة لعقد تأمني السيارات، حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

شبه مقطورة بالسيارة املؤمن عليها ليس سـوى   باعتبار أن إحلاق مقطورة أو. 07 -95رقم 
تعديال يف مميزات السيارة األصلية أو القاطرة وهو ما يشكل تفاقما للخطر، وتعديال طارئا، 

      ،2، مقطـع 3فقـرة   07 -95من األمر رقم ) 15(ويف هذا اإلطار أورد ما نصت عليه املادة 
 اخلطر أو تفاقمه بفعل املؤمن له، أي بفعلـه  يلتزم املؤمن له بالتصريح املسبق للمؤمن بتغري" 

 1986جـانفي   07املؤرخ يف  21 -86املرسوم الفرنسي رقم  –مثال  –، وإذا تفحصنا "هو 
فقرة ثالثة، فإننا جنده يقرربأنه يف مجيع احلاالت تعتـرب  )  R – 211 -4 (الذي يضيف املادة 

اخلطر ذات ميزة من املميـزات   إضافة مقطورات صغرية أو شبه مقطورات كحالة من تفاقم
وهذا اليكون إال عندما يكون هناك كتمان أو تصريح عمدي كاذب . احملددة بقرار وزاري

  ".عدم تأمني " والذي يؤخذ على أنه 
الشروط العامة لعقـد تـأمني   ) 5(أيضا املادة ) وضع القطر ( نص على هذا الوضع 

رار اليت تسببها املركبة املؤمن عليها عنـد  يشمل الضمان األض: " بقوهلا  24السيارات فقرة 
                                                        

  . 34 -80من املرسوم رقم ) 6(املادة ـ أنظر  )1(
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جرها مصادفة  ملركبة أخرى معطلة، غري أا إذا كانت هي نفسها يف حالة عطل وكانـت  
، "جمرورة من مركبة أخرى ، فال يغطي هذا الضمان األضرار الالحقة بالعربات األخـرى  

القاطرة، وإال ملـا جـاز    وهذا معناه ببساطة أن املقطورة جيب أن يؤمن عليها منفردة أو مع
تغطية األضرار أو احلوادث اليت يشملها عقد التأمني اإللزامي، باملقابل فإنه إذا كان هنـاك  

، بة برية ذات حمرك، وتدخل يف حادثجهاز ميكن أن يعد مقطورة، ولكنه غري مربوط مبرك
ن أن حيـدث  للتعويض اخلاص، مثل ما ميك 15 -74عمل تطبيق األمر رقم يفذلك الميكن أن 

النظام  قولة، فاملفهوم طبعا هو إنطباميف خميم عطل، ويف حلظة الوصول تسقط املقطورة احمل
بينما إذا فصلت القافلة منذ أسبوع عن املركبـة الربيـة ذات   )  15-74 األمر رقم( اخلاص 
ممـا  واختل توازا نتيجة ريح عاتية أو موجة عالية، أو إنزالق السطح، ) القاطرة ( احملرك 

سبب جروحا لطفل فإننا نطبق القانون العادي، فال يعد مقطورة أو شبه مقطورة، السـيارة  
  .املنقولة كبضاعة يف سيارة أخرى، ولكن هل ميكن إعتبارها يف حالة سري ؟

قبل صدور النظام اخلـاص   1973أفريل  05لقد صدر قرار حملكمة النقض الفرنسية يف 
  .)1(للتعويض يدين هذا التفسري

  ـ إستبعاد حوادث القطارات من میدان النظام الخاص ب
على الرغم من أن القطارات سيارات برية ذات حمرك، فإا هـي ومـا يف حكمهـا    

ـ )  15 -74األمر رقم ( التعطي اال لتطبيق النظام اخلاص ) الترامواي( ـذه عندما تسري ه
 ه الواسـطة يسـتفيدون يف  شخاص املنقولني ذاأل، إن ة اخلاصة اي على السكة احلديد
لتزام بضمان السالمة الذي يعوضهم يف حالة احلادث، أما الغري فتكون اإلمواجهة الناقل من 
ن مما هي محايتهم ضد أخطار السري عرب سوضوع أو النوع من السري، أحمحايتهم يف هذا امل

  .الطرق يف فرنسا
. المتنع الصعوبة يف التفسـري  غري أنه، وحىت إذا تبني بأن عبارات املشرع مربرة، فإا

إىل أنه من أجل حتديد املركبات اليت )2(ه املشار إليهفرميوندلوجي يف مؤل/ فقد ذهب األستاذ
: فقـد أخـتريت   )  15 -74األمر رقـم  ( توضع بداءة خارج جمال تطبيق القانون اخلاص 

                                                        
)1(  - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 27 . 
)2(  - I BID . 
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، لس الوطين الفرنسيالقوانني بالكنه يتعجب أوال من جلنة ) 3(، املادة "السكك احلديدية "
: مث من اجلمعية الوطنية الفرنسية نفسها، من أن من صاغوا املشروع احلكومي قـد كتبـوا   

املستشار مبحكمة الـنقض  )  Littri(بدال من القطارات، مع أن ليتري " السكك احلديدية "
  ألـوف املكلف باملنازعات اخلاصة بالشركة الوطنية  للسكك احلديدية  قد ذكر اخلطاب  امل

  ".السكك احلديدية " عبارة : للحقوقيني 
 لسكك احلديدية، ورغم املعىن احلصري بداللوسائل النقل اليت تستعمل ويبقى حتديد 

سكك احلديدية، فهل ينبغي اإلعتقاد بأن املشرع كان لن لاآل منه يف اخلطاب الساري املعطى
يف الشوارع ببعض املدن شريطة قد وضع يف إعتباره كل القطارات يف حظائر القطر أو حىت 

  .أن التستجيب هلذه احلتمية ؟
: ي حافظ األختام املصرح يف جملس النـواب  أإن التفسري املوسع ميكن أن يبىن على ر

جيب أن تؤخذ باملعىن املوسع، وسيلة نقل تسـتعمل سـكة   " السكك احلديدية " عبارات 
وأيضا املترو، والقطارات السـلكية  بالنتيجة، وحتت هذه العبارة تدخل القطارات . حديدية

السيارات املستبعدة وحدود اإلستبعاد يف املوضوع، أي  دوهو ما يعد بالنسبة لتحدي. إخل... 
  ".تسري على مسالك خاصة ا " هو عبارة 

لكن من أجل هذا التحديد اهلام جيب إختيار من بني التفسريين اللذين يوحي ما من 
فاملشرع احلكومي إسـتلزم  . الوارد يف سري العمل التشريعي) غة الصيا( جهة تغري اإلنشاء 

ستبعاد أن يكونا يف موضع خاص، وقد إقترحت جلنة جمرد السكك احلديدية والترامواي لإل
، وبعد بيان عبارة "تسري على مسالك خاصة ا " خرية بـ األالنواب إستبدال هذه العبارة 

ي ـــكتوب بأنه غامض، فإن السيد كولله امليف تقرير)  Site Propre" ( موضع خاص "
)M. Collet  ( لس النواب اللمسة املطلوبة يف النهاية ، فإن اإلنشـاء اجلديـد   : " قد قدم

هـو  "  Site Propreخاص  موضع" الفرنسي  05/07/1985من قانون ) 01(املقترح للمادة 
ولكن ملاذا اليأخذ القـانون  "  تسري على مسالك خاصة ا" صياغة أكثر قربا للقانون املدين

  .املدين من جديد خطاب العمران مىت كان هذا دقيقا ؟
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يوحي مبجال مستقل متاما يف امليدان، فإن هناك من جهة مسلك " موضعا خاصا " إن 
 إمكانية القول بأنه يف موضع خاص ومن جهة فمن دون شك أنأم ال بالنسبة مليترو هوائي، 

" تسري على مسالك خاصة ا: " على مسلك خاص به، وإن عبارةخري من القول بأنه يسري 
  .تبدو أقل وضوحا

رة اليت تهذا ومن املستحسن املناقشة إنطالقا من هذه الكلمات بالنسبة للحوادث املتوا
  .يسببها الترامواي ألصحاب الدراجات عادة أو إىل الراجلني
ه، أال يسري علـى مسـلك   ولكن ،ويف العادة فإن الترامواي ال يكون يف موضع خاص

  .خاص به؟
، والقـانون السويسـري   19/12/1952فالقانون األملاين املؤرخ يف . ميكن مناقشة هذا

. عندما ينجم الضرر من مركبة موجهة بالسلك ، يستبعد تطبيقهما12/12/1958املؤرخ يف 
يوجـد يف   فالترامواي. ولكن هنا ليس هو املسلك املخصص له، إا التقنية اخلاصة باملرور

غالب األحيان على مسلك يستعمله أصحاب السيارات كـذلك وأصـحاب الـدراجات    
  .والراجلون

 ،وغالبية حوادث الترامواي هي بالتأكيد تلك املسببة من قبل احلـافالت الكهربائيـة  
لو وجدت هذه الوسائل يف  15 -74 : وجيب إذن أن تكون خاضعة جلميع أحكام األمر رقم

رض وجودها فيها، حىت ولو كان املسلك خاص بالنسبة للسري عرب السكك اجلزائر أو لو إفت
بالسـري لسـيارات    - يف ممر معني - إذا كان يسمح ،احلديدية أساسا أو بالنسبة للترامواي

  .)1(أخرى أو ألصحاب الدراجات والراجلني
. مـرات احملروسـة  موكذلك الشـأن لل . لها فعمل النظام اخلاص للتعويض جيد منفد

كسكة حديدية أو ترامواي تسبب ضررا على :  وميةمسلك اخلاص الذي يقطع طريقا عفامل
:  مر رقماألالفرنسي أو  05/07/1985هذا اجلزء املشترك، وأن أحكام النظام اخلاص لقانون 

ألن حـافظ  . ن يطبق أي منهما يف أقليمه وحسب ظروف اتمعأاجلزائري جيب  74-15
  .ذا الرأي أمام جملس النوابقد أسس ه) يف فرنسا( اإلختام

                                                        
)1(  - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 28 et S. 
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أبو زيـد  : يف ضوء ما تقدم، ويف ضوء مايراه األستاذ الدكتور - ريأ خالصة القول
أنه جيب إخضاع مرفق السكك احلديدية ألحكام التأمني اإللزامـي   )1(عبد الباقي مصطفي

بإعتبارها سؤولية املدنية عن حوادث السري اليت تتسبب فيها القطارات، بل والترامواي، املمن 
فهوم العام للسري عـرب الطـرق   املمركبات برية ذات حمرك وتسري على اليابسة وتدخل يف 

العمومية يف كثري من األحيان بصرف النظر عن ملكية الدولة هلذا املرفق أو ملكيته من قبـل  
اخلواص، وذلك للغرض املزدوج الذي يؤديه التأمني اإللزامي املتمثل يف محايـة الضـحايا   

على املسؤول عن  خفيفن حصوهلم على التعويض يف أسرع وقت ممكن أوال ويف التبضما
خاصة إذاعلمنا أن األفراد الضحايا أو حىت  ثانيا، " املؤمن " : جود من يدفع بدلهاحلادث بو

بصدد تكوين امللـف   إدارة السكك احلديدية لاملؤمن هلم كذلك قد يالقون التشدد من قب
لطلب التعويض على إثر احلادث أو من أجل املصاحلة )  الدعوى ( فعةالقضائي، مبناسبة املرا

بـل إنـه يف الوقـت    . بشأنه، ألن ذلك غالبا ما يستغرق الوقت الطويل واجلهد والنفقات
الراهن، وقد خفت حدة املذاهب اإلشتراكية، إن مل تكن قد أوشكت على اإلختفاء أمـام  

) اإلقتصادية(ستقاللية اإلدارية واملالية اإلإىل إعطاء  ليربالية يف اجلزائر، وإجتاه الدولةلحف از
، لذلك أرى أن ختضع كـل  ) داخليا ودوليا ( دا إلدماجها يف إقتصاد عامللمؤسسات متهي

  .مرافق النقل مبختلف أنواعه ووسائله إىل التأمني اإلجباري
ر الـيت  حاليا ينطبق على حوادث املـرو )  15 -74األمر رقم (  إن التأمني اإلجباري

 ،تتدخل فيها املركبات الربية ذات احملرك، وكذلك على مقطورا ا أو نصـف مقطوراـا  
أو يف  (بإستثناء السكك احلديدية وما يف حكمها كالترامواي واليت تسري علـى مسـالك   

فمـا هـي   . كثر تصـنيعا األخاصة ا كما هو الوضع حاليا يف فرنسا أو الدول )  مواضع
  .؟ ياترى 15 -74 :  يعنيها األمر رقم احلوادث، إذن، اليت

  : اآليت ما سأحاول اإلجابة عنه يف املطلب هذا
  

  الثاني المطلب

                                                        
  .65سابق ، ص مرجع ) : أبو زيد عبدالباقي ( مصطفى ـ  )1(
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  الحوادث التي یشملھا التأمین اإللزامي 

الميكنها  15-74:  من األمر رقم )2( إن السيارات الربية ذات احملرك احملددة باملادة    
األمر املذكور إال إذا كانت األضرار احلاصـلة  أن تعمل النظام اخلاص للتعويض كما حدده 

  :  نني يف نفس املادة املذكورةبيهي نتيجة حادث سري ومستوفية لشرطني إثنني م
  .ادثاحلجيب أن تكون السيارة اخلاصة هلا دور حقيقي يف  : أوال 

  . ن وصف احلادث بأنه حادث سرياإنه من الضروري أيضا إمك:  ثانيا
األول أحتدث فيه عن مفهوم إشـتراك السـيارة اخلاصـة    : ل ذلك يف فرعني صوأف

وطبعـا   15-74: من األمر رقـم  ) 2(ووظيفته، حبيث أتناول معىن عبارة تسببها يف املادة 
  .أسبق هذا بتمهيد 

وصف احلادث بأنه حادث سري وذلك عرب فقــرة : يف حني أدرس يف الفرع الثاين 
مدى العبارة الواصفة حبيث أحتدث يف : ا موضوعه ـحول مفهوم احلادث، وفقرة ب  ـأ 
  .عما يتضمنه املفهوم قطع أول عن احلوادث، ويف مقطع ثانم

  
  الفرع األول 

  مفھوم إشتراك سیارة خاصة ووظیفتھ

Μ  
لكن لكي يكـون  . ليس بإمكان كل واحد أن يطالب بالتعويض عن الضرر أيا كان

وأيضا على عاتق املؤمن على  .إخل...اهناك إلتزام مترتب على عاتق حارس السيارة أو سائقه
  .هذه السيارة ينبغي أن يكون ذلك عن طريق اإلثبات

يفكـر إنطالقـا مـن     ،، أي يوضع حيز التنفيذ15-74 : وقبل أن يتدخل األمر رقم
ن القانون املـدين،  موغريها  )124(املواد :  النصوص املعرفة أو احملددة للمسؤولية عن اخلطأ

خل القانون املدين الوطين، أو باألحرى منـذ أن إخترعـت السـيارة    بل وحىت قبل أن يتد
  .وأخذت دورها يف اتمع كوسيلة نقل
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رغم أنه مـزود بقـانون   )  فرنسا مثال (د القضاء األجنيب يف الدول الصناعية دلقد تر
حصـر هلـا حـول    جرت على املستوى الفقهي دراسات الو. 1804قانون :  مدين عتيد

  .شياء غري احلية، واألشياء اخلطرة وال سيما منها السيارةاملسؤولية عن األ
       : لقد إعتقد يف فرنسا بأن املسؤولية املدنية عن حوادث السـيارات ختضـع للمـادة   

ولقد أدت اإلجتـهادات  . منه )138(املقابلة حاليا يف قانوننا املدين للمادة  دينم) 1384/1( 
يف حتقيق الضرر مـن   يبببء أن يكون للخطأ دور سىل إقتضاالقضائية والدراسات الفقهية إ

الـدور  )  السـيارة  ( أجل إثارة مسؤولية مرتكب احلادث، وأيضا إقتضاء أن يكون للشيء
)  أو حتديد (إلثارة مسؤولية حارس هذا الشيء، الدور الذي يؤدي بأكثر حصرية   يبالسب
  .قل للسببيةأأو 

، مل يبني لنا يف مداوالته، ما إذا كان قد جتنب إيـراد  15 -74 : إن مشرع األمر رقم
يتقاسم اجلدر مع السببية، بل لقد أراد أن يعمل النظام اخلاص مبجرد ) وصف( فعل أو نعت

أن تساهم يف احلادث واحدة من السيارات اليت خصها، فكيف ينبغي علينا فهم عبارة مل ترد 
انون املدين، وما هي الصعوبات اليت تنجم عـن  يف النص، أو إذا وردت ال تنتمي إىل لغة الق

ذلك إذا كان مفهوم املسامهة يؤدي إىل إعطاء القانون جماال أكثر إتساعا من ذلـك الـذي   
  .)1( ؟ يضمنه مفهوم السببية
  15 -74 : من األمر رقم ) 2(  في المادة"  تسببھا " معنى عبارة 

سيارات تقوم على إفتـراض هـام   يقصد بالسببية أن املسؤولية املدنية عن حوادث ال
نسبته إىل حارسها وأن هذا التـدخل   ميكن وأساسي مضمونه أن تدخل السيارة يف احلادث

ستوجب مسؤوليته يف كلتـا  يراجع إىل فعله هو أو يرجع إىل فعل السيارة ذاا، األمر الذي 
دائما من حادث  إذا حصل مثال وأن وقع حادث سري، فإن املعىن املقصود مبعىن أنه: احلالتني

ولكـن  . أي كانت هي السبب. سري هو أن السيارة باملفهوم السابق دراسته قد تسببت فيه
ىل أن السيارة شيء جامد ال ميكن أن تتصور له اإلرادة وال القصد يف هذا التسبب أو إنظرا 

الفعل، فإن حارس الشيء هو الذي يعترب من قام بالفعل وبالتايل من تسـبب فيـه، وتعـد    

                                                        
)1(  - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 30.  
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أو  حبيث يسـند الـدهس ـا أو الـرض     عل،رة بذلك كأداة تستخدم يف إجناز الفاسيال
إخل إىل حارسها، وحبيث يعترب هذا األخري دائما مسؤوال، ويقال حينئذ بأن حارس ...اجلرح

  .)1(يكتفى بالقول بأن احلادث تدخلت فيه السيارة، أو حادث سري والسيارة مسؤول أ
األضـرار  "...  : ادة األوىلاملنصه يف ب، 15-74 : رقمفهل أن املشرع الوطين لألمر 

إفتراض أن السـيارة تـدخلت أو   )  تسببها (يقصد من عبارة ...." املركبة)  تسببها (اليت 
 ةــنه يقصد ضرورة تدخل السيارة حقيقأتتدخل يف احلادث هي ذاا وسببت الضرر، أم 

الذي أنتج الضرر، وذلك ما يعرب عنه يف هو )  الفعلي (وأن تدخلها احلقيقي )  فتراضا إال (
  .)2(" اإلسناد " أو رابطة " السببية  عالقة"ـ قانون املسؤولية املدنية ب

يف هذا املقام يليق إيراد التدخل الشفوي حلافظ اإلختام الفرنسي أمام النواب شـارحا  
 : مـن قـانون  األوىل  املعرب عنه يف نص املـادة " تدخل السيارة:"املعىن املقصود من عبارة

صـالته ودوره  ألبيان )  أو تسببت - تدخلت(  بالنسبة للمفهوم:  حيث قال 05/07/1985
 احلاسم من أجل حتديد ميدان تطبيق النظام اجلديد للتعويض بطريقة واسعة وجد أخريا لفظ

إنه الفعل الذي تتدخل به سيارة بريـة  :  وهو واسع جدا عن قصد"  Impliqué: أدخلت "
ة ــحيدد تطبيق القواعد املشتملأية صفة كانت أو يف أي حلظة تكون، الذي ذات حمرك ب

سيطبق القانون حىت ولو كانت السيارة يف حالة توقف خاص، وكـذلك  :  فمثال. يف النص
ولكن جيب مع ذلك أن تساهم بطريقة أو . حىت لو كانت السيارة، تفاجيء بعد حادث أول

  .بأخرى يف األضرار
شة الدور السبيب أم يلزم، اإلجيايب أو السليب للسيارة من أجل حتديـد  فال يلزم إذن مناق

لكي تسند احلادث أو تربطه بسهولة   "أو تدخلت - تسببت " فعبارة )3(ميدان تطبيق النص
إىل السيارة أو ا ينبغي قبوهلا بإعتبارها قضاءا موجودا من قبل، وهو الـذي ميكـن مـن    

بشأن القانون الواجب  04/05/1971ة الهاي املؤرخة يف ى توضيح النص فإتفاقيلاملساعدة ع

                                                        
  . 259مرجع سابق ، ص :  )إبراهيم ( الدسوقي ـ  )1(
  . 53مرجع سابق ، ص :  )السعيد ( مقدم ـ  )2(

  . 479مرجع سابق ، ص :  )إبراهيم ( الدسوقي ـ      
)3(  - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 30, et S. 
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تعرب بصورة املقارنة من أجل  )1(التطبيق يف مادة حوادث السري عرب الطرق، يف ما دا الرابعة
قبلت بأنه إذا كانـت  إخضاع أو عدم إخضاع حادث إىل القانون احمللي، يبنما احملاكم قد 

يكون إال منذ أن تكون هناك عالقة أيا كانـت  سيارة قد تدخلت يف احلادث فإن ذلك ال ال
خرى واليت سـببت  أمع هذا احلادث، فالسيارة اليت تعرب وختتفي إثر تسببها يف مناورة سيارة 

  .احلادث مباشرة تعترب متدخلة يف هذا احلادث
فإذا كان البعض من الفقه يتكلم عن عالقة السببية باعتبارها الرابطـة بـني الواقعـة    

ة، متجاهال فعل السيارة، رغم وحدة النتيجة اليت هي ربط الضرر بالواقعـة،  والضرر مباشر
فإن نصوص القوانني املدنية يف بعض البلدان ومنها اجلزائر، مل تشترط صـراحة ، وبـنص   

  .خاص وجود عالقة السببية هذه
غري أنه ميكن فهم تطلب السببية كشرط للمسؤولية، يف هذا املقام، من السياق العـام  

إن ما أريد قوله أيضا . مدين جزائري) 138(، )127: (مثل املادة  )2(ص القانون املدينلنصو
يف هذا املقام هو أنه بقدر ما تكون املصطلحات واضحة وحمددة يف النصوص، بقـدر مـا   
تكون نتائج تطبيق هذه النصوص على املسؤولية املدنية عن حوادث السـيارات منطقيـة،   

و رجع إىل مفهوم يتجاوز كثريا مفهوم السببية املقصودة يف النص، مقنعة، وعادلة، ذلك أنه ل
  .لكان ذلك جسورا أو ممرات إىل نتائج عكسية، غري منطقية بل وحىت غري عادلة

ـ فهل جيب الرجوع إىل معيار عالقة السببية مبف  ق املـادة هوم القانون املدين وحنن نطب
تطبيـق  هلـا  بية يف هذه األخرية متميزة و، أم إن عالقة السب15 -74: من األمر رقم  األوىل

  .ونتائج خمتلفني ؟

                                                        
إن القانون املطبق هو القانون : " من إتفاقية الهاي املذكورة يف املنت من هذه الصفحة على أنه ) 4(ـ تنص املادة  )1(

 –وقد حددت بعض اإلختالفات بالنظر إلعتبارات خمتلفة " الداخلي للدولة اليت وقع احلادث على إقليمها 
  :كما يلي  1985جويلية  05من القانون الفرنسي املؤرخ يف ) 3(اإلختالفات عن املادة 

  " .عندما تتدخل سيارة واحدة يف احلادث " أ ـ 
  " .عندما تتدخل عدة سيارات يف احلادث " ب ـ 

  " .ج ـ عندما يكون األشخاص املوجودون يف املكان الذي وقع فيه احلادث خارج السيارة أو السيارات متدخلني
  . 62هامش ، رقم  31ص / مرجع سابق  :رميون لوجي : أنظر 

  . 261مرجع سابق ، ص :  )إبراهيم ( الدسوقي  ـ )2(
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فقد يعتمد من جهـة علـى   : للجواب على هذا التساؤل أمكن إيراد عدة تفسريات 
بعض القرارات السابقة القاضية بأن إتصال الشئ حتت احلراسة جبسم الشـخص أو املـال   

بول بأن املشرع اآلن، بطريقـة  والق. قرنية) أو خيلق ( اللذين يتكبد أي منهما الضرر يكون 
جديدة، أقام مثل هذه القرينة على عالقة السببية، وأن السيارة املتدخلة يف احلادث، تكـون  

إا قرينة الميكن هـدمها   –ثناء هذا احلادث أمفترضة أا تسببت يف األضرار املتكشفة يف 
خاصة ذلك الغري الذي ولكن ميكن هدمها يف مواجهة الغري، و. بسهولة يف مواجهة الضحايا

  .سبب الضرر فعال
صريح يف أنه أخـذ بنظريـة    15 -74 :هذا مع أن موقف املشرع الوطين لألمر رقم 
سـؤولية  ملالسببية بني الضرر املسـبب وا التضامن بني املؤمن هلم، وبغض النظر عن العالقة 

تراح القـانون  وىل من التقرير التمهيدي، حول إقاألالشخصية، وقد ورد حرفيا يف الصفحة 
امية التأمني علـى  إلزاملتعلق ب 1974يناير  30املؤرخ يف  15 -74: املعدل واملتمم لألمر رقم 

السيارات ونظام التعويض عن األضرار، املقدم يف الس الشعيب الوطين، يف الفترة التشريعية 
: ملقطع التـــايل ، أقول ورد ا ة، عن جلنة التخطيط واملالي1988الثالثة، دورة الربيع لسنة 

ترتكز علـى مبـدأ    15 -74وعليه، فإن الطريقة اجلديدة للتعويض اليت أدخلها األمر رقم " 
تضامن كافة املؤمنني هلم حبيث تستفيد من هذه التعويضات املقررة كل من الضـحية غـري   

  سؤوليـة فالعالقة السببية بني الضرر املسببب  وامل. )1(املسؤولة والضحية املتسببة يف احلادث
  ".الشخصية التشكل يف حد ذاا األثر احملدث للتعويض 

كما أنه من الثابت من النقاش أن املشرع يفرض اآلن مفهوما واسعا جـدا للسـببية   
ويفرض أو يكرس أكثر مفهوما قريبا ملـا  " السبب املؤثر، أو مبفهوم السبب املؤثر " املسماة 
كما هو عليه  -على األقل  - أكثر إتساعا أيضا ، ولكن هذا يعترب"تعادل األسباب " يسمى 

  . عند تطبيقه قضائيا يف املسؤولية عن اخلطأ، خاصة يف حوادث تصادم السيارات
من ) 320(، )319(فقد سبق وأن مل يتردد قضاء الغرفة اجلنائية بالنسبة لتفسري املادتني 

ح غري العمديني يف متديد السـببية  رمييت القتل واجلروجلقانون العقوبات ارمتني على التوايل 
                                                        

  . ـ التقرير التمهيدي  )1(
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ـ من أجل املساعدة اآلن على جعل نظرية السببية يف جمال حوادث املرور تن ىل نظريـة  إم ض
  .)1(أو تسببها يف احلادث الضار -تدخل السيارة  -دخلتال

أال  15 -74: وال شك أن القضاء الوطين متماش مع هذا املفهوم اجلديد لألمر رقـم  
ذات احملرك، حىت ولـو  رورية اليت تتدخل فيها املركبات الربية حلوادث املوهو محاية ضحايا ا

مل يكن للمركبة أو املركبات دور فاعل يف إحداث ذلك الضرر، وهذا إعتمادا على مبـدأ  
التضامن بني جمموع املؤمن هلم، أي مبجرد أن تكون املركبة أو املركبات املتدخلـة مؤمنـا   

  .عليها
للسببية قد تكون له نتائج غري مقصودة  من قبل مشرع سع غري أن تكريس مفهوم مو

حوادث الطرق السيارة واليت غالبا ما تكون ( ففي كثري من حوادث السري . القانون اجلديد
فتكـون   15 -74فإن كثريا من املركبات تستويف معيار املادة األوىل من األمر رقم ) سلسلة 

  .)2(قها وقضاءامتسببة أو متدخلة خالفا ملا إستقر عليه ف
إن مشاكل التعدد تبدو عوامل للمناقشات واملفاوضات والتأخريات اليت كان أحـد  

ولذلك فإن املفهوم اجلديد للسببية يف حوادث املـرور  . هو جتنبها 15 -74أهداف القانون 
  .الميكن أن يعمم على كل املسؤولية عن فعل األشياء

  
  الفرع الثاني

  وصف الحادث بأنھ حادث سیر

ن ما حيدده القانون اجلديد من أجل عمل قواعد التعويض اخلاصة يقتضي أن تـرتبط  إ
األضرار حبادث ميكن وصفه بأنه حادث سري حيدد بطريقة مـا ميـدان تطبيـق القـانون،     

يف جملس النواب الفرنسي قد وقع التـداول  " سري " بكلمة " حادث " واإلحتفاظ بعد لفظ 
ال أعلمـه،   15 -74من األمـر  ) 8(هو وارد يف نص املادة يف حني يف قانوننا كما . )3(فيه

                                                        
)1(  - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 32. 

. وما بعدها  523مرجع سابق ، ص :  )إبراهيم ( الدسوقي ـ   

  . 480مرجع سابق ، ص :  )إبراهيم ( الدسوقي ـ  )2(
)3(  - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 33. 
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ولذلك أورد ما أورده الكاتب رميوند لوجي عن ذلك يف القانون الفرنسي حيث يشـري إىل  
ظهر هلم يف النص زائدا كمـا  " السري " أن نواب جلنة القوانني فكروا يف إختصاره وتكرار 

ت اإلنشاء املعـروف الـذي   لبت واستبقغري أن احلكومة قد ط. بني السيد فرانسوا كوللي 
رغبت فيه، والسيد حافظ األختام صرح من جهة أخرى يف نظره بأن ميدان تطبيق القانون 

أن يكون حمددا مسبقا بفضل القضاء املتعلـق   –أي بالصياغة املرغوب فيها  –ميكن هكذا 
احملرك ينبغي إعتبارها باإللتزام بالتأمني على املركبات، قضاءا حدد أي ألسيارات الربية ذات 

الذي ظهر من جهة أنه ) الصياغة طرأ عليها تغيري ( نشاء ولكن بعد طارئ لإل. يف حالة سري
كان خمتصرا جدا وكل شئ مل يكن واضحا مباشرة كذلك، ألنـه ينبغـي حتديـد لفـظ              

ـ  الذي مل يكن موضوع أي من املعلقني أثناء األشغال التحضريية، وأخذ" احلادث "  ع يالتش
  .ت بعض اآلراء من مثل راي حافظ األختام ممكنة دوب" السري " لتعبري 

  أ ـ  مفھوم الحادث
احلادث كلمة إحيائية، فهل كان قد أحسن إختيارها لو أريد إعطاء جمال أوسع لتطبيق 
النظام اخلاص للتعويض احملدد بالقانون ؟ أمل يكن من األحسن إستبداهلا مبا يقوم مقامها من 

  .؟" األضرار املسببة من السيارات ذات احملرك مبناسبة سريها : " ل مث
والبحـث  " مسبب " لقد إعتقد بأنه من أجل جمال تطبيق واسع، الينبغي تكرار فعل 

وهو " حادث " لكن خيشى وجود تقييد مع عبارة " تدخل " عن مذهب صياغة مع الفعل 
يعـود إىل  " حـادث  " غري أن " خل تد" به دون شك فعل ) يسميه ( سم الذي يدعوه اإل

املتعلق حبوادث العمـل،   1898أفريل  09اللغة القانونية منذ وقت طويل، فقد أظهر قانون 
  نسبيا) احملدد ( ليس الكلمة فحسب وإمنا املفهوم الذي وجب إعطاؤه للمضمون احلصري  

  .من أجل متييزه عن املرض املهين يف زمن الضمان اإلجتماعي 
فهوم واسع كثريا ويظهر أنه إستبقى من أجل حتديد اإللتزامات التعاقديـة  لكن هذا امل

حوادث السـري،  : عبارات ( للمؤمنني واإللتزامات القانونية للصندوق اخلاص بالتعويضات 
ـ )وحوادث الصيد، قد وجدت مكاا يف النصوص  : ةـ، فبالنسبة حملكمة النقض الفرنسي
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توقع ، وخـارج عـن إرادة   ارئ، فجائي، غري مط" يكون هناك حادث عندما حيدث أمر 
  .)1("املؤمن له

فمهما كانت اجلسامة، يسمى حادثا، مامل يكن منتظرا، الذي حيدث يف شكل تسمح 
  .مظاهره املادية بنسبته يف الزمان واملكان

، وبالتايل فإنه يعتقد دائما يف النصوص السـارية حـول   )حادث ( فباستعمال عبارة 
شرع بدون شك أراد تكريس املفهوم األكثر إتساعا الذي يظهر قد أخذ بـه  التأمني، بأن امل

  .)2(يف هذا امليدان من قبل أغلبية احملاكم
ولكن لكي يطبق نظام التعويض اخلاص جيب إثبات أن احلادث قد تدخلت فيه مركبة 

مينات من قانون التأ ) L.211.5( برية ذات حمرك، وقد إستعملت عبارات متغرية، فإن املادة 
إذا ) حمدودا  –حصريا ( الفرنسي ميكن أن جتعل اإلعتقاد بأن مفهوم احلادث يكون قاصرا 

، وينبغـي بيـان   )3(مل يغط ال احلريق، وال اإلنفجار، بينما بالنسبة للقضاء فقد يغطي الكل
  .هذه العبارة أو إطالقها دفما مدى حتدي. كذلك أن هناك حادث سري 

  ب ـ  مدى العبارة الواصفة
العبارة املختارة للقانون اجلديد ليست هي متاما ذاـا املـأخوذة يف   " حادث السري " 

وتقابل على شبه التمام املادة األوىل من الشروط العامـة لعقـد تـأمني     ) R.211.5( املادة 
مـر  األمن ) 8(، واملادة 07 -95: من األمر رقم ) أ، د ( مقطع ) 12/1(السيارات، واملادة 

  .15 -74: رقم 
ا معناه بأن اإللتـزام  ماألستاذ رميوند لوجي، واألستاذ أندري فايرر وشاكس، في ليقو

بالتأمني حسب مقتضى املادة املذكورة يطبق على تعويض األضرار اجلسمانية واملادية النامجة 
  : مبناسبة السري 

                                                        
)1(  - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 34. 
)2(  - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 34. 
)3(  - I BID, P 34, Marge 72 
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ني كذلك ميكن اإلعتقاد بأن العبارتني اإلثنتني تكونان متعادلت..."  حلوادثاعن  ـ 1
، )4(يف مادتـه   1986/ 07/01ومرسوم ) مبناسبة السري : حادث السري ، تعادل (

فإذا . ب كل تنافرنيتج" مبناسبة السري " حبذف عبارة )  R.211.5( املعدل للمادة 
للسري، فإن القضاء قد تدخل من أجل حتديد املفهوم مل يكن هناك تعريف قانوين 

  .)2)(1(ياراتطار النصوص املتعلقة بتأمني السإيف 
جيب أن يفهم بشكل موسع، فال يتطلب أن تكون السـيارة يف حالـة   فمفهوم السري 

حركة، بل فقط أن تكون متدخلة يف هذه الظاهرة، يف الوقت نفسه املـادي واإلجتمـاعي   
الذي يسمى اليوم بالسري ، وهكذا عندما تكون هناك سيارة على الطريق العام سواءا كانت 

  .أم توقف، إا تشترك يف السري ) ةحرك(يف حالة سري 
  .فإذا ما تنقلت وسببت ضررا، وجب يف هذه احلالة منطقيا، إعتبار أن مثة سري

سيارة تكون دائما يف حالة سري، إذا تواجدت على الطريـق  ( إن أعمال هذه املعايري 
مكان  العمومي، فال تكون يف حالة سري إال إذا كانت حقا يف حالة حركة عندما تتواجد يف

، تبدو مع ذلك توجب أن تكون دقيقة، ألن دور السيارة يف بعض احلاالت، يكون )خاص 
منقوصا لدرجة قد يتردد عندها يف الكالم عن حادث السري، يف حـني أنـه يف احلـاالت    

وبصفة عامة فإن السيارة التكون خارج املرور إال . األخرى فإن دور السيارة يكون غامضا 
  . مكان خاص غري مفتوح للمرورإذا كانت مثبتتة يف

ضمان خارج املـرور  القتراح إإن صعوبة تفسري هذا املفهوم للسري قد قاد املؤمنني إىل 
ليه تأكيد ميدانه للفرضيات ويلغي الرتاعات املعترضة، فال يبقى غري الشـك  إالذي يضاف 

سري، ال: س وظيفتني الناجم من أن بعض السيارات الصناعية أو التجارية أو الفالحية اليت متار
دوات اليت يبقى تأمينها ناجتا عـن عقـود   األوعن طريق جتهيزها اخلاص، فإن بعض عمل 

النامجة من ذلك اعات فإن الرت )3(إخل... أو النقل العمومياملسؤولية املدنية عن اإلستغالل، 
  .يسوي من قبل املؤمنني فيما بينهم يف إطار اإلتفاقيات املهنية) اإلستغالل (

                                                        
)1(  - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 35. 
)2(  - ANDRE FAVRE ROCHE  ,  Juris Classeur, P.5e – 1982,  P 13, 35. 

)3(  - ANDRE FAVRE ROCHEC ,  Juris Classeur, P.5e – 1982,  P 13, 35. 
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د ـإن مفهوم السري يقتضي كذلك أن حادث السري يقص :ما يتضمنه املفهوم ع ـ 2
ن ـألن السيارة إذا تدخلت ميك" السري  الذي تتدخل فيه السيارة حادث : " به

ىت ـومع ذلك، وح. حبق اإلعتقاد بأن مثة جمال لوصف احلادث بأنه حادث سري
ـ املمكن الربلو أريد حبث جادث السري بشئ من التساهل، فال يكون من  ط ــ

د ـإىل املفهوم مجيع احلوادث اليت اليكون سببها السري، ولكن مناسبته األكثر بع
  .أو أقل

باملعىن الذي كان قد حتدد " يف السري، أو يف حالة السري " فما دام هناك عنصر السيارة 
وكذلك األمر عند فتح بـاب  . سابقا، وكان هلا بعض الدور، نعرف أن هناك حادث مرور

  .كون مسببا لضرر، فاحلادث هو حادث سري، رغم أن السيارة يف ذاا التتحركي
ويقبل ذلك أيضا إذا كان أحد توابع السيارة أو املنتوج اخلاص باستعاهلا يسبب ضررا 

يوجد على األرض بعيدا عن السيارة ) رافعة مثال، أو علبة زيت ( حىت ولو كان هذا الشئ 
ضرر، أو أن شيئا حمموال يف السيارة يكون مصدرا للضـرر،  حلظة حتقق ال) مفصوال عنها (

  .فاحلل يكون دائما هو ذاته، أو أن الشئ بقي بعد على السيارة أو سقط او سيسقط
سوف يستمر  نهونفس الشئ أيضا بالنسبة للملحقات أو األشياء العائدة للسيارات، فإ
مـن اإلفتـراق    القول بأن هناك حادث سري إذا حصل الضرر بعد مضي وقـت طويـل  

  .)1(أو يف مكان بعيد كثريا عن املكان الفعلي للسيارة) اإلنفصال(
التوجـد  ) األمتعة ( وإذا كان ينبغي القبول بأنه يف بعض الوضعيات بالنسبة لألشياء 

عندما يكون هناك شخص له ) الفاصل ( هناك أية رابطة مع السري، جيب كذلك إقامة احلد 
والذي يتواجد بوجود الضرر أو وقت حتقـق  ... ) ائق، مسافر حارس، س( عالقة بالسيارة 

هذا العمل بالغري، فإنه عمال بشريا ، فإذا أضر  نفالسياقة، واخلدمة للسيارة، يستدعيا. الضرر
يكون مربرا على أخذه حبادث السري، واعتبار أن السيارة تدخلت، حىت ولو مل يكن هنـاك  

  .املال املتعطبإتصال بني السيارة والشخص املصاب أو 
                                                                                                                                                                  

، 17 -13أندري فايرر وشاكس ، ص : ، راجع لى موقف القضاء خبصوص حادث السريلإلطالع أكثر ع:  مالحظة
.يف جرييس كالور املشار إليه  

)1(  - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 36. 
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وهي غـري   )1(إن قرارات عديدة قد تدخلت من أجل حتديد التزامات مؤمن السيارة
متجانسة بشكل جيد، ولكنها يف أغلب األحيان تلزم املؤمن، وهذا عندما يكون السائق هو 

من أجل إمتام تصليح أو   ) La Chausseé( الذي سبب الضرر ويتواجد على قارعة الطريق 
ولكن حىت  هنا أيضا جيب القبول كذلك بأنه يف بعـض  . اب حبثا عن النجدةمن أجل الذه

فإذا تعارك مسافران أثنـاء توقـف   . فإن الرباط مع السيارة منقطع) الوضعيات ( احلاالت 
وجرح الواحد اآلخر، فهل ميكن القول بأن هناك حادث سري ؟ جييب األستاذ رميوند لوجي 

ويضيف بأنه اليذهب حنو فتوى الذمة القادرة على تذكر  على هذا السؤال بأنه اليعتقد ذلك
التحوالت القضائية األكثر نسخا اليت تتعلق بالرابطة مع وظائف األعمال الضارة للتابعني من 

  .أجل معرفة باي إلتزام يكون املتبوعون ملتزمني ؟
حيدث أيضا أن يكون دور السيارة غامضا، فقد تنتصب شاحنة يف مكان عام من أجل 

فإذا كان قد خرج ... أن يبيع السائق الزهور، أو الفواكه، أو السلع وتكون هناك مكتبات 
؟ ومثـل   15 -74زبون أو زائر، فهل سينطبق النظام اخلاص للتعويض الوارد به األمر رقم 

ذلك كيف يوصف احلادث الذي حيصل أثناء شغل على الطريق العمومي، فآلية الرفع الـيت  
حرك، وهذا حقيقي، مسببة ضررا ألن حبل رافعتها قد إنبسط كثريا فجأة ؟ بإمكاا التنقل مب

  .إنه من الصعب اإلنتهاء على حادث سري
قررت حمكمة باريس بأن هناك حادث سري مبفهـوم   1986مارس  20يف حكم هلا يف 

عندما اليكون دور للسيارة، ولكن يكون نامجا عن واقع كـون  )  05/07/1985( القانون 
  .)2(لضحية قد سحب ذراعه يف نظام عمل جهاز التربيدالشاب ا

الثالث املوايل والذي سـنتعرف فيـه علـى     أنه قبل اإلنتقال إىل املطلب:  واخلالصة
لزامي، ميكن القول بأن املشرع الوطين قد إعترب حـادث  إلاحلوادث اليت اليشملها التأمني ا

دل واملتمم، ذلك احلـادث الـذي   املع 15 – 74: مر رقم األمه إىل كسري، ومن مث خيضع ح
كلما كانت هناك أضرار مادية أو جسمانية حصلت يف الزمان واملكان بسـبب السـري أو   
تدخل السيارة الربية ذات احملرك سواء أكان تدخلها إجيابيا أو سلبيا، مىت كانـت النتيجـة   

                                                        )1(  - YVONNE LAMERT FAIVRE , Droit des  Dommages Corporels 485.   بند
)2(  - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 37. 
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سـري وتلـك   سبب فيما خيص تدخل السيارة، أو مبناسبة السبب بامللالضارة ترتبط إرتباط ا
النتيجة، وذلك دون إشتراط حصول الضرر جراء إحتكاك مادي جلسم السيارة بشـخص  
الضحية أو املال املتلف يف احلادث احملدد حبادث السري دون بقية احلوادث األخرى املختلفـة  

  .إخل... لسباق والعمليد واصواليت الينبغي إطالقا إخضاعها هلذا القانون من مثل حوادث ال
  الثالث المطلب

  الحوادث التي الیشملھا التأمین اإللزامي

عرضت احلوادث اليت يضمنها نظام التـأمني   يف املطلب الثاين السابق من هذا املبحث
احلوادث اليت اليضمنها هذا النظـام، إن بسـبب    زامي، وبقي أن أحبث يف هذا املطلباإلل

ئري يف فقرا الثانية أو ألن تنظـيم  من القانون املدين اجلزا) 172(القواعد العامة مثل املادة 
مدين اخلاصـة   621املادة ( ر تأمني مثل تلك احلوادث ظالتأمني يف نفس القانون كذلك حي

ر تأمني احلوادث النامجة عن اخلطأ املتعمـد أو  ظمدين املتعلقة حب) 640(واملادة ) باملشروعية 
 07 -95تأمني عموما، األمر رقـم  أو كذلك بالنظر إىل القانون اخلاص املنظم لعقد ال. الغش

  .واملتعلق بالتأمينات
ومن هنا أقسم هذا املطلب إىل فرعني، األول خيص اإلستثناءات اليت إختص ا األمر 

  .، والثاين يتناول إستثناءات وردت يف القواعد العامة أو يف اإلتفاقات اخلاصة15 -74رقم 
  

  الفرع األول
  اإلستثناءات التي إختص بھا 

  ) 15 – 74 :مر رقم األ (

إن ما يهم يف جمال البحث هنا هو تلك احلوادث اليت إستثناها قانون التأمني اإللزامـي  
  :من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات حتديدا وهذه احلوادث هي اآلتية 

حتيل إىل مرسوم يتخذ بناءا على ، جندها 15 -74من األمر رقم ) 7(بالرجوع إىل املادة 
من وزير املالية، هذا املرسوم حيدد مدى مشولية عقد التأمني من املسؤولية املدنية عـن   تقرير

  .إخل ... حوادث السيارات واإلستثناءات 
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 الـذي  ، فما34 -80املذكورة قد إختذ وهو املرسوم رقم ) 7(إن املرسوم املعين باملادة 
 34 -80مـن املرسـوم   ) 3(ادة إن امل. ورد فيه من إستثناءات اليضمنها التأمني اإللزامي ؟

أوردت قائمة من ثالثة أنواع من األضرار أو احلوادث، مستثناة من تغطية ضمان التـأمني  
  :اإللزامي حبكم القانون نفسه وهي 

  .)1(تسبب أضرارا عن قصد من الؤمن له اليتاحلوادث  ـ 1
احلوادث الضارة اليت تنجم بصفة مباشرة أو غري مباشرة مـن اإلنفجـارات أو    ـ 2

النوى الذرية أو الفاعلية اإلشـعاعية،   حتولج عن تنبعاث احلرارة واإلشعاع الناإ
  .وعن آثار الطاقة اإلشعاعية املتولدة عن التسارع اإلصطناعي للذرات

األضرار اليت تسببها املركبات املؤمن عليها، إذا مل يكن سائقها بالغا السن املطلوبة  ـ 3
املفعول، اليت تـنص عليهـا األحكـام    حني احلادث، أو حامال الوثائق السارية 

القانونية والتنظيمية اجلاري ا العمل لقيادة املركبة، ماعدا حالة السرقة أو العنف 
هذه األضرار مجيعا أو اليت تـنجم عـن   . أو إستعمال املركبة دون علم املؤمن له

 غـري  34 -80: من املرسوم رقم ) 3(احلوادث أو يف الظروف احملصورة يف املادة 
 .مشمولة بالضمان بنص هذا القانون الذي يعترب مفسرا ومكمال

 
  الفرع الثاني

  اإلستثناءات التي نصت علیھا القواعد العامة أو اإلتفاق

ـ إهناك حوادث قد تسبب أضرارا ولكن ميكن مد الضمان  طريـق   نىل أن يغطيها ع
ن التـزم املـؤمن   إتفاق خاص ، حبيث إذا وقع يف اإلتفاق اخلاص بني طريف عقد التـأمني أ 

ال فتعد يف عداد احلـوادث  إ، وبالتايل تغطي األضرار النامجة عنها، وةبضماا تكون مضمون
إذا مل يتفق على ضماا بعقد خاص، هذه احلوادث هي  15 -74مر األاليت اليشملها ضمان 
  :نواع من احلوادث أمن املرسوم املذكور، وتشمل مخسة ) 4(اليت نصت عليها املادة 

                                                        
، 1999مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعيـة، : ) جديدي ( معراج  ـ  )1(

  .بعدها اوم.  129ص 
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أو ( وادث اليت تسبب أضرارا خالل اإلختبارات أو السـباق أو املنافسـات   احل ـ 1
نية والتنظيمية اجلـاري ـا   القانو ماليت تكون خاضعة مبوجب األحكا) جتارا 
، لرخصة مسبقة تصدر عن السلطات العمومية، وذلك عندما يشارك املؤمن العمل

  . له فيها بصفته متنافسا أو منظما أو مندوبا ألحدمها
ضرار املتدخلة فيها املركبات املؤمن هلا عندما تنقـل املـواد   احلوادث املسببة لأل ـ 2

 .تهاب أو املتفجرة، وتتسبب يف وقوع احلادث أو مضاعفة خطورته لالسريعة اإل

بيد أن الضمان يبقى مكتسبا بالنسبة لنقل الزيت والـبرتين املعـدين أو النبـايت     ـ 3
كلـغ أو   500: ازية، إذا مل يتجاوز هذا النقل والوقود واحملروقات السائلة أو الغ

 ).إستثناء من اإلستثناء ( لتر، مبا يف ذلك التموين الضروري للمحرك  600

 .احلوادث اليت تتسبب فيها عمليات شحن املركبات املؤمن عليها أو تفريغها ـ 4
ـ  ـ 5 ائق األضرار اليت تصيب املباين أو األشياء أو احليوانات املكتراة للمؤمن له أو الس

أو اليت عهد ا إليهما بأية صفة كانت، غري أن املؤمن يتحمل التبعــــات  
املالية للمسؤولية اليت قد تترتب على الؤمن له أو السائق من جراء أضـــرار  

إستثناء مـن  ( احلريق أو اإلنفجار احلاصلة للبناية اليت تكون املركبة موقوفة فيها 
  ).اإلستثناء 

ات من الضمان هذه املؤمن له عن توقيع ضمان إلزامي آخر طبقا هذا والتغين اإلستثناء
إن األمر اليتوقف عند هذا احلد فحسـب،  . لألحكام القانونية والتنظيمية اجلاري ا العمل

تستبعد من الضمان احلوادث اليت ختلف أضـرارا   07 -95: من األمر رقم ) 12(بل إن املادة 
  .)1(سبة لالضرار الزايدة عن املشترط من الضمانيزيد مداها عما هو مشترط ضمانه بالن

اخلالصة أنه وكما يقال بأن كل نظام قانوين يتحدد مبوضوعه واألشخاص امللـزمني  
الشروط يطبق ومن خالل تلك األحكام  15 -74فإن نظام األمر . إخل... بأحكامه وشروطه 

وقـع أثنـاء املـرور أو     يف حالة حادث السري باملفهوم املتقدم شريطة أن يكون احلادث قد

ت اجلامعية، التأمينات الربية اخلاصة يف ضوء قانون التأمينات اجلزائري، ديوان املطبوعا: ) راشد ( راشد ـ  )1(                                                        
  . 120، ص 1993
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مبناسبته وأن تكون السيارة قد تدخلت فيه بشكل مباشر أو غري مباشر أو حىت لـو كـان   
  .احلادث قد وقع خارج املرور

لكن جيب مالحظة الفروق بني احلوادث املختلفة اليت تعترب من حيث الظـاهر أـا   
ا من الضمان بـنص  التعترب كذلك إلستبعاده 15 -74حوادث سري، ولكن من حيث األمر 

وجود إتفاق يف عقد التأمني على ضماا نظرا لطبيعتها اخلاصة ومـا   معام أو خاص، وعد
الغش، واخلطأ اجلسيم من املؤمن له مثال أو الطبيعة غري العادية . تشكله من عبء على املؤمن

ل هـذا  ك. إخل... للخطر، كنقل املواد امللتهبة أو النووية، أو حالة اإلضطرابات والثورات 
بالنسبة للحـوادث   15 -74املتقدمني كما يرمسه األمر  وغريه كما سبق البحث يف املبحثني

  .احلاصلة داخل الوطن
فيمـا يعلـق    15 -74إن السؤال املتبادر اآلن يدور حول حكم القانون، األمر رقـم  

ـ  ني دولـة  باحلوادث أو املخاطر اليت حتصل من سري السيارات الربية ذات احملرك وتنقلها ب
  :الثالث اآليت  متعددة؟ هذا ما سنتناوله يف املبحثوأخرى أو عند عبورها حدود دول 

  
  الثالث المبحث

  الحوادث التي تحصل أثناء المرور الدولي األجنبي

إن التوسع املعترب لسري املركبات الدويل توسعا متالزما مع توسع التزامـات تـأمني   
أغلب البلدان، قد مكن من وضع صناعة التـأمني أمـام   املسؤولية املدنية عن السيارات يف 

األوىل هي مشكلة وجود التأمني املعترف بصالحيته يف خمتلف البلدان املعنيـة،  : مشكلتني 
والثانية هي مشكلة تسوية احلوادث اليت تنجم عن املرور الدويل للسيارات ذات التسجيل يف 

كلتني وغريمها تثري التساؤل من جهـة  دول غري دول مكان حصول احلوادث، إن هاتني املش
أما . أخرى عما إذا كان تأمني السيارات إجباريا أم ال، إا حقيقية من أجل تسوية احلوادث

بالنسبة لعقد التأمني فال يكون ضروريا فقط أن تكون صالحيته معتـرف ـا يف الـدول    
رى ضمانة مطابقة األجنبية، ولكن كذلك أن يكون موفرا للمؤمن له الذي يدخل دولة أخ
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لتشريع تلك الدولة، وبأنه يوجد هناك التزام إجباري بالتأمني أم ال وبصورة اليكون فيهـا  
  .)1(املؤمن له عرضة ألن جيد نفسه عاريا متاما من الضمان تبعا إلختالف التشريعات

ـ الحإن هاتني املشكلتني قد لقيتا يف الدول األجنبية  ا  يف إطار اإلتفاقيات النموذجية م
تني املذكورتني باإلضافة إىل الدعوى لكاملش لذلك سأعاجل يف هذا املبحث. )2(بتابني املك

ن الواجـب التطبيـق والقضـاء    شة كل من القانوقاملباشرة وتأمني احلدود وهذا يفرض منا
املختص، وقبل هذا أتناول يف مطلب أول املكاتب واإلتفاقية النموذجية والبطاقة اخلضراء يف 

ـ ) املطلب الثالث ( ثاين مث تلك البطاقة وتأمني احلدود املطلب ال رس دالرابـع أ  بويف املطل
  .تسوية احلوادث والتزامات املكاتب، مث الدعوى املباشرة

  
  األول المطلب

  المكاتب واإلتفاقیة النموذجیة

رق للجنة النقل الداخلي توصيــة  يف الدول األروبية، تبنت نيابة جلنة النقل عرب الط
ـ كان ذلك بتاري). Cnuced( إلقتصادية حول أوروبا التابعة لألمم املتحدة جنة الل  خـــ

، هذه التوصية تدعو الدول للقيام بإجراءات يف هذا املعىن، واحلق أن نيابـة  1949جانفي 25
اللجنة مل تستأنف مثة األخذ بإقتراحات املؤنني أنفسهم، وإن األعمال املنجزة علـى هـذا   م

وبتدقيق أكثر البطاقة الدولية للتـأمني علـى   . إنشاء البطاقة اخلضراء األساس ستوصل إىل
تـب  االسيارات، املصدرة يف كل دولة من قبل مكتب يضم مؤمين السيارات، وجمموع املك

اليت تكون هي ذاـا منضـمة يف   )  علما بأن كل دولة مبثلها مكتب وطين واحد ( الوطنية
اإلتفاقيـة  ك مرونة أكرب لنظام هذا شأنه تتدخل رحاب جملس املكاتب، إال أنه من أجل تر

ان إىل إتفاق شامل وإمنا عن طريق إتفاقيـات  عذية ما بني املكاتب ليس بواسطة اإلالنموذج
ثنائية  بني مكتبني، وجمموع هذه اإلتفاقيات يسمح اليوم بتغطية قسم واسع جدا من أوروبا، 

  .وحىت بعض البلدان غري األوروبية
                                                        

)1(  - LE MANUEL DE L’INSPECTEUR : et L'agent , OP CIT , P 437 . 
         - ANDRE FAVRE ROCHESE : J.C.P ,  OP CIT , P 14 . 

)2(  - JVONNE LAMBERT FAIVRE ,  Droit des Assurances , OP CIT , P 348. 
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فقد شعر يف الواقع بـأن رغبـة   . ميثل خصوصية قانونية ملحوظة متاماإن هذا النظام 
منظمة األمم املتحدة سوف تكون راضية عن اإلتفاقية الدولية بني الدول وبوجود قواعد قيد 

إال أن . التنفيذ اليت يف كل واحدة من هذه الدول، يف غالب األحيان تتمسك بالنظام العـام 
لقانون اخلاص، وأن اإلتفاقيات املربمة تكـون بـدورها   هذه املكاتب ما هي إال أشخاص ل

وليس للسلطة العمومية أية وصاية على هـذا املكتـب أو   . حمكومة من قبل القانون اخلاص
  .ذلك

إن هذا النظام من القانون اخلاص حينئذ قد إعترف به من قبل الدول، ومن بعد سوف 
ية ليؤخـذ كقاعـدة وشـرط لوضـع     نراه معترفا به من قبل اموعة اإلقتصادية األوروب

 .التشريعات املتعلقة بالنظام العام موضع التنفيذ

  
  الثاني المطلب

 راء ـــــة الخضـــالبطاق

فيوجد . بني املكاتب البطاقة اخلضراء هي الوسيلة اليت تسمح بعمل اإلتفاقية النموذجية
مجيع الـدول، إن   إذن شهادة تأمني تأخذ إمسها من لوا وذات شكل موحد يف إنشائه يف

هذه الشهادة املصدرة من قبل كل مكتب وطين، واليت تسلم إىل الشركات األعضاء والـيت  
  .جمانا أو مبقابل)  املؤمن هلم لديها (من جهتها توزعها على مستأمينها 

إن هذه البطاقة تشكل من جانب دليال على أن حائزها مؤمن له بشـكل نظـامي يف   
ذلك أنه حسب التشريع الفرنسي فإن البوليصة جيـب أن  . إقامتهالبلد الذي يكون فيه مقر 

تكتتب يف فرنسا لدى أحد املؤمنني املعتمدين من أجل األخطار احلاصـلة يف فرنسـا، أي   
مثل هذا الشخص إذن  لـيس يف  . األخطار املتنقلة، بالنسبة لكل شخص له إقامة يف فرنسا

غطاء بطاقة خضراء مسلمة من قبل مؤمن غري وضعية قانونية، إذا ما كان يسري بسيارته حتت 
 ويكون األمر كذلك إذا ما كانت املركبة مسجلة يف فرنسـا يف سلسـلة  . معتمد يف فرنسا

)Sérié (عادية)1)(1(.  
                                                        

)1(  - LE MANUEL DE L’INSPECTEUR : OP CIT , P 438, Marge 1 . 
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ار تكون أكرب ممـا  حداث آثإمن جانب آخر فإن البطاقة اخلضراء حتدث أو بإمكاا 
جيب أن تكون علـى   الضمانة اليت ختوهلا كذلك فإن . اليت جتعل قاعدة هلا حتدثه البوليصة

األقل مساوية للضمانة احملددة من قبل قانون البلد الذي تسري فيه املركبة، وأـا ميكـن أن   
القانوين هلذا العقد سوف النظام أن  باإلضافة إىل. ك الناجتة من العقدتكون ممتدة أكثر من تل

د السري، وليس مبقتضى القانون الذي حيكمه يكون هو النظام القانوين احملدد مبقتضى قانون بل
عادة، حبيث أن اإلستثناء احملتج به على ضحايا احلوادث يف بلد التسجيل ال ميكن أن تكون 

أنه جيب دفع هذه النتيجة إىل )  Le Manuel : مؤلفو ( ويرى املؤلفون. كذلك يف بلد السري
اخلضراء بدفع مل يتممه حسب قانونه فإذا كان املؤمن ملزما حبكم البطاقة . حدودها القصية

الوطين وعبارات عقده فإنه مل يبق أقل من إلزامه بالتحمل بذلك، إما بدون رجـوع علـى   
املؤمن له، وإما مع الرجوع إذا كان التشريع املطبق يسمح باإلستثناء متاما مبجرد التصـريح   

  .فقط بعدم القابلية لإلحتجاج على الضحايا
اخلضراء مبجرد توزيعها تشكل عنوانا على التأمني مسـتقال متامـا   وأخريا فإن البطاقة 

على مصري البوليصة نفسها وتلزم بالضمان على املؤمن حىت ولو كانت البوليصة قد فسخت 
  : وينتج من ذلك. أو علقت، أوقضي ببطالا، ما عدا الرجوع على املؤمن له

له وواجبة للضحية بناءا علـى   ن الضمانة احملددة يف العقد تكون واجبة للمؤمنإ -أ 
تساعا من ضمانة بلد احلادث حسب حمكمة املرافعة الكربى إدعوى مباشرة، إذا كانت أكثر 

  .1971جوان  26بتاريخ  Aix- en- Pnovence : لـ
الضمانة جيب أن تكون على األقل مساوية لضمانة قانون بلد احلـادث إذا   إن - ب

 .ضمانة العقدكانت هذه األخرية أكثر إتساعا من 

به عليـه   كنا إال إذا كان اإلستثناء احملتجالرجوع على املؤمن له ال يكون مم إن -ج
  ).مطابقا له(ميكن أن يكون مطابقا لقانون بلد احلادث 

  

                                                                                                                                                                  
)1(  - ANDRE BESSON : La Carte Internationale D’assurance Automobile, L’action Directe des 

Victimees en France, L.G.D.J, PARIS , 1968 , P 1 . 
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  الثالث المطلب
  البطاقة الخضراء وتأمین الحدود

يتقدم على تعترب البطاقة اخلضراء شهادة تأمني وتسمح لصاحب السيارة األجنيب الذي 
ونفس الشيء بالنسبة لكل البلدان األجنبية حيـث يكـون     – فرنسا – دود من بلدنااحل

وبإنعدام هذه الوثيقـة،  . يسمح له بالعبور للحدود حبرية. التأمني على السيارات ساريا فيها
فإنه سوف يكون صاحب السيارة ملزما  – فرنسا –ومن أجل تلبية مقتضيات تشريع بلدنا 

املدنية طيلـة إقامتـه يف    هتتأمني خاص يدعى تأمني احلدود الذي يضمن مسؤوليبإكتتاب 
ليـومني أو   14/03/1959:  إن مدة هذه الضمانة سوف تكون حسب مرسـوم . )1(فرنسا

فإن أوشـكت املـدة علـى    . ولكن ال ميكن أن جتدد. حد وعشرين يوماالسبعة أيام أو لو
  .اب عقد تأمني عاديتعويضها بإكتاإلنتهاء قبل خروج السيارة من فرنسا وجب ت

ـ بت لـدى نقاب توقد أنشئت يف العمل مجعية خصيصا هلذا الغرض وإكت ة ــــ
راط ـــوثيقة تأمني احلدود واجلمارك توزع على احلدود شهادات اإلخن) Pool( املؤمنني

  .يف هذا العقد
كانـت قـد    ال يكون صاحلا إال يف البلد الذي)  بل التأمني( واملعلوم أن هذا العقد 

وزعت فيه تلك الشهادات فإذا عبصاحب سيارة حدودا جديدة وجب عليه، من جديـد   ر
  .اب تأمني جديد إذا كان قانون البلد الذي دخله يقتضي ذلكتإكت

  
  الرابع المطلب

  تسویة الحوادث وإلتزامات المكاتب

  . 14/03/1959ـ مرسوم   )1(                                                        
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فهي تسمح بفـتح التسـوية للحـوادث    . إن حيازة بطاقة خضراء جتنب الصعوبات
وهلذا الغرض تقضي ) منشأ هناك  –مقيما ( احلاصلة يف اخلارج كما لوكان املؤمن موجودا 

البطاقة املسلمة للمؤمن له من قبل إحدى الشـركات   ( اإلتفاقية بأن املكتب املصدر للبطاقة
عناية التصـرف، إن   -أي املكتب املسري - يعهد للمكتب القائم يف بلد احلادث)  األعضاء

  .ع، لتسوية هذا األخريكان لذلك دا
إما أن الشركة متلك فرعا هلا يف بلد احلادث، ويف :  إال أنه يكون غري ذلك يف فرضني

هذه احلالة ينبغي على املكتب املسري أن يتخلى إىل هذا الفرع عن تسوية احلادث، وإمـا أن  
الشركة طلبت أو تطلب من املكتب املسري بأن حوادثها سوف تسوى من قبـل مراسـل   

إذا قبـل   - ويف هذه احلالة مينح املكتب املسري شركة التأمني وكالـة . شركة تأمني مثالك
وإن هذه الفرضـية  . )1(للتصرف حلسابه وكما لو كان هو ذاته امللزم بالتسويات - الطلب

جيب أن تكون متميزة عن تلك الفرضية اليت يعهد فيها املكتب املسري بالتسيري املادي للملف 
يف هـذه  . من اإلتفاقية النموذجية ملا بني املكاتـب  )6(أمني كما حتدده املادة إىل شركة الت

ري فقط خدماا للمكتب املسري بـدون أن  عاحلالة ال تتدخل الشركة يف طلب املؤمن، بل ت
وهكذا فالضحية تكون . يكون متة حقيقة توكيل من املكتب للشركة املكلفة بالتسيري املادي

ؤول مليء يف البلد األجنيب حلصول احلادث متاما ككل مؤمن ميكنه دائما مطمئنة لوجود مس
أن يقدم خدماته كهيئة خمتصة من أجل الدفاع عن مصاحله يف مجيع البلدان اليت مينح فيهـا  

فمهما كانت الصيغة املتبعة، فإن املكتب املصدر هو امللـزم بـأن يـرد    . ضمانة ملستأمينه
وبالشك فإن العبء النهائي يتحمل به املؤمن وليس . ابهللمكتب املسري املبالغ املدفوعة حلس

  .املكتب ولكن هذا يكون ضامنا يف مواجهة املكتب املسري ليسار املؤمن
  

  الخامس المطلب
  الدعوى المباشرة للضحایا في المرور الدولي

                                                        
)1(  - LE MANUEL DE L’INSPECTEUR :  et d L'agent , OP CIT , P 439. 
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مجعية شركات التأمني  (بإنشاء  املكاتب  –على هذا النحو –إن اإلتفاقية اليت مسحت 
ار برعاية منها للبطاقات اخلضراء تتحلـل إىل سلسـلة   دواإلص)  سيارات يف كل بلدعلى ال

ولكـن هـذه   . وكاالت ممنوحة من قبل كل شركة لبلد معني يف مكاتب البلدان األخرى
بطبيعة احلال الشخصية القانونية وال كذلك اإللتزام الرئيسي )  بل ال تلغي ( الوكالة ال ختفي
ن هذه الشركة هي إحظ أنه منذ الوقت الذي تكون فيه حالة دعوى، فواملال. للشركة املؤمنة

وحدها اليت ميكن أن ختتصم قضائيا وليس املكتب ملا يكون خمتصا وال كـذلك الشـركة   
  .د نفسها قد أحلت حمل املكتبجتاملراسلة عندما 

يم يسـتخدم  فو. فعلى املستوى العملي احملض فإن مثل هذا احلل ال ميكن رفضه أبدا
وبالنظر إىل اإلتفاقية ما بني املكاتب بالتصرف لتسـوية احلـادث،    –تزام املكتب املسري إل

والوكالة املعطاة له هلذا الغرض من قبل املكتب املصدر ومن قبل الشركة املؤمنة، إذا كـان  
يف حالة الدعوى، ال يكون مقبوال  إال يف مواجهـة هـذا املـؤمن    )  املكتب املسري (هذا 

  .؟ األجنيب
فالضحية بدون شـك هلـا احلـق يف    . على املستوى القانوين، يكون نفس اجلوابو

وهلا أيضا هذا احلق ضد فرع هـذا  . التصرف ضد املؤمن األجنيب مبوجب الدعوى املباشرة
هل تستطيع الضحية ، يف غياب الفرع، التصرف ضد : املنشأ يف بلد احلادث ، ولكن  املؤمن

أجل جتنب صعوبات الدعوى املباشرة ضد شخص غـري   املكتب املسري أو ضد املراسل من
  . )1( قائم يف بلد احلادث ؟

  :مراحل  النقطة غري منته وتطور على ثالث إن اخلالف حول هذه
يف قبلت احملاكم يف البداية دعـاوى الضـحايا    :  إعتبار الكتب المسیر وك یال ـ   1

  .هذا األخري حوادث السري ضد مراسل املؤمن األجنيب باعتباره وكيال  عن
مل ميض وقت علـى املرحلـة    :  كفیال) أو المراسل ( إعتبار الكتب المسیر ـ   2

  .السابقة حىت توجه الضحايا بدعاواهم ضد املراسل بصفته كفيال للمؤمن األجنيب 

                                                        
ويف  24/04/1972ـ أنظر التعديالت احلاصلة على نظام البطاقة اخلضراء نتيجة توصيات اموعة األوربية يف  )1(

  .21/12/1972ة يف فرنسا بقانون ق، واملطب19/12/1972
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هذه الصفة اليت وصف ا املكتب  :  )أو مم ثال  ( نائب ا  إعتبار الكتب المس یر  ـ   3
ىل املرحلـة  إدة من بيسون، وعليه رجعت حمكمة النقض الفرنسية املسري لقيت معارضة شدي

عندما إعتـرض بـأن    )1(األوىل معتربة املكتب املسري وكيال دون وصف العالقة القانونية
الذي هو جمرد وكيل الوكيل اليلزم بالتزامات املوكل، أي املكاتب، فيقبل إذن بأن املراسل 

  .كلهللمكتب، الميكن أن يكون ملزما بدين مو
منذ ذلك الوقت صار القضاء يرفض الدعوى ضد املراسل، واليقبل غري الدعوى اليت 

أنه يف الواقع ليس جمرد ممثـل   )2(توجه ضد املكتب املسري اليت بين األستاذ بيسون بوضوح
ومع ذلـك فـإن حمكمـة    . )3(للمكتب املصدر وإمنا هو مدين رئيسي مبوجب نيابة ناقصة

ست الفرضية األوىل اليت تسمح بإدانة املراسل لذلك فقـط ألن لـه   النقض الفرنسية قد كر
من غري تكييف آخر للوضعية القانونية، حبيث أن الضحية، باستقالل عـن   )4(صفة الوكيل

شـريطة أن   –إما املراسل ) : تقصد ( الدعوى املباشرة ضد املؤمن األجنيب ميكنها أن ختص 
  . )5(وإما املكتب املسري –جنبية قد إستعملتها األتثبت حقا الوكالة اليت كانت الشركة 

تابعـة  ومن خالل قرار، أن الشركة اليت حتل حمل املكتب املسري، من أجل امل ىباألحر
يقاضي أمام ( ن يدان يف اإلستعجال أكتب املسري، ميكنه بدوره املوالتسيري املادي للملف، ف

كمة اجلزائية للضحايا، إذا ما عـارض  بالتعويضات اليت خصصتها احمل) ستعجالية اإلاحملكمة 
  .لتزامهإصندوق الضمان يف 

أن نظام تأمني السيارات العابرة للحدود يف البلـدان   وخالصة القول يف هذا املطلب
. نظام مهم بقدر ما هو حديث، واليزال يف فترة العالج والرعايـة ) أوربا خاصة ( األجنبية 

إن على مستوى الدول األوربية األعضـاء يف  إنه نظام مرن، وتطبيقه بشكل شامل وموحد 
ق املشتركة أو على مستوى الدول األوربية اليت هي ليست أعضاء بعد، وكذا بالنسبة والس

                                                        )1(  - LE MANUEL DE L’INSPECTEUR : OP CIT , P 440. 
)2(  - R. G.T.A. 1968. 153, N° 10 et S. 

النظرية العامة لإللتزام، دراسة مقارنة للقانون املصري :  ) سلطان( أنور : أنظر : النيابة الناقصة  حولـ  )3(
  . 416، ص  1980واللبناين، دار النهضة العربية ، بريوت، لبنان، 

)4(  - NICOLAS JACOLE : OP CIT , P 283 .                        LE MANUEL :  OP CIT , P 440 . 
)5(  - T.G.I, Aise en Provence , 24/06/1971. 
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فصيل ذلك، يساعد كثريا على تعويض مجيـع الضـحايا   للدول غري األوربية، كما سبق ت
  .ومجيع األضرار 

أو صعوبات من حيث التطبيق  إنه رغم ما ميكن أن يؤخذ على هذا النظام من ثغرات
إال أنه حمبذ يف أوربا املوحدة اليوم، ملا ميثله من قيمة عملية من الناحية اإلقتصـادية وحريـة   

حديثا أن يراعـي   التنقل لألشخاص والسلع التجارية، وحبذا لو أن اإلحتاد اإلفريقي الناشئ
  .به هذا املثل وحيتذي

د العربية، وهو مـا  يل للسيارات عرب البالبقي أن أعرض للوضع بالنسبة للمرور الدو
  .الرابع موجزا تبعا لندرة حبثه أخصص له املبحث

  
  الرابع المبحث

  الحوادث الحاصلة أثناء المرور الدولي العربي

إن املشرع العريب مل يشذ عن املشرع األجنيب يف تنظيم تأمني السيارات يف إطار املرور 
كـذلك يف إطـار    –متعددة األطراف أو ثنائيـة، وإن   الدويل، إما يف إطار إتفاقية عربية

  .التصديق من دولة عربية أو أكثر على إتفاقية أجنبية
ذ مرسوم بناءا على تخي: " على أنه  15 -74من األمر رقم ) 7(يف اجلزائر نصت املادة 

مني على أبالتالشروط املتعلقة : " ... تقرير وزير املالية، حتدد مبوجبه األحكام املتعلقة مبا يلي 
املـؤرخ   34 -80: وقد إختذ يف هذا اخلصوص املرسوم رقم ". املركبة يف إطار املرور الدويل 

) 14(تطبيقا للمادة  1973يونيو  18، واختذ وزير املالية قراره املؤرخ يف 1980فرباير  16يف 
علق باحلـدود  تأمني املتلمتضمنا حتديد الكيفيات اجلديدة لإلكتتاب يف ا 34 -80من املرسوم 

1969مارس  17ومعدال لقرار 
)1(.  

جـوان   18وقد يطرح التساؤل حبق حول ما قد يثريه تاريخ القرار الوزاري املؤرخ يف 
واجلواب . الصادر الحقا 34 -80من املرسوم ) 14(الصادر قبل األوان تطبيقا للمادة  1973

                                                        
)1(  - ALI HASSID : Introduction a L’étude des Assurances Economiques , ENAL , Edition, 1984 ,         

P 54. 
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ـ أثناء اإلحـتالل وامل بسيط كون القرار كان متخذا لتطبيق القانون الفرنسي الساري  دد م
وإىل  34 -80، والذي إستمر سريانه إىل غاية صدور املرسـوم  سريانه إىل ما بعد اإلستقالل

  .اليوم
  

  :اآلتية  ن هلذه النصوص أقسم حبث هذا املبحث إىل املطالبمراعاة إذ
  .ميدان تأمني احلدود وشروطه ومدته :  املطلب األول
  .تأمني احلدود ) إلتزام ( واجب إثبات القيام ب:  املطلب الثاين
  . القانون الواجب التطبيق:  املطلب الثالث
 . القضاء املختص:  املطلب الرابع

  
  لواأل المطلب

  میدان تأمین الحدود ومدة العقد
  

اخلارج الذين يدخلُونَ إىل اجلزائر سيارة غـري مسـجلة يف    إن األشخاص املقيمني يف
لبية اإللتزام بالتأمني من مسؤوليتهم املدنيـة املترتبـة عـن    اجلزائر، جيب عليهم، من أجل ت

حوادث سيارام تلك يف اجلزائر، أن يكتتبوا يف التأمني اخلاص باحلـدود، ذلـك التـأمني    
، ذلك لدى الصـندوق  1959مارس  14املؤرخ يف  428 -59احملدث مبوجب املرسوم رقم 

اجلزائرية للتأمني، إن هذا هو ما قضت به اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني، أو لدى الشركة 
  .كما ذكر سابقا 1973يونيو  18املادة األوىل من قرار وزير املالية املؤرخ يف 

جيب أن حيمل سـائق  : " على ذلك بقوهلا  34 -80من املرسوم ) 6(وقد نصت املادة 
، وثيقـة  1974يناير  30املؤرخ يف  15 -74من األمر رقم ) 1/1(شار إليها يف املادة املركبة امل

طنية للتأمني جمانا مـع مراعـاة   ونه قام بواجبات إلزامية التأمني، تسلمها الشركة الأتثبت ب
كما تسلم وثائق ثبوتية ميثل عدد السـيارات الـيت   ... مر السابق األن م) 20(أحكام املادة 

  .تضمنها وثيقة التأمني
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رك ومقطوراا أو شـبه  حم قا يف آن واحد على مركبة ذاتبوإذا كان ضمان عقد مط
، جيوز تسليم وثيقة ثبوتية واحدة بناء على طلب املؤمن له، شـريطة أن تتضـمن   مقطوراا

رقام أيضاح نوع املقطورات أو شبه املقطورات اليت ميكن أن تستعملها مع املركبة، وكذلك إ
ـ  ورة وشـبه  تسجيلها عند احلاجة، وميكن أن يسلم املؤمن مع ذلك وثيقة ثبوتية عن املقط

  ".املقطورة فقط بناءا على طلب املؤمن له 
إن الوقت الذي جيب أن تسلم فيه هذه الوثيقة الثبوتية هو وقت إمضاء العقد، وتسمى 

  ".شهادة تأمني على سيارة ) : "  34 -80من املرسوم  7املادة ( يف النص 
زائـر بالنسـبة   إلستعمال العادي للسيارة داخل اجللللتذكري فإن هذه الشهادة تسلم 

للسيارات الوطنية اليت حتمل رقم تسلسل للتسجيل يف اجلزائر، أما الشهادة الـيت تسـلم يف   
واليت تثبـت  )  34 -80: من املرسوم رقم  9املادة ( احلدود من قبل الشركة الوطنية للتأمني 

منـها   اإللتزام بالتأمني يف احلدود فهي كشهادة التأمني على سيارة جيب أن تشمل كل ءأدا
  :وهي  34 -80من املسروم رقم ) 10(على بيانات توضيحية حددا املادة 

  .إسم الشركة الوطنية للتأمني وعنواا  -
  .إسم وكنية موقع العقد وعنوانه -
  .مدة التأمني املطابق لقسط التأمني  -
  .رقم وثيقة التامني  -
ه، الرقم اخلاص بسلسلة مميزات املركبة وخاصة رقم تسجيلها، ويف حالة عدم وجود -

  .النموذج عند اإلقتضاء
  .خامت املؤمن وتوقيعه  -

بذلك تكون شهادة التأمني املشار إليها، قرينة قانونية، يف حالة منازعـة املـؤمن يف   
كما اليفوت أن أذكر بأن املدة اليت . الضمان الواقع على عاتقه بالنسبة للمدة املسجلة فيها

احلدود تكون إما مخسة أيام أو عشرة أيام أو عشرون يومـا أو  جيب النص عليها يف تأمني 
  .ثالثني يوما دون جتديد
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إال أنه جيوز متديد تلك املدة إىل مخسة وأربعون يوما أو ستون يوما للمواطنني املقيمني 
  . 34 -80من املرسوم رقم ) 15(املادة ( باخلارج 
  
  

  الثاني المطلب
  دي العربيإثبات القیام بواجب التأمین الحدو

  
  ـ  البطاقة البرتقالیة لعقد تأمین السیارات عبر البالد العربیة 

يتعني على األشـخاص املقـيمني   : " على أنه  34 -80من املرسوم ) 14(تنص املادة 
خارج اجلزائر الذين يدخلون إليها سيارة غري مسجلة يف اجلزائر أن يوقعوا التأمني املسـمى  

ور بسيارم يف التراب الوطين، باستثناء األحكام اخلاصـة الـيت   تأمني احلدود، ليمكنهم املر
  ... ".تتخذ تطبيقا إلتفاقيات ومعاهدات دولية 

يف إطار هذا النص، وفيما خيص اإلتفاقيات الدولية يف جمال التأمني اإلجبـاري مـن   
نسـية  املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات، أبرم بني اجلزائر وتونس إتفاقية جزائريـة تو 

 02 -70: تتعلق بالتعاون يف مادة التأمينات بصورة عامة صودق عليه مبوجب األمـر رقـم   
1970جانفي  15املؤرخ يف 

وقد تكون اجلزائر صدقت أو قد . ، مما يعد إتفاقا عربيا ثنائيا)1(
تصدق على نظام البطاقة اخلضراء يف إطار املرور الدويل فيما بني الدول األوربيـة مبناسـبة   

  .مامها إىل السوق األوربية إنض
أما عن إتفاقية بطاقة التامني املوحدة عن سري السيارات عرب البالد العربية فهي إتفاقية 
قد وقعت يف تونس وصادقت عليها اجلزائر وكل من األردن واإلمارات العربيـة املتحـدة،   

، وقطـر،  ة عمـان نوالبحرين، واململكة العربية السعودية، والسودان، والعـراق، وسـلط  
وأرى أنـه  . والكويت، ومجهورية اليمن الشعبية، وموريطانيا، والصومال، يف ذلك الوقت

على الدول العربية اليت مازالت مل تصدق عليها بعد أن تسارع إىل التصـديق عليهـا وأن   
  . 21/02/1970بتاريخ  19اجلريدة الرمسية ، عدد ـ  )1(                                                        
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تكمل ما يكون قد يعترضها يف التطبيق مستقبال ألن ذلك يعد لبنة يف صرح وحدة األمـة  
  .من فصول احلضارة، والسيما دول اإلحتاد املغاريب يف حميط اجلزائر العربية العربية وفصال

جاء يف اإلتفاقية العربية تلك أن الغرض منها، باإلضافة إىل احلماية القانونية للضحايا، 
ة وتيسـري التبـادل   حضحايا حوادث سري السيارات عرب البالد العرية، هو تشجيع السـيا 

  .)1(ة، مما يعود على اإلقتصاد العريب بأكرب الفوائدالتجاري بني الدول العربي
ويبدو أن هذه اإلتفاقية، على الرغم من بساطتها ووضوح أحكامها وأمهية مبادئها، مل 

ة املختصة، كما سوف نرى تأت بأي إستثناء فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق أو احملكم
  .الثالث املوايل  يف املطلب

شأا أا تعترب، بالنسبة لصاحب السيارة إذا كان حائزا للبطاقـة  وما ميكن أن يقال ب
الربتقالية اليت تنظمها عنوانا على القيام بالتزام التأمني احلدودي املطلوب عليه يف كل دولـة  

ينشأ يف كل دولـة  : " على أنه ) 4(من الدول املتعاهدة يف تلك اإلتفاقية، فقد نصت مادا 
  :يقوم مبا يلي ) املكتب املوحد ( مكتب إقليمي يسمى عضو يف هذه اإلتفاقية 

  .إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمني املوحدة واعتمادها -
تلقي الطلبات الناشئة عن حوادث السيارات واليت تقع يف الدولـة الكـائن فيهـا     -

  .املكتب
  .إختاذ اإلجراءات حنو صرف التعويضات املستحقة عن احلوادث -
باإلجراءات الالزمة حنو إجراء املقاصة بني املطالبات وتسوية احلسابات بـني   القيام -

  ".املكاتب 
فما هو القانون الواجب التطبيق يف حال حصول حادث سري سيارة تونسية يف اجلزائر 

  .املوايل  عكس ؟ هذا ما سوف أعرضه يف املطلبأو ال
  
  

  . 1976، لسنة  04اجلريدة الرمسية ، عدد ـ  )1(                                                        
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  الثالث المطلب
  ر الدوليالقانون الواجب التطبیق على المرو

لقد شرع تأمني احلدود من أجل إلزام األجانب من أصحاب السـيارات بتعـويض   
األضرار اليت قد يسببوا بسيارام نتيجة احلوادث اليت حتصل يف بالد غري بالدهم، بصرف 
النظر عن الضحايا املصابني أو األموال املتضررة أجانب كانوا واألموال أجنبية، أم وطنـيني  

  .نيةواألموال وط
املرور (مل يتعرض ملسألة تنازع القوانني ذه املناسبة  34 -80فإذا كان املرسوم الوطين 

  .)1(، فإن يف القانون املقارن إشارة إىل ذلك بنصوص داخلية ودولية)الدويل 
جانفي  07، وعن مرسوم 1958املؤرخ يف  208 -58: ففي فرنسا جنم عن القانون رقم 

 07، املـؤرخ يف  05 -81: قد عدلتهما وآخرها القانون رقم  ، نصوص135 -59رقم  1959
األول )   Titre I( البـاب   IIاليت مجعت مبوجب التقنني لكي تصبح الكتاب  1981جانفي 

  .)2(من قانون التأمينات
السيارات العائدة لدولـة أجنبيـة، حبيـث أن    )  R.211 -25( وبذلك خصت املادة 

حول تأمني احلدود )  R ( ، )24- 211.R.211 -23( يف املادة  احملددة) اإلثباتات ( املربرات 
أن )  R.211 -25( واجلمعية اليت تتكفل بذلك يف إطار نظام خاص، كما تقضـي املـادة   

العائدة لدولة أجنبية بإمكاا إستخراج شهادة تعترب أن السيارة العائدة لتلك الدولة، السيارة 
  .فل تعويض األضرار حلساب الدولة املعنية واملبينة للسلطة أو اهليئة اليت تك

                                                        )1(  - IVONNE LAMBORT FAIVRE ,  Droit des Assurances , Dalloz, edition , 1995,  P 537 et S.           
A. F. ROCHES : J.C.P.  OP CIT , P 14 . )2(  -  ANDRE  FAIVRE. ROCHES : J.C.P.  OP CIT , P 6 . 
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أن يبني فيها أن الدولة اليت تعود إليها تلـك املركبـة تتعهـد    إن هذه الشهادة جيب 
احملاكمة، وتقبل بتطبيق القانون الوطين وكذلك  على حصانتها ضد) تعلن ( ، وتقر  بالتسوية

  .باختصاص احملاكم الفرنسية
ىل فرنسـا  إالتطبق على األشخاص الذين يدخلون لإلشارة فإن جمموع تلك األحكام 

إن جزاء عدم تقدمي . ىل جمموعة السوق األوربية إسيارات ذات توقف يف إقليم دول تنتمي 
إىل  20يض سائق املركبة إىل غرامـة مـن   رتعلإثبات القيام بالتأمني يف هذه احلالة يعد قرينة 

كم اجلزائي حجية على القضاء املـدين  ، وإن للح)  R.211-14, 4e al( فرنك ، املادة  150
  .)R.211- 8 ( )1( حول إنعدام التأمني، املادة 

ذه الوضعيات املترتبة عن املرور الـدويل للسـيارات تتـبني    هلمن هذا العرض املوجز 
جباري من املسؤولية املدنية عـن حـوادث السـيارات    الصعوبة يف حتديد قانون التأمني اإل

وحمـدد  يف غياب تشـريع معـني   يا نجمال تطبيق ذلك القانون ثا الواجب التطبيق أوال، مث
  :  نياملوالي للشروط، ويتبني ذلك من الفرعني

  
  الفرع األول 

  صعوبة تحدید القانون الواجب التطبیق

يكون القانون اجلزائري هـو  : " من القانون املدين اجلزائري على أنه ) 9(تنص املادة 
حتديد نوعها عند تنازع القوانني ملعرفة القانون الواجب  وبملرجع يف تكييف العالقات املطلا

  ".التطبيق 
إن هذا النص الوطين يضع مبدأ عاما لتكييف الوقائع أو العالقات حبيـث يعتـرب أن   

، والينبغـي  أو تسمى باإلسم الذي يتالءم وإمسها يف القانون الوطينالواقعة جيب أن تكيف 
، لكن هذا يكون مقبـوال  (...)ما هيتها يف قانون آخر إطالقا البحث يف تكييفها أو حتديد 

صرف النظر أنه وقع من سيارة جزائرية او ببالنسبة مثال إلعتبار حادث سري وقع يف اجلزائر، 
أجنبية، وبصرف النظر كذلك عن أن هذا احلادث قد أحدث أضرارا جسـمانية فقـط أو   

ي، أو ألجنيب أو ألموال عائـدة  أضرارا مادية فقط لشخص جزائري أو أموال عائدة جلزائر
                                                        )1(  -  ANDRE  FAIVRE. ROCHES : J.C.P.  OP CIT , P 7 . 
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ألجنيب، حبيث يطبق القانون اجلزائري، فيكون احلادث الذي وقع من سيارة أو سيارات يف 
اجلزائر حادث سري مبفهوم القانون اجلزائري حول حوادث السري أو ليس كذلك يف ذلـك  

  (...).املفهوم 
الوطين خمتلف موضوعا  إن الصعوبة تتبدى عندما تكون العالقة هلا تكييف يف القانون

كأن يعترب القانون الوطين احلادث حادث مرور متامـا مثـل   . ومدى عنها يف قانون أجنيب
القانون األجنيب، ويكون اإلختالف يف أن القانون الوطين حيدد سقفا للتعويض، يف حني أن 

وضـاع  القانون األجنيب يفتح جماال لتعويض شامل، ولك أيها القارئ الكرمي أن تتصور األ
  .إخل... املمكنة حلصول احلوادث واألضرار واالشخاص القابلني أو غري القابلني للتعويض 

خبصوص القانون الواجب التطبيـق علـى    )1(إذن من حيث املبدأ أنه يوجد مثة رأيان
ـ احلوادث اليت حتصل أثناء املرور الدويل عند اإللتجاء إىل الـدعوى مـن أجـل املطال    ة ب

  .)2(بالتعويض
رأي األول كان ميكن إعتبار القانون الواجب التطبيق هو قانون مكان اجلنحـة،  يف ال

لو أخذنا مثال اجلزائري الذي يسري بسيارته يف تونس وقد إلتقط ا أحـد  : بعبارة أخرى 
ىل إصـابة  إاجلزائريني املستوقفني، فإذا فرض وأن هذه السيارة قد إحنرفت مبـا أدى ـا   

روح، فإن القانون التونسي هو الذي يطبق كقاعدة عامة حبسـب  ف املنقول جمانا جبقاملستو
يسري على كل اإللتزامات غري : " من القانون املدين اجلزائري اليت تنص ) 20(مفهوم املادة 

مامل تكن هناك نصـوص  ... ". التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل املنشئ لإللتزام 
كل ذلك يف حالة املطالبة . ة األطرافدات ثنائية، أو متعدخاصة أو إتفاقيات دولية أو معاهد

  .القضائية من الضحية املتضررة املصابة يف تلك احلادثة
ي، وهذا احلل جيد يف الوقت الراهن لفاإلختصاص من حيث املبدأ إذن هو للقانون احمل

         ف ففي فرنسا مهما كانـت جنسـية األطـرا   . )3(قبوال واسعا يف خمتلف النظم القانونية
حىت ولو كانوا مجيعا فرنسيني ومؤمن هلم لدى شركات تأمني فرنسية، ) أطراف اخلصومة ( 

  )ثالثة آراء . ( 453يف رسالته، مرجع سابق ، ص ) : عبدالباقي أبوزيد ( طفى مص: أورده ـ  )1(                                                        
)2(  -  M.C. BERGERES et PH  DUPRAT  :   OP CIT , P 171 et S . 
)3(  - LE MANUEL DE L’INSPECTEUR : OP CIT , P 212 et S . 
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فإنه من أجل حتديد املسؤولية والتعويض، يطبق القانون الفرنسي إذا حصـلت احلادثـة يف   
  .فرنسا، ويطبق القانون األجنيب إذا حصلت احلادثة يف اخلارج

املوجود يف اجلزائر، أو الواجب األخذ بـه فيهـا    وأنا بدوري أرى أن هذا احلل هو
  .من القانون املدين) 20(تطبيقا للمادة 

ولقد أخذت حمكمة النقض الفرنسية مببدأ تطبيق قانون احملل يف قرار مشهور عـرف  
25/05/1948بتاريخ "  Lautour "بقرار 

حيث أنه يف القانون الدويل : " حيث ورد فيه  )1(
ل هو الذي يطبق حلكم املسؤولية املدنية غري التعاقدية للشخص الذي اخلاص، فإن قانون احمل

يـن  أ، ألحد الغريله إستعمال ومراقبة وتوجيه الشئ يف حالة األضرار املسببة من هذا الشئ 
وأن املسؤولية التقصريية للغري حارس الشئ هي مسؤولية مستقلة، إما من ... وقعت اجلنحة 

كن أن يتوجب للضحية بواسطة املستخدم اخلاص، وإما من حيث التعويض اجلزايف الذي مي
املتخذ، والذي يظهر من خالل النظـام  ) القرار ( حيث جنسية املعنيني ومكان تنفيذ احلكم 

ذلك أنه قد ". ستعمل فيها احلارس الشئ ومارس عليه التوجيه إالقانوين الداخلي للدولة اليت 
اخلارج وكانت عناصر الواقعة مالئمة بشكل  حادث يف"  Lautour "حصل يف هذه القضية 

إذ أن شاحنة برتين عائدة ملقاول فرنسي كـان يسـوقها   : خاص لتطبيق القانون الفرنسي
سـائق  لوا. مستخدم فرنسي، كانت قد إرتكبت تصادما يف إسبانيا مع قطـار وانفجـرت  

، أصـيب  ، والذي تواجد بـالقرب ا إىل مقاول فرنسيالفرنسي لشاحة ثانية عائدة بدوره
  .وتويف إثر احلادث

.  حصول احلادث على إقلـيم إسـبانيا  عموما فإن العنصر األجنيب الوحيد يكمن يف
  .هذا احلل الذي أبطل، أو ألغي. الفرنسيون طبقوا القانون الفرنسيوقضاة املوضوع 

وسوف يكون األمر خالف ذلك يف الفرضية اليت تثري فيها الضحية املسؤولية العقدية 
حيث القانون الواجب التطبيق يف هذه احلالة هو : ولة التقصريية، كمسؤولية الناقل ال املسؤ

والقانون اجلزائري سيأخذ دوره مثال يف حالة عقد نقل أبرم يف اجلزائر بـني  . قانون العقد 
خري جيـب أن  ألجزائريني، فإن كان قد ابرم يف اخلارج، والتجأ إىل القضاء اجلزائري، فهذا ا

                                                        )1(  -  M.C. BERGERES et PH  DUPRAT  :   OP CIT , P 171 et S . 
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ويف هذه احلالة تطرح عدة مسائل دقيقة فيما يتعلـق  . ىن آخر يفسر قانونا أجنبياأو مبعيطبق 
بإثبات ومضمون القانون احمللي من زاوية النظر إىل قواعد النظام العام واآلداب يف اجلزائـر  

  .ومدى إمكانية تطبيق ذلك القانون األجنيب دون تعارض أو تصادم
عندما يضطر لتطبيق قانون أجنيب يقـدر يف   اجلزائري أو غريه، ضي، فإن القاباختصار

بناء على شهادات األعراف اخلاصة أو الوثائق القضائية أو الفقهية املقدمـة لـه يف    –ذلك 
مناسبة الصلة بني احلجة واملوضوع من خالل تلك العناصر املقدمة له يف  –القانون األجنيب 

  .لوضوح الرتاع وذلك سهل عليه إذا كان القانون األجنيب كامل ا
ىل إقانون الواجب التطبيق يف املرور الدويل، فهو يذهب لأما الرأي الثاين حول حتديد ا

والقانون املالئم يف هذا اال خيتلط أو يكاد يندمج ومفهوم النظـام  . معيار القانون املالئم
ة ــظرفيكانت الواقعة متثل أجنبية  العام واآلداب يف معىن القانون الدويل اخلاص، فمثال إذا

السابقة، فإن األجنبية "  Lautour "حمضة كما يف مثال احلادثة احلاصلة يف قضية ) صدفوية ( 
فرنسي الذي لاإلسبانية فيها تعد ظرفية، ويكون باإلمكان التجاوز من أجل تطبيق القانون ا

 عدد ويف. ميثل الروابط األكثر ضيقا مع الوضعية، وهذا هو التجسيد لنظرية القانون املالئم
البأس به من األنظمة القانونية، تلقى نظرية القانون املالئم تطبيقا إحتياطيا كما هو احلال يف 

ودخلـت   1971ماي  04املوقعة يف ولقد جاءت إتفاقية الهاي . الفدرالية  اسويسرا وأملاني
 ، واليت صادقت عليها كل من النمسا وبلجيكا1975جوان  03يف فرنسا يف  )1(حيز التطبيق

إن هذه املعاهدة . واللكسمبورج وهولندا والربتغال وسويسرا وتشيكوسلوفاكيا ويوغسالفيا
حتدد القانون الواجب التطبيق على املسؤولية املدنية التقصريية املترتبة عن حادث املرور أيـا  

  .قضائية املدعوة للنظر فيهالكانت طبيعة اجلهة ا
بتنازع القوانني، وأا التعرف مسـائل   الحتكم سوى املسائل اخلاصةوهذه اإلتفاقية 

القانون املطبق هو : اإلختصاص القضائي وال تنفيذ األحكام، إا تضع مبدأ شديد البساطة 
القانون الداخلي للدولة اليت وقع احلادث على إقليمها، ويف غالب الفرضـيات، اليشـكل   

  .قانون مكان احلادث صعوبة 
  :يف مؤلف  27/09/1968أنظر أيضا إتفاقية بروكسل املوقعة يف ـ  )1(                                                        

-  M.C. BERGERES et PH  DUPRAT  :   OP CIT , P 169 – 170 . 
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حلادث حيل حمل هذا األخري املعيار املستمد مـن  وحسب املعايري املستمدة من مكان ا
  .ا يظهر مكان احلادث أنه جمرد طارئ بالنظر إىل املصاحل املعينة ممكان تسجيل السيارة عند

فعندما تتدخل يف احلادث سيارة مسجلة يف دولة غري الدولة اليت حصل احلادث علـى  
بق علـى املسـؤولية املدنيـة يف    إقليمها، فإن القانون الداخلي لدولة التسجيل هو الذي يط

مواجهة السائق احلائز واملالك أو كل شخص آخر له على السيارة حق من غـري مراعـاة   
  .إلقامتهم العادية

ويف مواجهة الضحية اليت تكون عابرة، وإذا كانت هلا إقامة عادية يف دولة غري الـيت  
  .حصل احلادث على إقليمها

مكان احلادث، خارج السيارة إذا كانت إقامتها  أو يف مواجهة الضحية املتواجدة على
  .)1(العادية يف دولة التسجيل

 
  الفرع الثاني

  میدان القانون الواجب التطبیق

إن ميدان القانون الواجب التطبيق يف حوادث املرور الدويل يبدو شديد اإلتساع كونه 
  .سوف حيكم شروط التعويض ومداه 

  أ ـ شروط التعویض 
لي حيكم عناصر الواقعة املنشئة للمسؤولية املدنية مثل مفهـوم اخلطـأ،   إن القانون احمل

وأيضا فإن القاضي جيب عليه الرجوع إىل القانون احمللي لتقرير ما إذا كان مثال أيضا توقف 
  . سيارة ميثل معيارا للخطأ أم ال

 من وتطبيق قانون التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات الوطين
جنيب يف إطار اإلتفاقية الدولية، أو تطبيق القاضي اجلزائري مثال أيضا لقانون األقبل القاضي 

طار أو غريه، جيب أال يترتب عليه صـعوبات خملـة   اإلالفرنسي يف ذلك  1985جويلية  05
                                                        

)1(  -  M.C. BERGERES et PH  DUPRAT  :   OP CIT , P 172. 
        - LE MANUEL DE L’INSPECTEUR : OP CIT , P 212 et S . 
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واحلق . بالغاية من تطبيقه خاصة بالنسبة حلصول الضحايا املتضررين على التعويض املناسب 
صبحت القوانني احمللية تطبـق  أسفار والتنقل فقد بة للحاجة اإلجتماعية الدولية لألإستجا أنه

  .ختالف أشكاهلاإبشكل موسع يف إطار اإلتفاقيات الدولية على 
احملـددة   1971ماي  04ن إتفاقية الهاي السابقة املوقعة يف أوال يفوتين التذكري هنا ب

يضـا  أاملدنية التقصريية عن حوادث السري، حتـدد   للقانون الواجب التطبيق على املسؤولية
ون ـالوطين أو قان 15 -74مفهوم السيارة املتدخلة الذي يشكل العنصر اجلوهري يف قانون 

مـن  ) 7(، واملادة 34 -80 :من املرسوم رقم ) 14(وأن املادة . الفرنسي  1985جويلية  05
من إتفاقية بطاقـة التـأمني   ) 2(ادة منه، تنسجمان مع نص امل خريةاألالفقرة  15 -74األمر 

إذ تـنص   –كما سبق الذكر  –املوحدة عن سري السيارات عرب البالد العربية املوقعة بتونس 
يكون تعويض احلوادث النامجة عن السيارات طبقا للشروط وباألوضـاع الـيت   : " على أنه

  ".يف الدول اليت يقع فيها احلادث  يقررها قانون التأمني اإلجباري
شروط التعويض يف جمال حوادث السيارات أثناء املرور الدويل طبقا  ددتتحذا إذن كه

  .احلادث وطبقا لإلتفاقيات الدولية الثنائية أو املتعدد األطراف ) مكان ( لشروط قانون حمل 
  التعویض مدى ـ   ب 

 إن تطبيق القانون احمللي خيلق صعوبات عملية حقيقية يف حالة ما إذا كـان النظـام  
الوطين يقبل بالتعويض الشامل وعن مجيع أنواع األضرار أيا كانت درجتها وأيا كان نوعها 

  .وطبيعتها 
ذلك أن عددا كبريا من القوانني األجنبية تأخذ بقبول حمدود نسبيا باألضـرار الـيت   

فمثال، وبالرغم من أن معظم قوانني الدول . تعوض فيها، وكذا بالنسبة لألشخاص املستفدين
بية قد نصت على التأمني اإلجباري على السيارات لضمان حصول الفرد املتضرر علـى  العر

التعويض، فإن بعضها يقتصر فقط على تعويض اخلسائر اليت تصيب األشخاص بينما البعض 
باإلضافة إىل أن اخلسائر اليت تصيب . اآلخر ميدد التغطية لتشمل اخلسائر اليت تلحق األموال
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بينما بعـض القـوانني   ) اجلزائر (  تضع هلا سقفا الميكن جتاوزه األشخاص بعض القوانني
  .)1(تعوضها مهما بلغت قيمتها

مـن   )2(مني اإللزامـي أتفيدين من تغطية التسد القانون الوطين يوسع دائرة املبينما جن
 )3(املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات، جند القانون املصري يضيق من هـذه الـدائرة  

ادة األوىل من الشروط العامة لعقد تأمني السيارات املصرية يف الفقرة الثانيـة  حيث تنص امل
: ويسري هذا اإللتزام، أي اإللتزام بالتأمني على حوادث السيارات اآلتية : "... على ما يلي 

أ، ب، ج، د، هـ، واليغطي التامني املسؤولية املدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة ... 
يـا  أتلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبناءه وقت احلادث إذا كانوا من غري ركاـا،  بدنية 

ويعترب الشـخص راكبـا   ) أ(كانت السيارة أو كانوا من ركاب السيارات الواردة بالفقرة 
ليها أو نازال منها، واليشمل التأمني عمـال السـيارة   إسواء أكان داخل السيارة أو صاعدا 

  ".هذه الوثيقة  املثبتة بياناا يف
ـ يلتزم املؤمن بقيمة ما حيك: " أما املادة الثانية من تلك الشروط فتنص على أنه  م ــ

ـ  ق ـبه قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي املؤمن مبلغ التعويض إىل صاحب احل
 من القـانون ) 752(فيه، وختضع دعوى املضرور قبلَ املؤمن للتقادم النصوص عليه يف املادة 

  ".املدين 
، فإنه يف الوقت نفسه زائري الذي وسع قائمة املستفيدينيف حني أن القانون الوطين اجل

إذ التعويض حمـدد  . قصى الميكن جتاوزه مهما كانت أمهية الضررأحدد التعويض بسقف 
  .15 -74من األمر رقم ) 16(ول حتديد خاص ملحق ، املادة دوالقاضي مقيد جب

  رابعال المطلب
  المختصة في مجال حوادث المرور الدولي عموما المحكمة

، دار النهضة العربية، 1التأمني على السيارات من الناحيتني النظرية والتطبيقية، ط: ) د حممود حمم( الكاشف ـ  )1(                                                        
  . 88، ص 1982

)2(  -  BOUALEM  YAICI  :   L’Indemnisation des Victimes des Accidents de la Circulation 
Ordonnance 74-15 du 30 Janvier 1974 , Mémoire de Magister , Universite D’alger. B.V. 
Constantine , N° Vai 419, P 64. 

  . 96مرجع سابق ، ص : ) حممد حممود ( الكاشف ـ  )3(
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إن املبادئ اليت حتكم حتديد احملكمة املختصة بالنظر يف منازعات حوادث املرور الدويل 
تبدو معقدة نوعا ما، وإن كان ميكن تبسيط هذا التعقيد مبوجب اإلتفاقيات الدولية ثنائيـة  

  .يكون هلا أثر يف هذا التعقيد وإن طبيعة الدعوى ذاا قد. كانت أو متعددة األطراف
  :هذا ما أحبثه يف فرعني .فما هي إذن املبادئ املعيارية لذلك وكيف تكون املعاهدات ؟

  الفرع األول 
  ةـــــادئ المطبقـــــــالمب

املهم يف املبادئ املطبقة بشأن حتديد احملكمة املختصة يف جمـال حـوادث السـيارات    
صـة بصـرف   اليت تكون فيها احملاكم اجلزائرية هي املخت الدولية يكمن يف حتديد الفرضيات

، هذا يثور نظرا لوجود عنصر أجنيب، وقبل التطرق هلذه الفرضيات النظر عن القانون املطبق
وىل األيراد أحكام القوانني اإلجرائية الوطنية، والسـيما املـادة   إإرتأيت أن من الضروري 

اء ــ، املعدل ، حيث ج1966جوان  08ؤرخ يف امل 154 -66 :الفقرة األوىل من األمر رقم 
  "إن احملاكم هي اجلهات القضائية اخلاصة بالقانون العام : " فيها 

ويف دعوى تعويض الضرر : " نه أعلى ) املقطع الثالث ( منه كذلك ) 9(وتنص املادة 
 دائـرة  الناشئ من جناية أو جنحة أو خمالفة أو شبه خمالة أمام اجلهة القضائية اليت وقـع يف 

مـن قـانون   ) 3(والقصد هو بالنسبة لرفع الدعاوى، أما املادة " ل الضار مإختصاصها الع
جيوز مباشرة الدعوى املدنية مع الدعوى العامة : " اإلجراءات اجلزائرية الوطين فتقضي بأنه 

 اجلهة القضائية نفسها، وتكون مقبولة ايا كان الشخص املدين أو املعنوي ميف وقت واحد أما
  .املعترب مسؤوال مدنيا عن الضرر

وكذلك احلال بالنسبة للدولة والوالية والبلدية، أو إحدى املؤسسات العموميـة ذات  
ىل التعويض عن ضـرر  إالطابع اإلداري، يف حالة ما إذا كانت غاية دعوى املسؤولية ترمي 

  .سببته مركبة
ت مادية أو جسمانية أو تقبل دعوى املسؤولية املدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كان

  ".أدبية مادامت نامجة عن الوقائع موضوع الدعوى اجلزائية 
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وختـتص  : " ج، اجلزائري كذلك علـى  .إ.فقرة اخرية، ق) 329(بينما تنص املادة 
يف بلد إقامـة مرتكـب   خالفة أو احملكمة املوجودة رتكبت يف نطاق دائرا املإاحملكمة اليت 

  ".خالفة املخالفة بالنظر يف تلك امل
إن هذا ما يشري إىل إختصاص احملاكم الوطنية بناءا على معيار مكان إرتكاب املخالفة، 
مامل تأمر احملكمة العليا جوازيا بإحالة اإلختصاص القضائي من حمكمة إىل أخـرى، املـادة   

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية) 548(
م يبقى إيراد حكم القانون العـام  إكماال لسرد النصوص اإلجرائية الوطنية يف هذا املقا

 –طبعا يف القانون املدين  –التسري أحكام املواد السابقة : " ما يلي ) 21(يف املادة ) املدين(
  ".و معاهدة دولية نافذة يف اجلزائرال حيث اليوجد نص على خالف ذلك يف قانون خاص أإ

يطبق قانون العقوبات : " ئري على أنه امن قانون العقوبات اجلز) 3(بينما تنص املادة 
  .على كافة اجلرائم اليت ترتكب يف أراضي اجلمهورية

كما يطبق على اجلرائم اليت ترتكب يف اخلارج إذا كات تدخل يف إختصاص احملـاكم  
  ".اجلزائية اجلزائرية طبقا ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية 

يف أنه جيوز لكل شخص  خالصة القول بشأن هذه األحكام القانونية الوطنية تنحصر
ب يف ىل احملاكم اجلزائرية مدنية كانت أو جزائية سواء أكان املتسبإوطين أو أجنيب اإللتجاء 

، وسواء أكان الفعل املسبب للضرر املطالب بتعويضه قد وقـع  حادث السري وطنيا أو أجنبيا
  .يف اجلزائر أم وقع خارج اجلزائر 

خـاص أو معاهـدة دوليـة حتـددان     واليستثين من ذلك سوى حالة وجود نص 
  .اإلختصاص حملاكم أجنبية أو وطنية معينة 

  
  الفرع الثاني

  ةـــات الدولیـــاإلتفاقی
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وسبقت اإلشارة إىل إتفاقيـة بطاقـة   . توجد بني اجلزائر وتونس إتفاقية سبق ذكرها
ـ  ر بإجيـاز  التأمني املوحدة عن سري السيارات عرب البلدان العربية، ويف البلدان األخرى، أذك

إتفاقية بروكسل اليت تطبق بني عدد من البلدان األعضاء يف اموعة اإلقتصـادية األوربيـة   
  وهي حتكم تنفيذ القرارات املتخذة  يف املواد  1968سبتمرب  27واليت كانت قد وقعت بتاريخ 

  .املدنية والتجارية واإلختصاص القضائي
القـاطنني يف إقلـيم   حبيث أن األشخاص  إن املبادئ املطروحة ذه اإلتفاقية بسيطة،

الدولة املتعاقدة تكون مقاضام، مهما كانت جنسيتهم ، أمام حماكم هذه الدولـة، أي أن  
ن قانون م) 22(، )11(،)10(املعيار هو موطن املدعى عليه، ومن الرجوع إىل أحكام املواد 
ن مل إأحكام هذه اإلتفاقيـة،  اإلجراءات املدنية الوطين جند أا تتضمن أحكاما متقاربة مع 

  .تكن متطابقة 
غري أن مايالحظ بشأن تطبيق هذه اإلتفاقية يف فرنسا أا حترم اإلختصاصـات الغـري   

من القانون املدين الفرنسي ، اليت تقابل من حيـث  ) 14(لوفة مثل تلك الناشئة من املادة أم
ميكـن  : " ، حيث تنص على أنه انون اإلجراءات املدنية اجلزائريمن ق) 10(املضمون املادة 

دعوة األجنيب أمام احملاكم الفرنسية، ولو مل يكن مقيما يف فرنسا من أجل تنفيـذ التزاماتـه   
التعاقدية املربمة من طرفه فيها مع فرنسي، وميكن إمتثاله أمام احملاكم الفرنسية مـن أجـل   

  ".برمها يف اخلارج مع فرنسيني ألتزامات إ
اجلزائر بنفس ما هو مأخوذ به يف فرنسا من حيـث أن اجلزائـر   وذا ميكن األخذ يف 

عضو يف إتفاقية بطاقة التأمني املوحدة عن سري السيارات يف البالد العرية، فيعطـل تطبيـق   
األحكام املتعارضة مما قد يرد يف تلك اإلتفاقية مع ماهو موجود يف القانون الوطين الداخلي، 

  .)1(وطمأنينة يطبق على املواطنني وعلى األجانب باعتبار أن هذا األخري قانون أمن
من إتفاقية بروكسل تلك بإمكانية دعوة املدعى عليه يف املـواد  ) 5(أخريا تقضي املادة 

ولة متعاقدة أمام حمكمة املكان الذي دإذا كان قاطنا على إقليم ) حوادث املرور( التقصريية 
فقه الفرنسـيني القائـل   لالقضاء وا وهذا احلل مستمد من مذهب. حدث فيه الفعل الضار

                                                        
  .وما بعدها 453مرجع سابق ، ص ) رسالته ) : (  أبو زيد عبدالباقي (  مصطفىـ  )1(
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ستنادا إىل فكرة النظام العام، كما سبق القـول،  إتطبيق قانون حمل وقوع احلادث،  ببوجو
حلادث باإلضافة لفكرة إقليمية القوانني، وبغض النظر عما إذا كان أساس مسؤولية مرتكب ا

ا دائما هـو عقـد   حوادث املرور مصدره ن دعوى الضحية يفهو العقد أو الفعل الضار أل
  .)1(التأمني

فإذا كانت هناك من دعوى للتعويض عن األضرار أو دعوى إسترداد مبنيـة علـى   
خمالفة، ميكن مقاضاة املدعى عليه أمام احملكمة الناظرة يف الدعوى العمومية بالكيفيـة الـيت   

  .يسمح بالدعوى املدنية بالتبعية ) قانون احملكمة ( يكون فيها قانوا 
منذ وفاة أول إنسان يف العامل حبادث سيارة بريـة  هذا الفصل للتقرير بأنه  أخلص يف

، دق ناقوس اخلطر حمذرا من مغبة هذا اإلختراع، فنظمت 1896ذات حمرك يف بريطانيا سنة 
وأصـدرت  ) ثالثة أشـخاص  ( حركة املرور لتلك املركبات ، واشترطت لسياقتها شروط 

ا لتسجيلها وإجازة قيادا وحـددت سـرعتها، كمـا    قانون 1903عام  ةاحلكومة الربيطاني
  .)2(فرضت عقوبات على املخالفني

غري أن كل تلك اإلجراءات اإلحتياطية والوقائية مل تجد نفعا إزاء النمو املتزايد لعـدد  
السيارات واحلوادث، واإلصابات اجلسمانية على إختالف درجاا من حيث اآلثار، مما أدى 

منها اجلزائر إىل التفكري يف وسائل أخرى كشق الطرق، وبناء اجلسـور  حبكومات الدول، و
  .)3(احات اإلشارات الضوئية دون نتيجةواملس

ـ وكانت الطريقة املثلى اليت أمكن التوصل إليها حلد اآلن، عندما مل تفلح ك ل ـــ
ـ   ل ـتلك اإلجراءات، من أجل جرب األضرار وتعويض الضحايا، أن إستعانت الـدول حل

 –ؤه ـإذا ثبت خط –سؤولية املدنية التقليدية ألن املسؤول املة بنظام آخر غري نظام املشكل
 ...عـدم معرفتـه    ...أو  ...اره سقد يكون عاجزا عن تسديد التعويض احملكوم به عليه إلع

  .هلروبه مثال

                                                        )1(  -  M.C. BERGERES et PH  DUPRAT  :   OP CIT , P 170 . 
  .وما بعدها 7مرجع سابق ، ص :   ) م حسن كاظ( الربيعي ـ  )2(
  .وما بعدها 11املرجع نفسه ، ص ـ  )3(
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سؤولية الناشئة عن حوادث السيارات، لقد إجتهت الدول بتشريعاا إىل التأمني من امل
، ولكن مل يكن مـن  1880وضوع قد ظهر يف بريطانيا عام املأول تنظيم ظهر يف هذا  فكان

إصابات العمل املخلفة املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات، بل من املسؤولية املدنية عن 
 1930بقانون الطرق الربيطاين عام ) تأمني املسؤولية ( مث تطور املبدأ  .ضرار جسمانية أوالأل

لتأمني من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات حبيث أصبح إلزاميا، ولقد إنتقل املتضمن ا
، سوريا 1932، سويسرا سنة 1930فرنسا بقانون : هذا النموذج الربيطاين إىل الدول املختلفة

  .15 -74: ، األمر رقم  1974إخل ، واجلزائر سنة ...  1953
ني اإللزامي من املسؤولية املدنية عـن  أن التأم إن ما ميكن إستخالصه يف هذا الفصل

حوادث السيارات يف اجلزائر، بل وحىت يف غريها من البلدان األجنبية مل يصـبح بصـيغته   
لو مل خيرج يف بعض اخلصائص متميزا عن مجيع  .احلالية، رغم أنه عقد من الناحية القانونية

ن حيث أحكامه وكـذا  ذلك اخلروج يالحظ من حيث ميدان تطبيقه وم:  عروفةالعقود امل
ع بعض املفاهيم القانونية املكرسة عرب مآثاره اخلاصة وهذا هو األهم لدرجة أنه صار يتناقض 

، واإللتزام كرابطة بني طأ مثال، ونسبية العقد واإلنابةاملسؤولية املدنية املبنية على اخل( قرون 
بسبب تدخل املشرع من  ، ورمبا بدرجة كبريةهذا كله بتأثري من الفقه والقضاءو) شخصني 

أجل مطاوعة املبادئ التقليدية واملفاهيم الثابتة لألوضاع اإلقتصادية والغايات اإلجتماعيـة  
أو ( فاملسؤولية املدنية من شأا اإلقناع بالتقبل التدرجيي للضـرر  ) مثرة التصنيع ( اجلديدة 
ض، واملصيبة ينبغـي أن  ن يعوأيف حني أن التأمني يعرب عن العكس، فالضرر جيب ) املصيبة 

  .تعاجل
قل أمهية مما املسؤولية املدنية اليوم أصبحت أ إىلأن احلاجة  –بتعبري آخر  –هذا يعين 

ستبعدا من ميدان األضرار اجلسمانية، إال إكانت عليه باألمس لدرجة أن بعض الدول قد 
 1975السويد سنة و 15 -74: ، األمر رقم واسطة قوانني حديثة خاصة اجلزائرنادرا، ذلك ب

1977، وكيبك يف 1976سرائيل سنة إو
)1(.  

                                                        )1(  -  ANDRE TUNC  :   La Responsabilité Civil, edition Economica , 1981, P 1 et S. 
        - BORHAN ATALLAH :  OP CIT , P 125 et S . 
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إن التأمني اإللزامي حيدد احلوادث اليت يشملها واألشخاص املعوضني واملسـتبعدين،  
كما حيدد السيارات اخلاضعة ألحكامه وغري اخلاضعة وما ذلك إال حتديـدا ملـدى إلتـزام    

ن، مما خيلق عجزا يف ميزانيتـه إن مل  املؤمن، حىت الجيرب على دفع تعويض مل يكن يف احلسبا
أقل إفالسا، وإن حتديد السيارات، اهلدف منه هو حتديد لألشياء اليت تعترب خطرة واألشـياء  
اليت التعترب خطرة على املرور، ومن مث لكي يعرف أفراد اتمع على خمتلف صفام مـاهلم  

  .وما عليهم يف الطرق العمومية وعند إستعمال املركبات
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  لثالثا الفصل
  النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعویضات

 
Μ  

  الھدف من ھذا النظام وشروط اإلفادة منھ 
وقـد  الثاين املتقدم  السري الذين سبق حتديدهم يف الفصلحىت اليبقى ضحايا حوادث 

وحىت اليفقد التأمني اإللزامي هـذا كـل جـدوى     –من أجلهم  15 -74شرع األمر رقم 
لتدارك بعض النقائص أو الفراغات اليت تتخلف عندما يكون  –وحسنا فعل حتسب املشرع 

رغم حتقق حادث أو حوادث السري  15 -74هناك مانع حيول دون أعمال أحكام األمر رقم 
انشأ املشرع اجلزائري نظاما يسمى الصندوق اخلـاص  ) جسمانية خاصة ( وختلف أضرار 

د تارخيه إىل التشريع الفرنسي الذي كان ساريا بالتعويضات، بل األحرى أن هذا النظام يعو
  .أيام اإلحتالل

إن وجود هذا النظام يف فرنسا يرجع إىل النجاح الذي أحرزه نظام مشـابه يف جمـال   
 1969يدعى صندوق الضمان، فالغرض من إنشـائه سـنة    9889حوادث العمل فيها سنة 

ض املتضررين جسـديا، بـل   تعوي:  )1(مشابه لغرض وجوده يف فرنسا أو يف أي بلد آخر
وحىت ماديا يف بعض البلدان، يف حوادث السيارات املتضررين الذين اليستطيعون احلصـول  

هذا يف حاالت حددها النظـام  . على التعويض من املسؤول عن احلادث الذي سبب الضرر
ذي ال 15 -74من األمر رقم ) 24(القانوين للصندوق، وهي تلك احلاالت اليت ذكرا املادة 

سنوات سابقة على التأمني اإللزامي من املسؤولية  04أعاد تنظيم هذا اجلهاز املنظم من قبل 
وقد نصت املادة املذكورة على مــا )  15 -74األمر رقم ( املدنية عن حوادث السيارات 

من األمر رقـم  ) 70(إن هدف الصندوق اخلاص بالتعويضات املنشأ مبوجب املادة : " يلي 
يكلف : "حيدد كما يلي  1970املتضمن قانون املالية لسنة  31/12/1969ؤرخ يف امل 107 -69

الصندوق اخلاص بالتعويضات، بتحمل كل أو جزء من التعويضات املقررة لضحايا احلوادث 

                                                        
  وما بعدها 44مرجع سابق ، ص  : )أبو زيد عبدالباقي ( مصطفى ـ  )1(
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اجلسمانية أو ذوي حقوقهم، وذلك عندما تكون هذه احلوادث اليت ترتب عليهـا حـق يف   
ت حمرك، ويكون املسؤول عن األضرار بقي جمهوال أو التعويض مسببة من مركبات برية ذا

سقط حقه يف الضمان وقت احلادث أو كان ضمانه غري كاف أو كان غري مؤمن له أو ظهر 
  ".بأنه غري مقتدر كليا أو جزئيا 

يتعني على ضحايا هذه احلوادث : " من نفس األمر أيضا على أنه ) 30(وتنص املادة 
ستفادة من تدخل الصندوق اخلاص بالتعويضات أن يثبتوا ما اجلسمانية أو ذوي حقوقهم لإل

  :يلي 
بأم جزائريون أو بأن حمل إقامتهم يف اجلزائر ، أو بأم من جنسية دولية سبق هلا  ـ 1

 .أن أبرمت مع اجلزائر إتفاق املعاملة باملثل

بأن احلادث يفتح هلم حقا بالتعويض ضمن الشروط احملددة يف هذا األمر، والميكن  ـ 2
  .أن يترتب عنه حق بالتعويض الكامل من جهة أخرى 

وإذا أمكن للضحايا أو ذوي حقوقهم املطابة بتعويض جزئي بعنوان هـذا احلـادث   
  .نفسه، فإن الصندوق اخلاص بالتعويضات اليضمن إال التعويض التكميلي 

بأن مسبب احلادث ، بقي جمهوال أو إذا كان معروفا غري مؤمن لـه، أو سـقط    ـ 3
أنه ظهرت عدم مقدرته املالية كليا أو جزئيا بعد املصاحلة أو علـى أثـر   ضمانه، ب

  .حكم القضاء املتضمن احلكم عليه بدفع التعويض عن الضرر
وتثبت عدم مقدرة املدين بالتعويض، بالنسبة للصندوق اخلـاص بالتعويضـات مـن    

تيجة خالل مهلـة  اإلخطار املوجه للمدين بالدفع واملتبوع بالرفض أو إبقاء األخطار بدون ن
  ".شهر واحد من تاريخ التبليغ 

 حينها سوف من هذين النصني ومن نصوص أخرى سوف ترد يف املواضيع القادمة يف
 –حماوال التقيد قدر اإلمكان بالتقسيم الوارد يف النصني املتقدمني  – أقسم دراسة هذا الفصل

ـ  أ، أربعة مباحثإىل  ام الصـندوق اخلـاص   حبث يف أوهلا األشخاص املستفيدين مـن نظ
الثاين لسقوط حق املؤمن لـه يف   املبحثبالتعويضات واألشخاص املستبعدين، وأتعرض يف 

الضمان املخول، الفرق يف ذلك بني هذا السقوط من حيث األحكام واآلثار سـواء فيمـا   
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يتعلق به بالنسبة لعالقة املؤمن له بشركة التامني أو بالنسبة لعالقته بالصـندوق ، ولـذلك   
 بحثوحقوقه فسأحبثها يف امل، أما التزامات الصندوق لت حبثه مرة واحدة من هذا الفصلضف

م املايل للصندوق وسريه ومراقبته، كـل  الرابع ويتعلق بالنظا ، وأختم الفصل باملبحثالثالث
  .كله  ، على أن أي خبالصة شاملة للفصلذلك كما سيأيت
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  األول مبحثال
  لمستفیدون والمستبعدوناألشخاص ا

سابقا جنـد مـن بـني     راملذكو 15 -74من األمر رقم ) 24(بالرجوع إىل نص املادة 
احلاالت اليت يتدخل فيها الصندوق ملساعدة الضحايا املتضررين من حوادث املرور حالة أن 

على أن للصندوق طـابع  يكون املتسبب يف احلادث غري معروف، وهذه احلالة تكون داللة 
ـ إحت يسـتفيدون يف   اياطي للتعويض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يشري إىل أن أشخاص

 ولذلك أحبث أوال الطبيعـة اإلحتياطيـة لتـدخل   ). التدخل ( عمال هذا اإلحتياط إحالة 
) ثـاين   طلـب م( ، مث من هم املسـتفيدون  )أول  مطلب( الصندوق اخلاص بالتعويضات 

 ) .ثالث  مطلب( وكيف يتم التعويض للضحايا املستفيدين 
  

  األول مطلبال
  الطابع اإلحتیاطي لتدخل الصندوق

إن تعويض ضحايا حوادث املرور ميثل طابعا مزدوجا يف احلالة اليت هو عليها القانون 
  .املؤمن : إنه شبه آيل وفاعل عند وجود مدين مقتدر. )1(حاليا

املنطق الـذي حيكـم    هذا يف احلقيقة هو نظام التأمني اإللزامي الذي يعين يف األساس
يف الفرضـية  ) أو حموال ( وحقيقة فإن هذا النظام عرضة الن يكون حمرفا . تعويض الضحايا

  .)2(اليت يكون فيها مرتكب احلادث غري مؤمن له أو يكون جمهوال
تدخل الصندوق اخلاص : لذلك إذن يكون من املفيد تصحيح أو معاجلة هذا التحريف 

 رفإذن يوجد نظام حقيقي جيعل املخـاط . لضحية بالتعويضبالتعويضات هو الذي يسمح ل
) الغرفة اجلنائيـة  ( لقد ورد يف قرار حملكمة النقض الفرنسية ف. إجتماعية) حوادث املرور (

،      ) R. 420 -13( حيث يستنتج من أحكام املـواد  : " ما يلي  1987نوفمرب  24مؤرخ يف 
 )1- 420 .L   (املتادتني تتضمان ما تتضمنه املـادة  من قانون التأمينات وهاتني )مـن  ) 24

                                                        )1(  -  M.C. BERGERES et PH  DUPRAT  :   OP CIT , P 68 et S . 
)2(  - RAYMOND LEGEAIS ,  OP CIT ,  P 116 . 
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اخلاص ، آنفة الذكر، من قانون التأمينات، بأن الصندوق الوطين 15 -74 :األمر الوطين رقم 
سيارات اإللزامي إلتزامه إحتياطي وهو ملزم فقط بتعويض ضـحايا  لبالتعويضات يف تأمني ا

ليت اليتحمل فيهـا بـالتعويض أي   حوادث املرور أو ذوي حقوقهم، وهذا فقط يف احلالة ا
، فهذا ما يدل باملقابل كذلك على أن الصندوق اخلاص )1("شخص آخر أو أية هيئة أخرى 

. )2(اجلزائر ذو طابع إحتياطي بدوره وبصراحة النصوص والعمل اجلـاري  بالتعويضات يف
لصـندوق؟  وإذا كان األمر كذلك، فما هي احلاالت اليت يتم فيها هذا التدخل اإلحتياطي ل

  : هذا ما سأجيب عليه توا 
  حاالت تدخل الصندوق

تقضي بتدخل الصندوق من أجل تعويض ضـحايا   15 -74من األمر ) 24(املادة  إن
األضرار النامجة عن اإلصابات املاسة بأشخاصهم جراء احلادث، ولـذلك، فـإن تـدخل    

  :الصندوق يكون يف احلاالت اآلتية 
  ). 35 -80: من املرسوم  4/3املادة  (إذا كان مرتكب احلادث جمهوال  ـ 1
  :إذا كان مرتكب احلادث معروفا ولكنه  ـ 2

ü غري مؤمن له.  
ü   مؤمنا له تأمينا ناقصا وثبت عسر املسؤول عن دفع الفرق بني مبلـغ

  .التأمني ومبلغ التعويض احملكوم به 
ü  إذا كان مؤمنا تأمينا كافيا ولكن املؤمن معسرا أو غري معتمد.  

ا ممنوحـا  يالت لتدخل الصندوق يف اجلزائر اليكون التعويض للضحايف مجيع هذه احلا
إال عن األضرار اجلسمانية احلاصلة يف اجلزائر فقط من السيارات الربية ذات احملرك، املـادة  

، مما يعين بوضوح أن جمال احلماية اليت حيققها نظام التأمني اإللزامي 15 -74من األمر ) 30(
أوسع جماال من جمال احلماية اليت حيققها نظـام  وادث السيارات امسؤولية املدنية عن حمن 

الصندوق اخلاص بالتعويضات وذلك طبعا ألسباب موضـوعية، ألن غـرض الصـندوق    
كمـا   –لزامي وهو األصل، ومداخيل الصندوق مني اإلأإحتياطي فقط ومكمل ألغراض الت

                                                        )1(  -  M.C. BERGERES et PH  DUPRAT  :   OP CIT , P 68 et S . 
)2(  -  RAYMOND LEGEAIS ,  OP CIT ,  P 116 . 
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ريا أو إقتصاديا، بقدر ما هو مؤمنا وليس مشروعا جتاليس ىل أنه إضئيلة، باإلضافة  –سنرى 
التأمني اإللزامي، ألن هذا األخري سـوف   جتماعي تضامين، يبقى ضروريا جبانبمشروع إ

  .يكون عدمي اجلدوى ملا يأخذ مرتكب احلادث يف اهلرب
 –أن يكون املؤمن  –يف فرضية نادرة  –ظ أيضا أنه ميكن أن يتصور الحوجيدر أن ي

رض رقابتها على الشـركات  فدولة تتدخل يف كل وقت لفال. معسرا –يف الوقت احلاضر 
لزاميـة مـن   اإلاملعتمدة ملزاولة التأمني مبختلف أنواعه وأقسامه وخاصة بالنسبة للتأمينـات  

  .)1()املتعلق بالتأمينات  95/07ألمر أنظر ا( حوادث السيارات وغريها 
يا يف اجلزائـر  أيضا أن نظام صندوق ضمان السيارات الفرنسي الذي كان سار موللعل

بالتايل كـان  . )2( الرعايا اجلزائرينيالقليم اجلزائر وإمل يعد يغطي ال احلوادث احلاصلة على 
03/09/1955تطبيقه يف فرنسا لفترة قصرية مبرسوم 

وم ـومرس 31/12/1953ألن قانون . (*)
1955سبتمرب  03

ـ   (*) ع الفرنسيان جعاله يطبق على إقليم اجلزائر لدرجة أن أصـبحت مجي
هـذا  . 30/04/1954إبتداءا من األحكام اليت تضبط وتدير صندوق ضمان السيارات مطبقة 

وتشري الدراسات إىل أن الصندوق قد أنشئ يف فرنسا عندما كان تأمني السيارات إختياريا، 
كان الغرض من اإللزام أو اإلجبار هو ختفيـف   1958وملا صار هذا األخري إلزاميا منذ سنة 

، )3(ة جدا امللقاة على عاتق الصندوق جراء تزايد عدد احلوادث تزايدا كـبريا األعباء الكبري
ة النص الالئحي بقـدر مـا هـي نصـا     بحبيث صارت وثيقة التأمني اإلجباري بذلك مبثا

  .)4(عقديا
وإذن، وحىت رغم صريورة تأمني السيارات إجباريا فإن الصندوق يستمر إلسـتمرار  

للتدخل دائما بسبب ختلف التأمني جراء إمهال أصـحاب   أمهيته وحقيقة دوره عندما ينهض
                                                        

)1(  -  LUCIEN SICOT et JOSEPH BIENVENU , L’assurance Automobile Obligatoire. La Loi du 
27/02/1958. Decret du 07/01/1959, Decret du 26/03/1959, L.G.D.J, PARIS , P 8 et S .   (*) P 155. 

)2(  -  NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 321 . 
         - BOUALEM TAFIANI ,  Introduction a L’etude des Assurances Economiques. ENAL. Alger 

1984,  P 98. 
)3(  -  LUCIEN SICOT et JOSEPH BIENVENU , OP CIT , P 31 . 
)4(  -  ALI HASSID , OP CIT , P 57 , Marg 73 . 

.الوطين  15 - 74من األمر  24/2 وانظر أيضا املادة  
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التأمني، إضافة إىل أمهيته بالنسبة للحـاالت املعـددة يف   كتتاب يف السيارات أو نسيام اإل
  .النصوص فيما يتعلق بتدخله لتعويض الضحايا

  
  الثاني المطلب

  األشخاص المستفیدون من نظام الصندوق

يفيـدون مـن محايـة     نوادث السيارات الذيلتحديد االشخاص املصابني ضحايا ح
اخلاص بالتعويضات يف اجلزائر جيب أن تتوفر شروط أساسـية تتعلـق بالضـرر     الصندوق

ومكان احلادث، وإىل جانب ذلك البـد  ) جنسيتها ( احلاصل للضحية وحبالة هذه األخرية 
قامة، باإلضافة من شروط أخرى ترجع إىل السيارة املسببة للحادث الضار وإىل املسؤولية امل

إىل ما ينبغي القيام به من إجراءات ملقاضاة الصندوق أو املصاحلة معه وتفصيل هذا كله كما 
  :يلي 

  ـ  الشروط المتعلقة بالضرر 1
لإلستفادة من التعويض يف إطار نظام الصندوق اخلاص بالتعويضات الوطين جيـب أن  

  .العاهة أو العجز يلحق الضحية ضرر جسماين سبب له الوفاة أو اجلرح أو
أضيف الزام الصندوق بتعويض األضرار  1966ويليق اإلشارة  أنه يف فرنسا، منذ عام 

املال املتضرر، وبنفس الشـروط الالزمـة   ضرار اجلسمانية مهما كان األاملادية على تعويض 
ال لتعويض األضرار اجلسمانية، وقد كان قبل ذلك التاريخ كالقانون الوطين احلايل اليعوض إ

األضرار اجلسمانية وحدها شريطة أن يكون الفاعل املسـؤول عـن احلـادث معسـرا أو     
وأحبذ لو أن املشرع اجلزائري حيذو حذو املشرع الفرنسي وجيعـل تعـويض   . )1(جمهوال

ـ الصندوق األضرار املادية ممكنة كاألضرار اجلسمانية، وحيدد املبالغ املمنوحة بالش روط ــ
رر ــحبيث لو كان الض: يعلق التعويض على حتديد شرط جتاوزي اليت يراها مناسبة، كأن 

اليتجاوز نصابا بسيطا معينا، فال يعوض، ويعوض الضرر الذي يتجـاوز حـد    –مثال  –
يف ( البساطة إىل حد أن اليكون كبريا لدرجة ختل بالتوازن املايل أو إحتيـاطي الصـندوق   

                                                        

)1(  -  ALI HASSID , OP CIT , P 57 , Marg 73 . 
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وقد كان الوضـع يف  ) فرنك  500.000 إىل 500فرنسا يعوض الضرر املايل فيما بني مبلغ 
حسب  01/04/1959الساري منذ  27/02/1958فرنسا غري هذا، حيث أن القانون املؤرخ يف 

مل يكن مينح للمتضررين ماديا أي تعويض، وهذا الوضع هـو الـذي    07/01/1959مرسوم 
ـ املكرسه  ديالت شرع اجلزائري منذ إنشائه لنظام الصندوق اخلاص بالتعويضات، رغم التع

اليت جرت على القانون املنظم للتأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات 
نظـر املشـرع،   يف ضات يولعل هذا يعود إىل قلة موارد الصندوق اخلاص بالتعو. )1(ككل

صـندوق  الولكن أرى من جهيت أنه على املشرع الوطين أن خيلع التعويض الذي مينحه هذا 
املادية كما خلعه على األضرار اجلسمانية حىت ولو أدى به األمـر إىل إجيـاد   على األضرار 

سبيل آخر يزيد مبوجبه مداخيل الصندوق، خاصة وأن الغالبية العظمى مـن التعويضـات   
. صندوق إحتياطلالنامجة عن حوادث السيارات يتحمل ا التأمني اإللزامي باعتباره أصال وا

ـ إىل تغيري موقفه يفسر سابقا بعالفرنسي دى باملشرع أفإذا رجعنا إىل الوضع الذي  دم ــ
مواكبة التأمني اإللزامي لصندوق تعويض السيارات، كون هذا األخري وجد قبل األول، فإنه 

ن، وىل جنب يعمالن بالتعـا إقائمان جنبا  نعندنا يف اجلزائر، ومنذ مدة وإىل اليوم فالنظاما
ى من حيث مدى مشولية التعويض يف التأمني اإللزامي والينبغي التمييز بينهما حبجة أو بأخر

لألضرار اجلسمانية وكذلك املادية، واقتصاره يف صـندوق التعويضـات علـى األضـرار     
  .اجلسمانية فقط

  ـ  شروط  عامة أخرى 2
كمـــا   –باإلضافة إىل الشروط العامة املتعلقة بالضـــرر تتعلق هذه الشروط 

يف احلـادث، كمـا تتعلـق    احلادث وبالسيارة املتدخلـة  جبنسية الضحية، ومبكان  –سبق 
  .باملسؤولية

يتعني علـى ضـحايا احلـوادث    أنه  15 – 74من األمر رقم  30فلقد أكدت املادة 
  :اجلسمانية أن يثبتوا ما يلي 

                                                        
  . 15 – 74من األمر رقم  24/2ـ راجع املادة  )1(
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ـ بأم جزائريون أو بأن حمل إقامتهم يقع يف اجلزائر، أو بأم من جنسية دولة سبق   أ
  .زائر إتفاق املعاملة باملثل هلا أن أبرمت مع اجل

ـ بأن احلادث يفتح هلا حقا بالتعويض الكامل ضمن الشروط احملددة يف هذا األمر   ب
والميكن أن يترتب عنه حق بالتعويض الكامل من جهة أخرى، وإذا أمكن للضحايا أو ذوي 
حقوقهم املطالبة بتعويض جزئي بعنوان هذا احلادث نفسـه، فـإن الصـندوق اخلـاص     

  .ال التعويض التكميلي إلتعويضات اليضمن با
ـ بأن مسبب احلادث بقي جمهوال، أو إذا كان معروفا، فغري مؤمن له أو سـقط    ج

حقه يف الضمان، أو بأنه ظهرت عدم مقدرته املالية كليا أو جزئيا بعد املصاحلة أو على أثـر  
  .حكم القضاء املتضمن احلكم عليه بدفع التعويض عن الضرر

م مقدرة املدين على التعويض بالنسبة للصندوق اخلاص بالتعويضات مـن  وتثبت عد
األخطار املوجه للمدين بالدفع واملتبوع بالرفض أو إبقاء األخطار بدون نتيجة خالل مهلـة  

  ." شهر واحد من تاريخ التبليغ
بعد إستعراض هذه الشروط العامة لإلستفادة من التعويض الذي مينحه نظام الصندوق 

أو نظام التأمني اإللزامي، املـادة  . 15 -74: من األمر رقم  24/2بالتعويضات، املادة اخلاص 
، للمتضررين أذكر بأنه ورد يف املادتني إشارة إىل بعض اجلهـات  15 -74من األمر رقم  30

اليت ميكن أن تكون ملزمة بالتعويض هلذه الضحية أو تلك سواء تعويضا كليا أو جزئيا، كما 
فاهيم القانونية اليت هلا مدلول وأحكام خاصة خالفا للقواعد العامة يف مـادة  وردت بعض امل

وأقصـد   بحثمستقال بعد إاء هذا امل اخاص مبحثاحوادث السيارات سوف أخصص هلا 
بذلك نظام السقوط، سقوط حق املؤمن له يف الضمان ألسباب سوف أوضحها وأيضا حالة 

ه بأداء التعويض للمضرور كليا أو جزئيا، وأنتقل أو غري –تأمني إجتماعي  –قيام املسؤول 
مـن تـدخل   ) املتضـررين  ( الثالث لنرى كيف يتم تعويض املستفيدين  طلبىل املإاآلن 

  .الصندوق
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  الثالث المطلب
  تعویض المستفیدین من طرف الصندوق

 ال ميكن للمتضررين يف حوادث السيارات الذين اليستفيدون من نظام التأمني اإللزامي
 –إحتياطيـا   –أن يستفيدو من تعويضـات مينحهـا    –لبعض األسباب السابقة الذكر  –
فاء شروط حمددة واتباع إجراءات معينة ويف آجـال  يصندوق اخلاص بالتعويضات إال باستال

  .خاصة معينة كذلك
صندوق اخلاص بالتعويضات ا لفائدة املتضـررين  لإن األضرار اليت ميكن أن يتكفل ا

ضرار اجلسمانية، وهي األضرار اليت تتمثل يف أضرار التأمل، واألضـرار األدبيـة   التتعدى األ
لذوي احلقوق، وأيضا يتكفل الصندوق بتعويض األضرار اإلقتصادية النامجة عن األضـرار  
اجلسمانية من فقد األجر أو الدخل الناجم عن العجز مباشرة أو عن الوفاة إثر حادث السري، 

فقات عن أشخاص من الغري الذين كان املضرور يتكفل م قبـل  ويدفع الصندوق كذلك ن
  :عمال املستفيد لضمانه أورد حالتني إإصابته، ولتوضيح حالة تدخل الصندوق أو 

اإلجراءات و ( ضرار الالحقة بالضحایا من فاعلین مجھولین األأ ـ حالة  
  ) الطریقة

فاعل جمهول يكون مـن  يف هذه احلالة عندما تكون األضرار قد حلقت بالضحية من 
املنطقي على الضحية أن تتوجه مباشرة إىل الصندوق اخلاص بالتعويضات من أجل تسـلم  

  :أجل حمدد يف التعويض املناسب وحسب احلاالت، 
  ـ  أجل التوجھ إلى الصندوق 1

عندما يكون املسـؤول عـن   : " على أنه  37 -80من املرسوم رقم ) 17(تنص املادة 
ب توجيه طلب التعويض للمصـابني أو ذوي حقـوقهم، الرامـي إىل    األضرار جمهوال وج

تعويض األضرار املسببة هلم، إىل الصندوق اخلاص بالتعويضات ضمن مهلة مخس سـنوات  
  ...إبتداء من تاريخ احلادث مع مراعاة الفقرة الثالثة أدناه 

صوص عليها مع ذلك، التسري املهل املن: ( والفقرة الثالثة تلك املذكورة أعاله تنص 
  ".السابقتني إال من يوم علم املعنيني بالضرر احلاصل من جراء احلادث  2و  1يف الفقرتني 
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هذا األجل املذكور يف هذه املادة يعترب مكنة ثانية تقوم جبانب األجل العادي املنصوص 
التأمني املتعلق بالتأمينات الذي جيعل تقادم دعاوى  07 -95من األمر رقم ) 27(عليه يف املادة 

ولعل سبب هذا اإلخـتالف يف  . من القانون املدين) 624(بثالث سنوات، على غرار املادة 
اعد العامة للتأمني ونظام الصندوق اخلاص بالتعويضات فيما يتعلق باملهلة واألجل بالنسبة للق

املمنوحة للمضرور للتقدم بطلبه التعويض عن ضرره، ما خيرج الصندوق من دائرة املـؤمن،  
  .جهة ومن جهة أخرى مراعاة حلالة الضحية إجتماعيا وإنسانيا  من

  ـ  مضمون طلب التعویض 2
إن طلب التعويض جيب أن يوجه إىل الصندوق اخلاص بالتعويضات بواسطة رسـالة  

ستالم إىل عنوانه باجلزائر العاصمة، ويف ثنايا هذا الطلب إلمضمونة الوصول مرفقة بإشعار با
جزائري، أو بأن له إقامة عادية يف اجلزائر، أو بأنه من جنسـية  : نه جيب أن يثبت صاحبه بأ

، 15 -74من األمر رقم ) 30(دولة سبق هلا وأن أبرمت مع اجلزائر إتفاق املعاملة باملثل، املادة 
  .كما هو الشأن مثال يف إتفاقية البلدان العربية املتعلقة مبرور السيارات عرب البالد العربة

صاب أو ذوو حقوقه مبطالبة الصندوق اخلاص بالتعويضات يف األجلني وإذا مل يقم امل
تدارك ) 18(ادة امل، مبوجب 37 -80حىت تقادمت الدعوى، فإن املرسوم رقم  )1(آنفي الذكر

جيوز للمصـاب أو  : " هذا اإلشكال أو السقوط بالتقادم بالنص يف املادة املذكورة على أنه 
من املرسوم ) 16(السابقة، أي املادة  )17(طبقا للمادة ذوي حقوقه الذين تقادمت دعواهم 

، أن يرفعوا طعنا إستثنائيا أمام وزير املالية، وتوضح يف هـذا الطعـن كافـة     37 -80رقم 
الظروف اليت منعت املصاب أو ذوو حقوقه من مطالبة الصندوق اخلاص بالتعويضات خالل 

  ".بت وزير املالية يف هذا الطعن وي. السابقة) 17(املهل املنصوص عليها يف املادة 
جبانب ذلك جيب على الضحايا أو ذوي حقوقهم أن يثبتوا أن مرتكب احلادث بقـي  

ضحايا أو ذوي حقوقهم، املتضررين يف حوادث السري الجمهوال، هذا باختصار ما جيب على 
من سيارات جيهل صاحبها وذلك من أجل طلب التعويض املستحق هلم عن أضرارهم، فإن 

  : بل الصندوق الطلب، قدم التعويض الالزم وإن رفضه يكون ما يأيت ق

                                                        
  .ـ راجع البند األول السابق  )1(
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  ـ  رفض الصندوق طلب التعویض 3
يستطيع الصندوق اخلاص بالتعويضات اإلعتراض على حق التعويض أو مبلغـه، ويف  

) 16(ىل القضاء املختص وفقا للمادة إهذه احلالة يستطيع الضحايا أو ذوي حقوقهم اللجوء 
إذا إختلف الصندوق اخلاص بالتعويضات مع املصاب أو : " اليت تنص  37 -80من املرسوم 

ذوي حقوقه، إما بشأن حتديد التعويض، عندما يكون املسؤول عن األضـرار جمهـوال، أو   
عندما الحيتج حبكم القضاء املتمسك به ضد الصندوق اخلاص بالتعويضات، يرفع املصاب أو 

اص خلتصة حلسم الرتاع القائم بينهم وبني الصندوق اذوو حقوقه الدعوى أمام احملكمة املخ
وميكن أن يرفع الرتاع على وجه اخلصوص أمام حمكمة املكان الذي وقـع يف  . بالتعويضات

ي احملكمة الواقع يف دائـرة  هاحملكمة املختصة  ويالحظ من هذا النص أن". نطاقه احلادث 
مـن  ) 26(احملدد يف املـادة   إختصاصها مكان وقوع احلادث، ذلك على منوال اإلختصاص

ىل إاملتعلق بالتأمينات، كل هذا يف الفرضية اليت سبق وأن أشرت بشـأا   07 -95األمر رقم 
ن فاعلني جمهولني، والسؤال املتبقي، ما املوقـف يف  مأن األضرار الالحقة بالضحايا كانت 

علـم هنـا أن   حالة األضرار الالحقة بالضحايا اليت يتسبب فيها أشخاص معلومـون ؟ لل 
ىل جانب الضحايا يف الدعوى ألن املتسببني معسرين إالصندوق اخلاص بالتعويضات يتدخل 

، هذا ما أتناولـه  15 -24من األمر رقم  24أو غري مؤمن هلم أو سقط ضمام حسب املادة 
  :كما يلي 

  ب ـ حالة األضرار الالحقة بالضحایا من فاعلین معلومین 

دث املرور شخص معروف ولكنه غري مؤمن له أو معسر أو يف حالة ما إذا إرتكب حا
، جيري حتقيـق  35 -80: إخل، فإنه طبقا للمادة األوىل من املرسوم رقم ... أن تأمينه ناقص

يتسبب يف أضرار جسمانية، جيب أن يكون  مرور ثكل حاد: " ا يلي وجويب نصت عليه مب
أو أعوان األمن العمومي أو كـل  موضوع حتقيق يقوم به ضابط الشرطة أو أعوان الشرطة 

  ".شخص آخر يؤهله القانون لذلك 
  ـ  اآلجـــــــال 1

يوجد يف هذه احلالة كما يف حالة املسؤول اهول أجالن جيب على الضحايا التقيـد  
ما حتت طائلة سقوط احلق، حبيث جيب على الضحايا يف خالل مخس سنوات مـن يـوم   
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ئية ضد املسؤول عن احلادث أو عقد مصاحلة معــه حصول احلادث أن يرفعوا دعوى قضا
وأن نقطة إنطالق األجل تتحدد بتارخ العلم باحلادث ألن من تاريخ هذا العلم يكون من ( 

الواجب على الضحية السعي للحصول على أول شهادة طبية تثبت مدى الضرر الذي حلقها 
يام إبتداء من تـاريخ احلـادث،   إلرساهلا إىل السلطة اليت شرعت يف التحقيق خالل مثانية أ

  .)1(ماعدا حالة القوة القاهرة
اليت تتنـاول آجـال    35 -80من املرسوم رقم ) 17(وقد سبق وأن أوردت نص املادة 

التقادم بالنسبة لدعاوى الضحايا أو ذوي حقوقهم يف مواجهة الصندوق اخلاص بالتعويضات 
ن بأن الوضع الخيتلف عندما يكـون  عندما يكون املسؤول عن األضرار جمهوال، وأذكر اآل

ىل الصـندوق اخلـاص   إحبيث جيب توجيه طلب التعـويض  . املسؤول عن األضرار معلوما
بالتعويضات خالل مهلة مخس سنوات نفسها إما إبتداء من تاريخ احلادث وإما من تـاريخ  

ه اليت سبق احلكم القضائي الذي إكتسب قوة الشئ املقضي فيه، مع مراعاة الفقرة الثالثة أدنا
أجل اخلمس سنوات إال من يوم علم املعنـيني بالضـرر    نوأن أوردا واملتعلقة بعدم سريا

  .احلاصل من جراء احلادث
احلالة السابقة أنه جيب على الضـحايا أو ذوي  وجتدر املالحظة كذلك يف هذه احلالة 

ص بالتعويضـات  الصندوق اخلامن حقوقهم الذين تتوفر فيهم شروط املطالبة بالتعويض هلم 
، )2(وا له طلبـا بـالتعويض  ماال يرفعوا أي دعوى قضائية على هذا األخري إال بعد أن يقد

ويتعني على الصندوق اخلاص بالتعويضات أن يبدي رأيه يف ذلك خالل مهلة أقصاها شهران 
إبتداء من تاريخ إستالم الطلب، فإن إنقضت هذه املهلة دون جواب بالرفض أو القبول، حق 

  .37 -80من نفس املرسوم رقم ) 16(صاب أو لذوي حقوقه التمسك بأحكام املادة للم
و ) 12(فإذا حدث وأن سبق وصدر حكم قضائي يف احلاالت املشار إليها يف املادتني 

وجب إرفاق طلب التعويض بذلك احلكـم أي بنسـخة    37 -80: من املرسوم رقم ) 13(
  .رمسية منه

                                                        
  . 35 - 80من املرسوم رقم  5ـ املادة  )1(
  .37 -80من املرسوم رقم  15ـ املادة  )2(
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  ) 15 – 74 األمر رقم  من 26المادة ( ـ  المصالحة  2
جيب على املدين بالتعويـض : " على أنه  37 -80من املرسوم رقم ) 10(تنص املادة 

أن يبلغ الصندوق اخلاص بالتعويضات طبقا ألحكام  –املسؤول عن احلادث غري املؤمن له  –
من األمر املذكور أعاله، كل مشروع إتفاق ودي، يهدف إىل حتديـد أو دفـع   ) 26(املادة 

التعويضات املترتبة على مسبيب احلوادث اجلسمانية للمرور غري املؤمن هلم، والواقعة من جراء 
املؤرخ  15 -74إستعمال مركبة واحدة أو أكثر، معرف عنها يف املادة األوىل من األمر رقم 

وذلك خالل مهلة شهر ، مبوجب رسالة  1974يناير  30املوافق لـ  1394حمرم عام  06يف 
  .ها مع اإلشعار باإلستالم موصي علي

ويتعني على الصندوق اخلاص بالتعويضات أن يعلن موقفه من مشروع اإلتفاق الودي 
  .للتعويض املذكور خالل مهلة التتجاوز شهرين إبتداء ممن تاريخ إستالمه

ويؤدي رفض هذا املشروع اخلاص باإلتفاق الودي للتعويض، إىل التزام املصـاب أو  
 :الصندوق اخلاص بالتعويضات عن عزمهم ذوي حقوقه بإعالم 

أما رفع الرتاع أمام احملكمة املختصة، يف حالة رغبتهم يف اإلحتفاظ حبقـوقهم ضـد    ـ 1
 .الصندوق اخلاص بالتعويضات

  .وأما على قبول إقتراح دفع التعويض من قبل املسبب يف حالة العكس ـ 2
ملصاب أو ذوي حقوقـه  ة إىل أن املصاحلة املربمة بني ارشاإن هذا النص واضح يف اإل

ـ ي وبني املتسبب يف احلادث يكون مصريها هو قبوهلا من جانب املصـاب أو  ذو   هحقوق
ـ   هوالصندوق اخلاص بالتعويضات، وبالتايل تؤدي إىل تعويض ضرر املصاب أو ذوي حقوق

سواء من قبل املسؤول عن احلادث فقط إذا كان هذا األخري ملزم وحده بتعـويض كامـل   
تحمل معه الصندوق  اخلاص بالتعويضات جزءا مـن  يضى املصاحلة، وإما الضرر حسب مقت

  .التعويض وذلك دائما مبوجب املصاحلة، مادام الصندوق قابال بذلك
ـ  هإن الصندوق اخلاص بالتعويضات بإمكان بـإجراء   هأن يلزم املصاب أو ذوي حقوق

اء مماثل وذلك بنـاءا  فحص من قبل طبيبه املستشار، ويستطيع املصاب املنازعة يف ذلك بإجر
وبالتايل قد يؤدي ذلك إىل إتفـــاق  . 37-80: من املرسوم رقم  )5(على ماترمسه املادة 
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اللجوء إىل : ائي أو مصاحلة أو إىل عدم اإلتفاق وعدم املصاحلة، وهنا يكون املوقف األخري
  .احملكمة

  دعوى القضائیةـ  ال 3
   أمام المحاكم الجزائیةأ ـ 

ميكن أن يتـدخل الصـندوق   : " على أن  37-80: من املرسوم رقم  11تنص املادة 
يف مجيع الدعاوى القائمة بني املصـابني   -حىت أمام احملاكم اجلزائية  -اخلاص بالتعويضات 

جسمانيا حبوادث املرور أو ذوي حقوقهم من جهة، وبني املسؤولني عـن األضـرار غـري    
نازع فيه من قبل املؤمن من جهة أخرى بقصـد  املضمونني بتأمني على السيارة أو بتأمني مت

العمل على احملافظة على حقوقه طبقا للتشريع والتنظيم اجلاري به العمل وبالتـايل ميكنـه،   
بالنسبة حلماية مصاحله، أن يستخدم طرق الطعن  املفتوحة له مبوجب األحكـام القانونيـة   

  .والتنظمية اجلاري ا العمل
بالتكافل والتضامن على الصندوق اخلاص بالتعويضـات  واليربر هذا التدخل احلكم 

  ".واملسؤول عن األضرار
ذلك ألن القاعدة السابق إيرادها بشأن وجوب التحقيق يف كل حادث مرور جسماين 

ـ   م ـيكون من أهم نتائجها حتريك الدعوى اجلزائية من قبل وكيل اجلمهورية الـذي يتسل
ب فيه مباشرة إىل احملكمة اجلزائية ويسـتدعي  حماضر حتقيق احلادث وحييل املتسب من نسخا

املـذكور أعـاله باعتبـار أن     11إخل، ويف هذه احلالة جاء نص املادة ... الضحايا واملؤمن
الصندوق اخلاص بالتعويضات طرفا يف هذه الدعوى له مصاحل جيب الـدفاع عنـها أمـام    

  .احملكمة اجلزائية
الصندوق اخلـاص بالتعويضـات    إعالم هكما أن من مصلحة املصاب أو ذوي حقوق

رف موصى عليه مع اإلشعار باإلستالم بتوجيه نسخة عن كل عريضـة بافتتـاح   ظضمن 
إىل احملكمـة املختصـة   ) قضية حادث املرور اجلسـماين  ( ىل رفع القضية إالدعوى اهلادفة 

ن قبلهم ضد مسبب احلادث الغري مؤمن له وذلك إحتياطا حلالة عدم موطلب تعويض موجه 
تطاعة هذا املسؤول غري املؤمن له تعويضهم وبالتايل حىت يتدخل الصندوق يف الـدعوى  إس
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وجيـب أن يرفـق   . )1(ويكون احلكم الصادر فيها حجة عليه وعلى املسؤول يف آن واحد
شعار بعدة معلومات ختص تاريخ احلادث ومكان وقوعه ومميزات السيارة واجلهة القائمة إلا

  .)2(ة يف الدعوىبالتحقيق واحملكمة الناظر
  ب ـ أمام المحاكم العادیة

يتصور مقاضاة الصندوق اخلاص بالتعويضات أمام احملاكم املدنية عندما يكون املتسبب 
إسم أو عنوان حبيث أن التحقيق الذي يباشر وجوبا يف مثـل  له يف احلادث جمهوال اليعرف 

ضـد شـخص    احملرك، اليوجهسيارات الربية ذات حالة احلوادث اجلسمانية املتدخلة فيها ال
وبالتايل ال يتصور أن يتدخل الضحايا أو ذوو حقوقهم يف مصاحلة مـع املسـؤول   . معني

اهول والبإخطار الصندوق اخلاص بالتعويضات بالدعوى اجلزائية املباشرة بعـد حتقيـق   
  .احلادث من قبل أعوان الضبط

ين املسبب من جمهول ولذلك يكتفي الضحايا بالسعي إلثبات حصول احلادث اجلسما
ورفع طلب التعويض إىل الصندوق اخلاص بالتعويضات بنفس االشـكال  . يف حادث مرور

ولكن من أجل املصاحلة أو التثبت مـن  . السابق اإلشارة إليها عندما يكون املسؤول معروفا
ويف حالة عدم اإلتفاق ترفع الضحية أو / أو. األضرار عن طريق الطبيب املستشار للصندوق

حقوقها الدعوى ضد الصندوق أمام احملكمة املدنية طبقا لإلجراءات العادية املعروفـة   ووذ
  .شكال و موضوعا

  
  الرابع المطلب

  المستبعدون من االفادة من ضمان الصندوق
  الخاص بالتعویضات 

يستثىن من اإلنتفاع بـالتعويض  : " مايلي 37 -80: من املرسوم رقم ) 6(جاء يف املادة
  :دوق اخلاص بالتعويضاتمن قبل الصن

                                                        
  . 37 -80من املرسوم رقم  12ـ املادة  )1(
  .37 - 80من نفس املرسوم رقم  13،  12ـ املادة  )2(
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  .مسبب األضرار احلاصلة عن قصد وذوو حقوقه -
األضرار النامجة عن اآلثار  املباشرة أوغري املباشرة لإلنفجارات وانبعـاث احلـرارة    -

واإلشعاع الناجم من حتول النوى الذرية أوالفاعلية اإلشـعاعية املسـببة مـن التسـارع     
  ".اإلصطناعي للذرات 

يستثىن من اإلنتفاع بالتعويض من قبـل  : " من نفس املرسوم ) 7(دة كما جاء يف املا
  :الصندوق اخلاص بالتعويضات 

  .السارق وشركاؤه أ ـ
السائق الذي مل يبلغ السن املطلوبة حني وقوع احلادث أومل تتوفر لديه الوثـائق   ـ   ب

 ا العمل لقيادة السارية املفعول واليت تنص عليها األحكام القانونية والتنظيمية اجلاري
 .املركبة

مركبة و هويف حالة السكر أوحتت تأثري الكحول  هالسائق الذي حيكم عليه لقيادت ـ  ج
  .أو املخدرات أواملنومات احملظورة

نقل أشخاص أو أشياء غري بدث اوقت احل هالسائق أواملالك الذي حيكم عليه لقيام ـ   د
ألحكام القانونية والتنظيميـة اجلـاري ـا    مطابقة لشروط احملافظة على األمان احملددة يف ا

  .العمل
سـبق  مالسائق أواملالك لنقله وقت احلادث أشخاصا بـدون عـوض وال إذن    ـ  ھ ـ 

  ....".قانوين
مبراعاة هذين النصني يتبني حقيقة أن املشرع الوطين يف جمال حوادث السري مل يأخـذ  

بل مـازال  السببية الضرر وعالقة  بشكل مطلق مببدأ املسؤولية املوضوعية القائمة  على جمرد
حيتفظ للمسؤولية التقصريية مبجال للعب دورها مىت كان املسؤول قد تعمد إرتكاب الفعل 

، حبيث إستثناه املشرع من كل إفادة من اإلنتفاع بـالتعويض مـن قبـل    خطأ إرتكبأو 
 )حالـة الغـش  (حقوقه يف حالة قصده اإلضـرار   وذووالصندوق اخلاص بالتعويضات هو 

وحرمانه كذلك يف حالة اخلطأ العادي، أما إذا كان قد اصيب فال حيتج عليه بذلك يف مجيع 
  .السالفة الذكر) 7(من املادة ) أ، ب، ج، د(حاالت اخلطأ العادي املذكورة يف الفقرات 
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املعالني منه حقوقه من بعده يف حالة الوفاة وال على األشخاص  يكما الحيتج على ذو
66%دائم اجلزئي الذي يزيد علىيف حالة عجزه ال

: وم رقـم  ـمن املرس) 8(أما املادة   )1(
املـذكورة والـيت   ) 7(غري تلك الواردة يف املادة فهي تعاجل نوعا آخر من األخطاء  37 -80

وهذه األخطاء ميكن . كانت السبب يف إستثناء أولئك األشخاص املعددين يف فقراا اخلمس
ـ وصفها باملزدوجة أو املركبة   نواليت تؤدي إىل منع إستفادة مقارفها يف املسؤولية املدنية ع

حوادث السيارات من اإلفادة من ضمان الصندوق اخلاص بالتعويضات، والسبب يف رأيـي  
املذكورة سابقا، حبيـث  ) 8(من ختصيص هذا النوع من األخطاء بنص مستقل ، نص املادة 

مسؤولية اليت ترتبت يف ذمته ويف ذمـة  سبة اجلزء املعادل للنخيفض التعويض املخصص له ب
ع حادث املرور إىل الضرر اجلسماين، مامل يكن هذا املسؤول وغريه ممن إشتركوا معه يف وق

بينمـا الخيفـض   . أو يزيـد  %50جزئيا هو نفسه مصابا يف احلادث بعجز دائم يبلغ نسبة 
، يعود إىل الوضع التعويض رغم ذلك بالنسبة لذوي حقوق املتسبب املذكور يف حالة وفاته

  .اإلجتماعي املترتب عن احلادث
حرفيا لتدبرالقارئ الكرمي وهو كمـا   37 -80من املرسوم رقم ) 7(وأورد نص املادة 

أو مالك املركبة غري املؤمن عليها /إذا وضع جزء من املسؤولية على عاتق السائق و : " يأيت 
أعـاله، خبفـض   ) 7(إليها يف املـادة  ر ااملشبررت اإلستثناء ألجل مجيع األخطاء غري اليت 

التعويض الذي خيصص له، بنسبة اجلزء املعادل للمسؤولية اليت وضعت على عاتقـه إال يف  
وال يسري هذا التخفيض على ذوي حقوقه . أو يفوقه %50حالة العجز الدائم الذي يعادل 

  ".يف حالة الوفاة 
الصـندوق اخلـاص    أن اهلدف من إنشـاء نظـام   وخالصة القول يف هذا املبحث

إمنا هو إحتيـاط ـدف إنسـاين     –بصفته مؤسسة غري جتارية وال مؤمنة  –بالتعويضات 
وال جيدون سبيال آخـر إلسـعافهم   ضحايا احلاجة من جهة الجتماعي يتدخل حني تعوز إ

وجرب ضررهم وحىت حيصل الضحايا من هذا النظام على تعويض أضرارهم اجلسمانية فقط، 
إستيفائهم لشروط عدة عامة وخاصة، وعليهم كذلك القيـام يف مواعيـد   عليهم أن يثبتوأ 

خاصة بإجراءات ترمي إىل طلب التعويض وديا سواء مع املسؤول أوال وتبليـغ الصـندوق   
                                                        

  . 37 -80من املرسوم رقم  ) 7 (ـ الفقرة األخرية من املادة  )1(
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بذلك وانتظار رايه إذا كانت تلك املصاحلة مل تشمل كامل التعويض املستحق متهيدا لطلب 
الضحايا كذلك يف حالة رفـض الصـندوق    وعلى. التكملة من الصندوق لباقي التعويض

وما ينجم عن ذلك من إجـراءات  أو املدين  صاحلة اللجوء إىل القضاء اجلزائيللطلب أو امل
ونفقات ينبغي تكبدها قبل احلصول من الصندوق على املطلوب وإن جنحت هذه الـدعوى  

رغـم   –ن أو تلك، مع ما يف ذلك من إرهاق للضحايا إرهاقا قد يكون افضل من احلرمـا 
  .من أي تعويض  –الضرر 

الضحايا جتاه الصندوق أو املسؤولني املعسرين  ةمن معانا، ويف سبيل التخفيف وأخريا
أو غري املؤمنني ، أقترح على املشرع اجلزائري أن يسن قاعدة تعطي احلـق ملثـل هـؤالء    

خـري  الضحايا يف التعويض اآليل عن كامل أضرارهم من قبل الصندوق، ويتـوىل هـذا األ  
الرجوع على املسؤولني أو على خزينة الدولة مبا دفعه باعتبار أن الدولة مسؤولة عن حوادث 

  .املرور ألا متلك تنظيم املرور وتنظيم سلوك أشخاصه
  

  الثاني مبحثال
  سقوط حق المؤمن لھ في الضمان

سـك  متتشري النصوص القانونية املختلفة إىل سقوط احلق، سواء يف اإلدعاء، أو يف ال
أو غري ذلك، وأن السقوط الذي يشاع يف التأمني عموما خيتلف يف مفهومـه  ... باإلبطال 

يت من املفيد أن أعرض أولذلك ر. وشروطه وكذا يف آثاره عن السقوط يف القواعد العامة
وسوف أتناول حبثـه  . بتخصيصه مببحث خاص هو هذا املبحث )1(له كما سبقت اإلشارة

  : والية كما يأيت األربعة امل عرب املطالب
أسباب السقوط يف و. األول د العامة ويف جمال التأمني املطلبمفهوم السقوط يف القواع

اإلحتجاج بالسقوط . الثاين املدنية عن حوادث السيارات املطلبالتأمني اإللزمي واملسؤولية 
 ويف املطلب.  عقد التأمني وجتاه الغري املطلب الثالث وما يف حكمه يف مواجهة األطراف يف

الرابع األخري أعرض للطبيعة القانونية للسقوط، وهذا دائمـا يف التـأمني مـن حـوادث     
  .السيارات

                                                        
  . وما بعدها 187ـ راجع ما سبق ، ص   )1(
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  األول مطلبال
  مفھوم السقوط في القواعد العامة وفي مجال التأمین

 
  ـ  لمحة تاریخیة 1

لفظ السقوط املعروف اليوم مل يكن موجودا يف القانون الرومـاين، ولكـن توسـع    
يف الوقت احلاضر فسح اال لبعض الشراح أن ينكر أن يكون هناك فكرة قانونية إستعماله 
  .فما هو السقوط ؟. )1("السقوط " يقال هلا 

السقوط هو جزاء إتفاقي يتحلل املؤمن مبوجبه من التزامه بدفع مبلغ التأمني إذا أخـل  
امليعاد املتفق عليـه عـن   بالتزامه باإلخطار يف املؤمن له، سواء كان سئ النية أو حسن النية 

واليؤثر هذا اإلجراء على إستمرارية سريان عقد التأمني ونفـاذه،   هاوقوع الكارثة املؤمن من
ا، فما يسقط إمنا هو حق املؤمن له يف الضمان عن الكارثة اليت أخل بالتزامه باإلخطار بشأ

  .)2(قساط السابقة والالحقة للسقوطوهو لذلك يظل ملتزما بسداد األ
" فقد احلق على سبيل العقوبـة  "  –أي السقوط  –ولذلك يعرفه غالبية الفقهاء بأنه 

فقد احلق أيا كان مصدر هذا احلق وطبيعته ولو كان حقا غري : ليتكون من مث من عنصرين 
وبغـري هـذين   . خلطأ يستحق السـقوط  ءمايل ، كفقد اجلنسية، وعنصر العقوبة أو اجلزا

  .وطالعنصرين النكون بصدد السق
جرمية جنائية، كسقوط السلطة ( إن اخلطأ الذي يوجب السقوط يتمثل يف فعل إجيايب 

  .وسة وصيانتهابالعني احمل حفظأو بفعل سليب كإمهال احلابس يف ) األبوية 
يتقرر السقوط كقاعدة ملصلحة خاصة، ويف ذات الوقت يتقرر احيانا بطريقـة غـري   

ثال يتقرر ملصلحة خاصة باملدين ولكنه يتقرر كذلك فالتقادم املسقط م. مباشرة ملصلحة عامة

                                                        
، دار  1980 – 1979، 1سقوط احلق يف الضمان، دراسة يف عقد التأمني الربي، ط :) حممد شكري (  سرورـ  )1(

  . 05، ص الفكر العريب
األحكام العامة لعقد التأمني، دراسة مقارنة بني القانونني املصري والفرنسي، دار  : حسام حممود لطفيحممد ـ  )2(

  .وما بعدا  369، ص 1988الثقافة للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، 
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أو حيقق مصلحة عامة للقضاء تتمثل يف قفل باب املطالبة حبق مضى عليـه وقـت طويـل    
  .)1(إلستحقاقه

أما فيما يتعلق ذا املفهوم . النظرية العامة يفهذا باختصار هو مبدأ أو مفهوم السقوط 
  :ل التأمني وهذا ما أتناوله اآلن يف تطبيقه يعترب األهم هو السقوط يف جما

  )2(ـ  وجھة نظر 2
إن السقوط يف النظرية العامة هو فقد احلق على سبيل العقوبة، فإنه يف التأمـــني 

تيها املؤمن له تكون نتيجتها هي فقد احلق أكثري من األخطاء ي –إختياريا كان أو الزاميا  –
ولكـن  ). اخلطر املؤمن منه ( وقوع الكارثة إىل حني ) عقد التأمني ( من وقت إبرام العقد 

ا، ـرب سقوطتتعله وتؤدي إىل فقده حقا معينا ال الخيفى أيضا أن عدة أخطاء يرتكبها املؤمن
لذلك وجب عدم اخللـط بـني   . بل جزاءات يرتبها عقد التأمني ختتلف عن جزاء السقوط

خرى اليت قد تشتبه به أو األالسقوط وأسبابه من جهة، وبني اجلزاءات األخرى وأسباا هي 
  .ختتلط به

ألن عقد التأمني  –فهل إن السقوط إذن هو جزاء إخالل املؤمن له بإعالن اخلطر مثال 
  .أم هو جزاء إلخالله بدفع القسط ؟ –يقتضي هذا اإللتزام أو يرتبه دائما على املؤمن له 

ه عند ــتزاماتبعبارة أخرى، هل إن السقوط جزاء يترتب على إخالل املؤمن له إلل
قق ــتزامات املفروضة عليه عند حتلإبرام العقد، أو أثناء سريانه ونفاذه، أم عند إخالله باإل

  .اخلطر ؟
إذا وضعنا يف اإلعتبار أن القواعد العامة ترتب جزاء الـبطالن أو وقـف الضـمان،    

قوط؟ أو ىل فقد احلق يف العوض هو السإوكالمها جزاء خمتلف، فهل إن اجلزاء الذي يؤدي 
  .البطالن ؟

                                                        
  .وما بعدها   06مرجع سابق ، ص  :) حممد شكري (  سرورـ  )1(
  .األول من هذا املبحث ـ أنظر املطلب  )2(
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هذه التساؤالت وغريها كلها كانت من أجل تفسري اخللط الذي وقع أو قد يقع فيـه  
ألن عدم الدقة يف ترتيب اجلزاء املناسب تكون لـه  . )1(الشراح أحيانا، بل وحىت املشرعني

  .، قد يؤول على أنه سقوط وهذا هو اخللطر غري حقيقية، فعدم التأمني مثالآثا
ـ بعد تنظيم املشـرع لعق  –ب التقرير بأن السقوط يف جمال التأمني اخلالصة جي د ــ

زامه بعـد وقـوع   تجزاء إخالله بالهو ما يترتب من عقد التأمني على املؤمن له  –التأمني 
ألن إطالق لفظ السقوط يف غري موضعه الدقيق يكون . الكارثة، أو على األقل وقت وقوعها

اخلطر ليس إلتزاما عقديا، ويترتب على ذلك أن عدم مراعاته له خماطر مجة إذ اإللتزام بإعالن 
اليرتب خطأ عقديا، وأنه يقع إذا توفرت شروطه بصرف النظر عن حسن نية املؤمن لـه أو  
سوءها، كما أنه اليستلزم حصول ضرر للمؤمن جراء إخالل املؤمن له بالتزاماتـه، ألنـه   

على جزاء آخر مامل يكن ذلك العدول  الميكن العدول عن جزاء نظمه املشرع بقواعد آمرة
  ). الضعيف يف عقد التأمني( ملصلحة املؤمن له باعتباره الطرف املذعن 

ىل أنه حىت يف فرض لو إتفقت شركة التأمني مع إ )2(شكري سرور ويذهب األستاذ 
املؤمن له على سقوط حقه السابق على احلادث جزاء إخالله بالتزامه بـإعالن اخلطـر، يف   

الذي يكون فيه املؤمن له حسن النية ودون أن يترتب على ذلك اإلخالل تـأثري يف   الفرض
شرط الذي يسمى سقوطا يقع باطال تطبيقا للمـادة  الفكرة املؤمن عن اخلطر، فإن مثل هذا 

من القانون املدين، لذلك ميكن إعتبار السقوط وسيلة أو دفعا يسمح للمؤمن، حىت ) 622/5(
قق منصوص بالعقد، أن يرفض تنفيذ تعهده بالضمان بسبب عدم تفيذ ولو أن اخلطر الذي حت

أو أنه . ع الكارثة ولتزامات اليت يفرضها عليه العقد أوالقانون يف حالة وقاإلاملؤمن له ألحد 
هو وسيلة دفاع تتيح للمؤمن أن جيـازي  : " حسب تعريف حدث يف الرسائل املتخصصة 

رتكب خطأ عقديا بعد حتقق اخلطر املنصوص بالعقد، باحلرمان من الضمان املؤمن له الذي ي
  .)3(" ىل القواعد العامةإالفقه يف رد جزاء السقوط  روسوف نرى الحقا كيف حا

  

                                                        
  . 12مرجع سابق ، ص  :) حممد شكري (  سرور ـ )1(
  .وما بعدها   21مرجع سابق ، ص  :) حممد شكري (  سرور ـ  )2(
  . 365مرجع سابق ، ص  : حسام حممود لطفيحممد  ـ  )3(
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  الثاني مطلبال
  أسباب السقوط في التأمین اإللزامي 

  من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات

ني ما يعود منه على املؤمن ومـا  بعدم التناسب املطلق بمني أيتميز السقوط يف جمال الت
يلحقه من ضرر من جراء إخالل املؤمن له بالتزامه، ولذلك مسي بالعقوبة اخلاصة، ولـذلك  
يربره غالبية الفقه بارتكازه على أساس من األسس الفنية للتأمني وعلى املبادئ اليت ـيمن  

التعاون املنظم بني جمموع  على ذلك النظام ويدرج إخالل املؤمن له بالتزامه يف إخالله بفكرة
املؤمن هلم وعدم اإلخالل بالثقة اليت تشكل مبدأ حسن النية يف عقد التأمني، مما جعل املؤمن 
يشترط السقوط كجزاء رادع وعقوبة محاية للتعاون من أي غش أو إمهال من جانب املؤمن 

من قانون ) 9(ملادة له، ومن جهة مقابلة أدت قسوة هذا اجلزا إىل تدخل املشرع الفرنسي ، ا
، واإليطايل الذي يكفل به املشرع محاية املؤمن له عن طريـق ضـرورة   1930جويلية  13

موافقته اخلاصة وكتابة على شروط الوثيقة اليت تقرر السقوط، وذلك يعترب محاية أقوى ممـا  
وتـدخل كـذلك املشـرع السويسـري     . من قانون التأمني الفرنسي) 9(تستوجبه املادة 

  .إخل... كوسلوفاكي واألملاين، واملصريوالتشي
ويف اجلزائر كان يسود القانون الفرنسي، وعند تشريع القانون املدين نظم عقد التأمني 

ر علـى املـؤمن   حظو. )1(منه) 643( –) 619(يف الباب العاشر، الفصل الثالث، املواد من 
 07 -80: نات رقم إدراج أي شرط تعسفي يقضي بالسقوط، كما صدر قانون يتعلق بالتأمي

على أطراف العقد عدم النص فيه، أو أوجب أن ) 97(حظر يف مادته  1980أوت  09بتاريخ 
غري . اه املتضررين أو ذوي حقوقهمينص فيه على عدم سقوط أي حق ميكن أن حيتج به جت

 املؤرخ يف 07 – 95: من القانون رقم ) 278(أن هذا القانون مل يلبث أن ألغي مبوجب املادة 
) 97(ه املادة تاملتعلق بالتأمينات وإن كان قد إحتفظ بنفس ما كان قد تضمن 1995يناير  26

جيب أن الينص عقد التأمني على سـقوط أي  : " ... بقوهلا ) 173/2(منه وذلك يف املادة 
  " .حق ميكن أن حيتج به على الضحايا أو ذوي حقوقهم 

                                                        
يف  07 – 80: قم من األمر ر) 191(مدين قد ألغيت باملادة  643إىل  626ـ جيب مراعاة أن املواد من  )1(

09/08/1980.  
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ور وارد بشأن التأمينات اإللزاميـة  ظحملقوط اسوحيسن التذكري يف هذا املقام أن هذا ال
: من القانون اجلديـــد ) 172(إىل ) 163(من املسؤولية املدنية على إختالفها، املواد من 

  .املذكور سابقا  07- 95
أي اخلطر ( أجل ما  يف فإذا كان املؤمن له ملزما قانونا بالتزام وحيد هو إعالن احلظر 

فإنـه  ) إخل ... مرار احلياة، وامليالد، أو كاحلريق، والسرقة املؤمن منه طبعا، كالوفاة، واست
ديا بعضها عا: ميكن أن يكون ملزما إتفاقيا ببعض اإللتزامات احملددة يف شروط وثيقة التأمني 

شياء بعرض حال مفصل ومقدر عن اخلسائر من األ، مثل تزويد املؤمن يف التأمني على مألوفا
أمام وكيـل    ىيضا اإللتزام بتقدمي شكوأربراا الضرورية، أو قبل املؤمن له اليت حلقته مع م

بالسماح لطبيب املؤمن بالقيام بكل املعاينات املفيدة يف يف حالة السرقة، واإللتزام  اجلمهورية
  .احلوادث اجلسمانية  حالة التأمينات ضد

كثر أمهيـة،  ومع ذلك فإن اإللتزام باإلعالن عن الكارثة يكون هو اإللتزام القانوين األ
ت ــويف هذا اإلطار نص. )1(ىل ذلك فهو عام ويطبق على كل عقود التأمنيإوباإلضافة 

ة على أن املؤمن له يلتزم ساملتعلق بالتأمينات يف فقرا اخلام 07 -95 مر رقماألمن ) 15(املادة 
مبجرد إطالعـه عليـه ويف أجـل     ينجر عنه الضمان  تبليغ املؤمن عن كل حادث: " بـ 

أيام إال يف احلالة الطارئة أو القوة القاهرة، وعليـه أن يـزوده جبميـع    ) 7(يتعدى سبعة ال
اإليضاحات الصحيحة اليت تتصل ذا احلادث ومبداه، كما يزوده بالوثائق الضرورية الـيت  

علما بأن مهلة السبع أيام هذه التطبق على التأمينات مـن السـرقة   ... " يطلبها منه املؤمن 
من قانون التأمني الفرنسـي  ) 15/4(وهذه املادة ختتلف عن املادة . )2(ك املاشيةوالربد وهال

من حيث مهلة اإلخطار عن احلادث واحملـددة يف  )  L.113.2.4( ، حاليا املادة 1930لسنة 
  .أيام ) 5(هذا األخري مبهلة مخسة 

بعواقب أما عن موضوع اإلخطار عن احلادث فألن املؤمن هو الذي يتحمل يف النهاية 
احلادث، وهذا مايربر الزام املؤمن له بالقيام به يف الوقت املناسب حىت حيافظ املؤمن علـى  

                                                        
)1(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , Droit des  Assuranances, 2emme Dalloz, 1977, P 222. 

. 351مرجع سابق ، ص  : حسام حممود لطفيحممد ـ   
  .املذكورة  15من املادة  5ـ راجع البنود الالحقة من الفقرة  )2(
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ن النص املذكور سواء الوطين أو الفرنسي مل حيدد شـكال  إمصاحله، وعن شكل اإلخطار ف
، ويف هذا الصدد فإنه يف تأمني السيارات غالبا ما يشتكي املؤمنون مـن عـدم   )1(خاصا له
أمسـاء  : من مثل  مليهإانات واضحة وبسيطة، واليت تكون مع ذلك ضرورية بالنسبة تلقي بي

 ء وعناوين الشهود، وبطبيعة احلالليه، وأمساإوعناوين الضحايا، وحتديد املستشفى املنقولني 
، وميثل اإلخطار عن احلادث فائدة ألطراف عقد التأمني، فهو م واملكان احملددين للحادثويال

به املؤمن له معرفة ما قد يدعيه املؤمن من سقوط حقه كمؤمن له يف الضمان من جهة يريد 
ومن جهة أخرى يضبط املـؤمن  . ليتأكد بذلك من إستحقاقه أو عدم إستحقاقه ملبلغ التأمني

بتحديد موقفه من الكارثة املتحققة ويتأكد من حجـم التزاماتـه جتـاه    بناء عليه حساباته 
  دة ـالع قود التأمني من املسؤولية تظهر يف السماح له بإعداد عمالئه، وفائدة اإلخطار يف ع

  .)2(روررة اليت ميكن أن يرفعها عليه املضملواجهة الدعوى املباش
هذا بالنسبة للسبب الرئيسي للسقوط وال أتعرض بعده ألسباب أخرى فرعية إتفاقيـة  

وباسـتدعاء  ) ة السـرق ( عند حتقق خطـر  لتزام بإخطار الشرطة على هذا السقوط مثل اإل
الطبيب عند موت املاشية يف التأمني على املاشية، ويف التأمني من املسؤولية عـن حـوادث   

التزاما بعدم التصـاحل أو   –وهذا أمر غالب  –السيارات، قد يشترط املؤمن على املؤمن له 
اإلعتراف باملسؤولية عن احلادث حتت طائلة سقوط حقه يف الضمان إىل جانب إشـتراطه  

  .)3(ه كذلك تقدمي املستندات والوثائق املتعلقة باحلادث كما يشترط عليه إدارة الدعوىعلي
، توجـد  )سقوط حق املؤمن له يف مبلغ الضمان ( للسقوط إىل جانب هذه األسباب 

العامـة يـنجم    أو القواعد 34 -80: أسباب أخرى سبق التعرض هلا، ونظمها املرسوم رقم 
أو لسياقته مركبته يف حالـة   –يت تسبب فيها املؤمن له عمدا ضرار العنها السقوط وهي األ

  .)4(إخل ... سكر 

                                                        
)1(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT ,  P 223 . 

من الشروط العامة لعقد تأمني ) 18(واتظر املادة  . 352مرجع سابق ، ص :  حممود لطفي محممد حساـ  )2(
  .السيارات

  .من الشروط العامة لعقد تأمني السيارات   18ـ راجع املادة  )3(
  .لسيارات من الشروط العامة لعقد تأمني ا 10واملادة  ، 34 - 80من املرسوم رقم  3ـ املادة  )4(
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ويف األخري جبب الذكر بأن كل سقوط يرد على حق املؤمن له، الحيـتج بـه علـى    
  .املضرور يف حوادث السيارات، كما تقدم الذكر، فما املقصود بذلك ؟

  
  الثالث مطلبال

  اإلحتجاج بالسقوط وما في حكمھ

 ن للمؤمن أن حيتج على املضرور جبزاء السقوط عليه أن يثبت توفر شروطه،لكي ميك
إستعمال هذا احلق يكون أمام القضاء عندما يرفع املؤمن له دعواه بالضمان سواء بصـورة  

  .أصلية أمام القضاء العادي أو بالتبعية أمام احملكمة اجلزائية
وكيفيـة  ) فـرع أول  (  ولذلك سأحبث يف هذا املطلب الشروط القانونية للسقوط

  .ممارسة الدعوى يف فرع ثان
  

  الفرع األول 
  الشروط القانونیة للسقوط

لكي ميكن لصاحب احلق يف التمسك بالسقوط جتاه من يتمسك ضده،  جيب قبل كل 
، حبيث جيب أن ينص عليـه  )1(شئ أن تتوفر شروط السقوط سواء املوضوعية أو الشكلية

يف مكان بارز بشكل ظاهر، وأال يكون تعسفيا، ألن مثـل   صراحة يف وثيقة التأمني ويكتب
هذا اجلزاء قاس على املؤمن له، وجيب أن يكون عاملا به واليفترض إذا مل ينص عليه العقـد  

على ) البند الثالث ( من القانون املدين اجلزائري ) 622(صراحة بوضوح، فقد نصت املادة 
 : أنه 

ربز بشكل ظاهر وكان متعلقا حبالـة مـن   يكون باطال كل شرط مطبوع مل ي"... 
وهذا ما نصت عليه يف فرنسا مـثال  ... " بطالن أو إىل السقوط لاألحوال اليت تؤدي إىل ا

  .ميناتأمن تقنني الت)  AL .122.4.L.2( املادة 

                                                        
   . 370مرجع سابق ، ص :  حممود لطفي محممد حسا ـ  )1(



  النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعویضات: الفصل الثالث 
  

 212

قوط حـق املـؤمن لـه يف    سوتطبيقا لذلك يعترب شرطا باطال، الشرط الذي يقضي ب
) 10(أيام أو عشرة ) 7(بوقوع احلادث خالل مدة معينة، سبعة  التعويض إذا مل خيطر املؤمن

أيام مثال، حىت ولو مل يكن عاملا بوقوعه، وكذلك الشرط الذي يسقط حق املـؤمن لـه يف   
ارات ــــيف التأمني من املسؤولية املدنية عن حوادث السي –الضمان إذا وقع احلادث 

ـ  قود اممن سائق مل جيدد رخصة قيادته أو ترك  – ذلك ـلسيارة آلخر دون رضا منـه، ك
ـ ثبات علم املؤمن بوقوع اخلطر، رغم عدم قيامإاليقوم السقوط إذا جنح املؤمن له يف  ه ــ

هو بإعالمه به يف املدة املتفق عليها، أو أفلح يف إثبات أن املؤمن مل يلحقه أي ضرر عن ختلفه 
  .)1(بإعالمه

بعدم اإلعتراف باملسؤولية عن ) م املؤمن له إلتزا( فلو أخذنا مثال جزاء خمالفة اإللتزام 
، أشري إىل أنـه يف فرنسـا، وقبـل    )لسلطات اإلعتراف للمضرور طبعا أو أمام ا( احلادث 

راف منيها اإلعتأر على مستظ، أن شركات التأمني كانت حت1930قانون ب، التدخل التشريعي
ولية اليت ترفع عليهم من ليهم هلا عن إدارة دعوى املسؤمبسؤوليتهم كشرط مكمل لشرط خت

ر، مـن دون  جهم عن ذلك احلظوخلرقبل املضرورين، وكانت ترصد السقوط كعقوبة هلم 
قـر بالوقـائع املاديـة    أمتييز بني ما إذا كان املؤمن له قد إعترف مبسؤوليته ذاا أم أنه قد 

لـذي ميثلـه   ر العام يف مقابلة اجلزاء القاسي ا، ومل يكن للقضاء أن يقبل ذلك احلظللحادث
ر من عرقلة لسـري العدالـة   احلظر وما يؤدي إليه ذلك حظالسقوط عند جتاوز املؤمن له لل

رور الذي قد اليكون له من دليل عن حقه يف تعويض الضرر الـذي  ضواإلجحاف حبق امل
حاق به من احلادث سوى إعتراف املؤمن له مبسؤوليته عن احلادث، أو على األقل باعترافه 

ادية واملالبسات احمليطة به اليت ميكن أن يستخلص منها مبدأ مسؤولية املؤمن لـه  بالوقائع امل
  .عنه

ر املذكور ومل ير يف السـقوط  اء آنذاك عموما إىل رفض أعمال احلظلذلك إجته القض
  . جزاءا للخروج عليه غري خمالفة للنظام العام واآلداب

                                                        
الوسيط يف شرح القانون املدين، عقود الغرر، عقود املقامرة والرهان واملرتب مدى احلياة وعقد :  السنهوريـ  )1(

  .وما بعدها  1338التأمني، اجلزء السابع، دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان ، ص 
  وما بعده . 370مرجع سابق ، ص :  حممود لطفي نحممد حسا: وانظر 
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رع الفرنسـي بـذلك املوقـف    املتعلق بالتأمينات، أعترب املش 1930وملا وضع قانون 
قضائي املشكك يف مشروعية الشرط، محاية للعدالة واملضرور من جهة ومحايـة باملقابـل   لا

لشركات التأمني من خطر اإلعترافات باملسؤولية وخاصة تلك اليت تصدر عن خطأ أو عـن  
بني  من القانون املذكور حبل وسط فرق فيه) 52(ؤمن هلم، وأتى يف املادة ملغش من جانب ا

أقوال املؤمن له املتضمنة فقط ذكر الوقائع املادية للحادث وبني إعترافه مبسـؤوليته ذاـا،   
حبيث حظر منع املؤمن له من اإلدالء بتلك األقوال ، وخص اإلعتراف باملسؤولية بإمكـان  

 )1(إشتراطه على املؤمن له عدم اإلحتجاج عليه بـذلك اإلعتـراف   –ء ذلك اجز –املؤمن 
يف تلك املادة عدم جواز اإلحتجاج على املؤمن بكل اعتراف باملسؤولية أو بكـل  حني قرر 

مصاحله معقودة خارجه، وهذه املادة اليت وضعها املشرع الفرنسي حتظر بصورة غري مباشرة 
  .)2(اجلزاء األكثر صرامة اليت سوف يكون عليها السقوط

من األمـر  ) 58(يف املادة وعلى غرار املشرع الفرنسي كما تقدم نص املشرع الوطين  
الحيتج عى املؤمن بأي إعتراف باملسؤولية والبأية : " املتعلق بالتأمينات على أنه  07 -95رقم 

وهذا ما أكدته كذلك " حبقيقة أمر إقرارا باملسؤولية  مصاحلة خارجة عنه، وال يعد اإلعتراف
  .من الشروط العامة لعقد تأمني السيارات 19املادة 

ثره يف العالقة ما بني املؤمن واملؤمن له أدد من خالل حذن من هذا النص يتفاملقصود إ
كما  ضرور من اجلهة األخرى حبيث أنه يتوضح يف الفرع الثاينمن جهة وفيما بني املؤمن وامل

  .يأيت
  

  الفرع الثاني
  في عالقة المؤمن والمؤمن لھ

ة أو جلهات التحقيـق  فإن املقصود باثر عدم اإلحتجاج أن إعتراف املؤمن له للضحي
مبسؤوليته، الينفذ يف مواجهة املؤمن، حبيث أن هذا األخري اليلتزم بتغطية مسؤولية املؤمن له  

                                                        
   . L.124.2: ـ حاليا املادة  )1(

)2(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT , P 228. 
.وما بعدها . 1340مرجع سابق ، ص  : السنهوريـ وانظر كذلك،    

.وما بعدها  207مرجع سابق ، ص : ) حسن ( الربيعي ـ   



  النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعویضات: الفصل الثالث 
  

 214

حبيث يذهب بعض الفقه إىل أنه . مامل تكن تلك املسؤولية قد ثبتت بأدلة غري أدلة اإلعتراف
املؤمن بالرغم مـن  يكون ) املسؤولية عن حوادث السيارات ( يف جمال املسؤولية املفترضة 

اإلعتراف ملتزما بالتعويض يف مواجهة املؤمن له، إال أنه وحيث أن وجود شرط يف وثيقـة  
التأمني والذي جيعل اإلعتراف غري نافذ يف مواجهته، ميكن للمؤمن أن يتخلص من دفع مبلغ 

الغري، أو التأمني إذا إستطاع أن ينفي تلك املسؤولية املفترضة بإثبات خطأ املضرور، أو فعل 
إذا  -رغم إعترافه باملسـؤولية    -القوة القاهرة، وميكن للمؤمن له أن يتلقى مبلغ التعويض 

  .إستطاع أن يثبت مسؤوليته
شرع الفرنسي وكـذلك الـوطين   ر املحظأما إقرارات املؤمن له بالوقائع املادية، فقد 

البعض من الفقه يرى لصحة وأشري إىل أن  )1(إشتراط عدم القابلية لإلحتجاج على املؤمن ا
القواعد العامة بإعتبار أن اإلقرار كحجة قاصرة  تطبق عليه م اإلحتجاج باإلعترافشرط عد

أن يلزم  -منطقيا -ال تتعدى املقر ومن يعد ممثالهلم، وقرر هذا الفقه أن املؤمن له، ال ميكنه 
أن يدلل على مسؤولية املؤمن، ومن مث إذا أراد ) املضرور(بإقراره املؤمن جتاهه أو جتاه الغري 

غري أن األستاذ الدكتور . وجب عليه تقدمي أدلة أخرى غري دليل إعترافه اخلاص أو الشخصي
حممد شكري سرور يرى أن هذا الرأي رغم صوابه حبسب القواعد العامة بأنه من املمكـن  

ة إلزام املؤمن جتاهه أن يكون ذلك مبالغ فيه إذا قيل بأن املؤمن له يقصد من إعترافه باملسؤولي
إلتـزام   إنه يف الواقع يقصد بإقراره إلزام نفسه يف مواجهة الضرور، ومـا . أو جتاه الضحية

وتبدو خطورة اإلعتراف يف الفـرض  . )2(املؤمن بدفع التعويض هلذا األخري إال نتيجة تبعية
اءا علـى إعترافـه   الذي ترفع فيه الدعوى العمومية على املؤمن له فتدينه احملكمة اجلزائية بن

وحده لعدم وجود أدلة أخرى غريه، مث يرفع املضرور دعواه املباشرة بعد ذلك على شـركة  
التأمني طلبا للتعويض فإن احملكمة املدنية تلتزم باحلكم اجلزائي وتقضي بالتبعيـة مبسـؤولية   

ؤمن لـه  فإذا صح شرط املؤمن عدم إحتجاج امل) املؤمن(املؤمن له ومن مث مبسؤولية الشركة 
، بإعتبار أن الدعوى ليس مان املؤمنعمال ضإعليها بإعترافه مل يكن باستطاعة هذا األخري 
ويقترح األستاذ شـكري  ) إعتراف املؤمن له( فيها من دليل على املسؤولية غري اإلعتراف 

                                                        
  .وما بعدها   158مرجع سابق ، ص :  )شكري  حممد(  سرورـ  )1(
  .وما بعدها   160مرجع سابق ، ص :  )حممد شكري (  سرورـ  )2(
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أي ( ري هذا الشرط بضيق كبري، وال جيب األخذ بـه إال إذا ورد  فسسرور لذلك وجوب ت
  .يف صدد الدعوى املدنية )اإلعتراف 

  
  لثالفرع الثا

  في عالقة المؤمن بالمضرور 

  : اآلتية  فيقتضي توضيحها حتديد الفروض
قبـل  ) املؤمن له ( الوضع الطبيعي أن تتحدد مسؤولية املتسبب يف الكارثة  ـ 1

وهذا التحديد يصار إليه إما مبقاضاته جنائيا مـن قبـل   . رفع الدعوى املباشرة على املؤمن
  .ية أو برفع دعوى املسؤولية املدنية عليهالضح

يف كثري من احلاالت تقوم دعوى املسؤولية على جرمية جنائية ومـن مث ختضـع    أ ـ    
فإن وقعت جرمية جنائيـة وسـببت   . إلختصاص القاضي اجلنائي وإختصاص القاضي املدين

ق يف اخليار بني لمضرور احللمدنية وجنائية، والقانون منح : أضرارا للغري، نشأ عنها دعويان
أن يرفع دعواه املدنية أمام احملكمة اجلنائية ليستفيد من جهد النيابة العامة  وما تتوفر عليه من 

سـري   نلقاضي اجلنائي من سلطة واسعة يف اإلقتناع وذلك يؤدي إىل حسلأدلة إثبات، وما 
مواجهة مجيع  العدالة من خالل احلفاظ على وحدة األحكام وسرعة الفصل يف املنازعات يف

األضرار  اليت يسببها السلوك اخلطر للغري، باإلضافة إىل تبسـيط  اإلجـراءات وإختصـار    
  .)1(الوقت

ويستفيد املضرور بال شك من هذا احلكم اجلنائي الصادر بإدانة السـائق مرتكـب   
ن تعني عليه القضاء بالتعويض وإلزام املؤمياحلادث، حيث يلتزم القاضي املدين بذلك احلكم و

به، ويف هذه احلالة فقط تبدو أمهية مبدأ حجية احلكم اجلنائي أمام احملاكم املدنيـة بصـدد   
وذا اخلصوص يطـرح  . حوادث السيارات، حيث تقابل باملخاطر يف حالة احلكم بالرباءة

القاضي بعدم نفاذ اإلعتراف مبسـؤولية  ) وثيقة التأمني ( التساؤل حول قيمة شرط الوثيقة 
 مواجهة املؤمن، إذا مل يكن بإمكان احلكم اجلنائي أن يقضي باإلدانة  لو ال ذلك املؤمن له يف

املسؤولية عن حوادث السيارات والتأمني اإلجباري منها، املكتبة القانونية، دار : ) حسني حممد ( منصور ـ  )1(                                                        
  .وما بعدها  83، ص 2003اجلامعة اجلديدة للنشر، 
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من األمــر ) 58(اإلعتراف؟ بالتايل هل تتأثر تلك احلجية املعروفة للحكم اجلنائي؟ املادة 
واجلواب على هذا اإلشكال يكون بإلزام املؤمن بدفع التعويض احملكوم به للمضرور  95-07

ة اجلزائية املترتبة على إعتراف املؤمن له مبسؤوليته عن الكارثة ويف هذا إحترام مبقتضى اإلدان
ملبدأ حجية احلكم اجلنائي أمام القاضي املدين من جهة، مث السماح للمؤمن بالرجوع علـى  
املؤمن له مبا دفعه للمضرور حتقيقا لشرط وثيقة التأمني  القاضي بعدم جواز اإلحتجاج على 

ىل إاملؤمن له مبسؤوليته عن احلادث لكن أال يعترب أن مثل هذا األمر قد حتول  املؤمن بإعتراف
) 58(ور مبوجب املادة ظسقوط؟ ولكن شرط السقوط املؤسس على اإلعتراف باملسؤولية حم

  .املذكورة
باشرها أمام القاضي املدين وإعترف املؤمن له وإذا إختار املضرور الدعوى املدنية  ب ـ  

هل ميكن  غري إعترافه، فالسؤال الذي يطرح يكن من دليل على تلك املسؤوليةمبسؤوليته ومل 
هلذه الضحية أن حتتج يف دعوا ها املباشرة باحلكم املدين هذا املبين كلية على جمرد إعتـراف  

ر اإلعتراف باملسؤولية؟ أي ما قيمة ظاملؤمن له مبسؤوليته رغم وجود شرط وثيقة التأمني حي
  .هذا اإلعتراف؟

واقع ال حجية للحكم املدين هذا يف الدعوى املباشرة اليت ميارسها املضـرور جتـاه   ال
املؤمن، إذ يتعني على املضرور أن يثبت من جديد مسؤولية مرتكب احلادث ألن مسـؤولية  
ـ   ااملؤمن ال تقوم إال مرتكزة على مسؤولية املؤمن له، وإن إعتراف هذا األخري ال يعترب حتقق

مبعىن هل جيوز للمضرور أن يتمسك باإلعتراف جتـاه  . ا لشرط الوثيقةللخطر املضمون نظر
  .املؤمن؟

لى املضرور اجلواب منقسم بني الفقهاء بني من قائل بعدم جواز سريان شرط الوثيقة ع
، أي واقعة نشأت بعـد نشـوء حـق    )الضرر( كون اإلعتراف واقعة على حتقيق احلادث 

املضرور، والقاعدة هي عدم جواز اإلحتجاج  على املضرور بالدفوع الالحقة على وقـوع  
فيمكن للمضرور أن يتمسك بإعتراف املؤمن له ويتعني على املؤمن أن يـدفع لـه   . الكارثة

الرجوع على املؤمن له، نزوال عند شرط الوثيقة، ويتحمل هـو   له إال التعويض، وال يبقى
ـ وأخريا ميكن القول بأن الشك باق حول مدلول ونطـاق  . تبعة إعساره ر اإلعتـراف  حظ

  لـأم يشم باملسؤولية وما إذا كان مقصورا على املؤمن له وحده عدم إمكانه اإلحتجاج به 
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  :شكري سرور ذلك حرفيا مبا يلي ويلخص األستاذ حممد. )1( كذلك املضرور؟ 
إن املضرور، يف هذا الفرض، ال ميكنه أن يتمسك يف مواجهـة املـؤمن بـإعتراف    "

لكن ملا كان هذا اإلعتراف يلزم املستأمن نفسه، فإنه ال يبقى للمضرور . املستأمن مبسؤوليته
ـ . لرجوع على هذا األخري وحده، فيتحمل هو بالتايل مغبة إعسارهاإال  وة هـذه  ولعل قس

من قـانون  ) 52(خر على خطورة اجلزاء الذي صححته املادة آالنتيجة باملضرور تلقى ضوءا 
مبسؤوليته، وإن بدا يف ظـاهره   ، وهو عدم اإلحتجاج على املؤمن بإعتراف املستأمن1930

  ".يقارن يف قسوته بسقوط احلق يف الضمانال
شكري سرور أنه مصـيب    وما ميكنين أن أالحظه على هذه اخلالصة  لألستاذ حممد

يما يذهب إليه، وأقول إن مرد خشيته اليت بىن عليها إعتباره ذلك اإلحتجاج قاسيا علـى  ف
الضحية كالسقوط ميكن تأييده يف غياب نظام صندوق خاص بتعويض الضحايا، ولكن مـا  

  .فإن تلك اخلشية تتبدد وتزول من ذلك النظام اإلحتياطي للتعويضدام عندنا يف اجلزائر 
أما يف الفرض الذي تبدأ فيه الضحية برفع دعواها مباشرة على املؤمـــن  ـ 2

رغم أن هذه الدعوى حمل جواز أو حرمان ألنه يف الغالب ال بد ) مؤمن مرتكب احلادث( 
أوال فإن اإلعتراف الذي تتمسك به الضحية يف الدعوى املباشرة له من حتقق مسؤولية املؤمن 

له خالل أعمال التحقيق أو خالل احملاكمة اجلارية جتاه املؤمن  إمنا يكون قد حصل من املؤمن
وبالتايل فإن املؤمن ميكنه أن يدفع . لحتهصويكون املضرور قد أدخل املؤمن له يف الدعوى مل

 -إذا كان هذا اإلعتراف هو الدليل الوحيد على مسؤولية املؤمن له  -إعتراف املؤمن لـه 
ر الذي ال يبقى له غري مطالبة املؤمن له إلعترافه وإن كـان  بشرط الوثيقة يف مواجهة املضرو

وهو حيلف  -املضرور قد قاضى املؤمن له كشاهد يف الدعوى املباشرة، فإن أقوال هذااألخري
ختضع لتقدير القاضي الذي قد يستند إليها للحكم على املؤمن بالتعويض ومـن مث   -اليمن

قة، وألن الشهادة ال تعترب إعترافا، كمـا أن  ميكن للمضرور أن يتمسك ا رغم شرط الوثي
أن جيمـع   ضرورجيوز للم وأخريا. على عالقة قول احلقله اليمني قد يكون  وازعا للمؤمن 

بني املؤمن واملؤمن له يف حماكمة واحدة برفعه دعويني واحدة على املؤمن وأخـرى علـى   
 .األحوال على املؤمن له حبسبأو املؤمن له، وحيكم من مث على املؤمن، 

                                                        
  . 166مرجع سابق ، ص :  )حممد شكري (  سرور: ظر تفصيال أكثر يف ـ أن )1(
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  الرابع المطلب
  السقوط مقارنا ببعض األنظمة القانونیة

ينا وذلك من أجل إقامة التوازن ما ألقد تدخل املشرع يف عقد التأمني كما سبق أن ر
بني مصاحل املؤمن واملؤمن له، وذلك يتمثل يف حظر بعض اإلشتراطات التعسفية اليت كانت 

مدين جزائري، ونظم ) 622( وثائق التأمني املادة شركات التامني تفرضها على املؤمن هلم يف
، )21(،)16(، )15(،) 8: (البطالن  والفسخ ووقف العقد  املـواد  : بدهلا جزاءات خاصة

ويف التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنيـة عـن حـوادث     07-95: وغريها من األمر رقم 
ن وإستمرار حق املضـرور بل تعداه إىل ضما. السيارات، مل يكتف املشرع بذلك فحسب

كل حادث سري سبب "  ،15-74من األمر رقم )  8(عندما نصت املادة ) الشخص الثالث( 
كما أكـدت  ... " أضرار جسمانية، يترتب عليها التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها 

الينتفع باملبلغ الواجب على املـؤمن أو  : ذلك بالقول  07 -95: من األمر رقم ) 59(املادة 
جبزء منه إال الغري املتضرر أو ذوو حقوقه، ما دام هذا الغري مل يستوف حقه يف حدود املبلـغ  

فإذا كان " املذكور من النتائج املالية املترتبة عن الفعل الضار الذي سبب مسؤولية املؤمن له 
عوى سوف أعـرض هلـا يف   بإمكان املضرور بناءا على هذه النصوص مباشرة عن طريق د

، مبا هلذا املضرور أو ذوي حقوقه من حق مباشر مكتسب مـن عقـد   املوايل ابعالر الفصل
ميكن تصور ما قد يلحق باملضـرور أو ذوي   -بالرغم من ذلك  -فإنه  )1(التأمني اإللزامي

هم، هاليت قد يتمسك ا املـؤمن جتـا   -وهي كثرية يف عقد التأمني  -حقوقه من الدفوع 
 على التأمني عندما جيـد  الذي قد يبدر من املؤمن له اربل السيما كذلك لو تصورنا اإلمها

  .نفسه يف منأى من التحمل يف النهاية بالتعويض
فما . إن الفسخ واإلبطال والوقف دفوع هلا تأثري على حق املضرور وكذلك السقوط

هي هذه الدفوع يف جمال التأمني وما طبيعة السقوط من بينها أو بالنسبة إليها  مـن جهـة   
  .لنسبة لبعض أنظمة القواعد العامة ؟وبا

                                                        
  . 207مرجع سابق ، ص :  )كاظم حسن ( الربيعي ـ  )1(
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أتناول هذا املوضوع يف . طبيعة السقوط يف ضوء الدفوع املتعلقة بعقد التأمني ـ 1
  :النقاط األتية

إذا كان السقوط يتمثل يف فقد املؤمن له احلق يف   : الس قوط وع دم الت أمین    أ ـ 
أن الكارثـة   ا رغـم الضمان جزاءا خالله بإلتزام ال حق على الكارثة أو مصاحب هلا وهذ

قد إتفقا على ضمان املؤمن هلا املؤمن لـه عنـد   ) املؤمن واملؤمن له( رفانطاملتحققة كان ال
إال أن املؤمن من حقه أن حيدد الضمان الذي يلتزم به يف اإلطار الذي يناسبه بالنظر . حتققها

تبعد املـؤمن مـن   فقد يس. لألسس الفنية اليت تالئمه) الكارثة(إىل إستجابة اخلطر املضمون 
اشر عـن طريـق   بحة، أوبشكل غري مارصضمانه خطرا اليستجيب ألسسه الفنية مباشرة و

حتديده ألوصاف للخطر الذي يقبل ضمانه، وبالتايل يستبعد اخلطر الذي ال يتوفر على تلك 
ومن هنا . ويكون ذلك دائما باإلعتماد على اإلرادة احلقيقية للمؤمن واملؤمن له. األوصاف

( خـر ه املؤمن للضمان،مل يكـن الطـرف اآل  حصلت الكارثة خارج اإلطار الذي حددإذا 
ن هناك عدم تـأمني، أو إن الكارثـة   إويف هذه احلالة يقال . مستحقا ألي ضمان) العميل 
هذه النتيجة املتمثلة يف عدم إستحقاق املؤمن له الضمان لعدم التأمني هي . مستبعدة ةاملتحقق

 .مع نتيجة السقوط نفسها النتيجة املتفقة

. يبقى هناك إختالف ما بني نظرية السقوط ونظام عدم التأمني وهو إختالف جوهري
بينما عدم التأمني ال يعين أكثر من أن الكارثة اليت . إذ السقوط جزاء خطأ املؤمن له العقدي

ـ مع ذلك إىل أنه كثريا ما ي -وأشري. وقعت ليست هي اليت قصد املؤمن تغطيتها بضمانه ار ث
حني أن بعض احملاكم تستخدم تعبريي  )1(اإلشكال بسبب اخللط بني السقوط وعدم التأمني

السقوط وعدم التأمني يف تأسيسها لعدم أحقية املؤمن له يف مبلغ الضمان، يف حالة مـا إذا  
  .)2(وقع احلادث والسائق يقود سيارته يف حالة سكر

املضرور، يف حني أن عدم التأمني أو هذا واجلدير بالذكر أن السقوط ال حيتج به على 
ويقع على املؤمن عبء إثبات حالة السـقوط، والعكـس   . إستبعاد الضمان حيتج به عليه

                                                        
  .وما بعدها   247مرجع سابق ، ص :  )حممد شكري (  سرورـ  )1(
، )مد شكري حم(  سرورمن املرجع السابق لألستاذ  5مشار إليه يف هامش  20/03/1935ـ إستئناف باريس يف  )2(

  .، وانظر املنت 247ص 
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يتحمل املؤمن له إثبات أن احلادث احلاصل ميثل اخلطر الذي قبلت الشركة التحمـل بـه،   
 مبثابة الشرط حيث يعتربون عدم التأمني. وذلك إستنادا عند بعض الفقه على القواعد العامة

عبء إثبات حتققه على النحو الـذي   بإلتزام هذا وصفه هو الذي يقع عليهالواقف والدائن 
أي (شرط فاسخ واملدين حتته  -بالعكس -قصده املتعاقدان، يف حني يفسر السقوط على أنه 

  .عليه إثبات حتقق الشرط ليتخلص من الضمان) هذا الشرط الفاسخ وهو املؤمن 
شـرط  بوهو أشبه ما يكون ) إستبعاد اخلطر( ء خيتلف عن عدم التأمني فالسقوط جزا

ولكنه يف  جمال التأمني اإللزامي مـن   )1(إلعفاء من املسؤولية اليت حتققت بعد وقوع اخلطر
رض منه ضمان الوفاء إىل املضرور عن طريق إلزام املـؤمن  غاملسؤولية ذو هدف إجتماعي ال
ؤمن له مبا أوفاه لذلك املضرور من تعويض، وميكن دائمـا  قانونيا بذلك مث الرجوع على امل

رباءة ذمتـه  لللمؤمن أن يتنازل على التمسك بالسقوط، أما عدم التأمني فال يسوغ له ذلك 
من اإللتزام بالضمان، وجيوز للمؤمن يف السقوط إاء وثيقة التأمني مستقبال، وليس له هذه 

  .اإلمكانية يف مبدأ عدم التأمني
مللزمة للجـانبني، وإن  املا كان عقد التأمني من العقود   : الفس خ قوط والس   ب ـ  

السقوط يستند إىل خطأ من جانب املؤمن له، صرح بعض الفقه بأن السقوط ليس إال فسخا 
ال يطبق عمال كجزاء إال على املؤمن له وحده، واملعلوم أن الفسخ، جزاء ميكن إعماله على 

ولكن يربر ذلـك   -زما هلما، ميت أخل أحدمها بتنفيذ إلتزامهأي من الطرفني ما دام العقد مل
مل ينفـذ  (الفقه قوله بأن املؤمن ال يكون يف التأمني ملزما إال بدفع العوض، فإن مل يدفعـه  

ألن مـا سـوف   ) الفسخ ( فال تكون هناك مصلحة للمؤمن له يف إعمال اجلزاء ) إلتزامه
الرجعي للفسخ سوف تكون أقل بكـثري مـن    عماال لألثرإيستعيده من أقساط من املؤمن، 

وفسر كذلك تطبيق السقوط بعيدا عن السلطة التقديرية للقاضي، رغـم أن  . عوض التأمني
القاضي له سلطة تقديرية بصدد الفسخ حسب القواعد العامة، وأن املؤمن واملـؤمن لـه،   

وينتهي هذا  -طة ا تلك السلمقدمبإتفاقهما يف الوثيقة على شرط السقوط، كأما إستبعدا 
الفقه إىل تقرير نتيجة مفادها أن السقوط ما هو إال نوع من الشـرط الفاسـخ الصـريح    

                                                        
  . 222مرجع سابق ، ص :   )كاظم حسن ( الربيعي ـ  )1(
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ىل إحنالل إلكن السقوط رغم أنه جزاء كالفسخ على عدم التنفيذ فهو ال يؤدي  )1(احلقيقي
لنسبة الرابطة التعقادية، وال إىل إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل التعاقد كما هو الشأن با

رغم أنه يفقد املؤمن لـه   -للفسخ حىت بالنسبة للتأمني رغم أنه عقد مستمر، ألن السقوط 
ويف التأمني من املسؤولية اإللزامي عـن  . فالعقد يبقى بأثاره املاضية واملستقبلة -من العوض

حوادث السيارات يعترب العقد غري قابل للفسخ أو األبطال،و باألحرى لـيس للقاضـي أي   
 ذلك ألن تعليق مصري العقد على مشيئة املتعاقدين أو أي منهما يتعارض مع قصـد  سلطة يف

  .)2(املشرع والغاية األساسية اليت وجد من أجلها هذا العقد
السقوط جزاء إتفاقي ال يرتبط بوقـوع    : الس قوط والش رط الجزائ ي    ج  ـ 

يف حـني أن الشـرط   ضرر، إذ يكفي جمرد إخالل املؤمن له باإللتزام لكي يترتب السقوط، 
اجلزائي هو جزاء إتفاقي ال حمل إلعماله إال عند ثبوت الضرر، كما أنه من جهة أخرى هو 

ليه الدائن إذا إليس دفعا بعدم التنفيذ، رغم أنه يتفق معه يف أن كال منهما جزاء إتفاقي يلجأ 
اإللتزام ائيا، ال  أخل املدين بإلتزامه التعاقدي، إال أنه ينفرد بأن تطبيقه يترتب عليه سقوط

 )3(جمرد تعطيله حلني وفاء الطرف األخر بإلتزامه املقابل كما هو الشأن يف الدفع بعدم التنفيذ
ذا الصدد إىل أن السقوط يقترب مـن   )4(ويشري األستاذ كاظم حسن الربيعي يف رسالته

فهو . عقود التأمنيالشرط اجلزائي يف العقود اإلدارية رغم إختالف الطبيعة بني تلك العقود و
عوى يف حني أن الشرط اجلزائي يف العقـود  دال يعمل إال يف شكل دفع أو ) أي السقوط(

  .اإلدارية، تفرضه اإلدارة وليس للمتضرر إال أن يسلك سبيل الطعن يف القرار اإلداري
تفاق املتعاقدين على إلتزام أصلي أو إكما أن الشرط اجلزائي إلتزام تبعي حيصل مبناسبة 

قضاء الشرط اجلزائي تبعـا  إنآخر، ويترتب عليه أن بطالن اإللتزام األصلي أو فسخه يرتب 
حبيث يفرض علـى   )5(أما السقوط فينشأ مستقال عن العقد األصلي يف التأمني اإللزامي. له

                                                        
وما بعدها ، وانظر جدول مقارن .  268مرجع سابق ، ص :   )كاظم حسن ( الربيعي : ـ لتحليل أكثر أنظر  )1(

  .367مرجع سابق ، ص :  حممد حسام حممود لطفييف 
  .وما سيأيت ، ص     .  219رجع سابق ، ص م:   )كاظم حسن ( الربيعي ـ  )2(
  .وما بعدها .  365مرجع سابق ، ص :  حممد حسام حممود لطفيـ  )3(
  .من نفس الصفحة  30، وهامش  220مرجع سابق ، ص :  )كاظم حسن ( الربيعي ـ  )4(
  .  220، ص  نفسهرجع امل:   )كاظم حسن ( الربيعي ـ  )5(
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املؤمن له ليس فقط عند إخالله باإللتزامات اخلاصة بعد حتقق اخلطر، بل حىت عند إخاللـه  
العقدية قبل حتقق اخلطر كذلك، كما لو أن السقوط أصبح بـديال للجـزاءات   باإللتزامات 

التقليدية املعروفة يف نظرية العقد يفرض على املؤمن له ليس فقط عند إخالله مببدأ أحسـن  
النية أثناء تكوين العقد بل كذلك عند إخالله باإللتزامات األخرى أثناء سريان العقد وبعـد  

  .فسخ والشرط اجلزائي والبطالنحتقق اخلطر، عوضا عن ال
يتفق السقوط مع البطالن يف النتيجة من حيث أنه يف   :ال بطالن والس قوط   د  ـ  

  :كليهما حيرم املؤمن له من العوض فإما يفترقان من حبث األسس اليت يرتكزان عليها
يترتب البطالن جزاء ختلف ركن يف العقد ويترتب السقوط زيادة على ذلك  ـ 1

 .الل بالشروط اخلاصة يف وثيقة التأمنيجزاء عن اإلخ
حيتج بالبطالن على املضرور يف حوادث السيارات، كونـه يعـدم العقـد،     ـ 2

ويسترد املؤمن ما دفعه من تعويض، ويسترد املؤمن له ما دفعه مـن أقسـاط، بينمـا ، يف    
السقوط، فاملؤمن له وحده هو الذي يفقد حقه يف العوض والحيتج به علـى املضـرور يف   

  .دث السيارات، مع بقاء العقد على حاله بكامل آثاره قبل حتقق اخلطر وحىت بعدهحوا
كما سبق أن عرفنا إشتباه السقوط بكل مـن عـدم     :والوق ف الس قوط   ھـ  ـ 

أو إفتراقه عن كل من ذلك، فالوقف يتميز بأنـه  ي فسخ والشرط اجلزائمني والبطالن والأالت
مة أو يف التـأمني،  اعلاجلزاءات املعروفة يف القواعد اجزاء اليتشابه متاما مع أي من كل تلك 

إال أنه يتفق مع السقوط املقرر يف عقد التأمني، يف عدم حتمل املؤمن باخلطر عند حتققه، ويف 
  .الوقت، واألثر : الوقت ذاته خيتلف عنه يف أمرين 

يعمل السقوط بعد حصول الكارثة، وإن كان هذا األخري قد  :من حی ث الوق ت   
بينما يقع الوقف دائما قبـل  . إذا أخل املؤمن له أحيانا بالتزام سابق على وقوع الكارثة يقع

  .وقوع الكارثة
الوقف ليس جزاءا ائيا ، إذ ميكن التحايل عليه بـأن يرفعـه    :األث ر   ثمن حی  

قساط املستحقة ، قبل حتقق الكارثة، أما السـقوط فيترتـب   األاملؤمن له بتسديد القسط أو 
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). ن التمسك بـه  عمامل يتنازل املؤمن ( اء ائي هو حرمان املؤمن له من الضمان عليه جز
  . )1(خالل املؤمن له بدفع القسطإويف األخري يعترب الوقف جزاءا على 

أما وقد عقدت مقارنة بني السقوط وأنظمة القواعد العامة للعقد أو بـاألحرى  ـ  2
رفهـا  عنظرية السقوط وبعض األنظمـة الـيت ت   مني فقد بقي إمتام تلك املقارنة بنيالتأعقد 

  :يعته القانونية احلقيقية كما يليالقواعد العامة، وكل هذا من أجل إدراك كنه السقوط أو طب
السقوط جزاء يواجه إخالل املؤمن لـه    : والمس ؤولیة المدنی ة  السقوط  أ  ـ 

اليعدو ) أي السقوط ( نه ىل اإلعتقاد بأإعليه وثيقة التأمني، مما يؤدي  هبالتزام عقدي فرضت
كونه تطبيقا للقواعد العامة يف املسؤولية العقدية، غري أن التمعن فيه ينم على ما بينه وبـني  

أو من حيـث  ) التطبيق ( املسؤولية املدنية من إختالف، إن من حيث الوظيفة أو األعمال 
  : الشروط واآلثار 

 الضرر الذي يلحق بالـدائن  دف املسؤولية املدنية إىل جرب :من حیث الوظیفة 
  .السقوط إمنا هي الوقاية أو الردع ةجراء إخالل املدين بالتزامه، بينما وظيف

أو األعمال جلزاء السقوط، البد فيه لذلك من وجود شرط  :من حی ث التطبی ق   
يقرره يف الوثيقة وإال كان أي إخالل من املؤمن له يعاجل يف إطار القواعد العامة للمسؤولية 

عقدية عند حتقق الكارثة، حبيث يف هذه احلالة جيب توافر مجيع شروط املسؤولية العقديـة  ال
اليت تكون واجبة األعمال باعتبارها نظاما قانونيا يطبق أصال على كل متعاقد أخل بالتزامـه  
وسبب ذلك للمتعاقد اآلخر ضررا، من غري أن تكون هناك حاجة للمـؤمن واملـؤمن لـه    

أي ( ا النظام صراحة يف وثيقة التأمني، وإن كان جيوز هلما إسـتبعاده  إلشتراط تطبيـق هذ
قانون مل يفرض السقوط وترك للمتعاقدين أمـره كجـزاء   ل، فا)إستبعاد املسؤولية العقدية 

  .يفرضاه بإرادما فيعمل أوال يفرضانه فال يعمل 
قـة  اخلطأ والضـرر وعال ( ثالثة شروط املسؤولية املدنية  :ط ورحی ث الش   من 

أما السقوط فهو جزاء ويطبق على املؤمن له املخطئ يف عدم إعالن املؤمن بالكارثة ) السببية 

                                                        
  .، وما بعدها  340مرجع سابق ، ص :  حممد حسام حممود لطفيـ  )1(
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يف الوقت املناسب بغض النظر عن حتقق ضرر من عدمه من جانب املؤمن مبا يكفل الوظيفة 
  .الردعية للمؤمن له

فالنظامان خمتلفان إختالفا جوهريـا كالمهـا عـن اآلخـر،      :من حیث األث ر  
سؤولية املدنية تواجه ما أصاب الدائن من ضرر وتدور معه وجودا وعدما، وختتلف تبعا فامل

  .حلجمه، أما السقوط فهو جزاء موحد يتمثل يف احلرمان الكلي للمؤمن له من العوض
ه عقد التأمني، ألنـه مل  بز يمما تقدم ظهر أن نظرية السقوط، إمنا هي جزاء أصيل يتم

فالسـقوط مل  . ن األنظمة القانونية املعروفة يف القواعد العامةميكن إدراجه ضمن أي نظام م
يعهذا وخيتلف السقوط عـن  . كونه عقوبة خاصة تتميز عن العقوبة العامة وعن التعويض د

تفيد من اخلطأ وأا تتقـرر يف  سيف أا جتد يف شخص املضرور امل) اجلنائية ( العقوبة العامة 
عن التعويض ألا التتماشى يف حجمها مع حجم الضـرر ميدان القانون اخلاص، وختتلف 

ردع املؤمن له عن إخالله بالتزامـه بعـدم    -، وإمنا تعرب عن كفاءا يف الردع )ره امقد( 
مبا جيعل من دورها أكثـر   -ت املناسب قالتقصري يف التصريح للمؤمن بوقوع الكارثة يف الو

يد املـايل  دن السقوط يتميز حىت عن نظام التهإ ترضية واجلرب، بللبروزا يف الوقاية منه يف ا
باهتمام املشرع فيه مبصاحل الدائنني وما ينجم عنه من تراكم املبلغ الذي يقضي  يالذي يوح

به القاضي على سبيل التهديد املايل، اليستحقه الدائن إال بعد تصفيته تصفية ترتل به إىل ما 
شيئا من هذا أو ذلك مل يوجد يف السقوط،  يساوي الضرر الذي حلق أصال بالدائن، غري أن

فهذا األخري يوقع بغض النظر عن خطأ أو عدم خطأ املؤمن له، وبغض النظر عن حسـن أو  
سوء نيته، وبغض النظر عن إصابة املؤمن بضرر أو عدم إصابته من إخالل املؤمن له احملـتج  

  .جتاهه بالسقوط
توقيعه يف أضيق احلـاالت وشـريطة أن   الشئ الذي أدى بالفقهاء إىل املطالبة بتقييد 

  .)1(يكون إخالل املؤمن له بالتزامه ينطوي على غش وسوء نية
ىل إستنتاج أن التأمني اإللزامي الذي فرضه املشـرع  إتؤدي  واخلالصة يف هذا املبحث

الوطين واملشرعون األجانب يف بلدام إمنا قصد به محاية حقوق املتضـررين يف حـوادث   
                                                        

  .وما بعدها   271مرجع سابق ، ص :  )حممد شكري (  سرورـ  )1(
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ن ترك املؤمنني باشتراطام يف وثائق التأمني لبعض الشروط على املؤمن هلـم  السيارات، وأ
من مثل السقوط، وحتديـد   -حبرية ومبراعاة مصاحلهم اخلاصة، قد تؤدي تلك اإلشتراطات 

إىل إهدار اهلدف من الزامية التـأمني   -إخل ... الضمان، جبانب البطالن والفسخ والوقف 
الذي جعل املشرع حيظر على املؤمنني التمسـك يف مواجهـة   اية املتضررين، الشئ وهو مح

املتضررين بالسقوط خاصة، وببعض الدفوع األخرى، كما سبق توضـيح ذلـك كلـه،    
كاإلقرار بالوقائع املادية املتعلقة بوقوع احلادث املؤمن منه، وحتديـد الضـمان، وختفـيض    

  .التعويض
خـري  األالقانون هلذا  زملؤمن أجامبصلحة ا) عدم اإلحتجاج ( مر األوحىت الخيل هذا 

، وحبذا لو أن املشرع الوطين )1(الرجوع مبا دفعه للمضرور أو ذوي حقوقه على املؤمن له
نص على عدم جواز اإلحتجاج على املضرور من حوادث السيارات من قبل املؤمن بكـل  

، دثة أو أثناءهانت ناشئة قبل احلاالدفوع اليت بإمكانه اإلحتجاج ا على املؤمن له سواء كا
ما هو احلال بالنسبة ملا بعدها، وذلك على غرار ما نص عليه املشرع العراقي حني منع كل ك

يكتسب املتضرر حقا مباشـرا  : " ىل أن إحني ذهب . )2(تلك اإلحتجاجات على املضرور
 ... ".قبل املؤمن وال تسري حبقه الدفوع اليت جيوز للمؤمن أن يتمسك ا قبل املؤمن لـه  

املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث السيارات العراقـي لسـنة    نهذا يف التأمني اإللزامي م
  .)3(دون إلغاء املضمون املذكور 1980، والذي الغي سنة 1964

  
  الثالث المبحث

  وق وحقوقھدإلتزامات الصن

يف حوادث املرور، لن تتوفر بدون وجـود الصـندوق اخلـاص    إن محاية املتضررين 
ىل جانب نظام التأمني اإللزامي ليكمل ما فيه من ثغرات، بالرغم من أن إضات يقف بالتعوي

الشرعي لنظام التأمني، ومن هؤالء الـدكتور   ثالبعض يرى أن صندوق الضمان هو الوار
                                                        

  . 4113 – 412مرجع سابق ، ص :  )عبدالباقي مصطفى ( أبو زيد ـ  )1(
  . 1964، لسنة  205من القانون رقم  8ـ املادة  )2(
  . 1988لزامي، مطبقة عصام، بغداد ، شرح قانون التأمني اإل:  ) مصطفى اجلبار ( احملامي ـ  )3(
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حني يذكر بأن النظامني متناقضـان، إذ   ]... شرح قانون التأمني اإلجباري  [سعد واصف 
قوم على فكرة اخلطأ، بينما نظام صندوق الضمان اليقيم للخطأ أن نظام التأمني اإلجباري ي

ذكر بأن تدخل الصندوق يف فرنسـا، يف حالـة كـون     ه، بالرغم كذلك من أن)1(إعتبارا
ثبات إبإخطار الصندوق يف خالل سنة، بشرط  فهاملسؤول غري معروف، يلزم املضرور أو خل

و زيد عبدالباقي مصطفى بـأن ذلـك   مسؤولية أو خطأ الفاعل اهول، ويرى الدكتور أب
  .)2(تناقض وقع فيه األستاذ سعد واصف

، 15 -74: من األمر رقم  27واملهم يف هذا املقام أن أذكر بأن القانون اجلزائري، املادة 
مادام أن كل مـن   ايضع على عاتق الصندوق اخلاص بالتعويضات التزامات ومقابلها حقوق

، وقبل التزامات، هذا هو موضوع هذا املبحثا ويتحمل بمنح الشخصية املعنوية مينح حقوق
دراسته إرتأيت أن من املفيد التذكري بعدم إعتبار الصندوق مؤمنا أي هو ليس شركة تأمني، 

. برام عقد التأمني على السيارات مع املؤمن هلم أو املكتتـبني يف العقـد  إفهو اليساهم يف 
) الشـركة  ( ن حقوق والتزامات املـؤمن  ع هوالتزمات هولذلك ميكن توقع إختالف حقوق

، أخصص األول إللتزامات إىل مطلبني قسم هذا املبحثأبصفتها طرفا مهما يف العقد، وعليه 
  .الصندوق اخلاص بالتعويضات وأدرس يف الثاين حقوقه

  
  األول المطلب

  إلتزامــــات الصنــــدوق

احملظوظني يف حوادث  غري لغاية من إنشاء هذا النظام هي مساعدة املصابنياحيث أن 
السيارات، وأن هذه الغاية تتجسد يف الواقع يف حتمله بكل أو جبزء من التعويضات املقـررة  
لضحايا احلوادث اجلسمانية أو ذوي حقوقهم، كما تتجسد كذلك يف تدخله يف الـدعوى  

لذلك . القضائية اليت تكون للمصاب أو لذوي حقوقه عند مطالبتهم بالتعويض املستحق هلم
) 24(فإن التزامات الصندوق اخلاص بالتعويضات تكون هي تلك اإللتزامات احملددة يف املواد 

  .37 -80، وكذا املادة األوىل ومابعدها من املرسوم رقم 15 -74وما بعدها من األمر رقم 
                                                        

  .وما بعدها 201من املبحث األول من هذا الفصل ، ص ) الرابع ( ـ أنظر املطلب السابق  )1(
  . 89وما بعدها ، أنظر فيما بعد ص  49مرجع سابق ، ص  : )  عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ  )2(
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  ـ  تعویض المصابین أو ذوي حقوقھم 1
املتضـمن   1980فرباير سنة  16املؤرخ يف  37 -80تنص املادة األوىل من املرسوم رقم 

املتعلقـتني بقواعـد سـري     15 -74من األمر رقم ) 34(، )هـ32(شروط تطبيق املادتني 
يكلف الصندوق : " جهزة الضابطة لتدخله، على ما يأيت األالصندوق اخلاص بالتعويضات و

اخلاص بالتعويض، بدفع التعويضات إىل املصـابني جسـمانيا حبـوادث املـرور، أو ذوي     
املؤرخ يف  15 -74وما يليها من األمر رقم ) 24(وقهم، يف احلاالت املشار إليها يف املادة حق
، ويشرع الصندوق اخلاص بالتعويضات يف دفع التعـويض إىل املصـاب أو   1974يناير  30

شار إليها يف الفقرة السابقة إذا مل يؤد التعويض هلم من قبل ذوي حقوقه، يف إطار األحكام امل
  ".و هيئة مكلفة بدفعه، طبقا لألحكام القانونية والتنظيمية أي شخص أ

م ـــوما بعدها من األمر رق) 24(إنطالقا من هذا النص، وبالرجوع إىل نص املادة 
، نالحظ أن أهم التزام يتحمل به الصندوق اخلاص بالتعويضـات هـو تعـويض    15 -74

روح ـــري السيارات جباملتضررين جسمانيا، أي األشخاص الذين أصيبوا يف حوادث س
ـ  وكذلك الذين أدت اإل. خلإ... أو كسور أو خدوش أو رضوض  م، ـصـابات إىل وفا

الشرعيني حسب التحديد القـانوين الـوارد يف املقطـع    إىل الورثة ويؤول بعدها التعويض 
احملدد جلدول التعويضات املمنوحة لضحايا حوادث املرور اجلسمانية  )1(السادس من امللحق

ي حقوقهم، وإن مدى التعويض أو وعاءه قد حدده املقطع اخلامس من نفس امللحـق  أوذو
ـ يف إطـار توف  إال) تعويض الضحايا( املذكور، ولكن الصندوق اليلتزم ذا اإللتزام  ر ــ

) 24(، )10(، )9(، )1(، وكذلك املواد 37 -80شروط حددا املادة األوىل من املرسوم رقم 
ـ املعدل واملكم 31 -88: من القانون رقم ) 16(واملادة  ،15 -74: من األمر رقم  ل ـــ

  . 15 -74: لألمر رقم 
إن جممل شروط التزام الصندوق اخلاص بالتعويضات طبقا للنصوص املذكورة هـذه  

  :تتلخص يف 

                                                        
 31-  88من القانـــون ( منه ) 3(الذي مبوجب املادة  19/04/1988املؤرخ يف  31 -88ـ ملحق القانون رقم  )1(

  .15 - 74حل ملحقه ذلك حمل ملحق األمر رقم ) املذكور
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ـ جيب أن يكون الضرر مسببا من مركبة برية ذات حمرك أو من مقطوراا أو شبه   أ
، )1(من هذه الدراسة، أو من محوالا وتوابعها، املـواد   تقدمحديد املتمقطوراا حسب ال

  .باخلصوص 15 -74: من األمر رقم ) 24(
ض الضحية أو قام بدفع يـ جيب أال يكون هناك شخص آخر أو هيئة ، التزم بتعو  ب

، أي أال تكـون  15 -74: ، من األمر رقـم  )10(، )9(التعويض فعال لتلك الضحية، املادة 
أخرى ملتزمة ذا التعويض، مـامل  ) ضمان إجتماعي ( تأمني أو جهة ضمان هناك شركة 

شركة التأمــني  ( يكن التزاما مترتبا عن تفاقم العجز، وبشرط عدم وجود مسؤول مدين 
  .)1()مثال 

ادث ــ جيب أن خيطر الصندوق اخلاص بالتعويضات من قبل سلطات حتقيق احل  ج
من املرسوم رقـم  ) 4(ا جمهول أو غري مؤمن له، املادة املتعلق بإصابة جسمانية املتسبب فيه

، خالل مهلة 37 -80من املرسوم رقم ) 10(دين بالتعويض، املادة ، وكذا من قبل امل35 -80
كما جيب على الضحايا املصابني أو ذوي حقوقهم إخطار الصـندوق اخلـاص   . يوما 30

تعويض من مرتكب احلادث غـري  بالتعويضات بالدعاوى اليت يرفعوا أمام احملكمة لطلب 
موصي عليه مع اإلشعار باإلستالم مـع ذكـر البيانـات    املؤمن عليه، وذلك ضمن ظرف 

كل هذا مامل ترفع القضـية أمـام   . 37 -80من املرسوم رقم ) 12(املنصوص عليها يف املادة 
  .ا األخريةيف فقر 37 -80من املرسوم املذكور ) 9(املصاحل اإلدارية املعنية، طبقا للمادة 

ـ جيب أن يكون املسؤول عن األضرار جمهوال وبقي كذلك أو سـقط حقـه يف     د
غري كاف أو كان غري مؤمن له أو ظهر بأنـه غـري    هالضمان وقت احلادث، أو كان ضمان

  .15 -74من األمر رقم ) 24(مقتدر كليا أو جزئيا، املادة 
) 29(راضي اجلزائرية، املادة ـ جيب أن تكون حادثة املرور اجلسمانية وقعت يف األ  ھـ

  .15 -74 :من األمر رقم 
من األمر رقـم  ) 30(ـ جيب أن تثبت الضحية أو ذوو حقوقها ما تلزمهم به املادة   و

  :، وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك، ولكن أذكر بذلك هنا حبيث جيب عليهم إثبات 15 -74
                                                        

  . 4إىل  1، املواد من 35 – 80ـ يراجع املرسوم رقم  )1(
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ü م جزائريون أو أن حمل إقامتهم يقع يف اجلزائر، أو أم من جنسية دولة سبق هلا أن أ
  .أبرمت مع اجلزائر إتفاق املعاملة باملثل

ü  أن احلادث يفتح هلم احلق بالتعويض ولكن غري الكامل.  
ü أن مسبب احلادث بقي جمهوال. 

  
  ـ  حق الصندوق في التدخل في الدعوى  2

وحـة  حتدد التعويضات املمن: " على أنه  31 -88: رقم من القانون ) 16(تنص املادة 
مكـرر  ) 16(بينما تنص املادة ... ". بالتراضي أو قضائيا يف إطار حوادث املرور اجلسمانية 

ويستدعي الصندوق اخلاص بالتعويضات فيما خيصه ضـمن  : " ... من نفس القانون على 
الضحية واملسؤول ( ضمنها املؤمن واألطراف  أي األشكال اليت يستدعى". ألشكال نفس ا

وتقضي املـادة  . اجلهة القضائية اجلزائية طبقا لقانون اإلجراءات اجلزائية أمام) عن احلادث 
جيوز للصندوق اخلاص بالتعويضات، فضـال عـن   : " بأنه  15 -74: من األمر رقم ) 31(

ممارسة حقه يف رفع الدعوى، والناجم عن حلوله القانوين يف حقوق الدائن بالتعويض ضـد  
  ... ".يا ب احلادث أو الشخص املسؤول مدنبسم

الـدعوى أو   إن هذه النصوص جتعل التساؤل يثور حول طبيعة تدخل الصـندوق يف 
هذا التساؤل الذي يبدو غريبا، كون صندوق ضمان التعويضات ليس مؤمنا،  )1(صفته فيها

  .وأن تعويضه املضرورين أو ذوي حقوقهم يأيت يف صورة إحتياطية
على سري إجراءات الدعوى عن لكن حيث أن للصندوق مصلحة أساسية يف الوقوف 

بالدفع ملا قد حيكم به من تعويض ملصلحة املضرور، إذا كانت الشروط  هلزامإقرب إلحتمال 
جهة أخرى فـإن للصـندوق    نالالزمة متوفرة لصاحل املضرور يف ذلك، هذا من جهة، وم

 %10 ةملؤمن عليه أو غري ذلك بدفع نسبمصلحة تتمثل يف ضرورة احلكم على املسؤول غري ا
مـن املـادة   ) أ(املتعلق بالتأمني تطبيقا للمقطع  07 -95من األمر رقم ) 191(مبوجب املادة 

والتدخل املخول للصندوق اخلـاص بالتعويضـات   . 15 -74: من األمر رقم  1فقرة ) 32(
 .وما بعدها   381مرجع سابق ، ص  :أبو زيد عبدالباقي مصطفى ـ  )1(                                                        

-YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT ,  P 282 et S . 
- NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 313 et S . 
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ميكن أن يتدخل الصندوق اخلاص : " بقوهلا  37 -80: من املرسوم رقم ) 11(وضحته املادة 
يف مجيع الدعاوى القائمة بني املصابني جسمانيا  –حىت أمام احملاكم اجلزائية  – بالتعويضات

حبوادث املرور أو ذوي حقوقهم، من جهة، وبني املسؤولني عن األضرار غـري املضـمونني   
بتأمني على السيارة أو بتأمني متنازع فيه من قبل املؤمن من جهة أخرى، بقصد العمل على 

قا للتشريع والتنظيم اجلاري به العمل، وبالتايل ميكن بالنسبة حلمايـة  احملافظة على حقوقه طب
مصاحله أن يستخدم طرق الطعن املفتوحة له مبوجب األحكام القانونية والتنظيمية اجلاري ا 

  .العمل
واليربر هذا التدخل احلكم بالتضامن والتكافل على الصندوق اخلاص بالتعويضـات  

  ".واملسؤول عن األضرار 
ضافة إىل هذه النصوص، فإن تدخل الصندوق بصفته ضامنا يأيت بناءا كذلك على باإل

 : بالنسبة للدعوى املدنية حيث تنص على أنـه  من قانون اإلجراءات املدنية ) 82(نص املادة 
الضامن ملزم بالتدخل يف الدعوى، فإذا مل حيضر من تلقاء نفسه فإنه يقضي يف الـدعوى  " 

بنـاء علـى    إاللكن ليس للضامن أن يقوم مقام املضمون يف الدعوى غيابيا بالنسبة له ، و
وهذا النص يشري إىل إلزام الصندوق بالتدخل مع ما ترمسه نصوص أخرى صراحة ". تصرحيه 

خري، من ذلك وضع املشرع الوطين على سلطات حتقيق األأو ضمنيا للتدخل من جانب هذا 
 34 -80من املرسـوم رقـم    )8(املادة ( ندوق طار الصإخاحلادث اجلسماين للمرور التزاما ب

، وكذلك التزامـا  37 -80من املرسوم رقم ) 10(والتزاما مماثال على املدين بالتعويض، املادة 
خري، كـذلك الشـأن   األمن املرسوم ) 12(، املادة الضحايا املصابني أو ذوي حقوقهم على

يا أو ذوي حقوقهم أو املؤمن له أو ضحاالبالنسبة للمؤمن يف حالة ما إذا أراد أن حيتج على 
، بلة لإلحتجاج ا أو ألي سبب آخري إستثناء من اإلستثناءات القاأاملسؤول عن احلادث ب

  .37 -80من املرسوم رقم ) 9(املادة 
مما سبق ومن جممل النصوص املعروضةن يثور الشك حول التكييف القانوين لتـدخل  

ة اجلزائية أو املدنيـة يف أوىل  ملى مستوى احملكالصندوق اخلاص بالتعويضات يف الدعوى ع
املراحل أو على مستوى الطعن، وهل هو التزام أو حق، ومن غري التحليل العميق لكل تلك 
النصوص واألوضاع ميكن إعتباره رخصة قانونية تدور بني اإللتزام واحلق حسب احلـاالت  
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قام أن تدخل الصـندوق يف  اليت تدعو الصندوق للتدخل، كذلك جيب أن أذكر يف هذا امل
الدعوى إمنا هو تدخل حلماية مصاحله ويكون ذلك بامسه وحلسابه اخلاص، بالعكس ما هـو  

 فصل، كما سيجئ يف الإدارة الدعوى بدال من املؤمن له عليه احلال فيما يتعلق بشرط املؤمن
منا تتم باسـم  منا، يف حني أن إدارة الدعوى من قبل املؤمن إؤ، إذ أن الصندوق ليس مرابعال

  .املؤمن له وحلسابه
  الثاني المطلب

  حقـوق الصندوق الخاص بالتعویضـات

يتمتع الصندوق اخلاص بالتعويضات بالشخصية املدنية، وهو كذلك يكـون حممـال   
  : ومقابلها تكون له حقوق أوجزها فيما يلي  –كما سبق  –بالتزامات 
  غراماتـ  المطالبة القضائیة باإلتاوة والتعویضات وال 1

تكمن أمهية هذا احلق يف متكني الصندوق من املطالبة أمام القضاء حبقـه يف األتـاوة   
املؤداة من املسؤولني عن احلوادث الغري مؤمن هلم، وكذلك باملبالغ احملصلة مـن املـدينني   
بالتعويضات والغرامات اإلضافية املؤداة يف إطار اجلزاءات املتعلقة بإلزاميـة التـأمني علـى    

  . ارات السي
هذا احلق يشكل بالنسبة للصندوق بعض املوارد اليت يتمول منها، وأمهية دراسة هـذا  

  ا أو ذوي ــاحلق تتجلى يف أن الصندوق حيق له مناقشة مبلغ التعويضات املمنوحة للضحاي
ولني يف حوادث ؤحقوقهم، كما يتمكن مبوجب حقه هذا من حبث مسألة املسؤوليات واملس

، وجيب عدم اخللط يف هذا الصدد بأن الصندوق )1( معرفة ماله يف كل ذلكاملرور، وبالتايل
يف اإلدعاء للمطالبة بتلك احلقوق املذكورة أعاله، خيتلف عن التدخل يف الـدعوى عنـدما   

 .هلا مسؤول عن احلادث معروف أو مسؤول مدين  ىيستدع

ـ  إفالصندوق يف حالة اإلدعاء هذه الميكن  ور للجلسـة  ستدعاؤه أو تكليفـه باحلض
والميكن إرغامه على التدخل يف الدعوى من قبل املصاب أو ذوي حقوقه، كما اليسـتطيع  

                                                        
)1(  -  NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 324 . 
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القضاء إدانة الصندوق اخلاص بالتعويضات يف هذه احلالة بالتضامن مع املسؤول أو احلكـم  
  .عليه مدنيا حبكم مشترك

تقدمـة  يترتب على هذا احلق للصندوق يف عدم إمكانية مقاضـاته يف الفرضـيات امل  
إستثناءات جيوز فيها إرغامه على التدخل يف الدعوى أمام القضاء حصـرا يف الفرضـيات   

  :التالية
  .عندما يكون املسؤول عن احلادث جمهوال -
 .عندما اليقبل الصندوق باملصاحلة الواقعة بني الضحية واملسؤول -

ـ عندما التتوفر يف الضحية الشروط الضرورية لإلحتجـاج بـاحلكم ض   - د ــ
وذلك عندما يتأكد .ق، وهذا ما يؤكد الطابع اإلحتياطي إللتزام الصندوقالصندو

ميكن ممارسته بنجـاح يف الرجـوع    حظبشكل مطلق أن الضحية مل يعد هلا أي 
 .التعويضي

عندما تتلقى الضحية إعانات نقدية من جانب أي هيئة كانت التستطيع تلك اهليئة  -
هلذا األخري احلق يف اإلدعـاء   أن متارس أي رجوع على الصندوق، يف حني يبقى

  .)1(لتكملة التعويض فقط
إنه يتعني على املصاب أو ذوي حقوقه إختاذ إجراءات حمددة من أجل اإلستفادة مـن  
جهة من تدخل الصندوق، ومن اجلهة األخرى أن ميارس الصندوق حقه يف التدخل طبقا ملا 

وق باحلادث خالل مهلة عشـرة  وخاصة إخطار الصند 37 -80من املرسوم ) 4(ترمسه املادة 
  .)2(أيام تبدأ من تاريخ إنتهاء التحقيق يف احلادث

ـ  حق الصندوق في رفض التسویة الودیة بین المسؤول عن الحادث  2
  غیر المؤمن لھ والمضرور

                                                        
  .37 -80من مرسوم  3و  1، واملادتان 15 -74من األمر رقم  10ـ املادة  )1(
  ) . 264البشري زهرة ، ص ( ـ هذه املهلة يف القانون الفرنسي تبدأ من تاريخ وقوع احلادث  )2(



  النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعویضات: الفصل الثالث 
  

 233

إذا رفض الصندوق اخلاص بالتعويضات املشروع املتعلق باإلتفاق الودي للتعـويض،  
بإعالم الصندوق عن موقفهم بشان رفع الرتاع أمام احملكمـة  إلتزم املصاب أو ذوو حقوقه 

  .)1(املختصة ، أو قبول التعويض الذي إقترحه املتسبب يف احلادث
واجلدير بالتنويه هنا فقط هو فرضية ما إذا إختارت الضحية أو ذوو حقوقهـا قبـول   

يف النهاية أن هذا وية الودية، ويتبني سقترحه املسؤول عن احلادث مبقتضى التإالتعويض الذي 
، والذي أعفي من إثباته ئياملسؤول عجز عن دفع التعويض املتفق عليه إلعسار كلي أو جز

تلك الضحية أو ذوي حقوقها أمام الصندوق، فهل يسقط احلق بالنسبة هلذا األخري أو ذلك 
 .يف كل رجوع بالتعويض على الصندوق ؟

) 3(املقطـع   15 -74من األمر رقـم  ) 30(لإلجابة على هذا التساؤل نعود إىل املادة 
ظهرت عدم مقدرته املالية  –أي مسبب احلادث  -بأنه : " ... حيث جاء فيها ) 2(الفقرة 

ثر حكم القضاء املتضمن احلكم عليه بدفع التعويض عن أكليا أو جزئيا بعد املصاحلة أو على 
  .الضرر 

ـ دين بالتعويض بالنسبة للصندوق وتثبت عدم مقدرة امل اص بالتعويضـات مـن   اخل
بقاء اإلخطار بدون نتيجة خالل مهلة شـهر  إاإلخطار املوجه للمدين واملتبوع بالرفض أو 

شري فقط إىل أن الكثري من القوانني األجنبية حـددت  أ، وأريد أن "واحد من تاريخ التبليغ 
مهلة سنة كاملة لسقوط حق الضحية أو ذوي حقوقها يف الرجوع بالتعويض على الصندوق 
عند عجز املسؤول أو إعساره، إذا مل خيطر الصندوق بذلك العجز أو اإلعسار مـن قبـل   

إخطارا رمسيا بالدفع متبوعا بالرفض موجها ) ذوي حقوقها  –الضحية ( مستحقي التعويض 
ثر خالل أجل حدده املشرع الوطين بشهر فقـط،  أا عليه بقي دون مللمسؤول أوال أو حك

بالرغم من أن هذا األجل يعترب موعدا إجرائيا هاما يتعلق بقيام  نبيةخمالفا بذلك القوانني األج
  .احلق أو سقوطه

                                                        
  . 37 - 80من مرسوم  10، املادة  227: اجع ما سبق ، ص ـ ر )1(
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ويدوم سنة كاملة،  )1(وهذا األجل يبدأ من تاريخ تبليغ قرار الصلح أو حكم احملكمة
ثال يف فرنسا ، ويف تونس وتبدأ مدته من تاريخ وقوع احلادث أو من تـاريخ علـم   مهذا 

 .)2(املسؤول جمهوال املضرور بالضرر إذا كان
  ـ  حق الصندوق في الحلول 3

الصندوق التعويضات للضحية أو ذوي حقوقها حيل حمل هؤالء مـن أجـل   إذا دفع 
الرجوع على املسؤول عن احلادث، وهذا تطبيقا ملبدأ حلول املويف حمل الدائن يف الرجـوع  

  .على املدين املسؤول عن احلادث 
  ؤول عن الحادثـ  للصندوق حق إمتیاز ضد المس 4

يتمتع الصندوق حبق إمتياز يف مطالبة املسؤول مببالغ التعويضات اليت دفعها للمضرور 
أو ذوي حقوقه مع فوائدها اليت حتسب من تاريخ الدفع دون إنذار سابق، وكذلك يكون له 

 ه احلق يف التعويض اجلزايف بالنسبة للمصاريف اليت أنفقها يف الرجوع على املسؤول، وحـد
  .15 -74من األمر رقم ) 31(دج، وذلك كله أشارت إليه املادة  1000: قصى األ

واخلالصة أن نظام الصندوق اخلاص بالتعويضات أنشئ على غرار كثري من األنظمـة  
حتت نداءات الفقهاء لتكملة النقص الذي الميتد إليه نظام التأمني اإللزامي، حبيث لوال وجود 

لبقي بعض فئات من املصابني أو ذوي حقوقهم يواجهون  الصندوق اخلاص بالتعويضات هذا
قدرهم وحظهم دون أي أمل يف جرب ضررهم، ومن مث تبدو أمهية هذا النظام والتشجيع على 

 بحـث العناية به، وتدعيم مصادر متويله بشكل أحسن مما هي عليه اآلن كما يتضح مـن امل 
  .املوايل 

  
  الرابع المبحث

  ره ومراقبتھالنظام المالي للصندوق وسی

                                                        
)1(  -  NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 326 . 

.  269مرجع سابق ، ص  : ) البشري ( زهرة ـ  )2(  
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، مث أشرح النظـام  )أول  طلبم( إىل بعض األنظمة األجنبية  سأشري يف هذا املبحث
وأتعرض يف األخري لسـري  ) الثاين  طلبامل( املايل للصندوق اخلاص بالتعويضات يف اجلزائر 

  ).الثالث  طلبامل( هذا الصندوق ومراقبته 
  

  األول المطلب
  بعض األنظمة األجنبیة

نقد املوجه لنظام التأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية عـن حـوادث   كثر العندما 
السيارات، إقترح بعض الفقهاء لتكملته حلوال أخرى تؤدي دوره يف محايـة املضـرورين،   

  :)1(وهذه احللول أو الطرق املكملة هي
   نظام الضمان الماليـ   1

حادث مرور ألول نظام أن كل صاحب سيارة برية ذات حمرك، يرتكب المؤدى هذا 
مرة جيب عليه أن يثبت يساره، من أجل ضمان تعويض املصاب املتضرر أو ذوي حقوقه من 

، وذلك بأن يقدم وديعة أو كفالة أو أن يـربم عقـد   املرور املرتكب من قبلوقوع حادث 
  .تأمني على مسؤوليته

كية وكنـدا  وهذا النظام بغض النظر عن عيوبه قد أخذ به يف الواليات املتحدة األمري
  .)2(واقترح أيضا تطبيقه يف فرنسا

  )ضریبة البنزین ( نظام التأمین التلقائي ـ   2
إن الغرض من إقتراح هذا النظام، هو احلد من النفقات اليت يكفلها نظـام التـأمني   
اإلجباري، ويتمثل يف إنشاء صندوق تأمني ميول من الضرائب املفروضة على البرتين كوقود 

هذا النظام غري عادل . صص مداخيله لتعويض املضرورين، أوذوي حقوقهمللسيارات ، وخت
على الرغم من املربرات اليت يتحجج ا أنصاره، وعلى الرغم من سهولته وعدالته الظـاهرة  
وكلفته، حبيث تبدو عدم عدالته مثال يف أنه يضحي حبقوق املضرورين ألول مرة، وذلـك  

                                                        
  .وما بعدها 40مرجع سابق ، ص  : ) عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ  )1(
  .املرجع السابق  : )  عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ  )2(
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احلادث ألول مرة منذ أول حادث، إىل جانب هـذا   عندما يثبت عجز املسؤول املتسبب يف
رجوع إىل إبرام عقود تأمني كذلك لضمان األخطـار  الأنه اليعفي أصحاب السيارات من 

وهذا ما يؤكده قصوره عن تغطية كـل  ) السرعة، احلريق، التلف الذي يصيبها ( املختلفة 
  .األضرار وخاصة تلك اليت تقع يف اخلارج 

   ضمان أو النظام الفرنسينظام صندوق الـ   3
مؤدى هذا النظام الذي جاء كبديل حلل مشكلة حوادث املرور نتيجة إحلاح املنـادين  
يف اخلمسينات على املشرع الفرنسي بضرورة األخذ بنظام التأمني اإلجباري على السيارات 

كـل الشـركات    –إلزاميـا   –أسوة ببعض الدول األوربية، يتلخص يف إنشاء هيئة تضم 
مارسة لعمليات التأمني اخلاصة باألخطار النامجة عن إستعمال السيارات يف فرنسا، مهمـا  امل

حتت مراقبة وإشـراف  ) فرنسية أو أجنبية متارس نشاطها يف فرنسا ( كانت هذه الشركات 
بتعويض املصاب يف حـادث املـرور أو ذوي   ) الصندوق ( وزارة املالية، وتقوم هذه اهليئة 

  .)1(الفصل هذاق حتديدها يف حقوقه يف حاالت سب
وأذكر بأن هذا النظام مل يؤخذ به يف مصر، بالرغم من أخذ املشرع املصري بنظـام  

التـأمني  ( يرون تناقضا بـني النظـامني    )2(التأمني اإلجباري، ألن بعض الشراح يف مصر
حيث يالحظ أن الدكتور سعد واصف ذكر أن النظامني متناقضان ) اإلجباري والصندوق 

ى فكرة اخلطأ، بينما نظام صندوق الضمان اليقـيم للخطـأ   لن التأمني اإلجباري يقوم عأل
بالرغم من أنه قد ذكر وهو بصدد تعداد احلـاالت الـيت   . 229إعتبارا وذلك يف الصفحة 

يتدخل فيها صندوق الضمان يف فرنسا، أنه يف حالة ما إذا كان املسؤول غري معـروف أن  
ر الصندوق يف خالل سنة بشرط إثبـات مسـؤولية أو خطـأ    على املضرور أو خلفه إخطا

  .لفاعل اهول، وهذا تناقض وقع فيه الدكتور سعد واصف ا
  

  الثاني المطلب
  النظام المالي لصندوق الضمان الجزائري

                                                        
  .من هذا البحث  190ـ أنظر ص  )1(
  . 1هامش  49مرجع سابق ، ص  :أبو زيد عبدالباقي مصطفى ـ  )2(
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إرثا من القوانني واألنظمـة الفرنسـية يف    1962وجدت اجلزائر غداة اإلستقالل سنة 
ان اإلستقالل داعيا للمشرع الوطين إىل وقـف العمـل بنظـام    التسيري واملالية وغريها، وك

  .01/07/1962صندوق الضمان الفرنسي الذي كان معموال به يف اجلزائر، وذلك منذ 
أنشأ املشرع الوطين صندوقا خاصا بالتعويضات حلماية ضحايا  1969غري أنه يف سنة 

اد تنظيمه وكان آخر ذلـك مـا   وأع. حوادث املرور املسببة من املركبات الربية ذات احملرك
املعدل واملكمل  1988جويلية  19املؤرخ يف  31 -88من القانون رقم ) 32(نصت عليه املادة 

تقيد العمليات املالية للصندوق يف كتابات احلساب اخلـاص  : " بقوهلا  15 -74لألمر رقم 
الية يف هـذه املـادة   ، هذا واملقصود بالعمليات امل... "املفتوح يف كتابات اخلزينة  302 -29

  .باب خاص بإيرادات الصندوق وباب آخر يتعلق بنفقاته
  إیرادات الصندوقـ   1
ـ األتاوى املؤداة من املسؤولني عن احلوادث غري املؤمن هلم واليت تعترب من بـني   أ 

، وهـي تلـك األتـاوى أو    )1(السابق ندوق السابق احلديث عنها يف املبحثحقوق الص
تحمل ا أصحاب السيارات غري املؤمن هلم أو غري املستفيدين من ضـمان  التكاليف اليت ي

من ) 9(الشركة املؤمنة بسبب عدم التأمني أو سقوط احلق يف الضمان وذلك يف إطار املادة 
  .15 -74األمر رقم 

تشمل هذه التكاليف كذلك، باإلضافة للتعويض الذي يطلبه الصندوق مبوجب احللول 
التعويض عن الفوائد احملسوبة باملعدل الرمسي عن املدة الواقعـة   –ادث حمل املسؤول عن احل

  .بني تاريخ دفع التعويض لغاية تسديدها من طرف املدين
ىل تلك اإليرادات ما يتحصل عليه الصندوق من ممارسة حقه يف مطالبة إيضاف أيضا 

ـ   1000غ اليتجـاوز  املدين يف حالة التنفيذ اجلربي بتسديد النفقات القضائية يف حدود مبل
  .دينار

                                                        
  .من هذا البحث  231ـ أنظر ص  )1(
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أن هذه األتاوى أو تلك الضرائب امللقاة على عاتق املسؤولني  )1(بعض الشراح يرون
من أصحاب السيارات غري املؤمن هلم، أو غري املستفيدين من التأمني جيب أن يكون النطـق  

أصـلية   ا من قبل احملاكم إجباريا يف كل مرة يكون هلا احلكم يف احلادثة مقترنـا بإدانـة  
  .بتعويض الضحية

طبقا  %10 ويالحظ أن مبلغ األتاوى املساهم ا املسؤول يف اجلزائر غري املؤمن له هو
املتعلق بالتأمينات، ومل يشر إىل املسؤول غري املؤمن له  07 -95من األمر رقم ) 191(للمادة 

ث جند فيها أن إذا كان شخصا معنويا عاما على عكس ما هو عليه احلال يف فرنسا مثال، حي
هذا الشخص املعنوي العام غري املؤمن له واملسؤول عن حادث سري ختفض نسبة مسامهته يف 

فقـط، ألن الدولـة     %5إىل  %10ل الصندوق عن نسبة مسامهة الشخص اخلاص من يمتو
  .وأشخاص القانون العام عموما غري خاضعني لإللتزام بالتأمني

لصندوق والفوائد املترتبة له عن املبـالغ املودعـة   ـ إيرادات املبالغ املوظفة من اب  
املوظفة يف احلساب اجلاري باخلزينة، هذه اإليرادات اليت تغذي الصندوق هي أشبه ما تكون 

  .بنتائج اإلدخار عموما 
ـ الغرامات اإلضافية املؤداة يف نطاق اجلزاءات املتعلقة بإلزامية تأمني السـيارات،    ج

ختضع كل شخص مالك ملركبـة بريـة ذات    15 -74من األمر رقم ذلك ألن املادة األوىل 
حمرك لإللتزام باكتتاب عقد تأمني يغطي األضرار اليت تسببها املركبة للغري، وأنه جيب القيام 
بتنفيذ هذا اإللتزام قبل إطالق املركبة للسري يف الطريق العام، ويف هذا املقام أشارت املـادة  

إىل العقوبة اليت ميكن أن توقع على املخالف إللزامية التـأمني   07 -95من األمر رقم ) 190(
دج،  4000دج إىل  500، والغرامة من أشهر 03أيام إىل  08تلك واليت تكون هي احلبس من 

وحتصل هذه الغرامة كما هو احلال يف جمال الضرائب املباشـرة  . أو إحدى هاتني العقوبتني
املتعلـق   07 -80من قانون ) 119(عليه يف املادة  هذا املورد كان منصوصا. وتدفع للخزينة

مـن الغرامـة    %2، حيث كان يقدر بـ 07 -95: بالتأمينات، امللغى بالقانون اجلديد رقم 
  .احملكوم ا على املخالف

                                                        
)1(  -  NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 275 et 322 . 
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مـن مبلـغ    %03ؤمنني املستوفاة بعنوان التأمني اإللزامي واحملددة بـ املـ مسامهة   د
هذه املسامهات تعترب أهم . عقد ومببلغ الرسم مبا يف ذلك التوابعاألقساط الصافية لإلكتتاب بال

إىل ) 32(، املـادة  15 -74يف األمر رقـم   %02مصدر يغذي الصندوق بعد رفع مبلغها من 
  .جديدة) 32(، املادة 31- 88بالقانون رقم  %03نسبة 

ـ مسامهات أو مساعدات مؤسسات التأمني األخرى بنسبة مقبوضاا يف فـرع    ھ ـ 
السيارات الذي تستغله، وذلك تسديدا للنفقات الباقية علـى عـاتق الصـندوق اخلـاص     

وإن . بالتعويضات ومجيع املوارد األخرى اليت ميكن أن ختصص من قبل الدولة هلذا الصندوق
املتقدميني تنظمهما مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير املالية، ) د، هـ ( املوردين األخريين 

القسط اإلضايف الذي يتحمل بدفعه : ملسامهات اليت تلحق بإيرادات الصندوقومن بني تلك ا
مشتري السيارة املؤمن عليها، على عدم تصرحيه بتملكه إياها خالل ثالثني يومـا، وهـذا   

من القسط اإلمجايل، يصب عند دفعه يف الصندوق اخلاص  %05القسط اإلضايف يقدر بنسبة 
  .07 -95مر رقم من األ) 25/2(بالتعويضات، املادة 

   نفقات الصندوقـ  2
ـ التعويضات والنفقات املدفوعة بعنوان الكوارث املترتبة على عاتق الصندوق اليت أ 

فات اليت ميكن أن يعهد ا إليها مـن طرفـه يف   لميكن أن تفرد ملؤسسات التأمني بعنوان امل
  .نطاق التسيري

  .ويضاتـ مصاريف التسيري وإدارة الصندوق اخلاص بالتع ب 
  .ـ املصاريف املؤداة بعنوان الطعون ج 

وأعتقد أن مجيع هذه النفقات اليت يقوم ا الصندوق خاصة خاصة بالتزامه كضـامن  
إحتياطي، ذي دور محائي يف حوادث املرور، وكشخص معنوي مدين عليه إلتزامات كما له 

الشخص يتمثل يف  حقوق حيتاج إىل شخص يعرب عن إرادته، ويقوم بشؤونه وإدارته، وهذا
 تهجمموعة من األشخاص الطبيعيني يكون هلم رواتبهم وأجورهم، ومستلزمات من أجل خدم

  .ينا كل تلك اإليرادات والنفقات اليت له وعليهأوالقيام بكل مصاحله، ولذلك ر
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  الثالث المطلب
  اقبتــھرســیر الصنــدوق وم

إىل أن نظام الصـندوق، أي   "التأمينات " يذهب األستاذ نيكوال جاكوب يف مؤلفه 
يدخل يف قوانني الشرطة واألمن، وهو نتيجـة لـذلك،   ) الفرنسي (  31/12/1951قانون 

  .يفرض ذه الصفة على كل شخص مقيم على اإلقليم الفرنسي
ويضيف أيضا بأن هذا النظام قد أخذ شكل شركة التأمني، والواقع أن هذه الشركة مل 

م من إعتراف القضاء هلا، بالشخصية املدنيـة،  غفرنسية، بالرتعد تعتمد من قبل احلكومة ال
القيمة املوضوعة على عاتق مسـتأمنها  )  F.G.A (حني أدان شركة أمريكية بالدفع حلساب 

، بل ويرى األستاذ نيكوال بأن نظام )1(نظرا لقاعدة عدم جواز اإلحتجاج بتحديد الضمان
أو هيئة شبه عمومية، ذلك من ناحية أـا   الصندوق من الناحية القانونية ليس سوى منظمة

راقبة كلية من طرف اإلدارة مخاضعة لقواعد إختصاص القانون العادي، يف حني أا تكون 
  .بالنسبة للتسيري

وباعتبار املشرع اجلزائري أحدث عهدا وأقرب إىل املشرع الفرنسي شكال ومضمونا 
ترب الصندوق اخلاص بالتعويضات هيئة مالية إن يف اجلزائر يع: يف هذا اإلطار فإنه ميكن القول

عمومية ختضع من حيث اإلنشاء والتسيري واملراقبة لوصاية وزير املالية، هذه الوصاية هي اليت 
يتوىل تسيري الصندوق اخلاص بالتعويضات هـو  ) بوزارة املالية ( تتوىل تعيني قسم إداري ا 

لدى وزارة املالية، وذلك ما نصت عليه املادة  املصاحل املكلفة بإدارة وتسيري شؤون التأمينات
يكون الصندوق اخلاص بالتعويضات حتت : " ، حيث ورد فيها 15 -74من األمر رقم ) 33(

، وجند يف القانون "وزير املالية وتتوىل تسيريه املصاحل املكلفة بالتأمينات يف وزارة املاليةوصاية 
يف موضوع مراقبة الدولة لنشاط التأمني ومراقبتـه   املتعلق بالتأمينات بابا واسعا 07 -95رقم 

وال داعي هنا لدراستها بالتفصيل ألن . منه 277إىل غاية املادة ) 204(عموما إبتداء من املادة 
م ــذلك اليتسع له املقام هنا لعدم أمهية ذلك من ناحية الدراسة العلمية أو الفقهية ، الله

  .ةقتصادية واجلبائيإال فيما يتعلق بالناحية الضبطية اإل

                                                        
)1(  -  NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 321 . 
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بأن القواعد اخلاصة بسـري   15 -74من األمر رقم ) 24(لذلك أورد املشرع يف املادة 
إخل حتدد مبوجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير املالية، وصـدر  ... الصندوق ومراقبته 

ىل كيفيات تدخل الصندوق يف الدعوى القضـائية أو املطالبـة   إيشري  37 -80 املرسوم رقم
الودية يف حالة وقوع الضرر الذي يتحمل به الصندوق، كما أنه يشري إىل كيفية حل الرتاع 

  .وغريها ) 9(قضائيا أو إداريا ، املادة 
وتكفي اإلشارة إىل بعض القرارات أو املناشري والقوانني اليت تنظم مثل هذه اهليئة املالية 

ينا أن نظـام الصـندوق اخلـاص    العمومية ذات اهلدف اإلجتماعي احلمائي، وقد سبق ورأ
املتضمن قانون املالية لسـنة   31/12/1969املؤرخ يف  107 -69بالتعويضات أنشأه األمر رقم 

املتعلـق بتـأمني احلـدود     1969مارس  17، وقد حدد وزير املالية بقراره املؤرخ يف 1970
مـن  ) 32(ة اإلقتطاع من التحصيالت املتممة من طرف اجلمارك، واملنصوص عليه يف املاد

وهذا اإلقتطاع ميثل نسبة مسامهة  %02بـ  07/01/1959املؤرخ يف  135 -59املرسوم رقم 
املؤمن له يف تأمني احلدود من جهة ويوضح اجلهة املسامهة يف تسـيري الصـندوق اخلـاص    
بالتعويضات من جهة أخرى، وباب من أبواب التمويل للصندوق من جهة ثالثة، وقد جاء 

من ) 32(حيدد اإلقتطاع من املقبوضات املنصوص عليها يف املادة : " ية ما يلي يف مادته الثان
  . %02بـ  1959يناير  07املؤرخ يف  135 -59املرسوم رقم 

يكلف مدير اخلزينة والقرض والتأمينات واملتصرف العـام  : " وأوردت مادته الرابعة 
العام للشركة اجلزائرية للتـأمني،   للصندوق اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني والرئيس املدير

كل فيما خيصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر يف اجلريدة الرمسيـة للجمهوريـة اجلزائريـة    
  .)1("الدميقراطية الشعبية 

بالتعويضات يف جمال حوادث السيـــارات  اخلاص إن نظام الصندوق   :اخلالصة
حىت فيما قبل، ألن جـذوره متتــد إىل   نظام الغىن عنه يف احلياة اإلجتماعية احلالية، بل و

القرن املاضي عند بداية نشوء املكننة وتوسع إستعمال اآلالت يف الصناعة والعربات الربيـة  
                                                        

  . 1973يوليو  06، بتاريخ  781، ص 1973لسنة  54ة ، عدد ـ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري )1(
 :وانظر أيضا 

- SICOT et BIENVENU  , OP CIT ,  P 139 et S . 
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ذات احملرك يف النقل والتنقل وهو يف نظري أيضا كنظام التأمني اإلجتماعي ونظام التـأمني  
كـل األنظمـة احلمائيـة أو     مبختلف أنواعه، ملا يقوم به من دور يف جرب أضرار مل تستطع

  .التأمينية التكفل ا
لذلك جند املشرع الوطين يوليه املزيد من اإلهتمام والعناية حىت يقوم بالدور املنوط به 
من خالل إعادة التنظيم سواء كهيئة أو شخصية معنوية مدنية ذات حقوق وعليها التزامات 

لك كله من أجل حتسني أدائه يف تقدمي أو سواء من حيث سريها ومراقبتها من قبل الدولة وذ
  .خدماته للضحايا املكلف قانونا خبدمتهم

واليسعين يف اخلتام سوى أن أشيد بالدور النبيل الذي يؤديه لصاحل طائفة من أفـراد  
اتمع من ضحايا حوادث سري السيارات الربية ذات احملرك، وأنوه بضرورة زيادة مداخيلـه  

  .ابع متويل أحسناملالية عن طريق إجياد من
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  الرابع الفصل
  خصائص التأمین اإللزامي وأحكامھ وآثاره

 
Μ  

يتميز التأمني بالتنوع واإلختالف، وترتب على ذلك إختصاص كل نوع خمتلف مـن  
التأمني إختالف اخلصائص يف هذا النوع عن ذلك، وتبعا خلصائص النوع ختتلف األحكـام  

مشتركة جتمع خمتلف أنـواع  بدورها كما ختتلف اآلثار، بالرغم من أنه توجد قواعد عامة 
  .عقود التأمني، وتسمى باألحكام العامة للتأمنيخمتلف التأمني، بل 

هذه األحكام العامة للتأمني تتطلب دراستها موضوع حبث طويل قد يؤدي شرحهـا 
رسالة، ولذلك أتناول إىل اخلروج عن جمال الدراسة املقصودة يف هذه ال –بل وهذا مؤكد  –

أراه مرتبطا باملوضوع وخيص فقط التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن ما  يف هذا الفصل
ومن هنا ال أتعرض إللتزامات املؤمن واملؤمن له مكتفيا يف كل مناسـبة  . حوادث السيارات

  :كما يأيت  ىل مبحثنيإ وعليه أقسم مواضيع هذا الفصل. فقطباإلشارة إىل ذلك سريعا 
  ). املبحث األول( ومراحل التراضي  اإللزاميالتأمني عقد خصائص  .1
  ) .مبحث ثاين ( الدعاوي املترتبة على التأمني اإللزامي  .2
  ).مبحث ثالث ( التعويض عن الضرر يف التأمني اإللزامي  .3

  .وأخريا خامتة 
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  األول المبحث
   خصائص عقد التأمین اإللزامي

  ومراحل التراضي حولھ

سؤولية املدنية عن حوادث السـيارات خبصـائص   اإللزامي من امليتميز عقد التأمني 
ومميزات إنطالقا من املوضوع املتناول من هذا العقد، فهو بذلك يشمل خصائص من حيث 

 ، يف الوقـت )ثاين  مطلب( ىل مضمونه إن خصائص بالنظر ويتضم) أول  طلبم( إنعقاده 
  ) .ثالث  مطلب( ذاته يتميز من حيث تنفيذه 

  
  األول المطلب

  د التأمین اإللزامي خصائص عق
  من حیث إنعقاده

ويف التأمني . عن طريق اإلتفاق بينهم تقضي العادة بأن العالقات بني األفراد التنشأ إال
باعتبارمها الطرفان األساسيان، فيسـمى  ) املؤمن واملؤمن له ( عموما تنشأ بني طريف العقد 

ما، وهذا العقد الخيتلف من حيث وثيقة التأمني، القانون الذي حيكمه: العقد الذي يربمانه 
إنعقاده عن بقية العقود املسماة فيما يتعلق بالقواعد العامة اليت تطبق على العقود عامة، مـع  

أن أي من طريف عقد التأمني اليشارك يف إبرامه على قدم املساواة جتـاه   –فقط  –مالحظة 
لقانون مباشرة، سواءا علـى  طرف اآلخر، فعقد التأمني يتضمن التزامات إجبارية يفرضها اال

الطرف األقـوى يف عقـد   ( املؤمن أو على املؤمن له من جهة، ومن جهة أخرى فاملؤمن 
). الطـرف األضـعف   ( يفرض بدوره بصورة أو بأخرى شروطه على املؤمن له ) التأمني 

وهي بصدد التأمني اإللزامي من املسـؤولية  . وهذه الشروط هي ما يعرف بالشروط العامة
الشروط اليت وضعتها الشـركة   تلكنية عن حوادث السيارات، موضوع هذه الدراسة، املد

الوطنية للتأمني وأمستها الشروط العامة لعقد تأمني السيارات، واليت مرت علينا فيما سـبق  
ىل أا تعترب يف نظري ويف نظر الكتاب إإشارات عديدة لبعض مواد تلك الشروط باإلضافة 

من املسؤولية املدنية عـن   –معا  –يف عقد التأمني اإللزامي واإلختياري قواعد عامة للتعاقد 
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وهي قواعد ملزمة للمؤمن له واملؤمن مىت أبرم العقد املطلوب، ومت . حوادث السيارات عامة
القبول وحددت املسؤولية املدنية املقصودة من التعاقد واإلضرار املسببة للغري الـيت ميكـن   

أن يتابع ا من قبل املتضررين من إستعماله تلك السـيارة،  ) رة صاحب السيا( للمؤمن له 
املؤمن إىل إستبعاد شرط أو أكثر أو تعديل ما باتفاق خـاص  وإال مامل يتوصل املؤمن له مع 

  .كما سيتضح الحقا
فالتعاقد على التأمني إذن يتم عن طريق اإلتفاق التام بني األطراف املعنية، ولكن عادة 

ما يسمى بعقد التأمني أو وثيقة التأمني أو بوليصة  –وهو املؤمن  –طرفني ما يصدر أحد ال
التأمني، وهذه لتدل على هذا التعاقد، وإثبات ذلك يكون كتابة عن طريق حترير كتايب يدل 

هذا احملرر الدال . ، أو كما سبق القول القانون الذي حيكمهماعلى وجود العقد بني الطرفني
ا يطلق عليه إصطالحا وثيقة التأمني، ولذلك يفرق بني عقد التأمني على وجود التعاقد هو م

وهو اإلتفاق القانوين بني املؤمن واملؤمن له، وبني وثيقة التأمني، وهي النموذج املعد إلثبات 
هذا التعاقد يف صورة منمقة معينة جرى عليها العرف التأميين، إن املادة األوىل من قرار وزير 

، )7(املتضمن حتديد شكل الوثائق املبينة يف املـادتني   1981مارس سنة  18 املالية املؤرخ يف
مـن  ) 7(املتضمن تطبيق املادة  1980فرباير سنة  16املؤرخ يف  34 -80من املرسوم رقم ) 9(

حتدد مميزات شهادة التأمني على السـيارة  : " نصت على أنه . إخل...  15 -74: األمر رقم 
  :كاآليت  34 -80: من املرسوم رقم ) 7(ة املنصوص عليها يف املاد

 .مم  85× مم  155: احلجم  ـ 1
 :اللون  ـ 2

  ـ أصفر أ
  .بيضان، مث كلمة إحتكار خبط رقيق أـ هالل وجنمة  ب

  :البيانات الالزمة   ـ 3
التأمني التابعة للدولة وعنواا ومرجع العقد الـذي يؤهلـها    شركةـ إسم   أ

  .ملزاولة التامني على السيارات 
  .مت املؤمن وتوقيعه ـ خا ب
  .ـ لقب املؤمن له وتوقيعه  ج
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  .ـ مدة صالحية التأمني د
  .ـ رقم الوثيقة  ھـ
ـ مميزات السيارة وخاصة رقم تسجيلها، ويف حالة عدم وجـوده الـرقم     و

  .التسلسلي للنوع
  .النوع، الصنف، النموذج، رقم التسجيل: ـ املقطورة أو شبه املقطورة  ز
  .ة قرينة قانونية للضمان، على عاتق املؤمن ـ تكون هذه الوثيق ح

  .)1( )1980فرباير  16املؤرخ يف  34 -80من املرسوم رقم ) 11(املادة (      
يف وثيقة التامني بأا عقد بني املؤمن والؤمن له يلتزم مبقتضاه املؤمن رمن هنا أمكن تع

أي خسارة مالية أو نقص يف أن يدفع املؤمن له، أو املستفيدين مبلغا حمددا أو يعوضهم عن 
عليه يف عقد التأمني، ويتم ذلك يف نظري  االدخل ينشأ عن حتقق حادث معني يكون منصوص

قساط دورية للمؤمن يدفع أوهلـا عنـد بدايـة سـريان     أأن يقوم املؤمن له بدفع قسط أو 
  .)2(العقد

  خاصیة بیانات عقد التأمین : أوال 
البيانات اخلاصة لوثيقة التأمني اإللزامـي مـن    من تعريف عقد التأمني، ومما سبق من

املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات أو التامني اإلختياري ، ألنه اليوجد تفرقة من حيث 
البيانات بني التأمينني، ومن خالل القواعد العامة للتأمني ميكن مالحظة وأن هناك طرفان أو 

ن وهو اهليئة أو الشخص الذي يقوم بدفع مبلغ أكثر يف وثيقة التامني يطلق على األول املؤم
والطرف الثاين يطلق عليه املؤمن . أو التعويض يف حالة حتقق احلادث املنصوص عليهالتأمني 

له وهو صاحب الشئ موضوع التأمني أو صاحب املنفعة التأمينية يف الشئ املـؤمن عليـه   
سارة املتوقعة، كما عليـه أن  والذي يقوم عادة بالتعاقد مع الطرف األول بغرض تغطية اخل

ولكن يف الغالب من األحيان يظهر طرف ثالث يف التعاقد يطلق عليه . يقوم بتسديد القسط 
املستفيد، وهو الشخص الذي يستحق مبلغ التأمني أو قيمة التعويض يف حالة حتقق احلادث 

                                                        
وا كذلك .  476، ص 21/04/1981، بتاريخ 1981، لسنة 16ـ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، عدد  )1(

  .من القرار) 2(مواصفات وثيقة تأمني احلدود، املادة 
  . 32مرجع سابق ، ص  :) سالمة (  وعبداهللا)  حممد طلبة (  عويضةـ  )2(
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ون للمؤمن لـه  املؤمن منه، ويف حالة إنفصال شخصية املؤمن له عن املستفيد يشترط أن يك
مصلحة تأمينية، كما سيأيت يف موضعه من هذه الدراسة، بل إنه يف حاالت خاصـة مـن   

أو املؤمن " املؤمن عليه " حاالت التأمني على احلياة يظهر طرف رابع يف التعاقد يطلق عليه 
على حياته، وهو الشخص موضوع اخلطر، فإذا قام هذا األخري يف نفس الوقـت بالتعاقـد   

قسط كانت شخصيته مرتبطة بشخصية املؤمن له، وإال كانت شخصـيته منفصـلة   ودفع ال
وأصبح طرفا قائما بذاته، هذا باإلضافة إىل أن وثيقة التأمني ينبغـي أن تكـون يف شـكل    
مكتوب حبروف واضحة وجيب أن تشتمل إجباريا، زيادة على توقيع الطـرفني املكتتـبني   

  :البيانات التالية 
  .املتعاقدين وعنواما إسم كل من الطرفني  -
 .الشئ أو الشخص املؤمن عليه  -
 .طبيعة املخاطر املضمونة  -
 .تاريخ اإلكتتاب  -
 .تاريخ سريان العقد ومدته  -
 .مبلغ الضمان  -
  .)1(مبلغ قسط أو إشتراك التأمني -

، 07 -95من األمـر رقـم   ) 7(وذه املناسبة ميكن أن يطرح التساؤل بشأن املادتني 
من ) 11(قرار وزير املالية احملددة لشكل وبيانات وثيقة التأمني، بل واملادة  واملادة األوىل من

، وهل هي تعترب ضمنيا أن عقد التأمني عموما وعقد التأمني اإللزامـي  34 -80املرسوم رقم 
من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات عقدا شكليا ؟ أم أنه عقد يبقى رضائيا رغم كل 

املشترطة يف املواد املذكورة ؟ خاصة وأن املعروف يف العقود الشكلية أن البيانات واألشكال 
  دــينص القانون صراحة على بطالا إذا مل تتوفر على الشكل املطلوب؟ ما هو مصري عق

  .التأمني إذا أغفل فيه بيان ما من البيانات اليت يتطلبها القانون ؟
                                                        

  . 33مرجع سابق ، ص  :) سالمة ( وعبداهللا )  حممد طلبة (  عويضة: ـ الدكتوران  )1(
  .املتعلق بالتأمينات  07 -95: من القانون رقم ) 7(ـ املادة       
، ديـــوان 09/08/1980 التأمينات الربية يف ضوء قانون التأمينات اجلزائري املؤرخ يف : ) راشد( راشد ـ       

  . 3، ص 1992املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، 



  خصائص التأمین اإللزامي وأحكامھ وآثاره: رابع الفصل ال
  

 247

نات عقد أو وثيقة التأمني أنه يتميز ميكنين أن استخلص مما تقدم من بيابادئ ذي بدء 
خباصية البيانات الشكلية املتعددة وأن البيانات هذه تلعب دورا هاما إن على مستوى أطراف 
العقد أو فيما يتعلق بالتعاقد واإلثبات أو بالنسبة لتحديد نوعه وكذلك اإللتزامات والتنفيذ 

  .لك كثري ذوغري 
  ائيھل التأمین عقد شكلي أو رض  :ثانیا 

ىل أنه عقد رضائي، حىت أن إمن الشراح يذهب  التحديد هذه اخلاصية اقول بأن كثري
يرى وأن هذه الرضائية قائمة حىت بالنسبة لعقـد التـأمني    )1(أمحد شرف الدين: األستاذ 

زع عن العقد صـفته  ـاإلجباري أو يف هذا النوع من التأمني، ألن مبدأ إجبارية التأمني الين
أن هذا املبدأ يسري فقط قبل إبرام عقد التأمني، أما عند إبرامه فإن تراضـي   الرضائية، كما

أطرافه شرط إلنعقاده، وبالتايل يصبح عقد التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث 
السيارات عنده عقدا رضائيا مع إمكانية جعله شكليا بإرادة األطراف حبيـث الينعقـد إال   

شترط وجيوز هلم اإلتفاق على عدم إنعقاده إال بدفع القسط األول، ومن اء الشكل امليفباست
  .مث جعله عينيا بشرط أن يكون إتفاقهم واضحا وصرحيا

إال أنين غري مقتنع برأي األستاذ ومن معه بالنسبة خلاصية رضائية عقد التأمني بقـدر  
  .إعتقادي اجلازم بشكليته
خرى املذكورة سابقا، إن عقد األواملواد  07 -95من األمر رقم ) 7(فاستنادا إىل املادة 

وأن ) توقيع املؤمن واملؤمن له أو من يقوم مقامـه  ( تأمني عموما يستلزم الكتابة والتوقيع لا
إلنعقاد لشرطان شكليان  –يف رأيي  –هذه الكتابة وهذا التوقيع ليسا رد اإلثبات بل أما 

ي الحيمل توقيع املؤمن الميكن للمـؤمن لـه أو   واإلثبات يف آن  معا ألن عقد التأمني الذ
املستفيد أو الغري  أن يتمسك به يف مواجهة املؤمن ألن قبول ذلك يف العمل قد يتخذ ذريعة 
من البعض إىل إستعمال طرق إحتيالية للحصول على عقود تأمني دون تعاقد فعلي على ذلك 

ى أن قبول اإلثبات لعقد التأمني وهذا غري مستبعد يف اتمع، هذا من جهة، ومن جهة أخر
ضـهم  يمن بوليصة تأمني  أو عقد تأمني غري موقع من املؤمن معناه تعويد األطراف أو حتر

على عدم اإللتزام بأحكام القانون الذي يشترط الكتابة ويشترط التوقيع، ونفس الشـئ أن  
                                                        

  . 96،  95أحكام التأمني، مرجع سابق ، ص  :) شرف الدين ( أمحد ـ  )1(
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األخـري ومل يتسـلم   املؤمن اليستطيع أن يتمسك ضد املؤمن له بوثيقة تأمني مل يوقعها هذا 
ـ نسختها، إذ أن عقد التأمني يتميز كذلك بأنه عقد عيين يقوم على التسـليم، تسلي  م ــ

ـ   ق ـاملؤمن وثيقة التأمني للمؤمن له، وتسليم املؤمن له للمؤمن القسط والدفعة املاليـة املتف
ـ عليها، ألن عقد التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات عقد ع ين ـي

جيب أن تسلم الوثيقة الثبوتيـة  : " حيث ورد فيها  34 -80من املرسوم رقم ) 7(بنص املادة 
ـ تأم ةشهاد( قت إمضاء العقد، وتسمى ومن هذا املرسوم ) 6(شار إليها يف املادة امل ني ــ

  . )على سيارة 
ولة ة عقد التأمني باعتبار أن الشكلية هي اليت جيب أن تضمن سلطان الديوأقول بشكل

على التصرفات املدنية والتجارية األساسية اليت م احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية، وحتقيـق  
واليت تتجلـى يف صـور   ذلك الينبغي تركه إلرادات األفراد وحدها محاية للمصلحة العامة 

التأمني عموما، والسيما تأمني النقل الـربي  متنوعة ومن ضمنها املصلحة العامة اليت ميثلها 
، ثبات بالكتابـة ىل ذلك ما تشترطه قواعد القانون املدين من ضرورة اإلإالبحري، يضاف و

  .)1( )645(، )336(، )335(، )333(املواد 
علـى إعتبـار   شروط العامة لعقد تأمني السيارات المن ) 11(هذا ولقد أكدت املادة 

اليـتم    –فهوم املخالفة مب –العقد تاما عندما يوقع من قبل األطراف، مما يفيد أن هذا العقد 
مثـل القـانون   ( بغري توقيع األطراف، كما أن بعض القوانني العربية ) باألحرى الينعقد ( 

تعترب عقد التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات عقدا شكليا ) الكوييت 
. مـدين كـوييت  ) 779(دة اليتم إال إذا وقع على وثيقة التأمني ومت تسليمها للمؤمن له ، املا

  شكلي بالتايل فهو عقد  وهذا ما جرى به العمل من إشتراط كتابة العقد كشرط لإلنعقاد، 
  .)2(يتعني توقيعه وإال عد باطال

                                                        
  .  95أحكام التأمني يف القانون والقضاء، مرجع سابق ، ص  :) شرف الدين ( أمحد ـ  )1(

، األحكام العامة طبقا للقانون اجلديد بتاريخ 1قانون اجلزائري ، جالتأمني يف ال :) إبراهيم ( أبو النجا ـ      
  .168، ص 1983، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، 09/08/1980

، مارس 1، عددXVIIIالة اجلزائرية للعلوم القانونية واإلقتصادية والسياسية، جملد  :األستاذة بن ددوش ـ      
  .وما بعدها  26، ص 1981

  .561وصفحة .  55،  54مرجع سابق، ص ) قدميا ( القانون املدين اجلزائري  :) وحيد الدين ( سوار ـ  )2(



  خصائص التأمین اإللزامي وأحكامھ وآثاره: رابع الفصل ال
  

 249

إىل أن تسديد القسط يف عقد التأمني للمرة األوىل والذي  )1(وأخريا تذهب األستاذة
ا لتكوين العقد ويهدف إىل جعلـه    ليس عادة سوى تنفيذ عقد مربم سابقا يصبح إذن شرط

عقدا عينيا، وأن إرتباط الطرفني اليوجد إىل عند توقيع الطرفني علـى  ) أي عقد التأمني ( 
  .الوثيقة

  ھل التأمین عقد إذعان  :ثالثا 
بالرغم من أن املؤمن هو الذي يضع الشروط العامة لعقد التأمني من املسؤولية املدنيـة  

إال أن هذا الطرف يظل . تباره الطرف القوي يف العالقة التعاقديةعن حوادث السيارات، باع
من القانون املدين اجلزائري ) 112/2(، )110(، )70(حمكوما يف إطار القواعد العامة ، املادة 

هامشا من احلرية يف فرض إرادتـه  ) الطرف الضعيف ( ومع ذلك يبقى للمؤمن له . وغريها
ق مبوضوع املسؤولية املؤمن منها، فقد ذهبت حمكمة النقض على املؤمن على األقل فيما يتعل

إىل إلزام املؤمن بضمان املسؤولية املدنية الناشئة عن إصابة الراكـب يف   )2()مثال (املصرية 
السيارة النقل غري املعدة لنقل الركاب إذا إتفق يف وثيقة التأمني على ذلك خارج نص املادة 

املتعلق بالتأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية عن  1955 لسنة 652: من القانون رقم ) 13(
، وهذا ما يفيد بأن املؤمن له ميكنه أن يشترط علـى املـؤمن   )3(حوادث السيارات يف مصر

شروطا خاصة بكامل حريته دون أن يعترب يف ذلك مذعنا، ويتمثل ذلك كذلك عنـدنا يف  
 49السيارات الـيت ورد يف بنـدها رقـم     مثال من الشروط العامة لعقد تأمني 9حالة املادة 

إستثناء وسقوط احلق عن السائق الذي ينقل وقت احلادث أشخاصا بدون إذن سابق قانوين 
حبيث يف هاتني احلالتني جيوز هلذا السائق . وبعوض أو دون مراعاة شروط النقل املرعية قانونا

ضمان األخطار اليت حتدث  أو املالك، بل وحىت يف حاالت أخرى ، أن يتفق مع املؤمن على
لألشخاص باملخالفة لتلك األحكام املستثناة ، وطبعا يكون يف العادة التأمني منـها بقسـط   

                                                        
  .حبث يف الة اجلزائرية، مرجع سابق  :األستاذة بن ددوش ـ  )1(
  .1هامش رقم .  96مرجع سابق، ص  :)  شرف الدين ( أمحد ـ  )2(
اليعترب  449/1955من القانون رقم  6يف تطبيق املادة : " أنه  أعاله الركاب بالنص على 13ـ عرفت املادة  )3(

الشخص من الركاب املشار إليهم يف تلك املادة إال إذا كان راكبا يف سيارة من السيارات املعدة لنقل الركاب 
". ها وفقا ألحكام هذا القانون ، ويعترب الشخص راكبا سواء كان يف داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازال من

الوسيط يف شرح جرائم القتل واإلصابة اخلطأ ، : ) عبدالتواب ( معوض : هذا النص وارد يف مؤلف املستشار 
  ..335،  334، ص  1988دار املشرق العريب ، القاهرة ، 
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زائد تبعا لزيادة إحتمال حدوث اخلطر، وأيضا ان تلك األحكام أو غريها التتعلق بالنظـام  
ىت لو كانت غـري  الربية ذات احملركة، حالعام، حبيث جيوز اإلتفاق على  خالفها، فاملركبة 

جيوز لسائقها أو مالكها أن يتفـق   –كاجلرار مثال  –خمصصة حبسب األصل لنقل الركاب 
مع املؤمن على ضمان هذا األخري ، األضرار اليت تلحق األشخاص الذين ينقلهم على هـذا  

  .اجلرار بالرغم من ذلك 
  ھل عقد التأمین ذو طبیعة مدنیة أو تجاریة ؟ : رابعا 

ق يمني بالنسبة للمؤمن الذي يربمه، إذا إختذه كحرفة أو نشاط يزاوله بطرإن عقد التأ
اإلعتياد واإلستمرار، يعترب يف نظر القانون التجاري الوطين من األعمال التجاريـة دائمـا   

وعلـى ذلـك   . ق، ت 3أو حبسب شكلها ، املادة . ق، ت) 2(حبسب موضوعها ، املادة 
ـ بالنسبة للمؤمن إذا كان شركة أو ) التأمني أي عقد ( فالعقد يكون عادة جتاريا  دنيا إذا م

كان الطرف املؤمن له تاجرا، والتأمني معقودا من أجـل   اكان املؤمن تعاضدية، ومن مث إذ
جتارته، فالتأمني ذه الصورة يكون عمال جتاريا حمضا وطرفاه تاجران، والعقـد ذو طبيعـة   

  .جاري جتارية والرتاع بشأنه خيتص بنظره القضاء الت
 تاجرا والتأمني معقودا من أجل أعمال مدنيـة، ليس فإذا كان املؤمن تاجرا واملؤمن له 

  .ليس تاجرا ، أعترب عقد التأمني من طبيعة خمتلطة أو كان املؤمن تاجرا واملؤمن له
لتحديد الطبيعة املدنية أو املختلطة أو التجارية لعقد التأمني أمهية يف حتديد إختصـاص  

ختصاص بالنظر لصـفة  والقاعدة حتدد جهة اإل. نسبة للصفة املدنية واملختلطة لهالقضاء بال
  .العقد بالنسبة للمدعى عليه 

فإن له اخلربة بني القضاء املدين ولكن يالحظ أنه إذا كان العقد مدنيا بالنسبة للمدعي 
أي يف (  أو التجاري، رغم أن العقد قد يكون خالفا للقاعدة، جتاريا بالنسبة للمدعى عليـه 

والعكس إذا كان مدنيا بالنسبة للمدعى عليه ، وجب مقاضاته أمام ). حالة الصفة املختلطة 
  .)1(كمة املدنيةاحمل

  الثاني المطلب
  خصائص عقد التأمین اإللزامي من المسؤولیة 

                                                        
  .101مرجع سابق، ص  :) شرف الدين ( أمحد ـ  )1(
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  المدنیة عن حوادث السیارات من حیث مضمونھ

يـة  ي من حيث إنعقـاده، كبق املتقدم عرفنا خصائص عقد التأمني اإللزام يف املطلب
سوف أعرض خلصائص هذا العقد من حيث مضمونه، أي  العقود املسماة، ويف هذا املطلب

  :اإللتزامات واحلقوق اليت تنشأ على إنعقاده وأعرضها موجزة تباعا كما يلي 
  عقد التأمین ملزم للجانبین  :أوال 

مدين جزائـري،  ) 619(ادة هذه اخلاصية التبادلية تتضح من التعريف الذي أوردته امل
ول مـن  ألت املادة األوىل يف الباب ادوغريمها، ولقد عد 95/07من األمر رقم ) 02(واملادة 

اليت ميكن للمؤمن وهـو  ) أي اإللتزامات ( الشروط العامة لعقد تأمني السيارات الضمانات 
ـ  ( طرف يف العقد أن مينحها للمؤمن له وهو الطرف املقابل  ، هـذه  )ه أي حق املـؤمن ل

الضمانات إذا قبل املؤمن منحها للمؤمن له واليت هي التزامات يلتزم ا األول لصاحل الثاين، 
ـ  ارات ـمن أمثلتها وأمهها التزام املؤمن بتغطية مسؤولية املؤمن له املدنية عن حوادث السي

ضـرار أو  وضمانات مكملة هلا متعلقة مبا يلحق السيارة من أ –خارج املرور  –أثناء املرور 
اص ــأعطال أو أعطاب، ومتنح هذه الضمانات يف إطار الشروط العامة مبقتضى إتفاق خ

ـ أأي مبقتضى ما يعرف بعقد التأمني أو وثيقـة الت ) شروط خاصة بني الطرفني (  ني أو ـم
إىل جانب إلتزامـه بـدفع    )2(تابعةكما يلتزم املؤمن بضمان الدفاع وامل )1(بوليصة التأمني

  .التعويض 
املدنيـة عـن حـوادث    يف تأمني املسـؤولية  ) أو املكتتب ( املقابل يلتزم املؤمن له ب

  :بالتصرحيات املتعلقة باخلطر والتعديالت الطارئة عليه  )3(السيارات اإللزامي
ومن أمثلة تلك اإللتزامات اإلدالء مبعلومات حتتوي عليها بطاقة تسجيل السيارة املؤمن 

من عليها كشئ أو ما يريد املؤمن له أن حيميه ضد خطر معــني     عليها من املسؤولية أو املؤ
هذه املعلومات ختص صنف السيارة، طرازها، قوا ). إخل ... تصادم ... سرقة ... حريق ( 

                                                        
البوليصة ، الوثيقة ، " كما سبق يف الفصل األول  ـ جيب مراعاة املقصود باملصطلحات اليت تطلق على التأمني )1(

  ".العقد 
  .من الشروط العامة لعقد تأمني السيارات مثال  6ـ أنظر املادة  )2(
  .من الشروط العامة لعقد تأمني السيارات 15ـ أنظر املادة  )3(
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ويلتزم املؤمن له بدفع القسط وهو أهم . )1(وغري ذلك... اجلبائية، عدد مقاعدها، هيكلها 
إخل ، مـن إلتزامـات   ... تصريح باحلادث يف حالة وقوعه جبانب التزامه أيضا بال )2(التزام

أمـا  . ، هذا عن إلتزامات أطراف التـأمني )3(أخرى سوف أعرض هلا، أو ألمهها يف حينه
  :بالنسبة للحقوق

وميلـك   ) واحلق يف الفسخ وميلكه املؤمن له أيضا ( احلق يف القسط : فإن للمؤمن  -
وقد سبق وأن عرضت له فيما يتعلق بالصندوق ( له املؤمن كذلك احلق يف احللول حمل املؤمن

  .)4(حسب األحوال) الدائن(أو املضرور ) اخلاص بالتعويضات وال أعود له
ويف هذا املقام أشري إىل . )5(فله احلق يف مبلغ الضمان عن كل خطر:  أما املؤمن له -

أي  (  قق اخلطـر قد يتخيل أن إلتزام املؤمن قد يعد معلقا على شرط وهو حت )6(أن البعض
املؤمن منه، وبالتايل فإنـه إذا مل يتحقـق   ) احلادث يف املسؤوليةاملدنية من حوادث السيارات

أقول التوهم غري سليم يف مجيع أنـواع  . فال يلتزم املؤمن بشيء) أي حتقق احلادث ( الشرط
بدفع مبلغ التـأمني  ذلك أنه يف التأمني على احلياة حلال الوفاة مثال فإن إلتزام املؤمن . التأمني

ويف حالة التأمني يف حـاالت يكـون   . مؤكد ألن موت املؤمن له مؤكد مهما طال عمره
فإنه ال جيب يف مثل هذا التأمني من ) كحادث السري بالسيارة( اخلطر فيها غري مؤكد الوقوع

 املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات، أو غريه أن يعترب وجوب حتقق اخلطر شرطا لنشوء
أي دفـع مبلـغ الضـمان     ( إلتزام املؤمن، بل يعترب حتقق اخلطر شرطا لتنفيذ إلتزام املؤمن

، ألن الشرط إذا حلق تنفيذ اإللتزام جيعله إحتماليا فيما خيص التنفيذ وليس فيمـا  )والتعويض
  .خيص النشوء

هـو حتقـق    فوإلتزام املؤمن بنشأ مبجرد إبرام عقد التأمني غري معلق على شرط واق
يف . خلطر املؤمن منه، ألنه يشترط يف الشرط الذي يعلق وجود اإللتزام أن يكون عارضـا ا

                                                        
  .من الشروط العامة لعقد تأمني السيارات 16ـ أنظر املادة  )1(
  .من الشروط العامة لعقد تأمني السيارات 17ـ أنظر املادة  )2(
  . 82،  81مرجع سابق ، ص :   ) البشري( زهرة أنظر ـ  )3(
  .من الشروط العامة لعقد تأمني السيارات 18ـ أنظر املادة  )4(
  . 82،  81مرجع سابق ، ص  : ) البشري( زهرة ـ  )5(
  . 102مرجع سباق ، ص  : ) شرف الدين( أمحد ـ  )6(
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حني يعترب اخلطر ركنا قانونيا يف إلتزام املؤمن، وبالتايل ال جيوز أن يعلق هذا اإللتزام علـى  
  .حتقق اخلطر

ريه إذن فعقد التأمني، أيا كان نوعه ينشيء إلتزامات متبادلة على عاتق أطرافه وال يض
أن تنفيد إلتزام املؤمن أمر إحتمايل، ألن املؤمن له، بسببه، يتمتع طوال مدة عقـد التـأمني،   

أي حرمان املؤمن  ( بالطمأنينة اليت كان يهدف إليها عند إبرامه العقد، وهو ما يربر حرمانه
  .)1(من مطالبة املؤمن برد أقساط التأمني يف حالة عدم حتقق اخلطر)  له

لتأمین اإللزام ي م ن المس ؤولیة المدنی ة ع ن ح وداث الس یارات        عقد ا  :ثانیا
  عقد معاوضة

ذلك راجـع إىل أن  . عقود خباصية كونه عقد معاوضةلإن هذا العقد يتميز كغريه من ا
كال من طرفيه يأخذ مقابال ملا يعطي، فاملؤمن له يدفع القسط يف مقابل حتمل املؤمن تبعـة  

ولذلك يالحظ أن عدم حتقق اخلطـر  .  حالة حتقق اخلطرعهده بدفع مبلغ التأمني يفتاخلطر و
م عن الصفة اإلحتمالية لعقد التأمني وال يكون سبب دفع املؤمن له لألقساط طوال مـدة  ني

ليـل  دواإلحتمال . التأمني غري الطمأنينة اليت يشعر ا كذلك طوال حتمل املؤمن تبعة اخلطر
  .املعاوضات من ناحية ثانية على أن عقد التأمني من عقود

لعوض شخص يتربع له به فإن ذلـك  وإذا كان املؤمن له قد إشترط أن يستفيد من ا
يؤثر على الطبيعة القانونية لعقد التأمني بإعتباره عقد معاوضـة بالنسـبة للمـؤمن لـه     ال

كما هو احلال يف التأمني على احلياة لصاحل الغري، حيث تنصـرف آثـاره إىل    )2(بالضرورة
، وكما يف التأمني من املسؤولية املدنيـة  )3(ا ألحكام اإلشتراط ملصلحة الغريذلك الغري طبق

فالعربة بالنظر إىل العقد ذاته من أجـل  . )4(عن حوادث السيارات اإلجباري لصاحل املضرور
  .حتديد طبيعته، ال بالنظر ملا يعاصره من إتفاقات أو يتضمنه من شروط قانونية

                                                        
  . 102مرجع سباق ، ص  : ) شرف الدين( محد أـ  )1(

  . 1139،  1138، ص  559، ف 7الوسيط ، ج:   )أمحد ( السنهوري ـ       
  . 120مرجع سباق ، ص  : حممد حممود حسام لطفي ـ  )2(
  .من القانون املدين ) 116(ـ أنظر املادة  )3(
  . 15 -74من األمر رقم  ) 8(ـ راجع املادة  )4(
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من المس ؤولیة المدنی ة ع ن ح وادث الس یارات       عقد التأمین اإللزامي  :ثالثا 
  عقد إحتمالي

ال يعد العقد إحتماليا إذا كان أي من طرفيه يعرف مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخـذ  
وهذا األمر غري متحقق يف عقد التأمني عموما، وتأمني املسؤولية املدنيـة  . وقت إبرام العقد

مـن املشـرعني    هملشرع الوطين وغـري مما دفع ا. عن حوادث السيارات اإللزامي خصوصا
للعقود اإلحتمالية مـع   -يف التقنني املدين - األجانب إىل تصنيفه ضمن النصوص املخصصة

 كل من املقامرة والرهان واإليراد املرتب مدى احلياة، وهي العقود اليت يطلق عليها تسـمية 
طيانه أمر ال ميكن معرفتـه  املؤمن وما يع فتحديد مقدار ما يأخذ املؤمن له أو". ررغعقود ال"

وقت إبرام العقد، فذلك التحديد يقع يف املستقبل وفقا ألمر ما والذي هو اخلطر املؤمن منه 
وهو غري حمقق الوقوع أو غري معروف وقت وقوعه، ومن مث حيتمل )  كحادث السري مثال(

يقـع اخلطـر    الكسب واخلسارة ويبقي هذا اإلحتمال قائما عند إبرام العقد ويستمر إىل أن
فيتحقق األمر أو ينتهي العقد وال يتحقق ذلك األمر حسب الظروف والصدفة وحدمها اللتان 

غري أن معيـار الكسـب   . حتددان الطرف الذي كسب أو خسر عند اية العقد بأي سبب
يتخذ فقط عندما ينظر إىل التأمني بزاويـة  )  صفة اإلحتمال ( واخلسارة هذا يف عقد التأمني

 ةـــ، ولكن الواقع أنه غالبا ما ينظر إليه من زواية مجاعي) أي الوحدة الفردية ( ةإنفرداي
بإعتباره جزءا من عملية فنية تشـرف عليهـا ومتارسـها شـركة     ) يضمن جمموع أفراد (

متخصصة يف جتميع وتوزيع املخاطر على مجهور واسع عن طريق إقامة ما يشبه التعاون بني 
، حيث تكون الغاية هي التعاون لـدفع عـبء   ) وع املؤمن هلمجمم(  أفراده هذا اجلمهور

واللذان يبقيان رغم ذلك من مميزات عقد التـأمني مـادام اخلطـر مل     فة واإلحتمال،املصاد
  .دوثه أم عدم حدوثهحبدد ال حأي أن مقدار أداءات األطراف مل تت. حيدث

  
  الثالث المطلب

  خصائص التأمین اإللزامي من المسؤولیة 
  یة عن حوادث السیارات من حیث تنفذیھالمدن
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عقد التأمني هذا من عقود املدة، يعتمد يف تنفيذه عنصر الزمن، كما أن الزمن يعتـرب  
وإىل جانب هذا يتميز عقد التأمني بأنه من عقود حسـن  . املقياس الذي يقدر به حمل العقد

مانة وصدق وأن يستمر النية، الشيء الذي يساعد على إبرامه يف صراحة وشفافية وتنفيذه بأ
  :وأفصل كل هذه اخلصائص فيما يلي. كذلك إىل ايته

  عقد زمني مستمر :أوال 

حيـث  . ي عقد التأمني إىل العقود ذات املدة أو العقود الزمنية أو العقود املستمرةمتني
يلعب الزمن دور أساسيا يف تكوينه وحتديد ما ينشأ عنه من إلتزامات كما أن القانون قـد  

ن بدء سرياا، محايـة  امدة عقد التأمني بتحديدها عندما يغفل املتعاقدان حتديدها وبيمحى 
وبالنسبة للمؤمن يرتبط إلتزامه بالضمان مبدة العقد . )1(للمتعاقدين من آثار طوهلا أو تابيدها

 يف يوم بدء) بل ( حبيث جنده يتحمل بتبعة اخلطر طوال املدة احملددة يف العقد من يوم التعاقد
أو إنقضائها بشكل عادي أو بأي سبب  -إن حصل -املدة يف السريان إىل يوم حتقق اخلطر

  .من األسباب
فيذهب رأي إىل أن إلتزام املؤمن له األساسي الذي يقابـل   مر خمتلفأما املؤمن له فاأل

ىل إلتزام املؤمن بالضمان هو اإللتزام املستمر بعدم القيام بعمل أي شيء من طبيعته أن يؤدي إ
بينما يرى بعض آخر أن إلتزام املؤمن له األساسي هو سـداد القسـط يف    )2(تفاقم اخلطر

على ماهو عليه دون تفاقم أو زيادة طـول مـدة    مواعيده الدورية، ال إال بقاء على اخلطر
ـ  إالعقد، وبالتايل ف  ةن هذا الرأي يرى أن سداد املؤمن له القسط عن كل مدة العقـد دفع
ردا على  )3(ويرى الكاتب. زمنية العقد أو إستمراريته من جانب املؤمن له ةواحدة خيل مبيز

إذ من . هذا اخلالف أن ال أمهية يف التمسك بالقول بإستمرارية عقد التأمني يف كل األحوال
  .املؤكد أن إستمرارية إلتزامات أحد الطرفني كافية لبلوغ هذه النتيجة

  : ومن نتائج الطابع الزمين لعقد التأمني

احلماية القانونية ملدة عقد التأمني، دراسة مقارنة بني القانونني املصري والكوييت،  : ) حممد إبراهيم ( جالل ـ  )1(                                                        
  .ليس به إشارة جلهة الطبع وسنته. ومابعدها 2والقانون الفرنسي، ص 

  .من الشروط العامة لعقد لتأمني الس ) 12(، واملادة  15 – 74من األمر رقم ) 18(ـ أنظر املادة  )2(
  .وما بعدها   124مرجع سباق، ص   :حممد حسام حممود لطفي ـ  )3(
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الشيء الـذي مل  .فالزمن ال يعود) كما سترى( عدم سريان األثر الرجعي للفسخ ـ     أ
ليه لو كان عقد التأمني جمرد عقد ملزم للجا نبني فقط، الشيء الذي يقـرب  إميكن التوصل 

  .هذا الفسخ من اإلاء
 -إنه ينتهي إذا إستحال تنفيذ أحد الطرفني إللتزاماته التعاقدية بقـوة القـانون   ـ    ب

فعقـد التـأمني   . وهذه نتيجة منطقية وطبيعية - نتقال ملكية الشيء املؤمن عليه أو هالكهإ
 .ىل العقود امللزمة للجانبنيإينتمي 

وأخريا فإن الصفة الزمنية بالنسبة للمؤمن تتجلى ايضا بإعتبارها تتجسد يف أن إلتزامه 
يث ال يسـتطيع أن يقـوم   بتحمل تبعة اخلطر خالل مدة التأمني من بدايتها إىل ايتها، حب

يف مدة أقل من املدة التفق عليها، ألنه مينح املؤمن له األمان والطمأنينة عن كل حلظة  هبتنفيذ
يم إلتزام املؤمن له على دورات إال لضـرورة قانونيـة   سمن حلظات املدة املذكورة، وما تق

ام املؤمن له مسـتمر  تتمثل يف حتقيق املساواة بني األطراف على أكمل وجه، وليس ألن إلتز
حىت مع دفع القسط مرة  -مع أن البعض يرى غري ذلك بإعتبار أن أداء املؤمن له. )1(بطبيعته
يعتمد فيه على الزمن املتفق عليه وألنه كذلك يبقى ملتزما باإلبقاء على اخلطر على  -واحدة

اخلطر هـو إلتـزام   احلالة اليت هو عليها كما سبق الذكر وألن اإللتزام باإلمتناع عن زيادة 
  .مستمر بطبيعته

   عقد التأمین من عقود حسن النیة:    ثانیا
ويف . يعترب مبدأ وجوب مراعاة حسن النية من املباديء العامة اليت تسري على العقود

جيب تنفيد العقد طبقا ملا إشتمل عليـه  ":من القانون املدين بأنه 107هذا املقام قضت املادة 
شذ عقد التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السـيارات  وال ي...." وحبسن نية

  .عن غريه من العقود يف وجوب خضوعه هلذا املبدأ
لكن مبدأ حسن النية له الدور البارز يف عقد التأمني أو أنه جيـد يف التـأمني اـال    

الـدور الـذي   اخلصب لتطبيقه حيث جنده يلعب دوره أثناء اإلنعقاد وعند التنفيذ أكرب من 
  .يلعبه يف أي عقد آخر

  . 106مرجع سابق ، ص  : ) شرف الدين ( أمحد ـ  )1(                                                        
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يعتمد يف تقرير قبوله على صدق وصحة البيانـات الـيت    -فاملؤمن عند إنعقاد التأمني
  .لظروف احمليطة بهااخلطر و يديل ا املؤمن له عن ما هية

الشيء الذي يوجب على املؤمن له أن يلتزم جانب حسن النية عنـد إعطـاء تلـك    
ه ــــاد، ويف مرحلة التنفيذ لعقد التأمني جيب على املؤمن لهذا عند اإلنعق. املعلومات

أن ميتنع عن كل ما من شأنه أن يفاقم اخلطر، كما جيب عليه أن خيطر املؤمن بكل ظـرف  
كإحلـاق  ( سـامته جيؤدي حدوثه إىل زيادة درجة إحتمال وقوع اخلطر أو زيادة درجـة  

بـة يف مكـان مـؤمن عليـه مـن      مقطورة مبركبة بردية ذات حمرك، أو ختزين مواد ملته
  .) إخل...احلريق

وعلى املؤمن له أيضا أن يعمل على احلد من آثار اخلطر إذا حتقق أي حماولة مقاومـة  
  .أثار إنتشاره

إن مبدأ حسن النية هذا يفسر بطالن عقد التأمني كلما أدىل املؤمن له ببيانات كاذبـة  
يف الضمان إذا إمتنع  - كما سيأيت حبثه - عن اخلطر املؤمن منه ويربر سقوط حق املؤمن له

  .عن عمل أو قام بعمل وكان يف ذلك ما يتناقص مع مبدأ حسن النية
يبقي أخريا التذكر بانه ال ينبغي اخللط بني ما يقصد من كون عقـد التـأمني يضـع    

أي إلتزاما بتغطية اخلطر، وهو ماال يعين إطالقا أن عقد التـأمني  . الضمان على عاتق املؤمن
أي اليت ترتب اإللتزام على عاتق شـخص بصـفة تبعيـة    . و من عقود الضمان املعروفةه

  .)1(صلية، أي يعوضه ألنه مدين أصليأفاملؤمن يضمن وقوع اخلطر بصفة . كالكفيل
واخلالصة أن عنصر حسن النية، وهو مفترض يف مجيع العقود ينبغي ظهوره ووجوده 

سامه وأصنافه وأنواعه، ولذلك إعترب من عقود بشكل أكرب يف عقد التأمني على إختالف أق
  .)2(القانون الضيق على أساس انه ينبغي تنفيذه حرفيا ومبنتهى حسن النية

  
  

  .ومابعدها  108مرجع سابق ، ص  : ) شرف الدين ( أمحد ـ  )1(                                                        
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  الرابع المطلب  
  مراحل التراضي على التأمین اإللزامي

  من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات

ىل القواعد العامة حبيـث  إ هسبق أن أشرت إىل أن عقد التأمني خيضع من حيث إنعقاد
وأشرت إىل شكليته غري أن التراضي يف عقد التأمني . الرضا واحملل والسبب: يشترط يف ذلك

عموما ويف عقد التأمني اإللزامي من حوادث السيارات خصوصا، جرى العمـل والعـرف   
  .التأمنيني على أن يظهر يف صور حمددة وعلى مراحل

ع احملل والسبب بشأنه إىل شروط خاصة جتعل كذلك جرى العمل يف التأمني بإخضا
كل موضوع لها التأمني ذا طبيعة خاصة وبالتايل سأخصص جبله طبيعة خاصة أو يكون مبو

رض أع مث. )أول فرع( : الشروط واملراحل بالنسبة للتراضي، فرعا خاصا من هذه املواضيع
  ). ثانفرع ( . تضيه املقامقللمحل والسبب كل بقدر ما ي

  
  األول  الفرع

  شروط ومراحل التراضي في عقد التأمین

 مثل رغم ضرورة أن يتوفر عقد التأمني على الشروط القانونية األساسية للتعاقد مثله 
إال أن معظم تلك الشروط يقتضي عادة تفسريا وتوضيحا للمقصـود  . باقي العقود األخرى

  .منها بطريقة خاصة تتناسب والعملية التأمينية
اإلجياب والقبول واألهلية وقانونية موضوع : القانونية العامة للتعاقدذلك أن الشروط 

لكن املعىن املقصود من بعضـها  . التعاقد جتد طريقا إىل عقد التأمني مثله مثل أي عقد أخر
ومـن مث  . خيتلف أحيانا إختالفا كليا أو جزيئا عن املعىن املقصود عادة يف العقود األخـرى 

  : ه الشروط واملبادئ على مراحلأورد دراسة موجزة لبعض هذ
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   شروط عقد التأمین ذات معان خاصة  ـ 1
 نفهل معـىن ذلـك أ  . عقد التأمني يوصف بأنه عقد إذعانأن سبق وأن أشرت إىل 

املؤمن له ال ميلك أية حرية للتراضي على شروط غري الشروط اليت يضعها املؤمن مطبوعـة  
عامـة أو   - أي الشروط املطبوعة( ،  لهاكشروط إجياب أو عرض وعلى املؤمن له أن يقب

  .لها  ؟كها ضأو يرفكلها )  خاصة
بأن املؤمن له الميلك احلق يف تعديل أي شـرط مـن شـروط    القانونيون يقولون    

والتأمني اإللزامي من املسؤولية املدنيـة عـن حـوادث    ( ، غري أن عقد التأمني )1(الوثيقة
  :أن يوجد هلا مثيل يف عقود اإلذعان املختلفة يتميز مبرونة الميكن ) السيارات كذلك 

التعاقد وهو شركة  وضوعة مبعرفة طرف واحد من طريفة للوثيقة املطبوعة واملبفبالسن
التأمني، فإن معظم الشروط التأمينية اليت تتضمنها هي يف األصل تقبل التعـديل والتعـبري،   

. ة حوادث إضافية، وملدة إضافيةميكنه طلب تغطي –الطرف اآلخر يف التعاقد  –فاملؤمن له 
 ويف التأمني على األشخاص مثال ميكنه تغيري املستفيد من التأمني، ويف التأمني من املسـؤولية 

ارات جيوز له إستبدال السيارة املؤمن من مسؤوليتها بسيارة ياملدنية اإللزامي من حوادث الس
ؤمن له أو رضاؤه حسب إرادته وكل هذا قد يؤدي إىل تغيري قيمة القسط، فرغبة امل. أخرى

  .قل عبئا ووطأة منه يف العقود األخرى لإلذعانأتربز أن اإلذعان يف عقد التأمني 
ه ــهذه احلرية التعاقدية للمؤمن له واملرونة اليت تصبغ على عقد التأمني على إختالف

شروط اليت ، أو مبعىن آخر الي ما يطلق عليه الشروط التأمينيةه –رغم صفة اإلذعان فيه  –
وهو ما اليعين أن املؤمن . قبل املؤمن تغطيتها لصاحل املؤمن له برضاء وموافقة من هذا األخري

له يتمكن من إجراء تعديالت يف الشروط املطبوعة واليت يطلق عليها الشروط العامة، وإمنـا  
ؤمن واملـؤمن  يتمكن منه املؤمن له لتعديله هو البيانات اليت تترك عادة لإلتفاق عليها بني امل

يف  07 -95: من األمر رقـم  ) 8(له، وميكن أن أشري يف هذا اإلطار إىل ما نصت عليه املادة 
يف رسالة موصي عليها يعرب فيها ويعد اإلقتراج مقبوال إذا قدم : " فقرا الثانية، حيث تقول 

صوص مدى و إعادة سريان مفعوله أو تعديل عقد خبأمعلق  دالطالب عن رغبته يف متديد عق

                                                        
  . 64مرجع سابق ، ص  :)  مة سال( وعبداهللا )  حممد طلبة ( عويضة ـ  )1(
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يوما من تاريخ إستالمه ) 20(الضمان ومبلغه إذا مل يرفض املؤمن هذا الطلب خالل عشرين 
، بل إن للمؤمن له إمكانيـة  )1("له والتنطبق أحكام هذه الفقرة على تأمينات األشخاص 

إضافة شروط من مثل التأمني من خطر احلرب واخلسارة اليت تترتب على األعمال العدوانية، 
ط إستبعاد حطر احلرب من التأمني ضمن الشروط العامـة جيـوز اإلتفـاق علـى     ألن شر
 07 -95من األمر رقم ) 41(إىل ) 39(ىل املواد من إ، ويف هذا اإلطار ميكن اإلشارة )2(خالفه

حيث يستخلص مما تقدم أن عقد التأمني وهو من عقود اإلذعان المينع من مناقشة وتعـديل  
ليت يترك هلا مكانا شاغرا يف الصفحة األوىل مـن وثيقـة التـأمني    وتغيري الشروط التأمينية ا

رتب على ذلك مـن  يتللتراضي بشأا على الشئ موضوع التأمني وقيمته ومبلغ التأمني وما 
  .قيمة القسط الواجب التسديد

  اإلیجاب والقبول  ـ 2
ـ  –شركة التأمني  –اإلجياب أو العرض هو مبادرة من جانب الطرف األول  ل من أج

على الشروط  –املؤمن له  –والقبول هو موافقة الطرف الثاين  –بيع وثيقة التأمني  –التعاقد 
وهذه هي الطريقـة   )3(الواردة يف الوثيقة، وهو ما يترتب عليه إنطباق إرادتني على التعاقد

العادية اليت حتدث دون مناقشة أو طلب تعديل شرط أو شروط الوثيقة عامـة كانـت أو   
ينتج التعبري عـن  : " من القانون املدين الوطين اليت تنص على أنه ) 61(ادة مقا للخاصة تطبي

اإلرادة أثره يف الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعترب وصول التعبري قرينة علـى  
  ".العلم به مامل يقم الدليل على عكس ذلك 

صيا إىل شركة التأمـني شخ) طالب التأمني ( لكن يف بعض األحيان، يتقدم املؤمن له 
الوثيقة اليت حتقق أي يرى أا هي  –لشراء وثيقة تأمني حمددة يكون حباجة إليها ) املؤمن ( 

لذلك وبالرغم من أنه هو الذي تقدم إىل  –له احلماية من اخلطر املتوقع الذي يشغله بالذات 
  .من جهته بالقبولاملؤمن، فإن هذا األخري يعرض عليه شروط التأمني ويقوم املؤمن له 

                                                        
من ) 3/3(إخل، وانظر املادة ... من نفس األر ، فيما يتعلق بشكل التعديل واملدة العدلة ) 10(، )9(ـ أنظر املادة  )1(

  .س.ت.ع.ع.ش
)2(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT , P 162 . 

مرجع سابق،  :أمحد شرف الدين و . 64، ص مرجع سابق :)  سالمة ( وعبداهللا )  حممد طلبة ( عويضة ـ  )3(
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وحيصل أحيانا أخرى، أال يوافق املؤمن له على عرض الشركة سواء ألجل املبلـغ     
احملدد للتأمني، أو لطريقة دفع القسط أو غري ذلك، فتقوم الشركة بتعـديل عرضـها إىل أن   

ممـا  . جيده املؤمن له مناسبا فيوقع على طلب التأمني أو وثيقته، وذا يتم أيضـا القبـول  
تخلص معه دائما أن العرض يتم من جانب املؤمن والقبول يتم من جانب املـؤمن لـه   يس
 سـوى واليلزم املؤمن بعرض خمالف من املؤمن له واليعترب املـؤمن لـه   ) جة اإلذعان ينت(

: ـه ـحني تنص على أنـ 07 -95من األمر رقم ) 8(، وهذا ما توحي به املادة )1(إقتراح
 )2(ومع ذلك فهنـاك رأي ". إخل ... التزام املؤمن له واملؤمن  اليترتب على طلب التأمني" 

لدى الكتاب األمريكيني خاصة من يقول بأن اإلجياب ميكن أن يتم من أي من الطرفني على 
فإذا ما تقدم طالب التأمني بطلب تأمني، يكون قد تقـدم  . أن يتم القبول من الطرف اآلخر

وأصدر وثيقة التأمني فيكون قـد  ) إجيابه ( ى طلبه بالعرض أو اإلجياب، فإن وافق املؤمن عل
ىل املؤمن له إقام بالقبول، فإن رأى املؤمن إجراء بعض التعديالت يف طلب التأمني مث أرسلها 

فإن املؤمن يكون قد قام بإجراء عرض أو إجياب مضادا ومقابل فإذا قبله طالب التأمني يكون 
ملضاد أو املقابل لعدة مرات إىل أن جيـد أحـد   كن أن يتكرر العرض اقد قام بالقبول، ومي

مناسبا فيكون هذا العرض هو النهائي ويقبله الطرف اآلخر أيا كان ) إجيابا ( الطرفني عرضا 
  .املؤمن أو املؤمن له : هذا الطرف 

  تنفیذ التعاقد  ـ 3
) تعاقـد  أو الوفاء بال( إذا مل يقع إتفاق بني املؤمن واملؤمن له على إرجاء تنفيذ العقد 

فإن شرط الوفاء بالتعاقد حيتم على كل طرف من طريف العقد القيام بتسليم الطرف اآلخـر  
مبلغا أوسلعة أو خدمة تكون حمددة مقدما يف العقد، على أن يكون ما يدفعه أو يقدمـه أو  

 .يسلمه أحد الطرفني مساويا يف القيمة واملنفعة ملا يدفعه أو يسلمه أو يقدمه الطرف اآلخر

رى بعض القانونيني عدم التساوي بني طريف التعاقد يف التأمني فيما يتعلق بشـرط  يو
فيوجد طرف منهما فقط ملتزما بالوفاء يف حني أن الطرف الثاين ال يتحمل . الوفاء بالتعاقد
ومن هنا يفسـر  . بنفس الشكل الذي يتحمله به الطرف األول)  املسؤولية (بذلك اإللتزام 

                                                        
)1(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT , P 108 et S . 
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مني بوصفه عقدا ملزما جلانب واحد حبجة أن املؤمن لـه يلتـزم بـدفع    هذا الرأي عقد التأ
القسط ويقوم بذلك فورا أو على أقساط دورية يدفع أوهلا فورا، رغم أنه ال يستفيد من عقد 

  .التأمني مبجرد سداد الفسط أو األقساط، وقد ال يستفيد منه ماليا باملرة
رمبا ال يترتب على إلتزامه بالضمان الوفاء أما املؤمن فهو ال يلتزم بالوفاء بشيء فورا و

  .)1(ق احلادث خالل مدة التعاقدقبأي شيء إذا مل يتح
إن هذا غري صحيح، وقد سبق اإلشارة إىل ذلك، وللتأكيد نضـيف بـأن الدراسـة    
املتمحصة لعملية التأمني تؤكد من الناحية الفنية واملالية أن قسط التأمني حيسب أصال علـى  

ة املالية للمؤمن جتاه ملؤمن له ذلك أنه  إذا كانت مسؤولية املؤمن معدومـة   أساس املسؤولي
كان القسط الصايف الذي يدفعه املؤمن له معدوما أيضا ويترتب على مسؤولية املؤمن املالية 
تلك أنه يلتزم قانونيا بالقيام بتكوين إحتياطات مالية ملقابلة مسؤوليته جتاه املؤمن له مستقبال 

بعض القانونيني عقد  التأمني بأنه  عقد مؤكد من جانب املؤمن له وبأنه عقـد   كذلك فسر
بدفع القسط واألقساط حسـب   إحتمايل شرطي من جانب املؤمن حبجة أن املؤمن له ملزم

أما من ناحية شـركة   . بطل سريان العقدإال شروط العقد وال ميكن ان يتحلل من دفعها و
فع وليس مؤكدا ألن هذا الدفع مشروط بتحقق احلادث املؤمن التأمني فإن إلتزامها حمتمل الد

  .جتاه املؤمن له)  شركة التأمني ( منه، فإن مل يتحقق احلادث ينعدم إلتزام املؤمن
لتفسري عقد التامني عموما إال أن هـذه الوجاهـة    هإن الرأي السابق وجيه يف منطق

التأمني نظـرة مفـردة يقيسـون     والصواب يف هذا التفسري يرد إىل نظرة أصحابه إىل عقد
وحيددون فيها إلتزام كل من املؤمن واملؤمن له حبسب العقد الواحد املربم بينهما، وهنا فقط 

ذا كان إإطالقا ف)  شركة التأمني (يظهر إلتزام املؤمن له جليا واضحا واليظهر إلتزام املؤمن 
ؤمن هلم وجتميع أعـداد مـن   معلوما أن أول وظيفة للمؤمن هي جتميع أفراد عديدين من امل

من دفع التعويض ملن يتعـرض  )  املؤمن ( األقساط من كل مؤمن له منهم حىت يتمكن هو
منهم خلسارة مالية وأن املؤمن، ليس عليه بأي حال من األحوال، أن ينظر إىل تعاقداته، إال 

شـركة  ( أنه يتعامل مع كل واحد منهم على إنفراد لذلك ميكن القول بأن إلتزام املـؤمن 

                                                        
  . 77و   66مرجع سابق، ص  :)  سالمة ( وعبداهللا )  حممد طلبة ( عويضة ـ  )1(
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إلتزام مجاعي، وال ميكن أن يظهر بصورته الفردية بوضوح إال أن إلتزامه الفـردي  ) التأمني
ميكن تفسريه على أنه متوسط اخلسارة املتوقعة بالنسبة موعة األفراد املؤمن هلـم وميكـن   

  :ظهار ذلك بأمثلة أورد منها اآليتإ
شخص أو على تأمني مسؤولية  يقوم بالتأمني على حياة ألف)  شركة التأمني ( مؤمن

 ةــمؤمن من مسؤولي فآالمخسة آالف أو أربعة مدنية إلزامية من حوادث السيارات عن 
بينما التأمني من املسؤولية  - مع العلم أن التأمني على األشخاص يتضمن تأمني مبلغ حمدد (

  .) يتضمن تأمينا مببلغ غري حمدد
ائة ألف دينار ثالمث احلياة املذكور بأن يدفع مبلغ فإذا إلتزم املؤمن يف مثال التأمني على

يف حالة وفاة املؤمن على حياته خالل مدة معينة، وكان قسط التأمني الذي يدفع مرة واحدة 
فإذا كانت خربة املؤمن السابقة تدل على أن من بني كل ألف . دج 20000عند التعاقد هو 

، فيمكن توضيح إلتزام الطرفني عند ةشخص ميوت مائة ومخسون شخصا خالل املدة املؤمن
  : كما يلي)  اإللتزام املتوقع ( التعاقد

هو أن يدفع كل منهم القسـط  )  شركة التأمني ( إلتزام مجاعة املؤمن هلم جتاه املؤمن
  . دج70000000 = شخص 1000  × دج 20000 = املطلوب منه، أي جمموع إلتزامام

ـ أن يدفع نصيبه يف القسط أي أن يدفع ممن أفراد اجلماعة هو  وإلتزام كل فرد ا ــ
  .دج20000:  مقداره

لف دينار أئة اثالمثوعن إلتزام املؤمن املتوقع جتاه مجاعة املؤمن هلم، فهو أن يدفع مبلغ 
  = لعائلة كل فرد من املؤمن هلم يتوىف، أي أن جمموع إلتزامه املتوقع

  .دج 45000000 = مؤمنا له متوىف 150 × دج 300000
  .يتبقى للمؤمن يكون للمصروفات واألرباح وما

وميكن حساب إلتزام املؤمن الفعلى عند اية مدة التعاقد بالرجوع إىل عدد املتـوفني  
فعال وهذا العدد قد يقل أو يزيد عن املتوقع احملسوب حسب اخلربة، ونفس الشيء يف التأمني 

لفارق من حيث أنه يف هذا النوع االلزامي من  املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات، مع ا
مكان تقدير قيمة الضـرر  إمكان حتديد مبلغ التأمني من جهة لعدم إمن التأمني يراعى عدم 
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عند وقوع احلادث، ومن جهة إختالف مقدار ما يعطى لكل ضحية حبسب السن واملهنـة  
تـأمني   : لعناصر اليت يشملها التأمني أوالوحبسب جدول التعويضات املقنن وغري ذلك من ا

  .إخل...شامل تأمني بعض األضرار دون البعض
إحتماال أو شرطيا وهو متعري  اللذلك ميكن القول بأن إلتزام املؤمن موجود حقيقة،  

  .)1(إال أن إلتزام املؤمن هلم ثابت ال يتغري بتغري قيمة اإللتزام احملقق عن اإللتزام املتوقع
 الفـرع ىل إنتقل اآلن أعقد التأمني وختصار عن شروط ومراحل التراضي على إهذا ب

رى بعض أهم املباديء أو الشروط القانونية اخلاصة اليت يتميز ا عقد التـأمني دون  نالثاين ل
مع العلم أن عقـد  . إن على مستوى حمل عقد التأمني أو فيما يتعلق بسببه ،غريه من العقود

ه يسميها البعض باملبادئ األساسـية  تعلق به وحدتالتأمني خيضع لبعض املبادئ القانونية اليت 
ر املبادئ األولية للتأمني يف حني جبمع الكل على أم يقصدون ا خللتأمني ويسميها بعض آ
  .املبادئ القانونية للتأمني

طبق على مجيـع  نة مباديء ثالثة منها تتهذه املبادئ القانونية للتأمني إذن تتمثل يف س
حسن النيـة ومبـدأ    ومبدأ منتهىي مبدأ املصلحة التأمينية أنواع عقود التأمني بال متييز وه

) املمتلكات( أما املباديء الثالثة الباقية فتخضع هلا عقود التأمني على األشياء. السبب القريب
مبدأ التعويض ومبدأ احللول يف احلقوق ومبدأ اإلشـتراك يف دفـع   : ري وهيغواملسؤولية ال 

  .التعويض
  

  الثاني الفرع
  خاصة بعقد التأمین وط الشرال

  من حیث المحل والسبب

ني ـــهي اخلطر ومبلغ التأم: إذا كان عقد التأمني يتكون من ثالثة عناصر رئيسية
ذلك له الغالب يعترب أن اخلطر هو أهم عنصر يف التأمني، وهو قوالقسط فإن الف)  التعويض (

احملل والتراضي ما يشكل عقد يدفع املؤمن له إلبرام عقد التأمني، وبالتايل يكون السبب مع 
                                                        

  .وما بعدها  67مرجع سابق، ص  :)  سالمة ( وعبداهللا )  حممد طلبة ( عويضة ـ  )1(
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وميكن التفرقة يف هذا املقام بني السبب كركن يف إنعقاد عقد التأمني، إذ هو ببساطة . التأمني
وردته عما يسـمى  أإلتزام أحد طريف التأمني بسبب إلتزام الطرف اآلخر، وبني ما سبق وأن 

لسـبب املباشـر أو   ذلـك ا )  مبدأ السبب القريب (مببدأ السبب القريب والذي يقصد به 
السبب الفعال الذي يكون من شأنه بدء حادث متسلسل يؤدي يف النهاية إىل وقوع اخلسارة 

  .)1(من غري أن يتدخل معه يف ذلك الوقوع مؤثر خارجي مستقل خبالف السبب األصلي
أن يلتزم املـؤمن  :  الذي خيتص به عقد التأمني)  كمبدأ. (فاملقصود بالسبب القريب

التعويض أو التأمني للمؤمن له فقط أو إىل املستفيد إذا تصادف وأن كان احلادث بدفع مبلغ 
وأشرع اآلن يف دراسة . )2(املؤمن منه هو السبب األصلي القريب واملباشر حلدوث اخلسارة

فاحملل ال يعد وكونه مصلحة مشروعة للمؤمن . ااحملل يف عقد التأمني ويتمثل يف اخلطر أساس
ومن هنا أقسم هـذا  . سط معنياآلثار املترتبة على حتقق اخلطر املعني تطري قله يف التأمني من 

  : ربعة عناصر يتكون منها احملل كما يليأإىل  الفرع
تكون حمال للتأمني كل مصلحة : "  م ج على أنه) 621(تنص املادة  :الخط ر    ـ   1

رأي بعـض  فاخلطر يف ". إقتصادية مشروعة تعود على الشخص من دون وقوع خطر معني
  .)3(الشراح هو حمل عقد التأمني الذي ينعقد ملواجهته عند حدوثه

: فكل تأمني يفترض فيه وجود اخلطر وقد عرف بالنيول وريبري اخلطـر بأنـه هـو    
حصول احلادث الذي يوجب حتققه أن يويف املؤمن مبا إلتزم به كما عرفه بيكاروبيسـون يف  

على إرادة الطرفني وحـدمها   هقوع ال يتوقف حتققإنه حادث حمتمل الو : " كتاما بقوهلما
وهذا احلادث تارة يكون سعيدا كالزواج والوالدة وبقاء ". وعلى اخلصوص إرادة املؤمن له

لب يكون العكس، كاحلريق والسرقة واملرض، والوفـاة،  ايف الغو. املؤمن له على قيد احلياة
هلالك بقوة قاهرة أو يتناول اهلـالك  ويتناول اخلطر أيضا ا). كارثة( ولذلك يطلق عليه لفظ

                                                        
التأمني على السيارات من الناحيتني النظرية والتطبيقية،  :) حممد حممود ( فؤاد أمحد عبدالرمحن  و الكاشف ـ  )1(

  . 28ص 
  .75 - 74مرجع سابق، ص  :)  سالمة ( وعبداهللا )  حممد طلبة ( عويضة ـ  )2(
  . 43مرجع سابق، ص  :)  احلكيم ( مجال ـ  )3(
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ألنه الركن األساسي الـذي حيـدد    )1(واخلطر هو العنصر األساسي يف التأمني. بأي سبب
  :ومييز يف هذا الصدد بني معان ثالثة للخطر )2(حسابات املؤمن كلها

) Risque Dommage( ويقصد به الضرر الذي يترتب على وقوع الكارثـة  : األول
  . حممية وخماطر غري حمميةويقال أضرار غري

فيقال خطر )  Risque Evennement ( ويقصد به احلادث املؤدي إىل الكارثة : الثاين
  .الوفاة يف التأمني على احلياة وخطر املسؤولية يف التأمني من املسؤولية

فيقال خطر حممي بدال مـن  )  Risque Objet ( ويقصد به موضوع الضمان :الثالث
  .حديثة لدرء خطر السرقة أو احلريق مرتل مزود بآالت

  .)3(الثاين وعادة ما يستعمل لفظ اخلطر مبا هو مقصود به يف معناه
خطر عدة شروط جيب أن يستوفيها حىت ميكن التـأمني  لل: ش روط الخط ر     ـ   2

  .أو آثار خاصةده، كما  أن له أوصاف معينة لكل واحد منها نتائج ض
ادثا مشروعا، وأن يكـون حمتمـل الوقـوع    أن يكون ح:  فشروط اخلطر ثالثة هي

ومىت توفر . لعاقدين وال سيما املؤمن لهاحد أإرادة  ضوقوعه على حم فوأال يتوق )مستبقال(
كان وصفه بأنه خطر ثابت أو خطر متغري وكذا الشـأن  ماخلطر على هذه الشروط كان باأل

  : فيما يتعلق بتعيينه أو عدم تعيينه وتفصيل ذلك كما يلي
دة التـأمني  مخلطر بأنه ثابت عندما يكون إحتمال حتققه باق كما هو طوال يوصف ا

كمـا  . كخطر احلريق وخطر املرور، وإن كان كل واحد منهما يكثر يف فصـل الصـيف  
يوصف اخلطر باملتغري اخلطر الذي يكون إحتمال حتققه يتزايد ويتناقص طيلة مـدة العقـد   

ثبات هي جعل املؤمن يتلقـى مـن   الف اخلطر بهذا والعلة يف وص. )4(كالتأمني على احلياة

                                                        
  . 51مرجع سابق، ص  :)  راشد ( راشد ـ  )1(
  .وما بعدها 182األحكام العامة، مرجع سابق، ص  :حممد حسام حممود لطفي  ـ  )2(
  .سابقا  23وانظر تعريف اخلطر ، ص .  183مرجع سابق، ص  :حممد حسام حممود لطفي   ـ  )3(
  . 85مرجع سابق، ص  :)  بشري ال( زهرة ـ  )4(
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املؤمن له قسطا ثابتا بينما يف وصف اخلطر باملتغيري تتمثل  يف متكني املؤمن له بدفع قسط إىل 
  .)1( ) زيادة ونقصا(  املؤمن يتناسب مع تغري وصف اخلطر

ـ  علـى   دوفيما يتعلق باخلطر املعني واخلطر غري املعني، فإن التفرقة بني اخلطرين تعتم
ينظر فيه إىل حمل اخلطر حلظة إبرام العقد، وبالتايل يكون اخلطر معينـا إذا  : أساس حتكمي 

ويكون اخلطر غري معني إذا تراخى حتديد . كان موضوعه شخص معني أو شئ معني وهكذا
حمل التأمني إىل حني حتقق اخلطر، كما هو احلال بالنسبة للمضرور الذي يتحدد يف التـأمني  

  .ية املدنية عن حوادث السيارات بعد وقوع احلادثمن املسؤول
أي مبلغ التأمني من املسـؤولية  ( تكمن أمهية هذه التفرقة يف حتديد مقدار أداء املؤمن 

املدنية عن حوادث السيارات بعد وقوع احلادث، بداية قيمة الشئ املؤمن عليـه أو املبلـغ   
  .)املستحق عند وقوع احلادث يف التأمني على األشخاص 

ؤمن حمال له يف التعويض الكامل للمؤمن له عند حـدوث  ملوعلى العكس، جيد التزام ا
قصى التتجاوزه مسؤولية املؤمن كما هو احلال أاخلطر غري املعني، وإذا إتفق على حتديد حد 

سقفا يف التعويض حسب  )قانونا، ال إتفاقا ( الوطين حني حدد  15 -74مثال يف األمر رقم 
  .الذي سريد حبثه الحقا اجلدول امللحق

واآلن . صراحة أو عن طريق اإلسـتبعاد ) عني ي( وعلى العموم، ميكن أن حيدد اخلطر 
شـروطه   أوصافه وتعيينه أدرسوبعد هذا البيان املوجز حول اخلطر املؤمن ضده من حيث 

الثالثة السابقة، وقبل ذلك أذكر بأن بعض الشراح يضيف للخطر شرطا رابعا ويتمثـل يف  
لتأمني، أي يراعي فيه اإلعتبارات الفنية اخلاصة بالتـأمني مـن   لقابال  –أي اخلطر  –ه كون

حيث خضوع اخلطر للحسابات اليت يقوم ا اخلرباء اإلكتواريون، غري أن األسـتاذ حممـد   
  :ثة للخطر الحسام يرى عدم لزوم هذا الشرط إلفتراضه، ولذلك أدرس الشروط الث

  الوقوعالخطر  حادث محتمل : أوال 
الينبغي اإلعتقاد بأن اخلطر يعرب دائما عن احلادث غري السعيد، بل يشمل احلـوادث  

) اخلطـر  ( ن يتصـف احلـادث   أال أنه جيـب  إالسعيدة كما يشمل احلوادث املأساوية، 
                                                        

  . 198مرجع سابق، ص  :حممد حسام حممود لطفي  ـ  )1(
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يف إحتمالية اخلطر أن يكون  حباإلحتمال من حيث إمكان حتققه أو توقيت حدوثه، واليقد
ونتيجة لذلك يكـون  . فالعربة بعدم تأكد وقت حدوثه) الوفاة مثال ( حمقق الوقوع مبدئيا 

عقد التأمني باطال بطالنا مطلقا إذا إنعقد ضد خطر مستحيل الوقـوع إسـتحالة مطلقـة    
مشـول  ( فالعقد مفسوخ قانونا، وعلى هذا األسـاس  ) سقوط كوكب، نفاذ ماء البحر (

ـ   جيعل فكرة اخلطر أ) التأمني خلطر أكيد يف تارخيه  ون ـوسع من فكـرة الشـرط يف القان
فالشرط أمر غري حمقق الوقوع، فإذا كانت الواقعة حمل التعليق حمققة الوقوع، ولكن  )1(املدين

، وبذلك يشمل اخلطر دائـرة الشـرط   لتاريخ الوقوع غري حمدد، فهي تدخل يف دائرة األج
  .واألجل

غري مستحيـــل  ( بية كذلك احلال بالنسبة للتأمن من اخلطر املستحيل إستحالة نس
ـ )الوقوع  ض وظـروف  ر، حيث يكون اخلطر ممكنا الوقوع، ولكن إستحالته راجعة إىل ف
كأن يزول اخلطر عند إبرام عقـد التـأمني،   :  أو هو اخلطر غري املستحيل بطبيعته . معينني 

برام عقد تأمني على حياة شخص من خطـر  إإحراق السيارة املؤمن من املسؤولية عنها، أو 
  .سفر ويتبني وصوله ساملاال

فاخلطر يف املثالني السابقني املتحققني عند إبرام عقد التأمني يشكالن مايعرف لـدى  
تأمني الربي عن مثل هذا اخلطـر الـذي   الوالجيوز  Risque Putatifاخلطر الظين : فقهاء ال

ركـان  أ دأح ، لتخلف اخلطر وهوالوجود له إال يف ذهن املتعاقدين عند إبرام عقد التأمني
من جهة ومن جهة حىت اليفتح باب للغش والتدليس، أي ؤمن له املثبات علم إالعقد ولعسر 

  .عدم جواز التعاقد على ما هو معدوم
  :إحتمالية اخلطر ومها ) شرط ( ومع ذلك فقد جرى العمل بأمرين ميسان بقاعدة 

فعال قبل تكوين  ـ إبرام عقود تأمني من املسؤولية الناشئة عن األخطار اليت حصلت  أ
  .العقد
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Reprise de Passéـ إدراج بنود تتضمن تغطية املاضي   ب
اليت تسمح للمؤمن له  )1(

بأن يكون له حلق يف تغطية اخلطر الذي حتقق قبل دخول الوثيقة يف حيز النفاذ مادام قد توفر 
  :فيه شرطان 

  .فاذ املطالبة به بعد دخول الوثيقة حيز النوهو أن تتم  :الشرط األول 
ذلك أن إنتفاء . أن يثبت عدم علم املؤمن له مبطالبة الغري له بالضمان :الشرط الثاين 

  .هذا الشرط يترتب عليه إنتفاء عنصر اإلحتمال بداهة
الخطر  حادث الیتعلق بمحض إرادة أحد المتعاقدین والسیما : ثانیا 
  المؤمن لھ

ترض ذلك أن الصدفة وحدها أساس التأمني هو إحتمال وقوع اخلطر املؤمن ضده ويف
اليت حتكم حتققه، وإال بطل عقد التأمني، ويرجع البطالن يف ذلك ليس لتعلق وقوع اخلطـر  

أي ( على شرط إرادي حمض، فهذا الشرط فرع عن الشرط األول ويلحق به، بـل يرجـع   
، فال جيـوز ضـمان األفعـال    )2(إىل إنعدام ركن اخلطر إلنتفاء عنصر اإلحتمال) البطالن 

إذا . اإلحتمالية اليت هي ميزة التأمني وتتناىف مع األخـالق تزيل )3(اإلرادية ألن هذه األخرية
كانت هي النتيجة النهائية لفعل املؤمن له اإلرادي، وتتجسد يف مجيع انواع التأمني يف جعل 

 فقد يقال أنه يلزم لوجود اخلطـأ العمـدي،  . التزام املؤمن بدفع مبلغ التأمني مستحق األداء
  .الذي يستحق التزام املؤمن، أن يريد املؤمن له هذه النتيجة أو على األقل أن يتوقع حدوثها

إال أن هذه القاعدة التسري حبذافريها على التأمني من املسؤولية فيكفي لتوافر اخلطـأ  
العمدي للمؤمن له، الذي أتى الفعل اإلرادي مع توقعه ما تريتب عليه من ضرر للغري الذي 

له، ولكنه مع ذلك أقدم على الفعل ومل يرد من ذلك جعل إلتزام املؤمن مسـتحق   اليريده
وإذا أمكن القول بأن نية املؤمن له يتم تقديرها يف التأمني على األشياء والتأمني علـى  .األداء

األشخاص، يف مواجهة املؤمن يف معىن أن املؤمن له يرتكب الفعل اإلرادي مع إدراكه أنـه  
ه الضارة، وإىل إلزام املؤمن بدفع مبلغ التأمني ملستحقه، فإن اخلطأ العمـدي  يؤدي إىل نتائج

                                                        
  .07 -95من األمر رقم ) 43(ـ أنظر املادة  )1(

  . 165مرجع سابق، ص  :أمحد شرف الدين و . 186مرجع سابق، ص  :حممد حسام  -      
  .169مرجع سابق ، ص   :) شرف الدين ( أمحد ـ  )2(
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يف املسؤولية املدنية الذي يتجسد يف الفعل اإلرادي الذي أتاه املؤمن له قاصدا اإلضرار بالغري 
  .يتم تقديره يف موادهة املضرور

ن يف حالة اخلطأ د ذلك أنه يف التأمني من املسؤولية، وحيث يسقط التزام املؤميوقد يؤ
  يتم تقدير  أثر حالة  األعمـال ) أو الغش ( العمدي وأيضا يف حالة اخلطأ التدليسي  

اإلحتيالية الصادرة من املؤمن له واملكونة للخطأ التدليسي على املتعاقد معه الذي أصابه ضرر 
  .من جراء هذه األعمال

مني األخرى غري التأمني من ومؤدى ذلك أنه يلزم لوجود اخلطأ العمدي يف أنواع التأ
املسؤولية، أن يريد املؤمن له بفعله اإلرادي، فضال عن إيقاع الضرر، جعل املـؤمن ملتزمـا   
بدفع مبلغ التأمني أو يتوقع أن فعله سيؤدي إىل ذلك، ألن فعله هذا يؤدي إىل حدوث اخلطر 

  .املؤمن ضده
يريد املؤمن لـه بفعلـه    وعلى العكس من ذلك اليشترط يف التأمني من املسؤولية أن

إحداث اخلطر الذي يتجسد على ماسوف نرى يف املطالبة القضائية أو الودية الصادرة مـن  
فهذا أمر اليتوقف علـى حمـض إرادة   . عويض ما أصابه من ضررتاملضرور ضد املؤمن له ب

ـ   ة املؤمن له، بل إن أمره متروك للغري وهو املضرور، ويكفي فقط أن يريد املؤمن لـه نتيج
  .أخرى أو يتوقعها، غري إلزام املؤمن بدفع مبلغ التأمني له أو للمضرور

وعلى هـذا األسـاس،   . )1(إخل... خرياألهذه النتيجة تتمثل يف إحداث الضرر ذا 
اليصح التأمني إال من احلوادث اليت حتصل نتيجة تدخل عامل خـارجي عـن إرادة أحـد    

نماذج لبطالن عقد التـأمني إذا عـاد حصـول    املتعاقدين أو كليهما، وميكن إيراد بعض ال
  :احلادث إىل أمور غري األمور اآلتية 

 .أمطار غزيرة تتلف احملصوالت املؤمن عليها  :فعل الطبيعة  ـ 1
 .مثل نشوب حرب  :الصدفة  ـ 2
مثل حالة القاتل للمؤمن على حياته، والسـارق الـذي يسـرق     :إرادة الغري  ـ 3

 .منقوالت مؤمن عليها 
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رادة الفتـاة  مثلما هو احلال بالنسبة إل :غري مع إرادة املؤمن له إشتراك إرادة ال ـ 4
املخطوبة للزواج تشترك مع إرادة طالب الزواج املؤمن لصاحل نفسه عند الزواج 

  .سعيد ) خطر ( باعتبار الزواج حادث 
  :وبناء على ماتقدم ميكن إعتبار عقود التأمني باطلة يف األمثلة اآلتية 

كوم مبوجبها للمؤمن القيام بالتقاضي وحتمل نفقات ذلك عقود التأمني اليت ي ـ 1
 .لصاحل املؤمن له يف حالة ما لو علق املؤمن التزامه بالضمان على تقديره الشخصي

عقود التأمني من املسؤولية املدنية الناشئة من إرتكاب احلوادث العمدية بفعل  ـ 2
املؤمن عليها مـن  ) املنقوالت ( شياء املؤمن له، باستثناء األضرار املادية املباشرة الالحقة باأل

  .)1(جراء اإلسعافات وتدابري اإلنقاذ
من القانون املدين الـوطين امللغـاة،   ) 638(ولقد ورد هذا احلكم واإلستثناء يف املادة 

بصدد التـأمني ضـد    07 -95: من األمر رقم ) 46(ىل املادة إويبدو أن مضموا قد نقل 
تغطى بواسطة التأمني من احلريق وتدخل يف حكم األضرار " : احلريق، وتنص على ما يأيت 

النامجة عن احلريق األضرار املادية واملباشرة الالحقة باألشياء املـؤمن عليهـا مـن جـراء     
  ".اإلسعافات وتدابري اإلنقاذ 

فالتأمني يف املثال السابق يكون باطال ألن املؤمن له يتعمد حتقيق اخلطر، يكـون قـد   
ا واملقصود بذلك يعين أنه قد إرتكب الفعل بنية إيقاع اخلطر واستحقاق إرتكب خطأ عمدي

الضمان، من دون مراعاة ملا إذا كان قانون العقوبات يعاقب على ذلك اخلطأ املرتكـب أم  
ال، ألن اإلمهال قد يعاقب عليه جنائيا ولكن ذلك ليس مانعا من أن يسمح القانون بالتأمني 

طأ اجلسيم يقبل التأمني واخلطأ العمدي اليقبل التـأمني، ويف  ضده فعال، ولذلك قيل بأن اخل
هذا اإلطار إذا كان املؤمن يدعي حتلله من الضمان ألن املؤمن له قد تعمد إحداث اخلطـر،  
جيب عليه إثبات أن املؤمن له يدرك أو يعلم أو يستأثر الفعل املؤدي إىل حدوث الضمـان  

  ) . اخلطر ( 
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طأ املؤمن له يف توجيه الفعل اليعفي املؤمن مـن الضـمان   فإن خوتأسيسا على ذلك 
باعتبار أن اجلاين، رغم قيام مسؤوليته اجلنائية عن فعل عمدي، مل يرد إال حتقيق النتيجة دون 

دفعهـا  الـيت   اف السيارةقضى بأن إحنر )1(ا أورد حكما فرنسياالفعل نفسه، وتوضيحا هلذ
فعتها، مما ترتب عليه مقتل رومن دعوى الطالق اليت ها مناملؤمن له يف اجتاه زوجته ليتخلص 

أخرى كانت تسري يف نفس الطريق ال يؤثر على استحقاقه ملبلغ التأمني ألنه وإن كان قـد  
  .أراد الفعل وهو القتل ، فهو مل يرد النتيجة اليت حتققت وهي مقتل السيدة األخرى 

عـدم  :" عدة أصولية شهورة هذا احلكم يليق الوقوف عنده قليال ألنه يتعارض مع قا
وعلى . حيث علق عليه البعض باثارته للدهشة " جواز استفادة اجلاين بأية حال من جريرته 

العكس يكون مثل هذا احلكم حمبذا يف حالة ما لو حكم به لو أن املؤمن له أطلـق عـدة   
، فهذا  رصاصات على سيارة ا بعض ارمني واحنراف احدامها وإصابتها لغريهم يف مقتل

  :ال يؤثر على قيام الضمان ويف هذا اخلصوص اذكر احلالت اآلتية 
  أثر القصد أو عدمھ إلحداث الخطر على الضمان: ثالثا 

   :تأمني املؤمن له من خطر احلوادث العمدية اليت تصدر ممن هو مسؤول عنه أ ـ
 عنهم ويقصد بذلك األخطاء العمدية اليت يرتكبها أشخاص يكون املؤمن له مسؤوال

قانونا كما هو الشأن يف عالقة التبعية اليت تربط املتبوع بتابعيه حيث أن صدر العالقة هـذه  
أو يكون مصدر ) القاصر يتبع الويل، والعامل يتبع رب العمل ( غالبا ما يكون نصا قانونيا 

األهلية  تبعية ناقص( كما يكون املصدر قضائيا ) الوكيل يتبع املوكل ( لعالقة التبعية إتفاق 
  ) .للقيم أو الوصي 

برم املؤمن له عقد تأمني مع املؤمن موضوعه ضمان هذا األخري مسـؤولية األول  أفإذا 
بالغري اليت تصدر من واحد من هؤالء التابعني ولو كانـت أفعـاهلم   على األعمال الضارة 

، ألن القـانون  متعمدة، فإن عقد التأمني على هذا النحو يعترب عقدا قانونيا مستوفيا ألركانه
الصادرة من نفس املؤمن له ذاته ال األفعال العمدية الـيت  الحيظر غري تأمني األفعال العمدية 

اخلاص بذلك فيا سـبق، املـادة    وقد سبق أن أوردت النص القانوين اليت تصدر من غريه،
ذلك مدين جزائري امللغاة، ويترتب عن ) 640(، واملادة 07 – 95: من األمر رقم ) ج 12/1(

 .TGI. Caen 11 Mars 1968, Gaz. Palأنظر احلكم يف . 191مرجع سابق ، ص  :حممد حسام حممود لطفي ـ  )1(                                                        
1968.2.91 Note MM .. Oct   املذكور  191، ص 38هامش.  
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يف التأمني علـى حيـاة هـذا     (مثال لو أن التابع املستفيد من التأمني قتل املؤمن له املتبوع 
دون ورثة املتبوع املـؤمن علـى حياتـه    ) القاتل(اليؤدي إال على حرمان التابع ف) األخري

  .اآلخرين، فهؤالء يؤول إليهم مبلغ التأمني ويقتسمونه حبسب أنصبتهم الشرعية
  :)1(األخطار العمدية الصادرة من ممثلي الشخص املعنوي أو اإلعتباري التأمني من ب ـ

إن هذا النوع من التأمني اليعتد به القانون ألن اخلطا الصادر مـن ممثـل الشـخص    
بل يعتد باخلطأ العمـدي   )2(املعنوي يعد خطأ شخصيا صادرا من الشخص املعنوي نفسه

إرتكب أثناء تأديتهم لوظيفتهم، فهذا اخلطأ الصادر من ممثليه بشرط أن يكون هذا اخلطأ قد 
ألنه ملا يربم التأمني بواسطة نائب املؤمن له مثال . قد صدر من الشخص املعنوييفترض أنه 

) األصيل ( فاخلطأ العمدي الذي اليشمله ضمان املؤمن هو اخلطأ الذي يصدر من املؤمن له 
  .ال اخلطأ الذي يصدر من النائب 

  :اخلطأ العمدي الذي ميتنع التأمني ضده يشترط فيه شرطان  من هذا إىل أن صخنل
أي يتعمد املؤمن له . أن يتضمن الفعل إرادة من املؤمن له وإدراك لنتيجتهأي  ـ 1

  .بفعله اإلرادي حتقيق اخلطر
يشترط أيضا أن يصدر اخلطأ  العمدي من شخص بالذات هـو كقاعـدة    ـ 2

  .املؤمن له
د الشخص الذي يصدر منه اخلطأ العمدي، ويالحظ يف هذا اخلصوص أن قواعد حتدي

وبالتايل ميتنع تأمني تعمده، ختتلف حبسب نوع التأمني، ومن هذا املنطلق ميكن أن يكون هذا 
كما قد يكون هو املستفيد من التأمني أو كـذلك قـد   )  املؤمن له (هو املتعاقد  الشخص

ا لك الشيء أي له املصلحة يكون صاحب املصلحة، ففي التأمني على األشياء املؤمن له هو م
كقاعدة يف األحوال املألوفة يف احملافظة على الشيء وغالبا ما جتتمع يف شخص واحد صفات 

  .صاحب املصلحة واملتعاقد مع شركة التأمني واملستفيد من التأمني

                                                        
  .179مرجع سابق ، ص  :) شرف الدين ( أمحد ـ  )1(
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ومن التأمني من املسؤولية يقصد باملؤمن له الشخص الذي قصد بالتـأمني ضـمان   
لك كان هو املتعاقد مع شركة التأمني أو سواء أكان التأمني قد أبـرم  مسؤوليته سواء يف ذ
  .حلسابه أو ملصلحته

ويف التأمني على األشخاص ال يعتد فقط باخلطأ العمدي الذي يرتكبه املستفيد مـن  
التأمني ولكن يعتد كذلك باخلطأ العمدي الصادر من املؤمن عليه، كما يعتد باخلطأ العمدي 

عاقد مع شركة التأمني وهذه الفرضيات كان منصوصا عليهـا يف القـانون   الذي يرتكبه املت
09-80املدين قبل إلغاء النصوص اخلاصة فيه مبوجب قانون التأمينات 

وأعيد صياغتها يف  )1(
 09-80 :عندما كـان قـانون   )73(منه،  )72(وال سيما املادة  07-95: األمر اجلديد رقم

يف هذه احلـاالت يكـون   اجلديد باملالحظة أن اإلثبات و. منه 70-69: املادتنييف مها نظي
املؤمن واملؤمن له والذي جنح يف إدعائه يكسب الدعوى سواء املؤمن له بإثبات جاال بني س

وقد نصت الفقرة الرابعة . إنتقاء تعمد الفعل، أو املؤمن بإثبات توافر القصد وترتيب النتيجة
) 628(مـن املـادة    2الفقرة -قدميا -وتقابل" 07-95: من األمر رقم )72(من املادة ) مثال(
يقع عبء إثبات إنتحار املؤمن له على عاتق املؤمن، ويقع عـبء  :" ، على أنهزائريج دينم

وهذا النص يفيد أن األصل أن يلتـزم املـؤمن   ". إثبات فقدان وعي املؤمن له على املستفيد
مرضا )  فعل عمدي (لى حياته إلتزاما كامال ويبقي كذلك إذا كان سبب إنتحار املؤمن ع

أي ال جيوز اإلتفاق علـى  . أي إستشناءعليه رادته فهو أصل ال يرد إأفقد املريض وعيه أي 
يصـة  لإستبعاد الضمان يف حالة اإلنتحار غري اإلرادي ألن يف مثل هذا اإلتفاق إذا ورد يف بو

  .)2(لتأمنيالتأمني خمالف لنص القانون لتعارضه ومصلحة املستفيد من ا) وثيقة(
وجيوز كذلك التأمني من اخلطأ العمدي املستند إىل مربرات قوية تقبلـها مقتضـيات   
اآلدب والنظام العام كما هو الشأن بالنسبة إلرتكاب اخلطأ العمدي تأدية لواجب إنساين أو 

حتطيم املال املؤمن عليـه   -موت املؤمن على حياته من أجل إنقاذ غريق(محاية ملصلحة عامة
وكذا حالة الدفاع الشرعي، كما لو قتل املؤمن له حيوانـا  ) إخل....ل محاية مال عاممن أج

  .مؤمنا عليه هدد حياته
                                                        

  .امللغاة من القانون املدين 629، 628ـ أنظر املواد رقم  )1(
  .وما بعدها  173مرجع سابق ، ص :  ) شرف الدين( أمحد ـ أنظر تفصيال اكثر ،  )2(
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  ي بالخطأ العمدي للمؤمن لھإعتداد المشرع الجزائر: رابعا 
بالتأمني من املسؤولية عن حوادث السيارات يف هذا الصدد فقـد إعتـد    وفيما يتعلق

زائر باخلطأ العمدي للمؤن له وخطأ قائدا املركبة الربيـة ذات  قانون التأمني اإلجباري يف اجل
احملرك، وبصفة عامة األخطاء العمدية لكل من املالك، ومكتب العقد جبانب السائق ومسبب 

، وهـذا مـا   15-74من األمر رقم  )13(احلادث ضمن الشروط املنصوص عليها يف املادة 
مع اإلشارة أن مسبب احلادث ميكن أن يكـون   من األمر املذكور، )8/2(أشارت إليه املادة 

لكن هذا ). الزوج، األصول، الفروع( طي مسؤوليتهغتابع املؤمن له وكل من يعترب التأمني ي
اإلعتداد ال يعفي املؤمن من أداء مبلغ التعويض إىل الضحية يف حادث السري، وإن كان يعفيه 

ة بالرجوع على املؤمن له إلسـترداد  جتاه املؤمن له مما يسمح للمؤمن بعد حري ضرر الضحي
أي العربة يف اإلعتداد باخلطأ العمدي هي باخلطـأ العمـدي   . ماقدمه من تعويض للمصاب

الذي يصدر من األشخاص الذين يغطي التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية من حـوادث  
 يكون إال يف غري أنه يالحظ فقط أن رجوع املؤمن على املؤمن له ال.السيارات مسؤوليتهم

بروكسل تطبيقا لـذلك يف   ةمكحمفقد قضت . حالة سقوط حق هذا األخري لتعمده اخلطأ
أنه ال يعتد خبطأ التابع ألن اخلطـأ   )1( )214(ص ) 497(القضاء املقارن ف -21/10/1968

وهذا هو عني ما سبق أن ذكرته فيما . املسقط للضمان جيب أن يصدر من املؤمن له شخصيا
من األمر  )13(وغريها وكذلك املادة  07-95: من األمر رقم )12(أوردته املادة  سبق والذي

  15-74 : من األمر رقـم  )13( أي املادةحبيث ميكن بناء على النص األخري،  ،15-74: رقم
أن يستنتج حتلل املؤمن من اإللتزام بالضمان بنسبة درجة خطأ املؤمن له، كما هو احلـال يف  

أي بعبارة أخرى يسقط إلتزام املؤمن يف صورة ختفـيض  ) 14/2،3(املادة القانون السويسري 
مبلغ التأمني بدرجة تتناسب مع درجة سببية هذا اخلطأ، أو بقـدر إشـتراكه يف أحـداث    

  .)2(الضرر
وأخريا أعود ألخلص إىل أنه جيب يف اخلطر أن يستجيب للشروط الفنية للتأمني حىت 

ن الناحية القانونية أن يستويف أيضا بعض الشروط مـن  يقبل تأمينه كما جيب أن يستويف م

  . 1، هامش رقم 190مرجع سابق ، ص  :) شرف الدين ( أمحد ـ  )1(                                                        
  .188املرجع نفسه ، ص  :) شرف الدين ( أمحد ـ  )2(
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أن يكون سببه أو حمله مناقضـا  ) سب القواعد العامةح( فال جيوز التأمني. حيث حمله وسببه
من القانون املدين اجلزائـري،   )97(،)96(للنظام العام واآلدب وهذا ما تنص عليه املادتان 

شروع يعين فكرة التأمني من اخلطأ العمـدي  ويستنتج من ذلك كذلك أن املقصود باحملل امل
للمؤمن له تنسجم وفكرة املشروعية وال كذلك مع النظام العام واآلدب والشيء نفسه يقال 

تجسد يف يبالنسبة ملشروعية السبب واملثال على عدم مشروعية السبب رغم مشروعية احملل 
يارته وكان دافعه إىل ذلك أن لو عقد املؤمن له تأمينا من مسؤوليته عن حادث سري س: اآليت

  .يسلمها لغرية ليدهس ا أحد من يريد  اإلنتقام منه
كذلك عدم جواز التأمني على األخطار املترتبة على اإلجتار يف املخدارات وعمليـات  

وال جيـوز  . التهريب ملخالفة األمرين القوانني الوطنية تأمينا من األخطار املصادرة والنقـل 
أو القمار ضد احلريق والتأمني على احلياة  عارةدلسبب لآلداب على بيوت الالتأمني ملخالفة ا

ومادام املقام يتضمن دراسة  اخلطر القابل  للتأمني جتـدر اإلشـارة إىل أن    )1(لصاحل اخلليلة
 : هناك أخطار غري قابلة للتأمني إتفاقا أو قانونا وذلك على التفصيل اآليت

  اإلستبعاد من الضمان: خامسا 
  إلستبعاد اإلتفاقي لبعض األخطارا ـأ 

عاد فبعض بميكن أن يتعني اخلطر املضمون صراحة يف وثيقة التأمني أو عن طريق اإلست
األخطار تستبعد وهذا يفيد معىن أن األخطار اليت مل تستبعد تكون مغطاة بالتأمني بشرط أن 

عبارات عامة أو غري حمددة يكون بيكون اإلستبعاد قاطعا حمددا وإال عد باطال، فال ينبغي أن 
سلطة مراقبة هذا مىت ما إسـتخلص  النقض وعبء اإلثبات بشأنه يقع على املؤمن وحملكمة 

رتول عن هذا الشـرط صـراحة أو   لقاضي املوضوع وجوده من عدمه كما جيوز للمؤمن ا
ا مع اإلشارة هن. ب األحوالسضمنا فال يتمسك به جتاه املؤمن له أو الضحية أو املستفيد ح

أن املؤمن ميلك التمسك بشرط اإلستبعاد إن كان منصوصا عليه يف العقد جتاه املضـرور يف  
فيما لو حصل احلادث وكان اخلطر الذي ميثلـه  )  التأمني من املسؤولية (حوادث السيارات 

                                                        
  .، وما بعدها 192املرجع نفسه ، ص  :) شرف الدين ( أمحد ـ  )1(

  .بعدها  ، وما193مرجع سابق ، ص :  حممد حسام حممود لطفي -
- YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT , P 160 et 161 . 
-       NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 79 et S . 
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هو السبب القريب حلدوثه الذي إتفق على إستبعاده من تغطية املؤمن كما لو وقع حـادث  
قيادة وكان مثل هذا احلادث منصوصا الحيازة قائدة املركبة على رخصة  السري بسبب عدم

وكما لو إشترط يف وثيقة التأمني من السرقة إستبعاد الضمان يف  )1(على إستبعاده يف الوثيقة
يف مسـرح  )  السيارة مثال ( ت السرقة خالل تواجد الشيء املؤمن عليه ضد السرقةمتحال 

حتديد اخلطـر  : فاق على التأمني من بعض األخطار بشرطنيإذن جيوز اإلت. إضطراب شعيب
الذي يضمنه املؤمن حتديدا دقيقا وبغري خمالفة لنصوص قانونية  وميكن إسـتخالص هـذا   

واملرسوم التطبيقي حيث حيددان حتديـدا دقيقـا    15-74الشرط من الرجوع إىل األمر رقم 
 واطراف عقد التـأمني أن يسـتبعد  وإذا أراد أ األخطار املستبعدة من الضمان ووضوح تام 

ـ جـع خاص را(. )2(أن حيددوه بدقة -ما من الضمان عليهم وال سيما املؤمن اخطر  )ةــ
من املرسوم املذكور بل إن بعض األحكام القضائية إستلزمت أن يكون اإلستبعاد ) 3( املادة

فق على إسـتبعاد  حمررا يف الوثيقة أو امللحق ويشكل مميز واإلستبعاد دائما ال يفترض فلو إت
ضمانه احلوادث واألضرار اليت تنجم عن إستعمال سـيارة غـري صـاحلة    )  مثال (املؤمن 

ـ لإلستعمال وقت احلادث، كان هذا الشرط ينطوي على املعىن الذي مشلت ه املـادة  ـــ
بإعتباره خرقا للقوانني واللوئح التنظيمية وهو قانوين وصحيح ألنـه   زائري،ج دينم )622(

  .ترب ذلك اإلستعمال خمالفة قانونية من خمالفات قانون املرورعأن قانون املرور يحمدد رغم 
فهذا الشرط غري خمالف للنظام العام ،بل إن الغرض منه رغبة مشروعة للتقليص مـن  
دائرة املسؤولية بإستبعادها بعض صور اخلطر اليت من طبيعتها أن جتعل احلادث املؤمن منـه  

الشرط باطال، والعكس يكون غري حمدد وبالتايل باطال إذا إستبعد فال يكون . أكثر إحتماال
من الضمان كل تصرفات املؤمن له اليت تقع وتتضمن خمالفة لقانون معني دون حتديد نـص  

كالشرط الذي يقضي بإسبعاد الضمان لتجاوز املؤمن له يف قيادة سـيارته السـرعة   (معني 

                                                        
  . 3، هامش 198املرجع نفسه ، ص  :) شرف الدين ( أمحد ـ  )1(

-       NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 79 et S . 
  .، وما بعدها 199مرجع سابق ، ص  :حممد حسام حممود لطفي  -      

)2(  - NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 82 - 81 . 
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إذا مل يكـن للمخـالفتني دخـل يف حتقـق      ) القانونية، أو عندما يكون يف حالة السكر
  .)1(احلادث

  اإلستبعاد القانوين لبعض األخطار ب ـ
ال يتحمل املؤمن مسـؤولية  : "  على ما يأيت 07-95: من األمر رقم )39(تنص املادة 

  ...."اخلسائر و األضرار اليت تتسبب فيها احلرب األجنبية إال إذا إتفق على خالف ذلك
العنصر األساسي يف عقد التأمني، ألنه هو احملل عينـه يف هـذا   فلما كان اخلطر هو 

إذ  -كما سبق الذكر -العقد، لذلك فطبقا للقواعد العامة، جيب أن يكون حقيقيا ومشروعا
وعليه ومادام اخلطر يتميز بتلـك امليـزات   . ال ميكن مثال تأمني الغرامة اجلزائية ألا عقوبة
أي رسم كل مـا هـو غـري    . هيطه أو حدودفيجب تشخيصه يف كل ما يكون خارج حم

  .أو مبعىن آخر حتديد كل ما هو مؤمن حقيقة. مضمون
ولذلك فقد إستبعد القانون من دائرة التعاقد بعض األخطار بالنظر إىل مقتضيات تقنية 

وال أريد التوسع يف هذا  )2(العمدية من املؤمن له أو من املستفيد) أو األخطاء (خطار األك
  .سبقت اإلشارة إليه مرارالبند فقد 
  القســـــــط  ـ 2

أن احملل يف عقد التأمني يتكون من أربعة عناصر أوهلا اخلطر وقد   )3(قدمت فيما سبق
إنتهيت من تناوله وإنتقل اآلن إىل العنصر الثاين وهو القسط كمحل يف عقـد التـأمني أو   

إللزامي من املسؤولية املدنيـة  فما هو القسط إذن يف التأمني ا. كعنصر أساسي هو اآلخر فيه
  عن حوداث السيارات؟

لإلجابة على ذلك حيسن مراعاة أوال أن القسط يف املسؤولية املدنية املؤمن منها يراعى 
فيه ما قد يضاف إليه من قيمة على قيمته الصافية متثل إعباءا جديدة كما هو احلـال فيمـا   

اص، وغريها من إعباء أو عوامـل ذات  يتعلق مثال بالنسبة لتمويل صندوق التعويضات اخل
                                                        

  .إخل... منه  17وكذلك املادة ...  10/02/1987املؤرخ يف  09 – 87من قانون املرور رقم  14/2ـ أنظر املادة  )1(
)2(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP  CIT , P 161 et S. 

  .من هذا الفصل  264ـ راجع ما سبق ، ص  )3(
  ).التضخم ( ـ من العوامل اإلقتصادية املؤثرة يف حتديد قيمة القسط إخنفاض قيمة النقود      



  خصائص التأمین اإللزامي وأحكامھ وآثاره: رابع الفصل ال
  

 279

طبيعة إقتصادية وإحصائية، أو جتارية، أو إدارية أو ضريبية وهذه كلها تتدخل يف حتديد قيمة 
  .القسط إىل جانب عامل املدة

قابل التأمني، أو هو املبلغ الذي يدفعه املؤمن له إىل املـؤمن يف مقابـل   موالقسط هو 
من منه مبوجب عقد التأمني، حىت أن البعض قد إعترب القسط حتمل هذا األخري تبعة اخلطر املؤ

  .)1(قد اإلجيارعمني مبثابة الثمن يف عقد البيع واألجرة بالنسبة لأيف عقد الت
وال ينعقد عقد التأمني إذا إنعدم حمل إلتزام املؤمن له بدفع القسط ملا ميثله حمل إلتـزام  

ملا ميثله القسط من ضرورة قانونية وفنيـة يف   )2(املؤمن له من دور يف بناء حمل عقد التأمني
ولتعلق اخلطر والقسط بوثاقة فرضت على املؤمن أن يعمل على إجياد تناسب . عملية التأمني

  .بينهما حىت حيقق التوازن بني اإليرادات والنفقات يف العمل التأميين
يكون مـتغريا،  إن القسط قد يكون مرادفا لإلشتراك يف مجعيات التأمني التعاونية أين 

ثابتا وتدخل يف حتديد قيمة القسط عوامل ) التجارية ( حيث هو يف شركات التأمني املسامهة
  :كثرية، ولذلك يتكون من عدة عناصر، وأمكن متييز القسط أو تكونه من عنصرين

هذا القسط أو العنصر يعادل قيمة اخلطر طبقا ملا : القسط النظري أو الصايف : األول
  .ت اإلحصاءحتدده عمليا
وهي املصروفات الالزمة  لقيـام  : عباء أو عالوات القسطاإلضافات أو األ:  الثاين

  .التأمني مبهامها)  شركة (هيئة 
ـ ينتج ما هو مع) والعالوات - القسط الصايف (ومن مجع هذين العنصرين  روف ــ

بالنسـبة  وأكتفي ـذا  . الذي جيب على املؤمن له تسديده للمؤمن)  القسط الفعلي( ـ ب
ديد كل عنصر من العنصرين السابقني تقوم على اإلحصاء واحلسابات للقسط ألن كيفية حت

 وهذه خترج عن اال القانوين برأيي وقبل اإلنتقال إىل املسألة الثالثة أالحظ فقط بأن القسط
وينقص أو يستقر كلمـا  )  أو تفاقم ( يزيد كلما إزداد اخلطر -إلرتباطه الشديد باخلطر -

  . 75، املنت، وهامش رقم  203مرجع سابق ، ص  :حممد حممود حسام لطفي  ـ  )1(                                                        
 مرجع:  أبو زيد عبدالباقي مصطفى. د: وانظر كذلك . 215املرجع نفسه ، ص  :) شرف الدين ( أمحد ـ  )2(

  . 202قانون التأمينات، مرجع سابق ، ص : المبري فاقر .  280سابق ، ص 
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فإن عقد التأمني ينعدم وبالتايل يسـقط إلتـزام    ،ما إذا إنعدم اخلطرأ. نقص أو إستقر اخلطر
  .)1(إضافة إىل املدة املؤمن بتسديد القسط إلنعدام سببه

  بلغ المؤمن بھ مال  ـ 3

ختالف أنواعه هـي أداء  املسألة الثالثة اليت تتعلق باحملل والسبب يف عقد التأمني على إ
  أو املستفيد عند  ن له ماحملل الرئيسي الذي تعهد املؤمن بدفعه للمؤ )2( )ملؤمنعهدة ا(املؤمن 

  .) إخل...احلريق -الوفاة - املسؤولية املدنية ( حتقق اخلطر املؤمن منه
ر املؤمن هو نقدي دائما يف حني قد يكون نقديا أو عينيـا   نظومبلغ التأمني من زاوية 

اخلطر غري  ملؤمن يكون معلقا على شرط إذا كانوأداء ا. داملؤمن له أو املستفي نظرمن زاوية 
ويكون مضافا على أجل إذا كان اخلطـر  )  خطر املسؤولية أو السرقة مثال(  حمقق الوقوع
  .)3(زائريج دينم )619(راجع تعريف املادة ) الوفاة(حمقق الوقوع 

ه يف  التأكد من ويف التأمني من املسؤولية، حيث جيد تدخل املؤمن يف الدعوى مربرا ل
ته دون أن ينـال ذلـك مـن    احلتربئة س السائر الوسائل املسموح ا قانون هليإستعمال عم

أي خـدمات   ( إنصراف إلتزام املؤمن األصلي إىل دفع التعويض الذي حيكم به على العميل
  : ويتحدد حجم أداء املؤمن تبعا لنوع التأمني) شخصية وسداد مبالغ نقدية

ن سـبب  أو :أمني على األشخاص خيتلف عنه يف التأمني من األضرارفهو يف الت أ ـ   
ن األضرار يف حني مسيادة مبدأ التعويض النسيب يف التأمني  سهذا اإلختالف مبين على أسا

أي دفع مبلغ التعويض املخصص كامال عند حصـول  .يسود يف النوع األول مبدأ التعويض
ادة أو نقصان أو عند حلول األجـل املتفـق   اخلطر املؤمن منه أو عند حلول األجل دون زي

ه أو املستفيد املبلغ املؤمن به، بغض عليه، فاملؤمن يف التأمني على األشخاص يدفع للمؤمن ل
النظر عما إذا كان املؤمن له قد أصيب بضرر أم ال، إذ املؤمن يلتزم بالضمان ولو مل يقـع  

ته إىل أجل معني أو زواجه أو والدة ذلك لو إستمر املؤمن على حيا: مثال " بالفعل الضرر 
، حيث يف مثل هذا النوع من التأمني يقال بافتقاده للصفة التعويضـية، وعلـى   "طفـل له 

  .  205مرجع سابق ، ص  :حممد حممود حسام لطفي ـ  )1(                                                        
  .  1148،  ص  563رقم  :السنهوري ـ  )2(
  .  214املرجع نفسه ، ص  :حممد حممود حسام لطفي ـ  )3(
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مني على األشخاص إتفاقية التأ: " على اآليت  07 -95من األمر رقم ) 60(ذلك نصت املادة 
ع للمكتتب أو للمستفيد املعني بني املؤمن له واملؤمن، ويلتزم مبوجبها املؤمن بأن يدف إحتياطيا

مبلغا حمددا، رأمساال كان أو ريعا، يف حالة حتقق احلادث أو عند حلول األجـل املنصـوص   
ويترتب على هذا النص أن املؤمن له بإمكانه باإلضافة إىل حصوله على ... " عليه يف العقد

نه أيا كان منشـأها   حتقق اخلطر املؤمن م عن هذا املبلغ أن حيصل على مبلغ أو مبالغ أخرى
كأن يكون عقد أبرمه تأمينا على ذات اخلطر أمام مؤمن آخر أو أن يكون تعويضـا عـن   

مثل أن يصاب املؤمن على حياتـه يف  ( مضرورا  تهمسؤولية تقصريية حكم ا ملصحته بصف
  ).حادث مرور جراء تدخل سيارة مؤمن عليها إلزاميا 

هذا النوع من التأمني يسوده املبدأ التعويضي، فإن : أما يف التأمني من األضرار  ب ـ    
للمؤمن له أو للمستفيد حمكوم حبجم أو مبدى ) التزامه بالتعويض ( لذلك فحجم أداء املؤمن 

أو املضـرور يف حـوادث   ( الضرر الذي أصاب أو يصيب هذا املؤمن له أو ذلك املستفيد 
د مبلغ التأمني وقيمة الشئ املؤمن عن حتقق اخلطر املؤمن منه وذلك يف حدو) السيارات مثال 

  .عليه 
ولتوضيح أكثر يف سبيل حتديد مبلغ التأمني ومداه الذي يلتزم به املؤمن يف التأمني من 

  : األضرار، إشرح العناصر الثالثة اليت تؤثر فيه على التوايل كما يلي 
 إذا مل يلحق املؤمن له أو املستفيد ضرر فالحيصل على شئ من مبلغ:  الضرر ـ 1

التأمني، وعلى ذلك جيب على أي منهما إثبات الضرر إن وجد وإال حتلل املؤمن من التزامه 
بتسديد مبلغ التأمني، وميكن تبعا لذلك إستنتاج أمرين مادام أن هذا النوع مـن التـأمني ذا   

  :طبيعة تعويضية 
أبرمت  عدم جواز اجلمع بني مبالغ التأمني حىت ولو تعددت وثائق التأمني اليت:  األول

  .لتغطية نفس اخلطر
لغ التعويض من طرف املـؤمن لـه أو   بعدم جواز اجلمع بني مبلغ التأمني وم:  الثاين

أي يف ذات ( املستفيد إذا إجتمعت يف أحدمها صفة املؤمن له واملضرور يف واحـد منـهما   
  ).الشخص 
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هذا املبلغ األخري فينفرد املؤمن له أو املستفيد مببلغ تأمني واحد، والميكنه أن جيمع بني 
ومبالغ أخرى إستحقت له مبناسبة حتقق نفس اخلطر ولو كان مصدرها عقد تأمني آخـر أو  

: من األمـر رقـم   ) 30(حكما بالتعويض لصاحله بصفته مضرورا، وهذا تطبيقا لنص املادة 
خيول تأمني األموال للمؤمن له، يف حالة وقـوع حـادث   : " حيث قضى مبا يلي  07 -95

يه يف العقد، احلق يف التعويض حسب شروط عقد التأمني، والميكن أن يزيد هذا منصوص عل
  .التعويض على مقدار إستبدال املال املؤمن عليه وقت وقوع احلادث

يقتطـع   قميكن أن ينص العقد على حتمل املؤمن له ختفيضا من التعويض يف شكل ح
  ".منه على أن حيدد ذلك مسبقا 

تجاوز ما يدفعه املؤمن للمؤمن لـه أو املسـتفيد   جيب أال ي:  مبلغ التأمني ـ 2
كتعويض عن حتقق اخلطر املؤمن منه املبلغ املتفق عليه يف وثيقة التأمني، حبيث تتحدد قيمـة  

قيمة الضرر أو قيمة مبلغ التأمني وهذا ما أشارت إليـه املـادة   : قل القيمتني أاء املؤمن بدأ
من يف تعويض املؤمن له إال عن الضرر الناتج من اليلتزم املؤ: " مدين جزائري بقوهلا ) 623(

، وهذا النص يعتربحكما خاصا "وقوع اخلطر املؤمن منه بشرط أال جياوز ذلك قيمة التأمني 
ضرارا بـاملؤمن،  إوهذا ملنع املؤمن له من الغش أو من حتقيق الربح  )1(بالتأمني من األضرار

أو املستفيد عن قيمة التـأمني، فـال   من له لذلك إذا قلت قيمة الضرر الفعلي الذي حلق املؤ
يدفع املؤمن إال قيمة الضرر الفعلي، وذلك إعماال خلاصية الصفة التعويضية لعقد التأمني من 

كذلك يف حالة العكس، إذا زادت قيمة الضرر الفعلي عن قيمة مبلغ التأمني فلـن  . ضراراأل
، ويتحمل الواحد أو اآلخر من األولـني  يدفع املؤمن للمؤمن له أو املستفيد إال مبلغ التأمني

ـ مبا زاد من قيمة ضرره الفعلي عن مبلغ التـأمني إحترامـا لل  ) املؤمن له، أو املستفيد ( د ح
 .ملؤمن أقساط التأمنيااإلتفاقي الذي على أساسه  حدد 

                                                        
  :مدين جزائري، وانظر  621ـ راجع كذلك املادة  )1(

-       NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 158 et S . 
  .07 -95: من األمر رقم  12/2 املادة -      
  .وما بعدها  216مرجع سابق ، ص  :  حسام لطفي حممد حممودوانظر       
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أذكر هنا مبا سبق توضيحه من أن املؤمن يلتزم بأن :  قيمة الشئ املؤمن عليه ـ 3
قيمة الشئ املؤمن عليه شريطة أال تتجاوز مبلغ التأمني، ويف هذا املقام تكون يدفع للمؤمن له 

  :وفروض أالقيمة الواجب على املؤمن دفعها حمدودة يف واحدة من ثالثة صور 
عندما يتساوى مبلغ التأمني مع قيمة الشئ املؤمن عليه عنـد حتقـق   :  الفرض األول

فع مبلغ التأمني املتفق عليه إلحتاد قيمة الضرر مـع  اخلطر، فإن يف هذه احلالة يلتزم املؤمن بد
لو أن مؤمنا له ما أمن على سـيارته ضـد   : ذلك  لاملذكور يف الوثيقة ، مثا ياحلد اإلتفاق

السرقة أو على مسكنه من احلريق وحدث أن إتفق على مبلغ تأمني السيارة مبليـون دينـار   
سيارة يف يوم كانت قيمتها تساوي فيـه  واملرتل خبمسة ماليني دينار، فإذا حصلت سرقة ال

مليون دينار، التزم املؤمن بأن يدفع للمؤمن له مبلغ تأمني يساوي مليون دينـار، وكـذلك   
ريق املرتل لو كان احلريق حصل واملرتل مازال يساوي قيمة املبلغ املؤمــن حلاألمر بالنسبة 

  ) .مليون دينار  05( 
وقت حتقـق   عن قيمة الشئ املؤمن عليه) مبلغه (  التأمنيزيادة قيمة :  الفرض الثاين

اخلطر، وهذا ما يعرف بالتأمني الزائد، أو املغايل فيه، ففي هذه احلالة اليدفع املؤمن للمؤمن 
، ال القيمـة  ملتقدم أو قيمة املرتل الفعليـتني سوى قيمة السيارة يف املثال ا) أو العميل ( له 

رتل ــة، أي مليون دينار للسيارة أو مخسة ماليني للمفيها حسب الوثيق الزائدة أو املغاىل
مليون دينار لو قدرت السيارة يوم التأمني عليها بسعر مغايل أو سبعة ماليني دينار لو  150ال 

قدر املرتل بسعر مغايل كذلك، ألن املؤمن له اليستطيع أن حيصل على مبلغ من املؤمن جياوز 
  .ما أصابه من ضرر جراء احلادث

نقصان مبلغ التأمني عن قيمة الشئ املؤمن عليه وقت حتقق اخلطـر،  : الثالث  الفرض
ويصطلح على تسمية هذه الفرضية بالتأمني الناقص أو البخس، فال حيصل املـؤمن لـه أو   
املستفيد من املؤمن إال على ذلك املبلغ الناقص رغم أن الضرر الذي حيدث يزيد عن قيمـة  

  .املبلغ املؤمن به
لـو أن  : لتوضيح مبثال السيارة السابق ميكن تصور هذه الفرضية كما يلي ريد اأولو 

فهذا التـأمني  . يون دينار وأمن عليها مببلغ قيمتهالقيمة السيارة يوم التأمني احلقيقية واحد م
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رتفعت قيمة السـيارة  إتساوي فيه مبلغ التأمني مع قيمة الشئ املؤمن عليه، فإذا حدث وأن 
مليون دينار مثال حتققت حالة ما يسمى التأمني النـاقص، أي   1.2 يوم حصول السرقة إىل

عماال لبند إالحيق للمؤمن له أو املستفيد أن يتقاضى من املؤمن إال واحد مليون دينار وذلك 
الوثيقة والذي على أساسه حدد سعر القسط الذي هو جزء من مبلغ التأمني، واحد مليـون  

  .دينار مليون 1.2دينار ، وليس على اساس 
يثري يف التطبيق بعض املسائل كقاعدة النسـبية،  ) أو الثالث ( إن هذا الفرض األخري 

  .)1(ومسألة جتنبها ببعض البنود اإلتفاقية، وال أرى أمهية لعرضها أو تفصيلها
إذا : " بقوهلا  07 -95: من األمر رقم ) 32(لقد نصت على هذه القاعدة النسبية املادة 

املؤمن عليه تفوق املبلغ املضمون يوم احلادث، وجـب علـى   قيمة املال إتضح أن تقديرات 
حصة نسـبية يف حالـة الضـرر     وحتمل املؤمن له حتمل كل الزيادة يف حالة الضرر الكلي،

  ".اجلزئي، إال إذا كان هناك إتفاق خمالف 
: ه ـعلى أن 07 -95 :من األمر رقم) 29(تنص املادة :  املصلحة يف التأمني ـ 4

يف حفظ مال أو يف عـدم وقـوع    لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غري مباشرةميكن " 
مدين جزائـري  ) 621(وكان سبق وأشرت يف هذا اخلصوص إىل املادة ". خطر، أن يؤمنه 

، وأرى من املفيد إيرادها ملا يف ذلك من فائدة )2(بصدد احلديث عن مشروعية السبب واحملل
 التأمني أو املصلحة التأمينية يف خمتلف أنواع التـأمني  يف شرح املعىن املقصود من املصلحة يف

حمال للتأمني كل مصلحة إقتصادية مشروعة تعـود علـى   تكون : " حيث نصت على أنه 
  ".الشخص من دون وقوع خطر معني 

من مقاربة هذين النصني يتضح أن املبدأ يف حمل التأمني أن يكون مصلحة إقتصـادية  
ة ، ومن ناحية كذلك جيب أن تكون مشروعة يف كل األحوال مباشرة وقد تكون غري مباشر

  .واال تعارضت مع النظام العام واآلداب
                                                        

  .وما بعدها  220مرجع سابق ، ص  :  حسام لطفي حممد حممودـ  )1(
  .وما بعدها  236مرجع سابق ، ص  :  أمحد شرف الدينـ       

-       NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 174 et S . 
-       YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP  CIT , P 256 et S. 

  .  )بشأن اخلطر ( بند اخلطر    265ـ أنظر املطلب الثاين ، ص  )2(



  خصائص التأمین اإللزامي وأحكامھ وآثاره: رابع الفصل ال
  

 285

 )1("إقتصادية " رغم اخلالف الفقهي يف تفسري كلمة  –ويقصد باملصلحة يف التأمني 
الفائدة اليت تعود على املؤمن له من عدم حتقق اخلطر، بالتايل يكون له مصلحة يف احملافظـة  

معني مىت كان ذلك الشئ ميثل قيمة إقتصادية بالنسبة إليه هذا غالبا يف حالة التأمني  على شئ
  .من األضرار 

وبشكل أقل ظهورا منها . )2(أما يف التأمني على أشخاص والغري فتكون املصلحة أدبية
يف التأمني على األموال أو األضرار، وعلى هذا األساس أتناول املصلحة يف النـوعني مـن   

من حيث  دنية يشتمل على هذين النوعني معاني باعتبار التأمني اإللزامي من املسؤولية املالتأم
 34 -80حيث نصت املادة األوىل من املرسوم رقـم   )3(األخطار اليت يغطيها كقاعدة عامة

على تعـويض  ...  15 -74تنطبق إلزامية التامني اليت تأسست باألمر رقم " على ذلك بقوهلا 
  :مانية أو املادية اليت حتصل بسبب املرور أو بغريه وهي األضرار اجلس

ابع واملنتجـات الـيت   احلوادث واحلرائق واإلنفجارات اليت تسببها املركبة والتو ـ 1
 .شياء واملواد اليت تنقلهاتستعملها واأل

  ".سقوط تلك التوابع أو األشياء أو املواد أو املنتجات املذكورة أعاله  ـ 2
التبعـات املاليـة   يضمن املؤمن، دون حصر املبلغ، : " ه  على وتنص املادة الثانية من

  ".املنجرة عن املسؤولية املدنية اليت تترتب على املؤمن له عن األضرار املادية املسببة للغري 
أما اآلن فأعرض للمصلحة يف التأمني من األضرار، مث هلذه املصلحة يف التأمني علـى  

  :األشخاص على التوايل 
  صلحة في التأمین من األضرار الم : أوال 

على أن املصلحة مع كل من اخلطر والقسط ومبلـغ التـأمني    يوجد يف الفقه إمجاع
للمؤمن تبدو  ةتشكل عنصرا أو ركنا  رابعا من أركان عقد التأمني من األضرار، فهي بالنسب

                                                        
  .ومابعدها   226مرجع سابق ، ص  :حممد حممود حسام لطفي ـ  )1(
  .وما بعدها   244مرجع سابق ، ص  :) الدين  شرف( أمحد ـ  )2(
كل مالك مركبة ملزم باإلكتتاب يف عقد تأمني يغطي : " على أنه  15 - 74ـ تنص املادة األوىل من األمر رقم   )3(

  ... ".األضرار اليت تسببها تلك املركبة للغري ، وذلك قبل إطالقها للسري 
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ل التامني تتمثـل  يف العالقة املالية بينه وبني حمل التأمني، حىت ولو كانت عالقة املؤمن له وحم
  .يف مصلحة أدبية فقط إن مل متثل مصلحة مالية 

ذلك أن كثريا من الناس يتعلق باشياء ليس هلا قيمة مالية، ومع ذلك يؤمنون عليها من 
  .)1(الأضرار اليت تلحقها

صعبة اإلثبات، مما جعل املشرع يشري يف الـنص إىل  ) األدبية ( رغم أن هذه املصلحة 
  .ية ليسر إثبااقتصاداإلاملصلحة 

ويرى البعض أن املصلحة يف التأمني على األشخاص أو التأمني على حياة الغري وهـي  
مصلحة أدبية ليست حمل إمجاع على إعتبارها ركنا أو عنصـرا يف عقـد التـأمني علـى     

وحجتهم يف ذلك تفسر بأنـه مـامل   . شخاص، ومن مث إمكان إبرام العقد دون إشتراطهااأل
) اخلطـر  ( مصلحة يف عدم حتقق اخلطر فقد يتعمد هذا املؤمن له إيقاعـه  يكن للمؤمن له 

، حيـث  األشخاصإستعجاال لقبض مبلغ التأمني، لكن هذه احلجة التتصور يف التأمني على 
أنه من النادر أن يعمد املؤمن له على شخصه أن يلحق الضرر بنفسه رد إستعجاله حتصيل 

ه ضـد تعمـد   يلى حياة الغري فإن ما يكفل هذا الغري وحيممبلغ التأمني، فإن كان التأمني ع
غـري  لهو مايشترطه القانون من ضرورة موافقـة ا ) أي اخلطر ( املؤمن له احلاق الضرر به 

املضمون على التأمني على حياته الذي عقد املؤمن له لصاحله، ذلك كتابيا قبل إبرام عقـد  
  .)2(التأمني
 التأمني من األضرار جواز التأمني على الكسـب  يرى بصدد املصلحة يفال أن الفقه إ

والثاين كون الكسب حمققا أو ائيا  . الفائت بشروط ثالثة أوهلا أن يتفق على ذلك صراحة
أما الشرط الثالث فهو يتمثل يف وجوب تعـيني  ). خطر الصقيع الذي يضرب املزروعات ( 

  .عناصر الكسب الفائت يف العقد بدقة تامة
من هم األشخاص  الذين ميكن أن يكون هلم مصلحة وبالتايل : سائل ولكن قد يسأل 

  .يقدمون على التأمني من األضرار ؟

                                                        
  .وما بعدها   226ص  مرجع سابق ، :حممد حممود حسام لطفي ـ  )1(
  .مدين جزائري  657، وانظر املادة 07 -95من األمر رقم  87، 86، 77، 68/2: ـ أنظر املواد  )2(
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إن األشخاص الذين ميكنهم إبرام عقد التأمني من األضرار هم كل شـخص يـرتبط   
بشئ ذي قيمة ما مالية أو أدبية جتعل منه صاحب مصلحة مباشرة أو غري مباشرة، يف عـدم  

احلق العيين األصلي أو التبعي مصلحة جدية  بسبة إليه، بالتايل يكون لصاححتقق اخلطر بالن
وأكيدة يف التامني على الشئ وذلك يف حدود الدين املضمون فقط، فكل منـهما تربطـه   

. )1(بالشئ عالقة مالية واضحة وهو ما جيعل له مصلحة من احلرص على بقائه بالتأمني عليه
املرن مصلحة يف التأمني على الشئ املرهون مبا له من حـق   من هنا ميكن اإلقرار بأن للدائن

عيين تبعي إذا كان الراهن مؤمنا عليه فعال، وبإبرامه عقد التأمني يضمن حصوله على دينـه  
  .عند هالك الشئ املرهون

، )2(ويستطيع الدائن العادي أن يؤمن على يسار مدينه مـن اإلعسـار أو اإلفـالس   
كما ميكنه إبرام عقد التأمني . الدائن احلابس لشئ مملوك ملدينهماوكذلك الدائن احلاجز أو 

ملصلحة شخص غري حمدد وقت إبرام عقد التأمني، مثل التأمني حلساب من ثبت له احلق فيه، 
ومثال ذلك يف التأمني من املسؤولية املدنية من حوادث السيارات التأمني عن احلوادث الـيت  

أيضا تأمني صاحب املرآب من األخطار اليت قد تصيب تقع من أي شخص يقود السيارة، و
سيارات عمالئه وهي حتت حراسته ، وتأمني الناقل من مسؤوليته عن األخطار اليت تصـيب  

  .الركاب
  .)3(فيمكن أن تتعدد عقود التأمني بتعدد أصحاب املصلحة على الشئ املؤمن عليه

، واملصلحة يف هذين العقدين أخريا جيوز إبرام عقود التأمني عن طريق وكيل أو فضويل
  .)4(طبعا تكون للموكل ولرب العمل، ويسمى بذلك التأمني بالتأمني حلساب الغري

  المصلحة في التأمین على األشخاص : ثانیا 
يقصد باملصلحة يف التأمني على احلياة الفائدة اليت تعود على املؤمن له من بقاء املؤمن 

وهذا بسبب وجود عالقة تربط املؤمن له باملؤمن على على حياته حيا أو إستمراره كذلك، 
                                                        

  . 07 - 95: من األمر رقم  36ـ رجع املادة  )1(
  . 229مرجع سابق ، ص :  نيكوال جاكوبـ  )2(
  . 255إىل ص   246جع سابق ، ص مر :أمحد شرف الدين . د: ـ أنظر تفصيال أكثر حول املصلحة يف  )3(
  . 07 -95: من األمر رقم  11ـ راجع املادة  )4(



  خصائص التأمین اإللزامي وأحكامھ وآثاره: رابع الفصل ال
  

 288

ؤمن على حياته، ألنه يف حال ما إذا ملحياته، عالقة حتول دون حماولة املؤمن له تعجيل وفاة ا
مل حيقق بقاء املؤمن على حياته على قيد احلياة أي فائدة أو مصلحة للمؤمن له، كان تـأمني  

الشئ الذي قد حيضه علـى إسـتعجال   : املقامرة هذا األخري على حياة األول يتضمن معىن 
  .)1(وفاة املؤمن عليه

ويف بقية أنواع التأمني على األشخاص تتمثل املصلحة يف الرابطة اليت تربط املؤمن لـه  
 حيدث، ألنه ملباملؤمن عليه، عالقة ترجع بالفائدة على املؤمن له طاملا أن اخلطر املؤمن ضده 

واألمثلـة  . ثر عالقة املؤمن له باملؤمن عليه بأن تفقد أو تنتقصبوقوع اخلطر املؤمن ضده تتأ
  نيــتأم: رية كثرة املصلحة املراد محايتها أو حتقيقها ثعلى عقود التأمني على األشخاص ك

  .إخل ... الزوج على زوجته والزوجة على زوجها واألب على أبنائه 
 )2(تارة أو لدى املستفيد طوراوجيب توفر املصلحة يف هذا التأمني إما لدى املؤمن له 

وذلك تبعا ملوضوع التأمني حبيث قد يعقد املؤمن له التأمني على حياته هو أو ضد إصـابته  
  .هو، وبالتايل توجد املصلحة لديه هو ذاته

فإن أمن الشخص على حياته أو على حياة شخص آخر ملصلحة شخص ثالث هـو  
ملصلحة يف جانب املؤمن على حياته واملصلحة يف املستفيد من التأمني فيلزم التأكد من توفر ا

بـرام  إجانب املؤمن له، ذلك أنه إذا ثبت أن املؤمن على حياته عازم على اإلنتحار مبجـرد  
التأمني أو أن املستفيد ليس له أي مصلحة يف بقاء املؤمن على حياته حيا كان التـأمني  عقد 

حىت رغم حتقق اخلطر أن ميتنع عن دفـع  يف كلتا الصورتني باطال، وأمكن بالتايل للمؤمن، 
، كمـا  لحة، أو إذا مل تكن املصلحة جديةشرط املص فلتمبلغ التأمني إىل من يستحقه إذا خت

لو أمن الدائن على حياة مدينه املأجور، بالرغم من أن هلذا األخري أموال تسـمح بالوفـاء   
  .بالدين

 
  ثانيال المبحث

                                                        
  .231مرجع سابق ، ص  :حممد حممود حسام لطفي ـ  )1(
  .وما بعدها   267مرجع سابق ، ص  :) شرف الدين ( أمحد ـ  )2(
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  من المسؤولیة ميالمنازعات المتعلقة بالتأمین اإللزا
  وتعویض الضرر فیھ المدنیة عن حوادث السیارات

إذا كان القانون الفرنسي، وعلى غراره القانون اجلزائري، يعرف منذ بعض العشريات 
من الزمن، احلق الشخصي للضحية مع الدعوى املباشرة ضد مؤمن املسؤول، وهذا حتـت  

اشرة بة أن هذا الشخص، وهذه الدعوى املالتأثري املزدوج للقضاء والتنظيم، فإنه جيب مالحظ
مرتبطان، وهذا اليكون إال عن طريق تقليد املفاهيم الكالسيكية، وأيضا فإمـا يشـكالن   

سباب، فليس هلما آثار مطلقـة  األبالنسبة هلذه املفاهيم التقليدية ثورة قانونية حقيقية، وهلذه 
كون من حقه أن حيتج عليها ببعض فالضحية التعوض دائما من قبل املؤمن الذي ي: وكاملة 

اإلستثناءات، وإن كان عدد اإلستثناءات قد إنتقص بتنظيم التأمني اإللزامي من املسـؤولية  
املدنية عن حوادث السيارات، مادام أنه من حينه التكون غـري قابلـة لإلحتجـاج ـا     

يكـون مـن   ستثناءات السابقة، واإلستثناءات الالحقة على احلادث فقط، ولكن كذلك اإل
حتجاج ا تتلقى الضـحية محايـة   جهة مالحظا بأنه من زاوية اإلستثناءات الباقية قابلة لإل

 املتعلـق  07 -95: من األمر رقم ) 56(، وبالرجوع إىل املادة )1(صندوق ضمان التعويضات
ومراسيمه التطبيقية السابق دراسـتهما جنـد أن    15 -74: ، ونصوص األمر رقم بالتأمينات

يف تأمني املسؤولية يضمن التبعات املالية املدنية املترتبة على مسؤولية املؤمن له املدنية  املؤمن
بسبب األضرار الالحقة بالغري ألن تأمني املسؤولية إن هو إال تأمني من األضرار ذو طبيعـة  

 الضحية أو(اه الغري تعويضية، هدفه هو إزالة الضرر الذي يصيب املؤمن له جراء مسؤوليته جت
موال الذي األالتأمني من الدين متييزا له عن تأمني األشياء أو : ويوصف بـ ) ذوي حقوقها

ضمان أصول الذمة املالية للمؤمن له، واليت يكون الدائن له فيها هو الضحية اليت تسمى هو 
غريا، ألا ليست طرفا يف عقد التأمني، والذي هو يف النهاية يهدف إىل تعويض هذا الغـري  

عنا ذلـك  ا يستطيع أن يطلبه من املؤمن أو من الصندوق، قضائيا أو وديا، وقد مر متعويض
وأذكر يف هذا املقـام أن مـن بـني    . الثالث من هذه الدراسة بالنسبة للصندوق يف الفصل

اإلستثناءات اليت ميلك املؤمن اإلحتجاج ا على املؤمن له واليت الميلك اإلحتجاج ا علـى  

                                                        
  .أندري بيسون لرسالة ، برهام عطا اهللا : ـ مقدمة األستاذ  )1(
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فروضة عليه سقوط الذي يترتب نتيجة إخالل املؤمن له بأحد التزاماته املالضحية املضرور ال
  .)1(ث، وأقصد ذا السقوط سقوط حق املؤمن له يف الضماندعقب احلا

سـبب يف  تمطالبة املسـؤول امل ) أو ذوي حقوقه ( وباملثل بإمكان الضحية املضرور 
تابعا هلـا وتـوفرت شـروط    احلادث، أو مطالبة أي هيئة أخرى متبوعة إذا كان املسؤول 

  .ىل جانب إمكانية الرجوع على املؤمنإ، ري طبقا للقواعد العامة املعروفةاملسؤولية عن الغ
دعوى الضحية املضرور : اآلتية  املبحث إىل املطالبوبناء على هذا أقسم دراسة هذا 

تقل بعدها وأن. األول  يف املطلب) املسؤول عن احلادث (  ضد املؤمن له) أو ذوي حقوقه (
ضد املؤمن يف املطلب الثـاين،  ) ذوي حقوقها أو ( إىل الدعوى املباشرة للضحية املضرور 

وأخريا أوجـز  . الثالث ألتناول مربرات الدعوى املباشرة وطبيعتها القانونية  وأمر يف املطلب
 أو ذوي حقوقها والرجوع علىالدائنة دراسة لطرق التعويض وحلول املويف به حمل الضحية 

املطلب الرابع، ويف مطلب خامس أدرس الدعوى املباشرة يف املسؤول الفعلي عن الضرر يف 
ميدان التأمني من املسؤولية، ويف مطلب سادس أحبث الطبيعة القانونية للـدعوى املباشـرة   

ـ للضحية ضد املؤمن، بينما أتناول يف املطلب السابع تعويض الضرر يف التأمني اإللزامي  ن م
  .ملدنية عن حوادث السيارات ألنتهي بالكامل خبامتة هذه الدراسةاملسؤولية ا

  
  األول المطلب

  دعوى الضحیة ضد المؤمن لھ

مالـك  (دعوى املوجهة يف هذا املقام من قبل ضحية حادث املرور ضد املؤمن له الإن 
) 124(ة يعود أساسا إىل القواعد العامة للقانون املدين، املاد) السيارة، أو حارسها أو قائدها 

أو املسؤولية التقصريية، ويف هذه احلالة يعد املؤمن من الغري، غري أنه يكون معنيـا بدرجـة   
النهاية التحمل بعبء التعويض، وذلك  فهو الذي جيب عليه يف. نتيجة هذه الدعوىبخاصة 

  .مبوجب التزامه بضمان املؤمن له الناشئ عن عقد التأمني املربم بينهما

                                                        
  ث الثاين من الفصل الثالث املتقدم ـ راجع املبح )1(



  خصائص التأمین اإللزامي وأحكامھ وآثاره: رابع الفصل ال
  

 291

ؤمن له، على املستوى اجلزائي، كونه املتهم الرئيسي املعين إذا توبـع  باملقابل ميكن للم
أقـول  . أمام احملكمة اجلزائية لتسببه حبادث السيارة اليت يستعملها يف قتل الضحية أو جرحها

ميكن للمؤمن له يف هذه احلالة أن يهمل دفاعه فيما خيص دعوى املسؤولية املدنية وينشـغل  
همة املتابع ا، فاع عن مسؤوليته اجلزائية حماوال تربئة نفسه من التبالد –بكل إهتمام  –فقط 

  .يف الغالب من األحيان، املتكفل بالدعوى املدنية وبنتائجها واملؤمن هو وحده
التبعـات  املـؤمن  يضمن : " على أنه  07 -95 :من األمر رقم ) 56(لقد نصت املادة 

وكـذلك  " نية بسبب األضرار الالحقـة بـالغري   املالية املترتبة على مسؤولية املؤمن له املد
 –دائمـا   –الشئ الذي دفع املؤمنني . )1(املصاريف املترتبة على دعوى الغري على املؤمن له

إىل إشتراط حلوهلم حمل املؤمن هلم يف الدفاع عن األخريين يف دعوى املسؤولية املدنية حيث 
اإلشتراط وغريه الذي أدرجه املؤمنون يف هذا . يسمح القانون بذلك دون خمالفة النظام العام

عقد التأمني يعاجل التقصري أو اإلمهال املتوقعني من املؤمن هلم يف حالة مقاضام مـن قبـل   
  .الضحايا أمام احملاكم اجلزائية خاصة واملدنية عامة

شرط عدم وومن أمثلة تلك الشروط أيضا شرط منع املؤمن له من اإلعتراف مبسؤوليته 
ومن أمثلة تلك الشروط أيضا التصاحل مع الضحية مبفرده، تنص . )2(ملؤمن له املؤمنإختصام ا

ة املسؤوليبعتراف إعلى املؤمن بأي الحيتج : " على أنه  07 -95: من األمر رقم ) 58(املادة 
  ." ، وال يعد االعتراف حبقيقة أمر إقرار باملسؤولية وال بأية مصاحلة خارجة عنه

تضـمن  :" ن الشروط العامة لعقد تأمني السيارات على ما يلـي  م )7(وتؤكد املادة 
الشركة للمؤمن له يف حدود املبلغ احملدد يف الشروط اخلاصة الدفاع عن املصـاحل املدنيـة   
للمؤمن له أمام اجلهات القضائية املعنية عندما تكون مسؤوليته املدنية حمـل متابعـة بفعـل    

  .ة يف العقد ناستعمال املركبات املبي
تتوىل الشركة الدفاع عنه أمام حماكم اجلنح يف حالة متابعته من طرف النيابة العامة إثر 

) اجلروح أو القتل غري العمديني ، جرمية اهلروب ( خمالفة قواعد املرور أو جنحة عدم احلذر 
  ...." أثناء قيادة هذه املركبات 

                                                        
  .  07 -95من األمر رقم  57ـ أنظر املادة  )1(

)2(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP  CIT , P 299. 
        - NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 241. 
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ولية عموما ومثلها شروط وهذه الشروط تعترب من القواعد العامة يف التأمني من املسؤ
  : حتويل الوثائق والشرط املتعلق بإدارة الدعوى وأتناول كل شرط على حدة كما يلي 

  
  الفرع األول 

  منع المؤمن لھ من اإلعتراف بمسؤولیتھ أو بالمصالحة

اخلاص بالتأمينات الصادر سـنة  من القانون الفرنسي ) 52(يف املادة  ورد هذا الشرط
  .ا املذكورنيف قانون )58(وتقابلها املادة  )..124.2L(: اليوم املادة رقم ، واليت أصبحت1930

أن أي إعتراف باملسؤولية أو  يع املؤمن أن يشترط على املؤمن لهومبقتضى ذلك يستط
فما موضوع هذا . أي تصاحل مربم مل يشترك فيه ال ميكن أن يكون قابال لإلحتجاج ما عليه

  .املنع وماهو جزاءه
  وع المنعوضمأ ـ 

اإلعتراف باملسوؤلية يفترض أن املؤمن له قد إستخلص من تلقاء نفسه النتائج القانونية 
وباملقابل ال يقع حتـت  . للحادث املعترف مبديونيته بالتعويض عنه حىت ولو بطريقة ضمنية

م طائلة هذا املنع اإلعتراف مبادية الوقائع،والعالقة املوضوعية لظروف احلادث من أجل التقسي
فجميع األفعال الشخصية . ا ال ينبغي أن يكون هذا اإلعتراف غامضاوإذً. املسبق للمسؤولية

بتقـدمي   اليت ميكن أن يأتيها املؤمن له مبناسبة حادث ال تشكل إال تنفيذا لإللتزام القـانوين 
فاملؤمن لـه إذن يقـدم   : املساعدة لكل شخص يف حالة خطر، ولإللتزام املعنوي باإلحسان

فات الفورية للضحية بنقلها إىل حيث يقدم هلا العالج إذا كانت حباجـة إىل ذلـك،   ااإلسع
  .وحىت بتسديد نفقاته وال حرج من ذلك، فال يترتب عليه أي جزاء

وأيضا فإن واقعة هروب السائق الذي إرتكب بسيارته حـادث سـري ال يفتـرض    
صاب منه يف حالة تفـاجئهم  بالضرورة إعترافه باملسؤولية، وإمنا خشية من إنتقام أقارب امل

  .بإصابة قريبهم أو وفاته
  عدم القابلیة لإلحتجاج:  جزاء المنعب ـ 
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قبل العقود األوىل من القرن العشرين، كان املؤمنون يعاقبون املؤمن هلم املمنوعون من 
سؤوليتهم بشرط السقوط، أي سقوط حقهم يف مطالبة مؤمنيهم بضمام، لكن مباإلعتراف 
، واليت سـبق  13/07/1930من قانون  )52(ر مثل هذا الشرط يف املادة حظرنسي املشرع الف

ال يستطيع املؤمن سـوى  "  : تنص على مايلى )L- 124.2(: القول بأا أصبحت هي املادة
غـري أن  . إشتراط أن أي إعتراف باملسؤولية، وأي تصاحل مربم خارجه، ال حيتج ما عليـه 

وهذه املادة هي مطابقة معىن  ".أن تساوي باإلعتراف باملسؤولية اإلقرار مبادية واقعة ال ميكن
وهي مادة آمرة متلي جزاءا واضحا هـو عـدم   . 07-95من األمر رقم  )58(ونصا للمادة 

القابلية لإلحتجاج على املؤمن بإعتراف املؤمن له باملسؤولية عن حادث السـري الضـار يف   
حوادث السيارات، وكـذلك الشـأن بالنسـبة     التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن

ت املناسب ليتوىل كل قللمصاحلة، حبيث جيب على املؤمن له أن خيرب املؤمن باحلادث يف الو
  .إجراء من شأنه احملافظة على حقوقه

فيجب على املؤمن إذن ضمان املؤمن له ذائما ولكـن يف حالـة عـدم اإلعتـراف     
املؤمن له جيـب أن تقـام   ومن جهة فإن مسؤولية . رمهاباملسؤولية أو املصاحلة اللذين ال يق

أما . قانونيا جبميع الطرق، فإذا ثبتت مسؤوليته ذا الشكل عمل ضمان املؤمن بصورة عادية
فـإن  ) أي املؤمن لـه (مسؤوليته إال يف نصيب يقل عن النصيب الذي إعترف بهإذا مل تقم 

  .على عاتقه الزائد ضمان املؤمن ال يغطي سوى مسؤوليته الثابتة ويبقى
  

  الفرع الثاني
  ة وصاحب الحق فیھاشرط المصالح

تعد املصاحلة اليت ال جيوز للمؤمن له أن حيتج ا على املؤمن إذا إبرمها مع الضـحية  
أكثر شأنا من اإلعتراف  07-95وغريها من األمر رقم  )58(خالفا ملقتضيات املادة  هخارج

غ دين املؤمن له جتاه الضحية، وهلا ما للحكم القضائي مـن  باملسؤولية، ألا حتدد ائيا مبل
ولذلك، يدرج املؤمنـون عمومـا يف   "  العقد شريعة املتعاقدين : " حجية األمر املقضي فيه

وثيقة التأمني من املسؤولية خصوصا شرطا مزدوجا، مينع املؤمن له من املصاحلة من جهـة  
املصاحلة صارت ممكنة يف التأمني اإللزامي يالحظ أن . وحيفظ هلم هذا احلق من جهة أخرى
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بالقانون  15-74من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات يف اجلزائر منذ تعديل األمر رقم 
19/07/1988املؤرخ يف  31 -88

ولعل السبب  )2(إال أنه مل يعمل ا إال يف أحيان قليلة )1(
الب األحيان اليت يقبلون فيها باملصاحلة فهو أم يف غ هلا يف جتنب الضحايا أو ذوي حقوقهم

حيصلون على تعويض أقل مما ميكن أن حيصلوا عليه لو جلأوا إىل القضاء، وذلـك بسـبب   
تصلب الشركات املؤمنة يف دفع املستحقات حىت بالرغم من تقدميهم الوثائق الثبوتية املتعلقة 

نفقات العـالج  : " مثل ببعض أنواع الضرر املفروض على الشركات تعويضهم عنه قانونا
، وإذا كان األمر كذلك فلماذا حيرم املؤمن له من " إخل...خارج املستشفيات، وحقوق النقل

هذا ما أحاول اإلجابة عنه فيما يـأيت يف البنـد   . املصاحلة ويقصر احلق على املؤمن مبفرده؟
  : املوايل 

  حق المؤمن بالمصالحة بمفرده
حلة اليت أبرمها املؤمن له وحده فقط، بل يريد أن ميتلك ال يريد املؤمن أن يرتبط باملصا

  .ألنه يف النهاية هو الذي يتحمل بعبء التعويض )3(هذا احلق لنفسه
ومع ذلك فإن مثل هذا الشرط يثري صعوبات إذا كانت ممارسته قابلة لألضرار باملؤمن 

  :له يف الواقع، وميكن تصور ذلك يف الفرضيات اآلتية
إذا مل يوافق املؤمن على ضمان املؤمن له إال يف مبلغ حمدد، فهـل   :الفرض یة األول ى  

يستطيع التصاحل مع املضرور من أجل مبلغ أعلى؟ وهل هذه املصاحلة قابلة لإلحتجاج ـا  
  .؟ على املؤمن له املدين بالزائد

من احملتمل هنا أن املؤمن له ال يهدف إىل إعطاء املؤمن سوى وكالة ذات مضـمون  
يعترب أن املؤمن لـه يكـون ملزمـا     )4(وأيضا فإن قسما من الفقه. د بالضمانحمد) غرض(

 بوجوب تنفيذ الوكالة املمنوحة للمؤمن، إال إذا دفع بسوء تسيري املـؤمن حسـب املـادة   
  .من القانون املدين اجلزائري وغريها )575(أو املادة  ،من القانون املدين الفرنسي )1992(

  . 20/08/1988بتاريخ  29ـ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، عدد  )1(                                                        
  . 232، ص  1992، لسنة  2الة القضائية ، عدد : واحملكة العليا . 31-88من القانون  16دة ـ راجع املا )2(

)3(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 301 . 
  .وما بعدها  364مرجع سابق ، ص :  ) عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ  )4(
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ويف هذه احلالة بتصاحل املؤمن مع املضرور يف احلادث أو مع ذوي حقوقه بإسم املؤمن 
 مبقتضى وكالة من نوع خاص يف نظر الفقه الراجح حبيث أن الوكالة يف هـذا الصـدد  له 
فإذا كانت الوكالة يف القواعد العامة تقتضي عـدم  . ختتلف عنها يف القواعد العامة) التأمني(

إال إذا أقره فإا يف عقد التأمني ) املؤمن له(ربم مبوجيها أثره بالنسبة لألصيل إنتاج التصرف امل
  .ختتص آثارها أو تقتصر فقط يف حدود عقد التأمني

وبالتايل فإن الصلح الذي يعقده املؤمن بإسم املؤمن له يف هذه احلالة ال يسري يف حق 
أن يرجع على املؤمن مىت  ثبتـت  املؤمن له فيما جياوز حدود الضمان، واإلجاز للمؤمن له 

  للخطأ يف تنفيذ الوكالة  تهمسؤولي
ـ  " تسبب املؤمن له والضحية مشتركني يف األضرار " :الفرضیة الثانیة ذه ـتـربز ه

املسألة غالبا يف حوادث السيارات، حبيث ال يستطيع املؤمن املصـاحلة إال بالنسـبة لـدين    
مؤمن يف التعويض عنها بإعتبارهـا حقوقـه   مسؤولية مستأمنة، وليس بالنسبة حلقوقه هو ك

 .الشخصية

جتعل هذا التمييز  )1(اوزا من الطرفنيجتولكن جيب اإلعتراف بأن املصلحة اليت تتطلب 
دقيقا، خصوصا وأن املؤمن له ميكن أن جيد نفسه مؤاخذا عن اإلعتراف باملسؤولية الناجتـة  

يبدو يف إشتراك املؤمن له مع املؤمن  واحلل األمثل هنا. عن تعويض الضحية األخرى من الغري
وعموما ويف هذا . من أجل حتقيق مصاحلة عامة حول احلقوق املتبادلة للطرفني بشكل مقبول

اخلصوص بثور التساؤول عما إذا كان ميكن للمؤمن أن يتصاحل مع املضرور بـدفع مبلـغ   
لوجود شـرط   تعويض عن الضرر املتحمل به يتجاوز مقدار الضمان أو غري مضمون أصال

مله ضمان ؤمن له بدفع جزء من التعويض ال يشواإلجابة بنعم تعين إلزام امل. إعفاء أو جتاوز
 رد صلح مل يكن طرفا فيه غري أن بعض الفقه جييز ذلك علـى أسـاس  املؤمن وذلك كله 

الوكالة كما سبق الذكر، والبعض اآلخر ال حيريه إال إذا ورد شرط التصاحل مع املضرور يف 
وثيقة التأمني، وإال ما كان املؤمن له مسؤوال عن أي تعويض زائد على املبلغ املضمون الذي 

                                                        
  .ا بعدها وم 364مرجع سابق ، ص :  ) عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ  )1(
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نني اليت تأخذ مبباديء ايف القانون اجلزائري وغريه من القو ةيعقده املؤمن مع املضرور وخاص
  .التعويض احملدد وشرط اإلعفاء أو التجاوز

جيب عليه أن يتحمل عبء التعويض  أخريا يبدو أن املؤمن له الذي :الفرض یة الثالث ة  
عن واقعة رجوع املؤمن، جيب عليه كذلبك التدخل يف املصاحلة املربمة مع الضحية عنـدما  

  .حيتج املؤمن بالسقوط على املؤمن له، ولو أنه جيب عليه مع ذلك تعويض الضحية
  

  الفرع الثالث 
  شرط تحویل الوثائق

مـن   له فعالية إال إذا أعلم بدقة مبطالبة املؤمنال يستطيع املؤمن تنظيم دفاع املؤمن له ب
  .قبل الضحية وبكل توابع القضية

لذلك تفرض وثائق التأمني عموما شرطا على املؤمن هلم بتحويل كل وثـائق ملـف   
وقبـل قـانون   . إىل املؤمن)  رسائل، إشعارات، دعوات، مجيع العقود اإلجرائية ( القضية

الشرط هو السقوط عموما، وبتطبيـق هـذا القـانون    كان جزاء خمالفة هذا  )1( )1930(
أصبحت باطلة كل الشروط اليت متس املؤمن له بالسقوط بسبب جمرد التأخري املسجل مـن  
طرفه يف إستخراج الوثائق دون أضرار حبقوق املؤمن يف طلب تعويض نسيب عن الضرر الذي 

وط العامـة لعقـد تـأمني    من الشر )18(وهذا ما نصت عليه املادة . سببه له هذا التأخري
إذا إمتنع املؤمن له عن القيام كليا أو جزئيا : "  حيث ورد فيها )110(:  السيارات يف فقرا

ماعدا  () 111(، )109( إىل) 106(، )103(، )102(باإللتزامات املنصوص عليها يف الفقرات 
لنسـبة   مطـابق  ق للشركة أن تطالب بتعويضحي)  حالة احلادث الفجائي أو القوة القاهرة

 )111( مـع العلـم ان الفقـرة   ......" الضرر الذي حلق ا نتيجة هذا اإلمتناع عن التنفيذ
بينمـا تتنـاول   ... تتحدث عن عدم جواز اإلحتجاج على الشركة باي إعتراف باملسؤولية

شرط حتويل الوثائق يف الوقت املناسب حىت  تتمكن الشركة من الرد عليها يف  )105( الفقرة
فإذا مل حيول املؤمن له للمؤمن بتاتا يف الوقت املناسب مجيع وثائق ملـف  . قت املناسبالو

الدعوى، وإذا تأخر، حبيث يصبح املؤمن غري قادر على تنظيم دفاعه أو إستحال عليه ذلك، 
                                                        )1(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 303 . 
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ال ميكن أن يطبق شرط السقوط بل خيفض التعويض مبقدار يعادل الضرر املترتب عن ذلـك  
إذا خالف "  : حني نصت على أنه 07-95: من األمر رقم )22(املادة  وهذا إعماال مبقتضي

أعاله وترتب عن هذه  )15(من املادة  )1()5(، )4(املؤمن له اإللتزامات املنصوص عليها يف 
املخالفة نتائج سامهت يف األضرار أو يف إتساع مداها، جاز للمؤمن ختفيض التعـويض يف  

  ."حدود الضرر الفعلي الذي حلق به
  الفرع الرابع

  شرط إدارة المؤمن للدعوى  

حىت يكون دفاع املؤمن له ميسرا كما ينبغي، فإن من مصلحة املؤمن إال بترك املؤمن 
إن شـرط إدارة الـدعوى    )2(له يدافع وحده عندما تصري مطالبة الضحية مطالبة قضـائية 

املسؤول أن املـؤمن   يفترض أنه يف دعوى املسؤولية املرفوعة من قبل الضحية ضد املؤمن له
ويوجه الدعوى بدال منه، وحمتواه األساسي )  دفاع املؤمن له ( هو الذي سيأخذ بيده الدفاع

وملمارسته أمام احملـاكم املدنيـة   وقد سبق أن أشرنا له . يف تأمينات املسؤولية يكون حمددا
نه من الطبيعي أن واجلزائية بالنسبة للصندوق اخلاص بالتعويضات، وهنا أكتفي باإلشارة إىل أ

 اجيعل املؤمن من نفسه صاحب السلطة يف توجيه الدفاع يف دعوى املسؤولية اليت خوله إياه
املؤمن له باسم هذا األخري، مع الفارق فقط فيما يتعلق بسلطة اإلام ومتابعة النيابة العامـة  

  .يةللمؤمن له عن اخلطأ اجلزائي للمؤمن له، حيث الميلك املؤمن أي سلطة جزائ
إن كل وثائق تتضمن شرطا مماثال وصحته املبدئية ليست حمال للمنازعـات، فعلـى   
مفهوم الوكالة أو الوعد بالوكالة يقوم إشتراط إدارة الدعوى واملؤمن له مينح املؤمن مقـدما  
مجيع السلطات لتنظيم الدفاع يف املطالبات القضائية اليت ميكن أن يكون حمال هلـا ويلتـزم   

بتصرف خاص يف حالة اللزوم، لكن ماجيب مراعاته هو ضرورة أن ينفذ املؤمن بتجديدها له 
هذه اإلدارة يف إطار مبدأ حسن النية، ومبراعاة عدم جواز التعسف يف إستعمال احلق ومـا  

بـ تبليغ املؤمن عن كل : يلتزم املؤمن له : " على أنه  07 -95من األمر رقم  15من املادة  5ـ تنص الفقرة  )1(                                                        
  ".كما يزوده بكل الوثائق اليت يطلبها منه املؤمن ... حادث ينجر عنه الضمان مبجرد إطالعه عليه 

)2(  - NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 245 . 
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وبالرغم من كل شئ تعترب إدارة الدعوى مـن  . )1(تقتضيه القواعد العامة يف عقود اإلذعان
وكالة من أجل مصلحة مشتركة هلما، وهذا ما جيعلها ائيـة   قبل املؤمن حلساب املؤمن له

غري قابلة لإلبطال وال للتغري أو الرجوع فيها، وهي ذا الشكل التعفي مع ذلك املؤمن من 
  .املسؤولية جتاه املؤمن له يف حالة اخلطأ يف ممارستها من قبل األول 

  
  الثاني المطلب

  مسؤولیة المؤمن لھ تعمل ضمان المؤمن

ندما ترفع الضحية دعوى املسؤولية املدنية على املؤمن له، فإن هذا األخـري ميلـك   ع
ما أن يدعوه إىل الضمان يف دعوى املسـؤولية،  إ:  هطريقني من أجل إستعمال ضمان مؤمن

  :وأتناول ذلك يف فرعني  .وأما أن ميارس ضده دعوى أصلية بذلك الضمان
  الفرع األول

  الضمانالمؤمن لھ المؤمن إلى  ةدعو
  )2(أو إختصاصھ في دعوى المسؤولیة

) مسـؤولية املـؤمن   ( ودعوى الضمان ) مسؤولية املؤمن له ( إن دعوى املسؤولية 
توحدمها عالقة صلة تسمح للمؤمن له باختصام املؤمن يف الدعوى املقامة ضده مـن قبـل   

  .الضحية 
تضاه مينعون املؤمن هلم ذلك أنه قدميا كان املؤمنون يدرجون يف وثائق التأمني شرطا مبق

وأمهل هذا الشرط، مث حظر يف فرنسا مبوجب املــــادة . من دعوم بداءة إىل الضمان
 )1.124.R  ( اليت كانت قدميا املادة) ونصها هو اآليت  30/12/1938من مرسوم ) 1.115  :

                                                        
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1974نظرية العقد يف قوانني البالد العربية، :  عبداملنعم فرج الصدهـ  )1(

  .وما بعدها  143بريوت ، ص 
  .منه  56، 26فقرة أخرية ، واملادة  07 -  95من األمر  27ـ أنظر املادة  )2(

- YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 30 .  
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مـانع   خطار املسؤولية املدنيـة أي شـرط  االينبغي أن تتضمن وثائق التأمني اليت تضمن " 
  .)1(أو دعوته للضمان مبناسبة تسوية احلادث هللمؤمن له من خماصمة مؤمن

ولو تساءلنا عن احلكم يف قوانيننا الوطنية ذا اخلصوص الجند نصا مشاا أو مطابقا 
لك ميكن الظن بأن هذا النص الفرنسي مايزال ساري املفعـول يف  ذهلذا النص الفرنسي، ول

املصاحل العليا للدولة اجلزائرية، وإن كان قد ألغي لسبب أو آلخر  اجلزائر ألنه اليتعارض مع
الستطعنا إجياد أصل له يف القانون املدين باعتباره األصل العام لكل القواعد القانونية هو نص 

ني يكون تعسفيا ويتبني منه ماليت تنص على بطالن كل شرط يرد يف وثيقة التأ )622(املادة 
احلال بالنسبة ملا نصت عليـه   لكثر يف وقوع احلادث املؤمن منه، وكذأأنه مل يكن ملخالفته 

مني أو أختضع الشروط العامة لوثيقة الت: " حيث جاء فيه  07-95من األمر رقم  )227(املادة 
ية وثيقة أخرى، تقوم مقامها لتأشرية إدارة الرقابة اليت تستطيع أن تفرض العمل بشـروط  أ

يف اجلزائر ميكـن أن   دارية على نشاط التأمنيضاه أن الرقابة اإلوالذي من مقت" ... منوذجية 
متنع أي إدراج يف وثائق التأمني لشروط تعسفية أو ضارة مبصاحل املؤمن هلم أو مببدأ حسـن  

  .النية 
اإلختصـاص  نون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري بالنسبة لقواعد توزيع اوإذا رجعنا إىل ق

ن له أن يدعو املؤمن إىل الضمان أمام احملاكم اجلزائية، حىت ولو القضائي، فإنه الميكن للمؤم
من ذلك القانون، فـإن  ) 3(إعتمدت هذه احملاكم على املصاحل املدنية، ألنه بالنظر إىل املادة 

الدعوى، فإن الدعوى املدنية التقبل أمام احملاكم اجلزائية إال بالنسبة لعناصر األضرار النامجة 
املتابعة ، يف حني أن ضمان املؤمن جيد سببه يف عقد التأمني، علما بأن  عن الوقائع موضوع

 املؤمن يدخل يف الدعوى اجلزائية املؤسسة على حادث سري عندما يوجد الطـرف املـدين  
يف هذه الدعوى، وقد ورد للمستشار معوض عبدالتواب يف مؤلفه، الوسـيط يف  ) الضحية(

فوالية احملاكم اجلزائية فيما يتعلق بـاحلكم  : " يلي  ما )2(شرح جرائم القتل واإلصابة اخلطأ
بالتعويضات املدنية إستثنائية ينبغي أن تفسر يف أضيق نطاق، أي فيما نشأ عن تنفيذ اجلرميـة  

                                                        )1(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 310 Marge 1. 
، دار املشرق العريب، القاهرة، 4الوسيط يف شرح جرائم القتل اإلصابة اخلطأ، ط :) عبدالتواب ( معوض ـ  )2(

  . 358، ص 1988



  خصائص التأمین اإللزامي وأحكامھ وآثاره: رابع الفصل ال
  

 300

أو وقوعها بطريقة مباشرة فحسب، ال ما نشأ عن ظروف أخرى ولـو كانـت متصـلة    
جلرمية والضرر المكان املطالبة بـالتعويض  باجلرمية، ويعد إستلزام توافر السببية املباشرة بني ا

... " املدين أمام احملاكم اجلنائية من أهم نتائج قاعدة تبعية الدعوى املدنية للدعوى اجلنائيـة  
إىل أن ينتهي إىل أوىل نتائج هذه التبعية وهي أن ليس للمحاكم اجلنائية والية حبث املسؤولية 

  .)1(العقدية
جلزائية ليس إال على أساس أنه ضامن للمسؤولية املدنية إن وجود املؤمن يف الدعوى ا

وأيضا الميكن أن يدعى املؤمن أمام احملاكم اإلدارية الغري خمتصـة يف   .ملرتكب حادث السري
يل إوأخريا فإنه ال ميكن لشركة التأمني أن تستدعى ). اخلاص ( الرتاعات ذات الطابع املدين 

تجارية الناظرة يف دعوى املسؤولية للضحية إذا كانت أمام احملاكم ال اضمان كمدعى عليهال
  .شركة مدنية أو شركة تعاضدية أو ذات شكل تعاضدي

فإن مل ميكن للمؤمن له ممارسة الدعوى عن طريق اإلختصام، مارس رجوعـه ضـد   
  .املؤمن عن طريق الدعوى األصلية

  
  الفرع الثاني

  الدعوى األصلیة للمؤمن لھ بالضمان 
  ) الدعوى المستقلة ( تجاه المؤمن 

تنشأ دعوى املؤمن له ضد املؤمن الرامية إىل أعمال الضمان امللتزم به هذا األخـري يف  
القـانون إلختصـاص    فهي بذلك تكون خاضعة من حيث التأمني مواجهة األول من عقد
الشروط واألحكام واآلثار وجيب على املؤمن له أن يستعمل هـذه   قانون التأمني من حيث

  .07-65: من األمر رقم) 27(بل أن تسقط بالتقادم، املادة الدعوى ق

                                                        
  . 359ـ املرجع نفسه ، ص  )1(
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تمم مباشرة من املؤمن له هي بداية الوفاء امل) سنوات  3( إن نقطة إنطالق هذا التقادم 
ودية، وهي نادرة يف العمل بإعتبار الشرط املانع من التصـاحل  ( على أثر مطالبة )  املدعي( 

  .إياه أمام القضاء الضحية أو من يوم دعوا) اإلنفرادي 
فلما يقاضي املؤمن له املؤمن مباشرة يلزم مراعـاة قواعـد اإلختصـاص النـوعي     

  .واإلختصاص احمللي احملدد قانونا
إن معرفة إختصاص حمكمة موطن املؤمن له أو حمكمة مكان وقوع الفعل الضار عربت 

ى املؤمن لـه ضـد   إذا كانت دعو: " بقوهلا 07-95: من األمر رقم) 27/3(عن ذلك املادة 
ـ املؤمن ناجتة عن رجوع طرف آخر، فال يسري التقادم إال إبتداءا من اليوم الذي يرف ع ــ

ـ  ض ـفيه الطرف اآلخر دعواه إىل احملكمة ضد املؤمن له، أو من يوم احلصول على التعوي
  ..".منه

يـوم  فالتقادم الثالثي هذا اليسري من تاريخ قيام املسؤولية بناءا على حكم وإمنا من 
مـن القـانون   ) 316(األخطار القضائي، ماعدا يف حاالت الوقف أو اإلنقطاع طبقا للمادة 

املدين، وذا اخلصوص فإنه ميكن القول بأن التقادم يعد موقوفا طوال املدة اليت يوجه خالهلا 
إال أن املؤمن له املكلف قضائيا من قبل الضـحية  . )1(املؤمن الدعوى كوكيل عن املؤمن له

  )2(عليه طيع يف نفس الوقت دعوة املؤمن لكي يضمنه يف الديون اليت ميكن أن حيكم ا يست

  .)3(ويستطيع املؤمن أن يدرج إشتراطا يف وثيقة التأمني مينع إدخاله يف الدعوى
، فالضحية هلا اخليار بني مواملالحظ أنه ال إشكال بالنسبة لإلختصاص احمللي للمحاك

. مة مكان وقوع الضرر يف املسؤولية التقصرييةكوحم) املؤمن له ( حمكمة موطن املدعى عليه
. وهذا يتوافق مع قواعد التقادم والوضع نفسه بالنسبة للدعوى األصلية للمؤمن له جتاه املؤمن

دليـل دينـه   : ولكي يطالب املؤمن له املؤمن بضمانه جيب عليه أن يقدم دلـيال مزدوجـا  
  .إلتزام املؤمن بالضمان نظرا لعقد التأمني وكذا دليل ،باملسؤولية جتاه الضحية

                                                        
  .طرق للدعوى املباشرة للضحية ضد املؤمنـ سوف أعرض للتقادم خالل الت )1(

)2(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 310 et s . 
          - NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 241 . )3(  - NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 241 . 
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   دین المسؤولیة)  إثبات (دلیل أ ـ 

رار فة عامة ثابتا بالقرار القضائي الذي يدين املؤمن له عن األضصهذا اإلثبات يكون ب
واخلسائر، فإذا رفعت الدعوى بداءة أمام القضاء اجلزائي، فإن اإلدانـة اجلنائيـة تسـتلزم    

للمؤمن له، إال أن القاضي الذي ينظر املصاحل املدنية يستطيع مع ذلك حتديد املسؤولية املدنية 
  .املبلغ، آخذا يف اإلعتبار تقسيم املسؤولية سواء مع الضحية نفسها أو مع أشخاص آخرين

وهذا القرار يفرض على املؤمن حبسب ما للحكم اجلزائي من قوة حجية الشئ املقضي 
فإن بقي . مبوجب شرط يف العقد) وهو األمر الغالب ( ملدنية به إذا ما أدار املؤمن الدعوى ا

غري ) احلجية النسبية للشئ املقضي به ( خارجا عنها فإنه من الناحية النظرية الحيتج به عليه 
أن القضاء يف فرنسا خاصة يعترب القرار باإلدانة املدنية شكال مقبوال كدليل للدين بالسؤولية 

  . )1(يف إدارة دعواه ومل يرتكب غشا أو تصادما بني األطراف إذا ما ترك املؤمن له حرا
  التزام المؤمن بالضمان) إثبات ( ب ـ دلیل 

يثبت املؤمن له وجود العقد عن طريق وثيقة التأمني، فيلزم إثبات وجود عقد تـأمني  
كانـت فعـال   ) مسؤوليته ( ع الفعل الضار ، أي إثبات واقعة أن املسؤولية وسار وقت وق

مـن املرسـوم   ) 11(، واملادة 07 -95من األمر رقم ) 8(ة بنفس العقد وطبقا للمادة مغطا
، فإن املؤمن له جيب عليه أن يثبت أن التزام املؤمن ناجم عن التوافق ما 34 -80: رقــم 

من األمـر  ) 9(بني اخلطر احملقق والشروط املدرجة يف العقد أو امللحق كما تنص عليه املادة 
، وكمـا  "اليقع أي تعديل إال مبلحق يوقعه الطرفان : " حيث جاء فيها  07-95: رقــم 

يثبت املؤمن له عقد التأمني فإنه جيب عليه تقدمي إثباتات من أجل ضمان النفقات والفوائـد  
  .)2(الواجبة على املؤمن

وخالصة القول فإن الضحية يف دعواها ضد املؤمن له ليست هلا فيها أية مزية إستثنائية 
متياز جيعلها يف مأمن من مزامحة الدائنني العاديني وغري العاديني معها عند اإلنقضـاض  أو إ

بديوم على الذمة املالية للمؤمن له املسؤول عن احلادث، فكل الدعاوى يف هذه احلـاالت  
                                                        

  :مذكور يف املنت واهلامش ، أنظر  12/06/1968: ـ نقض مدين  )1(
        - NICOLAS JOCOB ,  OP CIT ,  P 241 . )2(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 312 . 
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. جتابه بإعسار املؤمن له دتساوية من حيث الشروط واألهداف واحملل، وحىت مع جناحها قم
ن الضحية قد تتضرر اكثر من غريها من بقية الدائنني ألا يف رجوعها علـى  ليها أإيضاف 

املؤمن له قد تواجه بشخص آخر طرف يف الدعوى هو املؤمن والذي قد التكسب الدعوى 
دعى عليه الذي تكون هلا فيـه  يدة املصجتاهه، مما يدعوها مرة أخرى إىل جتديد حماولتها مت

ولذلك ومراعاة لذلك خول هلا املشرع دعـوى افضـل    ىل حني،إفرصة وأمل النجاح ولو 
  :وأجدى هي الدعوى املباشرة ، وهي ما أعرض له يف املبحث  الثاين املوايل 

  
  الثالث المطلب

  الدعوى المباشرة للضحیة ضد المؤمن

يف حوادث السيارات دعوى املسؤولية ضد مسبب الضـرر  من أن يرفع املضرور بدال 
جودها أو قلة مردودها جيوز له أن يتوجه بالدعوى مباشرة ضـد  لصعوبتها وأحيانا عدم و

  .افضل وأيسر ) تعويضا ( مؤمن املسؤول واملتوقع اليسار دائما مما يضمن مردودا 
الدعوى املباشرة هي نقيض الدعوى غرب املباشرة اليت ختوهلـا القواعـد العامـة     إن

مدين جزائـري، املـادة   ) 189(واد املنصوص عليها يف امل) قواعد الضمان العام ( للمضرور 
  .من القانون املدين الفرنسي ) 1166(مدين مصري، واملادة ) 235(

إن الدعوى غري املباشرة للمضرور ضد مؤمن املسؤول تتضمن خماطر هلـذا املضـرور   
أمهها دخول التعويض املطالب به يف الذمة املالية للمؤمن له املسؤول عن احلادث الضار ممـا  

ان العام للدائنني وتكون النتيجة إنتقاص فرصة حصول املضرور على التعويض يشكل الضم
  : )2(، وذلك لألسباب التالية)1(بسبب التزاحم

عن ) املؤمن له املسؤول عن الضرر ( إن الدعوى غري املباشرة التغل يد املدين :  أوال
وألن االصل يف النيابة . إن هو إال نائب عنه) الدائن املدعي ( التصرف يف حقه وأن املضرور 

  .إخل... يبقى حرا يف التصرف يف حقه ) املنيب ( أن األصيل 

                                                        
)1(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 312 . 

  .وما بعدها  133مرجع سابق ، ص : ) كاظم حسن ( الربيعي ـ  )2(
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ار إليه سابقا، وما قد يؤثر به وجود دائن مرن أو صاحب حـق  شالتزاحم امل:  ثانيا
  ).دعى عليه امل( إمتياز على مال أو أموال املدين 

ن دفوع على دعوى املضـرور  م) املدين للمدين ( ماميكن أن يدفع به املؤمن :  ثالثا
مستمدة من دفوعه ضد املؤمن له ألسباب خمتلفة، كبطالن عقد التأمني أو فسخه أو الوفاء، 

  .إخل... أو 
املباشرة كأحسن ضمان أو سـالح يسـتعمله املضـرور يف    ولذلك جاءت الدعوى 

مواجهة املؤمن أو الصندوق اخلاص بالتعويضات من أجل احلصول على التعـويض عمـا   
صابه يف معركته تلك من جراء حادث السري الناجم عن املركبة الربية ذات احملرك، حبيـث  أ

خيصص مبلغ التأمني لتعويض الضحية املضرور أو ذوي حقوقه دون غريه من بقيـة دائـين   
باملشرع الفرنسي أن ينص يف قـانون  ) التخصيص ( سؤول، وأدى هذا اإلجتاه املؤمن له امل

  .)1(اليت إعتربت اية التطور القانوين والقضائي) 53(دة على ذلك يف املا 1930
التالية سوف أعر ض لكيفية نشوء احلق املباشر للضحية علـى التعـويض    يف املطالب

ترتب يف ذمة املؤمن مبوجب عقد التأمني أوال مث عن إنفصال احلق الشخصي، هذا عن عقد امل
مبا ميثلـه   )2(اف العقد والدعوى املباشرةالتأمني من املسؤولية من غري البحث يف إرادة أطر

عقد التأمني من إنابة ناقصة أو يتضمنه من حق حقيقي جمرد ملصلحة الضـحية يف حـادث   
  .املرور لوجود عقد التأمني اإللزامي من املسؤولية 

  الرابع المطلب
  أصل الدعوى المباشرة والحق الشخصي للضحیة

  في التأمین اإللزامي من حوادث السیارات

إن عبارة الدعوى املباشرة واحلق الشخصي اليستعملها املشرع إال قليال ألما إبتكار 
للفقه والقضاء وابتكارمها يعد تطورا غري منازع من وجهة نظر التقنية القانونيـة، املعركـة   

  .اإلجتماعية اهليكلية التطورية 
                                                        

)1(  - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 312 . 
)2(  - ANDRE  BESSON.                           3يف مقدمته ملؤلف األستاذ برهام عطا اهللا ، ص.  
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ساعدت علـى   من هذا األصل للدعوى املباشرة أمكن إستخراج العناصر والقوى اليت
  .جعل هذا املفهوم مقبوال يف علم القانون 

ال أريد أن أتتبع املراحل اليت إستعملت فيها الدعوى املباشرة يف ميدان التأمني من أجل 
عرض كيف أا صارت معروفة، ألنه نودي بعدم لزوم البحث عن أصل الدعوى املباشـرة  

بني ) خارج العالقات العقدية ( ومهية  يف القانون القدمي وسيق احلقوقيون إىل خلق عالقات
يف قسم منه بواسطة هجـرة اتمـع    روطَوممارسة اإلجيار من الباطن ت. العامل ورب العمل

ونرى ظهور أدب مالئم من هـذه   )1(الريفي إىل املدن الصناعية وكرست الدعوى املباشرة
سيد سوليس أن أول من الدعوى يؤكد وجودها ويبحث أساسها ويبني آثارها، وقد أكد ال

، 1819كتاب العقود واإللتزامـات  : " حتدث عن الدعوى املباشرة كان ديرانتون يف مؤلفه 
من القـانون املـدين   ) 1166(بعد أن إستعرض مبدأ نص املادة . )2(" 34اجلزء الثاين، ص 
يف بعض حاالت اإلستثناء يستطيع الدائن أن يتصرف بامسـه ضـد   " بأنه الفرنسي، أضاف 

ودعواه هلا نفس األثر كما لو كانت "  Le Tiers Débiteur Saisi "لغري املدين احملجوز لديها
ونصل إىل تفتق الـدعوى املباشـرة مـع    " متولدة مباشرة من عقد بينه وبني احملجوز لديه 

حيث حيدد أساس الدعوى املباشرة للمالـك ضـد   " املبادلة واإلجيار : " تروبلون يف مؤلفه 
ل ضد رب العمل، إا العالقة القانونية هي اليت تـربط الـدائن   مالباطن والعا املستأجر من

وكان أن دخلت الدعوى املباشرة ميدان التأمينات لتكـون  . )3(األصلي واملدين من الباطن
  .الوسيلة اليت التقدر بثمن إذا أحسن إستعماهلا كتقنية قانونية على أفضل وجه

ن أجل قبول الدعوى املباشرة وكـان ذلـك   إن شركات التأمني هي اليت جهدت م
ويف هـذه احلـاالت   . خبصوص حق الدائنني املرنني ضد املؤمنني للعقارات املؤمن عليهـا 

األخرية كانت شركات التأمني من احلريق املؤمنة للمالك هي الـيت ترغـب يف إسـتعمال    
لول يف حق املالك، ضد مؤمن املستأجر من املخاطر اإلجيارية يف صورة احلالدعوى املباشرة 

                                                        
)1(  - BOURHAM  ATALLAH ,  OP CIT  ,  P 35 et S . 
)2(  - BOURHAM  ATALLAH ,  OP CIT  ,  P 37 Marge 3 . 

  . 37ص ، املشار إليه سابقا، برهام عطا اهللايف مؤلف األستاذ  3ـ لتوسع أكثر يراجع اهلامش، رقم  )3(
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ولكن غالبا ما كان توقيف هذه احلركة عندما توسعت صعبا جدا، وهكذا عاجال أم آجال 
  .عتراف بالدعوى املباشرة للضحيةاإلمل ميكن جتنب 

طـراف  األ يفوهكذا شهد القرن التاسع عشر تفرخ وكاالت وممثلي شركات التأمني 
ر إمتيازات مؤجري احملالت الزراعية ومنح املتعلق حبص 09/02/1889الفرنسية وأصدر قانون 

إن : " حيث نصت مادته الثانية علـى  ) مبوجب التأمني ( التعويضات املتوجبة على التأمني 
، أو املخاطر األخرى، وت املاشيةممن احلريق، والربد، والتعويضات الواجبة من قبل التأمني 

إىل الدائنني املمتـازين أو املـرنني   صريح ) إنابة  –وكالة ( متنح بغري احلاجة إىل تفويض 
ة عن حسـن نيـة قبـل اإلعتـراض     خالصات املتممع ذلك تكون املمحبسب مرتبتهم، و

للتعويضـات الواجبـة يف   ونصت املادة الثالثة منه أيضا على نفس الشئ بالنسبة ". صحيحة
القـانون  مـن  ) 1382(، )1733(حالة احلادث على املستأجر أو على اجلار تطبيقا للمادتني 

أو ذوو حقوقه من له ؤاملدين يف حالة تأمني املخاطر اإلجيارية أو من رجوع اجلريان، حيث امل
الميكنهم تلقي كال أو جزءا من التعويض دون أن يكون مالك الشئ املؤجر أو اجلار أو الغري 

الذي حيل حمله يف حقوقه قد عو1(وا عن نتائج اخلطرض(.  
أصـحاب  : ا التشريع وجاهدتا من أجل تشييده ومهـا  واستفادت جمموعتان من هذ

فاصحاب البنوك ومقرضو النقود من جهة، والتأمينات للمالكني ضد  )2(البنوك واملقرضني
فاألولون أفادوا من القانون بصفتهم دائـنني مـرنني والثـانيون    . احلريق من جهة أخرة

الرغم من أن اإلعتراف للمالـك  ب. باعتبارهم حالني يف حقوق املالكني الضحايا يف احلريق
  .بالدعوى املباشرة أو للدائن املرن مل يتبع هذا التشريع

  
  الخامس المطلب

  الدعوى المباشرة في میدان التأمین من المسؤولیة

                                                        
  . 39مرجع سابق ، ص :  ) عطا اهللا( برهام ـ  )1(
لدى ) النيابة (  39يف نفس الصفحة  15وراجع اهلامش رقم .  39مرجع سابق ، ص ) :  عطا اهللا( برهام ـ  )2(

Planiol من  حيث يعترب املالك املتضرر يف احلريق نائبا قانوينا واملؤمن جيد نفسه جمربا قانونا مبسك التعويض لديه
  .أجل إفادة املالك املتضرر من ذلك 
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نقض الغرفة املدنية ( النقض الفرنسية لتؤكد حمكمة  1911لقد لزم اإلنتظار حىت سنة 
ة أن للمؤجر دعوى مباشرة ضد مـؤمن املخـاطر   من غري مربر من جه)  17/07/1911يف 

اإلجيارية، وملا علق بالنيول على هذا القرار فتش عن مربر له وقدر أنه ينبغي منحه للـدائن  
ودعوى مباشـرة  )   Droit Propreأي منح هؤالء حقا شخصيا ( املرن وللمالك وللجار 

ملؤمن على اإلحتفـاظ ـذا   اار جبال) حجة ( ة يبويكون هذا طبيعيا ويكون هذا حذقة غر
، ويف الوقت نفسه ملنع هذا الشخص من املطالبة به قضائيا، وهـو  احل شخص حمدداملبلغ لص

عن طريق ) أي املبلغ ( ما ميكن تلقيه وديا، فإن تقدم الغري إىل صندوق الشركة، أمكن طلبه 
املباشرة ومفهوم كانا بداية تدخل الدعوى  1889باإلضافة إىل ذلك فإنه مع قانون . الدعوى

  .إنه دور تأمني املسؤولية . يف جمال التأمني ، ومتتد احلركة" احلق الشخصي " 
من القانون املدين إجـراءا   2102درجة ثامنة للمادة  1913ماي  28لقد اضاف قانون 
الديون الناشئة عن حادث لصاحل ) " ة منأي من الدرجة الثا(  8°...يقضي بأن تكون ممتازة

تضررين من هذا احلادث أو ذوي حقوقهم على التعويض الذي يعترف بـه مـؤمن   الغري امل
ية خمالصة أوأن . املسؤولية املدنية أو الذي إعترف قضائيا مبديونيته به بسبب إتفاق التأمني 

  ".متممة للمؤمن له التعد مربئة ما دام الدائنون املمتازون مل يعوضوا 
املشرع صراحة تقنية احلق الشخصي والدعوى إن العجب املمكن هو ملاذا مل يستعمل 

وهكذا إستنبطت بعض احملاكم الدنيا . )1(املباشرة من أجل إفادة الضحية من تأمني املسؤولية
مدين فرنسي، واملادة ) 2102 – 8( املادة ( ستئناف يف فرنسا كما يف سويسرا من وحماكم اإل

 )60LCA  ]1908[  شخصي للضحية ضد املؤمن ملا على التوايل دعوى مباشرة وحق ) س
للقضائني من إمكانية لتفسري النصوص وسلطتهما يف اإلبتكار واخللق من أجل إجياد حلـول  

، كل ذلك إذا كـان بالقـانون   )لوائح حمرمة ( للرتاعات بأحكام وليس بتنظيمات ممنوعة 
  .أو مل يوجد قانون )2(ثغرة

حىت إىل قبول مبـدأ عـد   "  Vaud "وهكذا كذلك تذهب احملكة اإلقليمية ملقاطعة 
القابلية لإلحتجاج على الضحية باإلستثناءات، بعد قبوهلا بالدعوى املباشرة هلذه األخرية ضد 

                                                        
  . 40مرجع سابق ، ص :  ) عطا اهللا( برهام ـ  )1(
  . 41مرجع سابق ، ص :  ) عطا اهللا( برهام ـ  )2(
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) 60LCA(التعويض العائد للغري املضرور والذي عليه متنح املادة : " املؤمن عندما ذكرت أن 
ا بسبب خطأ جسيم الميكن أن يتحمل ختفيض)  Gageرهن حيازي ( هلذا األخري حق حجز 

ة من هذا احلكم القانوين الذي هو التأمني لضحية احلادث أو لذوي يالغا" ألن " الفاعل من 
حقوقها تعويضا مالئما سوف يتخلف لو كان للمؤمن حق يف احلالة املماثلة باإلحتجـاج  

. لـه املتعلقة بتخفيض تعويض التأمني يف حالة اخلطأ اجلسيم للمؤمن  )L4 LCA( )1(باملادة 
إال أن هذا القضاء السويسري مل يستمر، على النقيض من ذلك القضاء الفرنسي الذي كان 

فمجلـس قضـاء   . 1918فقد ظهرت أوىل حماولته احملتشمة نوعا ما يف : شرف مله موقف 
من القـانون  ) 1166(اشرة للمادة ببعد أن قبل بأن الدعوى غري امل 26/02/1918باريس يف 

إعتبـارا إىل أن  : " من جانب الضحية ضد املؤمن، تذهب حلد القول املدين تكون مقبولة 
" ن ممتازة الديون الناشئة عن حـــادث يقضي بأن تكو 25/05/1913القانون املؤرخ يف 

مالة مل بفعل سوى أن مد إىل حلوادث الضمانات امل 28/05/1913واعتبارا بأن هذا القانون "
ـ   ند أخرى، وأيف مادة احلريق وموا 19/02/1889بقانون   ةقـهذا القانون يـزود يف احلقي
مما يستتبع من ... شخصي على مبلغ التأمني من أجل ضمان املبالغ املستحقة له  قالدائن حب

احلـادث املنسـوب إىل    ذلك أن الدائن له دعوى مباشرة ضد الشركة اليت ضمنت نتـائج 
  ..." .مستأمنها 

على أثر مرافعة ممثـل النيابـة    04/03/1924ومن بعده كانت حمكمة السني املدنية يف 
ذلك كـان يف قضـية لريبـان    . قبلت احلق الشخصي للضحية)  LYON Caen( العامة 

فرنسية التأكيد بوجود حق شخصي لااليت مسحت للمحكمة العليا  )2(والسيايل ضد مازيت
املضيف فقرة  1913ماي  28حيث أكدت، نظرا بأن قانون : " للضحية ضد مؤمن املسؤول 

من القانون املدين خلق لصاحل الشخص املضـرور يف حـادث حقـا    ) 2102(ثامنة للمادة 
شخصيا على التعويض الذي يقره مؤمن املسؤول أو إعترف مبديونيته به نظرا إلتفاق التأمني 

                                                        
  . 41ـ املرجع نفسه، ص  )1(

  . 29/10/1924بتاريخ  VAUDـ حكم حمكمة      
  . 14/06/1926ـ نقض الغرفة املدنية يف  )2(

  . 43مرجع سابق ، ص :  ) ا اهللاعط( برهام ـ      
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يضا يقرر بأن أي خمالصة متممـة  أاليسلحه فقط بامتياز جتاه الغري من دائين املؤمن له ولكن 
إىل أن ضحية احلادث جتد ون مربئة ما دام أن الدائن املمتاز مل يعوض، نظرا من املؤمن التك

خول هلا، هكذا مبوجب القانون مصدرا للدعوى املباشرة اليت تسمح هلا مليف احلق الشخصي ا
يف الوقت ذاته مع املؤمن له يف الواقع لتحديد بشكل وجـاهي  ) إختصامه ( مبقاضاة املؤمن 

وال وجود دين بالتعويض ومبلغه ويف املقـام الثـاين التعـويض    طراف أاألبني ) حضوري(
خري سوف يكون ملزما يف حدود ما عليه بصبه بني يديه، األالواجب على املؤمن، وبأن هذا 

ضرور له أثر هـام  املباإلحتفاظ ذا املبلغ لصاحل الشخص وأن اإللتزام املفروض على املؤمن 
  .)1(ده مباشرةللسماح هلذا األخري بأن يطلب به تسدي

أوىل باشرة للضحية ضد املؤمن تسحب املبعد أن وضعت احملكمة العليا أساس املتابعة 
عدم جواز اإلحتجاج باإلشتراطات لعقد التـأمني جتـاه   : اشرة بالنتائج املنطقية للدعوى امل

مع العلم أن االستاذ كاظم حسن الربيعي يف رسالته يذهب بشأن نشـأة احلـق    )2(الضحية
وفـاء،  لنابة يف ااإلىل سرد ثالث نظريات تقليدية ، هي نظرية إشر واألساس القانوين له املبا

ينتهي يف النهاية إىل تقريـره أن  ل )3(ونظرية حجز ما للمدين لدى الغري ، مث نظرية اإلمتياز
شتراط ملصلحة اإلحق املضرور املباشر هذا ينشأ عن عقد التأمني اإللزامي إستنادا إىل قاعدة 

  .ري إشتراطا جمردا من السبب ومن عيوب اإلرادة الغ
رـا  اثأبغض النظر عن كثري من املسائل القانونية والفقهية اليت تثريهـا و : واخلالصة 

الدعوى املباشرة للضحية يف ميدان التأمني من املسؤولية عموما والتـأمني اإللزامـي مـن    
ول أا إبتكار فقهي وقضـائي  ميكن الق. املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات خصوصا

كان له أصله يف القانون املدين الفرنسي وقوانني أجنبية أخرى، وساعد على بلورته أوضاع 
خاصة تعود يف النهاية إىل مبادئ العدالة والنظـام العـام   ) إقتصادية  –صناعية ( إجتماعية 

  .واإلستقرار اإلجتماعي والتضامن بني أفراد طوائف اتمع املختلفة
                                                        

  . 44مرجع سابق ، ص :  ) عطا اهللا( برهام ـ  )1(
يف مرجعها املسؤولية املدنية يف مادة حوادث السيارات بوقائع خمتلفة،  كاميل جوفريـ نفس هذا التعليل أوردته  )2(

  .وما بعدنا  249أنظر ، ص 
  .وما بعدها  157ـ أنظر رسالته ، ص  )3(
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  السادس المطلب

  للدعوى المباشرة  ةالطبیعة القانونی
  للضحیة ضد المؤمن

الشئ أكثر صعوبة من حتليل األنظمة اجلديدة عندما يراد معرفة األصل الذي تنفصـل  
  .ء بالعقبات يفهذا عمل مل"   Sui Generis" هذه النظم اجلديدة أو عبارة  هعن

شريات من أجل كشف الطبيعة الرمزية فالفقه يف فرنسا خاصة مل يدخر جهوده منذ ع
والسرية للحق الشخصي، لكن هذا البحث كان قد شرع فيه السيما من أجـل التحليـل   

ومـن جهـة أخـرى جنـد     . )1(اهري للدعوى املباشرة، وهذا مامل جيعل العمل سهال
بـالتعويض  لتزام القانوين يقرر منذ البداية بأن املقصود باألساس القانوين املنشئ لإل)2(البعض

املباشر للمتضررين يف حوادث السيارات املصدر املنشئ لإللتزام الذي أصبح بفعل التـأمني  
األول ينشأ من املسؤولية التقصريية ملرتكب الفعل الضار، والثاين : اإللزامي التزاما ذا شقني 

ستفادة ينشأ عن عقد التأمني اإللزاي الذي يغطي هذه املسؤولية، حبيث يستطيع املضرور اإل
  .من فوائد أي منهما دون الرجوع بكليهما

أن املشرع الفرنسي مل  )3(وإذا كانت خالصة ما توصل إليه األستاذ أبو زيد عبدالباقي
يعط للمضرور صراحة أو مباشرة حق املطالبة املباشرة للمؤمن عن طريق الدعوى املباشـرة،  

ى املباشـرة مث أيضـا حتليـل    ي والدعوصفإن التساؤل يبقى قائما حول مفهوم احلق الشخ
  : فرعنيإزدواجية اإللتزام أو العالقة بني املؤمن والضحية، وهذا ما سنتناوله يف 

  
  األول الفرع

  للدعوى المباشرة  في الفقھ ةالطبیعة القانونی
 

  . 51مرجع سابق ، ص ) :  عطا اهللا( م برهاـ  )1(                                                        
  . 21مرجع سابق ، ص :  ) كاظم حسن ( الربيعي  ـ  )2(
  .وما بعدها  400مرجع سابق ، ص ) :   عبدالباقي مصطفى( أبو زيد ـ  )3(
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وميكن . ليل حق الضحية والدعوى املباشرةلقد أصدر الفقه الكثري من النظريات يف حت
  . نظريات مربرة ونظريات أخرى مفسرة: يف جمموعتني ترتيب هذه النظريات 

  :وفيما يلي أعرض على التوايل هذه النظريات املختلفة وعيوب كل واحدة منها 
  النظریات المبررة للدعوى المباشرة : أوال 

لقد دار اجلهد األساسي للفقه حول تربير الدعوى املباشرة أكثر مـن حتليـل احلـق    
هو من الطبيعي أن الفترة اليت تأخذ فيهـا   –زيادة على ذلك  –وهذا : الشخصي للضحية 

  .فكرة الدعوى املباشرة سبيلها
  :إن النظريات املربرة ميكن ترتيبها كما يأيت 

حيث يكون هناك نص أو مبدأ قضائي، يكتفي البعض بالقول بأن هذا إبتـداع   ـ 1
 .قانوين أو قضائي

 .لة وإىل القانون الطبيعيحيث اليكون هناك نص يلجأ الفقه إىل مفهوم العدا ـ 2
 .اللجوء إىل نظرية حوالة احلق حتت إسم اإلنابة يف معناها العادي ـ 3
اللجوء إىل اإلشتراط ملصلحة الغري، الضمين، املدرج يف عقـد التـأمني مـن     ـ 4

 .املسؤولية

وميكننا منذ اآلن إعطاء رأينا التقييمي حول هذه النظريات، إا مجيعا صحيحة، إـا  
، كما التعري إهتمامـا لطبيعتـها   للدعوى املباشرة، لكنها التفسرهاون مربرا التعدو أن تك

   .العويصة، وأوجز فيما يلي شرح بعض النظريات املذكورة 
  نظریات المجموعة األولى أو النظریات المبررة أ ـ 
  إرادة المشرع ـ 1

 يف الدول اليت إعترف فيها بالدعوى املباشرة للضحية ضد املـؤمن مبقتضـى نـص   
تشريعي، فإنه اليكون هناك حماولة كبرية جدا لبحث هذا التربير خارج القانون، وهذا حال 
الكثري من احلقوقيني السويسريني وكل احلقوقيني اإلجنليز الذين يعترفون بالطابع اإلسـتثنائي  
للدعوى املباشرة، هذه احملاولة قد أخذ ا جانب من الفقه الفرنسي، والبعض يعتقـد بـأن   

الدعوى املباشرة الميكن أن يكون إال يف نظام قانوين وأن حق الضحية اليتعلق بإرادة مصدر 
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وهو يقتـرب  . )1(الغري) أو حلساب ( األطراف وإما يتعلق باشتراط قانوين وملزم ملصلحة 
جدا من هذا اإلجتاه، يكون الفقه املؤطر من قبل األغلبية من احلقوقيني الفرنسـيني والـذين   

  .يةللدعوى املباشرة غري إرادة القضاء فهي إذن بدعة حتكماليرون كمربر 
فإذا كانت هذه اإلعتبارات العامة تربر بوفرة اإلعتراف بالـدعوى املباشـرة، فإـا    

ألنه يكون دائما للقانون وحده التـدخل  " التساعد على حل مشكلة أساس حق الضحية 
ة املخالفة دعـوى ضـد   إلعطاء شخص دعوى ضد الغري، وإنه بفضل القانون كان لضحي

مرتكب اخلطأ، وبفضله للشريك يف التعاقد إمكانية التصرف ضد املتعاقد اآلخر الذي الينفذ 
تدخل القانون يربر حق تصرف الضحية، وهو " ، وكما قال حبق مازو وكانط )2("التزاماته 

اليستلزم أي طبيعة هلذا احلق وال أكثر من أجل دعوى ومن أجل دعوى أخـرى، ونفـس   
لشئ أيضا بالنسبة لإلجتاه الذي جعل الفقه املصري يؤسس بشجاعة الدعوى املباشرة علـى  ا

مها من املصادر الشكلية كما مها مصدرين مسـاعدين   العدالة والقانون الطبيعي اللذين مبدأ
  .للقانون الوضعي يف مصر

  الحق الشخصي والعدالة في مصر ـ 2

الة التحليل الصـحيح للطبيعـة   واستح – 1955قبل قانون  –يف غياب نص خاص 
القانونية لعقد تأمني املسؤولية املدنية، فقد جلأ الفقه املصر إىل مفهـوم العدالـة والقـانون    

ومن املفيد مالحظـة أن  . الطبيعي جاعال احلق الشخصي للضحية ينتج عن هذا املبدأ للعدالة
، قد وجدت غة النهائيةالصيافرنسي واليت مل تؤخذ يف أثناء المادة يف مشروع القانون املدين 

جيـاد يف  إاليت تسمح للقاضـي ب ) 2(ا املادة ، إ1948تبناة يف التقنني املدين املصري لسنة م
بل ذهب الفقه . العدالة والقانون الطبيعي، مصدر القانون إذا مل جيد احلل يف مصادر أخرى

ىل حد إعتبـار ذلـك   املصري يف نقده لرفض القضاء يف مصر اإلعتراف بالدعوى املباشرة إ
قد وجـد   Labbéتأثرين بالفقيه بينما بعض الكتاب امل. )3(مالرفض بأنه مناقض للنظام العا

  .وما بعدها   52مرجع سابق ، ص ) :  عطا اهللا( برهام ـ  )1(                                                        
)2(  - WEILL ,  La Relativité des Conventions, These , Paris, 1939 , P 780  . 

  . 3هامش .  53مرجع سابق ، ص )  :  عطا اهللا( برهام ـ      
  . 221، العدد الثاين ،  ص 16جملة القانون واإلقتصاد، السنة :  )حممد ( عرفة ـ  )3(
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نه يف كل املرات اليت يكون فيها يقاعدة عامة تسمح بالدعوى املباشرة للدائن ضد مدين مد
دة العامـة  دين األول، هذه القاعمصدر حق الدائن هو السبب إللتزام املدين الثاين لصاحل امل

يف اإلعتبارات احملضة للعدالـة  حسب هؤالء الكتاب غري حمددة بالتشريع، ولكن هلا دالالا 
ويف روح التشريع، لقد وجدوا تطبيقا هلذه القاعدة العامة يف الدعوى املباشـرة املمنوحـة   

مدين مصري، والدعوى املباشـرة لألجـري أو   ) 596/2(للمؤجر ضد املستأجر منه ، املادة 
مدين مصري، والدعوى املباشرة للوكيل ضد الوكيل ) 662(قاول ضد رب العمل ، املادة امل

  .مدين مصري ) 708/3(من الباطن، املادة 
  نظریة اإلشتراط لمصلحة الغیر ـ 3

لقد دافع جوسران عن هذه النظرية، حيث يعتقد أن املؤمن له قد عقد إشتراطا ضمنيا 
ا التفسري يتناسق مع إرادة املؤمن له بشـكل كامـل   إن هذ: " ملصلحة الضحية حني يقول 

الذي ينوي وضع شخص املؤمن بينه شخصيا وبني الضحية احملتملة والذي ينوي حينئذ جعل 
  .)1("ا مباشرة لألول نالثاين دائ

إشتراط مشروع ما دام أن اإلتفاق األساسي تأمني املسؤولية يضمن أوال املـؤمن لـه   
كان هلذا الفقه أصداء يف القضاء الفرنسي وخاصة لدى احلـاكم  . وبالدرجة الثانية الضحية

21/11/1930الدنيا وبالذات حمكمة إستئناف اجلزائر الغرفة األوىل يف 
وبنفس الطريقـة  . )2(

  .زت هذه النظرية احلدود وعربت البحر املتوسط لتظهر من جديد يف مصروجتا
ة الذين يقومون ببدايتهم يف زمـن  املصرييبدو أن املستشارين احلاليني للمحكمة العليا 

صـلحة  ملفاحملاكم املختلطة ترتكز على مفهوم اإلشتراط . احملاكم املختلطة مل ينسوا فقهها 
الغري إما من أجل رفض منح احلق الشخصي والدعوى املباشرة للضحية وإما من أجل منحها 

  .إياها بصورة عامة
من هذ املرض الـذي يصـيب كـل    إن هذه النظرية لإلشتراط ملصلحة الغري، تعاين 

النظريات اليت تبحث عن تربير حق الضحية، إا تستطيع أن تعطي القاعدة القانونية حلـق  
). القاعدة(إن كل النظريات اليت تصورها الكتاب تعطي نفس األساس . الضحية ضد املؤمن

                                                        
  . 7منت وهامش، رقم   54مرجع سابق ، ص )  :  عطا اهللا( برهام ـ  )1(
  .وحماكم أخرى يف فرنسا   8هامش، رقم   54مرجع سابق ، ص )  :  عطا اهللا( برهام ـ  )2(
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. تها القانونية لكن هذه النظرية كغريها التعري إهتماما لتركيبة حق الضحية املتولد من طبيع
  .لعدم القابلية لإلحتجاج باإلستثناءاتخاصة وأا الحتمل أي تفسري 

شتراط واملؤكد أنه قد قيل بأنه إنطالقا من احلادث، ميكن إفتراض أن الضحية تقبل باإل
الذي ينتج لصاحلها من عقد التأمني، ومن هذه النقطة اليستطيع املـؤمن أن حيـتج علـى    

، كذلك فإن من احلادث تكون له حياته اخلاصة فحق الضحية إنطالقا الضحية بأي إستثناء،
هذا البناء يبدو مقنعا قليال، خاصة وأنه كان قد إختذ من أجل إعطاء نوع من التحليل للنص 

  ).سرعة الزوال ( الذي يكون من طبيعته التأقيت 
 ترضـي  عقبة كربى ألن تكون نظرية اإلشتراط ملصلحة الغـري ويف احلقيقة فإن هناك 

من قـانون  ) 11(كلية أولئك الذين يبحثون عن احلماية الشاملة للضحية، إن هذا هو املادة 
اليت تقضي بأن املستفيد ليس له أكثر من حق املشترط وأن املدين ميكنـه   1930جويلية  13

اإلحتجاج على املستفيد بكل إستثناء قابل لإلحتجاج به على املشترط، فهناك فـرق بـني   
  .حلساب من له احلق والتأمني من املسؤولية التأمني 

  نظریة النیابة القانونیة ـ 4
عترافهـا  إإا إحدى الفرضيات األوىل اليت إعتمدت عليها احملاكم الفرنسية لتربيـر  

  .بالدعوى املباشرة للضحية ضد املؤمن
من قبل بالنيول، حيـث   1911ويبدو أن أصل الفكرة يوجد يف مالحظة مصاغة يف 

كمناب قانوين يف دعواه ضد املؤمن الذي يضمن املسـتأجر   قعن مالك العقار احملتريتكلم 
، 1889فيفري  19من أجل األخطار اإلجيارية، ولقد إستقى بالنيول فرضيته من نص قانون 

ىل هذه النصوص فـإن تعـويض   إوأنه بالنظر . 1930من قانون ) 37(املعاد صياغته باملادة 
من غري أن تكون هناك " كون ممنوحا للمالك أو إىل الدائنني املرننيالتأمني يف حالة احلريق ي

هذا بالرجوع إىل عدم إستلزام إنابة إرادية أن بالنيول خلص خبصوص وجود " نيابة صرحية 
  .إنابة قانونية أو إنابة ضمينة حسب القضاء 

قيقـة  هذه الفرضية، إن مل يكن هلا أنصار وهلا الفقه خصم جممع عليـه يضـع يف احل  
  .قه الفرنسيف، قد سجلت مع ذلك بصمة اليةاإلنابة القانونالضمنية والتناقض بني عبارات 
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 1889رتكبه بالنيول واحملـاكم، فقـانون   إإنه ليس هناك حاجة ملالحظة اخلطأ الذي 
قانون مل يـرد  لذا التعبري، فاكعندما يتكلم عن اإلنابة يرجع إىل معناها العادي، إن أمكن ه

مبوجبه ) شرطا مألوفا ( وب لُسأُ طَذلك شركان ما إعتاد املوثقون ممارسته، وقد غري تنظيم 
  .)1(يعلن املدين صراحة التنازل واإلنابة عن ويف حقوقه احلتملة للحق بالتعويض

صل هو سبب فشل كل حماولة لتفسري حوالة حق، هذا اإلغفال كان يف األفيوجد إذن 
ا أن الدعوى املباشرة إمنا هي كوسيلة لتحويل معتقدون دائالدعوى املباشرة ، إن احلقوقيني ي

  . )2(احلق، يف الوقت الذي يبني فيه الكاتب أن هناك حتويل للدين
  فسرة للدعوى المباشرةأو النظریات الم الثانیةنظریات المجموعة ب ـ 

ه، يف فرنسا ـــمل تكن النظريات السابقة مرضية ومن مث فقد إجتهد قسم من الفق
ـ سرا لتفسري نظام عمل الدعوى املباشرة، وهكذا ظهرت ثالث حماوالت موسوي ن ـــ

أجل تفسريها، ففي سويسرا كانت هناك باخلصوص النظرية القائلة بوجـود تقـاطع بـني    
رة ــوبداءة كانت نظرية الدعوى املباش. تأمينني، ويف فرنسا ظهرت عدة نظريات مفسرة

واليت تبناها بيكار، ) أو حجزا ( سا بية تعتربها حتعترب هذه الدعوى كامتياز، مث جاءت نظر
وأشرح كل ذلـك  . مث أخريا نظرية احلجز التحفظي اليت تزعمها بيسون ورواست. وبيين 
  .بإجياز

  الدعوى المباشرة واإلمتیاز ـ 1
إن املقاربة بني الدعوى املباشرة واإلمتياز ترجع إىل تاريخ العهد األسـطوري، إـا   

. ن حبق ترتيبها بني النظريات املربرة البني النظريات املفسرة للدعوى املباشرةالنظرية اليت ميك
وحسب هذا احلقوقي الالمع فإنه ينبغـي  "  Labbé" إن هذه النظرية التنفصل عن شخصية 

) Sous Créance(اإلعتراف للدائن بامتياز يف كل احلاالت اليت يكون فيها دين من البـاطن  
وهذا هو حال ضحية ضرر يسببه شـخص  . للمدين بفعل هذا الدائن ناشئا يف الذمة املالية

املباشرة تكون كمن يتسـلح  مؤمن له، وحسب البيه فإن الضحية، وهي تستعمل الدعوى 
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 1913مـاي   28بامتياز، لقد كان هلذه النظرية األثر البالغ على السلطة التشريعية، فقانون 
بيه، باإلضافة إىل أا أشـربت  بناء الفقهي لالسوى مثرة هلذا ال مل يكونا 1889وقبله قانون 

يعتقـدون   ،ال إمتياز بدون نصوصأجيال من احلقوقيني بكامله الذي حىت ولو أم يعتربون 
ىل احلابس ضـد أحـد   إيل على دين يعود ضعلى األقل بأن الدعوى املباشرة تكون حق تف

  .)1(الغري
  الدعوى المباشرة وحجز ما للمدین لدى الغیر ـ 2

ما من نفـس  عوى املباشرة حبجز ما للمدين لدى الغري، إدقسما من الفقه يشبه ال نإ
. اق حتقيق األخرىماألع الطبيعة يؤكد رواست، فحيث حيقق نظام عمل الواحدة يكون يف

كاملة بـني الـدعوى    تطابق -ية متاثل فإن مل يكن هناك هو. وهذا ما يثريه بيكار وبيسون
لدى الغري للنظامني، إال أما يعمالن حسب هؤالء الكتاب بنفس  حجز ما للمدينواملباشرة 

نوع من التجنيد للدين الذي يكون حمجوزا لصاحل الـدائن الـذي   " فالتصرف بـ : التقنية
إذن ) تنتج ( فالدعوى املباشرة ... ينتظر أن يكون حموال له كلية بنوع من احلوالة القضائية

ال إوهكذا اليتأكد ضمان الوفـاء  ". ن هو ضمان النقل ، والتجنيد يكوجتنيد ونقل: أثرين 
  ). Primitif –أصلي (باشرة عن طريق حلول مدين أكثر يسارا حمل مدين أويل بالدعوى امل

بتشـبيهها   إلنتقاص من آثار الدعوى املباشرةؤدي إىل اتهذه هذه احملاولة أال إن مثل 
بلية لإلحتجاج باإلستثناءات علـى  حبجز ما للمدين لدى الغري، كيف حيل مشكلة عدم القا

  ).أو ضد الضحية ؟ ( الضحية 
  اإللتزام بالحبس ـ 3

، إما الذي طوره Bineyإن أصل هذا التفسري يعود إىل االستاذ بيكار، مث بعده السيد 
حسـب هـذه   املفروض على املؤمن كمربر حلق الضـحية، و " اإللتزام باحلبس " يقترحان 

هـذا  " حبق يشكل املوازن إللتزام املؤمن باحلبس " تكون مزودة ، فإن ضحية الضرر النظرية
املباشرة ذو نداء غري تفضيلي أكثر كالدائنني املرنني أو املمتازين، احلق متناسق مع الدعوى 
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هذا الضمان هو الذي حيقـق   Bineyويعترب السيد " إمنا حتديدا على دين يكون خمصصا هلا 
والميكن تصور ما هو أكثر منه فعالية، وهذا يتعلق ) الشامل  الضمان العام( التأمني الشامل 

وضوع الذي يرتبط به حق الضحية، فدين الضحية حيدد دين املؤمن لـه،  بتنظيمه وحىت بامل
وهذا األخري اليوجد مامل يوجد األول كما اليوجد أصال إذا كان األول قد إنقضى، فـال  

اإللتزام باحلبس املفروض علـى املـؤمن    مكان هنا حلق التفضيل، فاحلق حصري، وهذا هو
الذي خلق هذه الوضعية اجلديدة اليت ميكن مقارنتها بالضمانات األخرى املعروفة فيما يتعلق 

  .بالنتيجة اليت تكرسها وتأكيدا أصلية بالنسبة للقاعدة القانونية اليت تدعمها 
ت األخرى، فاإللتزام مع النظرياإىل نتائج متشاة  Bienyإن هذا التحليل يقود السيد 

ويكون . باحلبس يكون حمددا بعقد التأمني الذي ترك القانون للمتعاقدين السهر على حتديده 
إن العقد هو الذي حيدد له الشروط ومجيع اإلشتراطات تكـون  . كذلك شأن حق الضحية 

ومن ضمنها بالطبع السـقوطات الالحقـة علـى    . إذن قابلة لإلحتجاج ا على الضحية
جمموعة متوازنـة بصـورة   " يتوصل إىل تشكيل  Bienyدث، وهكذا يف إعتقاد السيد احلا

  ".متناسقة 
  )التأمین من المسؤولیة والتأمین من الحوادث ( إجتماع تأمینین  ـ 4

لقد ظهرت يف سويسرا حماولة غري بعيدة عن حماولة اإلشـتراط، وتـرى يف تـأمني    
تأمني املسؤولية التقليدية والتأمني حلسـاب  : ن التأمنياملسؤولية املدنية املقاربة بني النوعني م

الغري ضد الضرر املسبب من قبل احلادث العرضي الذي يضمن الضحية يف األساس  الـذي  
  ).L.C.R(يالقي بالدعوى املباشرة املتولدة عن القانون اإلحتادي للمسؤولية 

بفعل الدعوى املباشرة، وحسبه فإن تأمني املسؤولية اليفقد طابعه  Guhlمن هذا الرأي 
  .ضرار لصاحل الغري ، بالنظر إىل احليلة القانونية األإنه جيد تكملته يف التأمني من 

حيدث يف مفهوم تأمني األموال وبواسطة التـأمني مـن    إن الفقه يعتقد بتطور داخلي
يف  املسؤولية املدنية حلائز سيارة ينتج شكل جديد من التأمني الذي يكون ظاهرا ألول مـرة 

وىل من قـانون  الفقرة األ) 50(الفقرة األوىل و ) 49(من القانون املدين مث املواد ) 113(املادة 
الصادر بالقانون الفدرايل حول اإلستعمال السلمي للطاقـة  ) L.C.R(التأمني ، وأخريا فإن 
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ب ، إن هذا التأمني اجلديد حلساشعاعات، قد سرع أيضا هذا التطورالذرية والوقاية ضد اإل
  .الغري رافق التأمني من املسؤولية املدنية ألن تستجيب حلاجة محاية الغري 

تطاع أن يظهر كداعم إس)  R.O.66.1, P.102( إن قرار احملكمة الفدرالية السويسرية 
، ولكنه ليس يف ذلك من شئ، فاحملكمة الفدرالية جعلت التأمني من املسؤولية هلذه الفرضية

يتوقع أن يبقى تأمني املسؤولية كما  Chatelainدث لصاحل الغري، لكن املدنية تأمينا ضد احلوا
، ولقد ذهب حبذر إىل أبعد يف القانون ىلإهو ولكن تأمني ثان جيب أن يكون معقودا بالنظر 

  .هذا الطريق
إن هاتني اخلاصيتني اإللزاميتني والدعوى املباشرة جعلت تقريبا من التـأمني مـن   " 

امـل  تأمني لـيس فقـط للشـخص احل    –ماديا  –كدة على كلمة ، مؤماديا –املسؤولية 
أن حق الدائنية املباشرة يهـدف   Carry، ويؤكد كاري للمسؤولية ولكن كذلك للمضرور

تأمني من املسؤولية املدنيـة أو  : إىل إعطاء طابع خمتلط للتأمني اإللزامي على املركبة السيارة 
  .برهام)  60، ص 29، 28 هامش. (  )1("تأمني ضد األضرار لصاحل الغري

  الخالصة
تقنع العقل، فإن كانـت هـذه    ةكما رأينا، ال النظريات املربرة وال النظريات املفسر

النظريات قد بنيت ألجل التربير أو التفسري فقط، كان ميكن أن تكون أكثر قبوال، لكنـها  
والواقـع أن   كانت قد قدمت كتحليل للطبيعة القانونية للدعوى املباشرة وللحق الشخصي،

فهم يقبلون فكرة الدعوى املباشرة . ربا أو حكمةأكتاب هذه النظريات املفسرة كانوا أكثر 
كشر البد منه، ولكن يبذلون جهدهم من أجل التقليص من احلق الذي حتميه هذه الدعوى، 

بينما . املباشرة وحلول حق الضحية حمل حق املؤمن لهإم يعرضون السلطة النسبية للدعوى 
الواقع أن كتاب النظريات املربرة يريدون بأي مثن جعل فكرة الدعوى املباشرة مقبولة، وقد 

  .جنحوا حبق وحنييهم
فلم يكن يف . جلوا املسألة من زاوية غري صحيحةلكن هؤالء وأولئك يظهرون وأم عا

أن نظرهم غري حق املؤمن له ضد املؤمن املعترب كما لو أنه حمـول إىل الضـحية، والواقـع    
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 Gansens: وكل الفقـه، عـدا   . الدعوى املباشرة مل تكن سوى الوسيلة حلماية هذا احلق

Brigade  ذه الطريقة نشأت خبصوص الدعوى يتالهذا هو أصل هذه اإللتباسات : تصرف 
الذي تكتنفه العالقات " اللغز"فال النظريات املربرة وال النظريات املفسرة قد حلت . املباشرة

  .والضحيةبني املؤمن 
، فهل هلذه الدعوى طبيعـة  ة ضد املؤمن بقيت إذن معلقةفمسألة طبيعة دعوى الضحي

للفهم  لقد جاهد القضاء والفقه. ؟ Sui Generis عقدية أو تقصريية ؟ وهل هلا طبيعة خاصة
، لدعوى يف مادة التقادم واإلختصاصامللموس للظاهرة حلل بعض املشاكل اليت تثريها هذه ا

  .مرحلة قد أُكِّد الطابع العقدي مث الطابع التقصريي لدعوى الضحية ومرحلة بعد
يستمد مصـدره  " وهكذا تؤكد حمكمة النقض الفرنسية بداءة أن حق الغري املضرور  

  .)1("تعاقدين وجيد صيغته كلية يف اإلتفاق املربم بني امل
يف مؤلـف  مشار إليـه   1939مارس  28مث إن موقفا قد عرض ويبدو متناقضا، فقرار 

يؤكد بأن حق الضحية جيد أساسه يف احلق يف التعويض عن اخلسارة ) 61ص(برهام عطااهللا 
اليت يسببها الضرر الذي يعترف املؤمن له مبسؤوليته عنه، وقد إنضم الفقه إىل هذا التفسـري  

ا ىل قول عطا اهللا، حبيث ذهب املؤلفان مازو إىل القول بأن حق الضحية له طبيعة تقصريية إذإ
مسؤوليته جتاهه  كانت مسؤولية املؤمن له جتاه املضرور تقصريية وله طبيعة عقدية إذا كانت

  .عقدية
التـزام املـؤمن   : " إن احملكمة الفدرالية السويسرية مل تثبت هذا املوقف وتؤكد أن 

فإن مصدر " وحسب احملكمة " بإصالح الضرر الينجم عن احلادث املسبب من قبل السيارة 
الميكن أن يكون غري اإللتزام العقدي بالتأمني من خطر احلادث الذي تسببه املركبـة   اإللتزام

  ".ذات احملرك العائدة ملكتتب التأمني 
يف الواقع هل هناك تعارض ؟ أليس هناك وسيلة ملصاحلة هذين املوقفني اإلثنني ؟  لكن 

الـدعوى  : "  إن مؤلفني سويسريني قد حاولوا جعل حتكيم، فهكذا يعرض أفتينجر بـأن 
يف العقد الذي بني املؤمن ومكتتب ] ظاهريا [ املباشرة جتد أساسها يف القانون ولكن كذلك 
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ـ يؤكد من جهته بأن الدعوى املباشرة تكون نظاما خاص Strebelفـ " التأمني  ا ــــ
Sui Generis واملؤلفان ماريت ورينو يعتربان من جهتـهما الـدعوى    ،وتقدم طابعا خمتلطا

  .)1(ة ذات طابع أصيل وأنه الينبغي تشبيهها بنظام آخراملباشر
لكـن  ) جذابة، مغرية ( إن هذا التفسري الذي يشكل طريقا ثالثا أكيدا تكون مضللة 

ميكن التساؤل فيما إذا مل يكن ينبغي إستقاء كل احملاوالت أوال من أجل حتليل العالقات بني 
الذي يكتفي مبالحظة واقعة هي واقعة " لث الطريق الثا" املؤمن والضحية قبل التحزب هلذا 

  ".مباشرة " وجود دعوى 
ففي حتليلها للعالقات . يف الواقع إن مجيع هذه النظريات تشتمل على بعض من احلقيقة

اليت للضحية والؤمن، وللعقد والفعل الضار تلعب كل واحدة دورا حمددا، فيكفـي فـك   
. عالقة القانونية بني املؤمن والضحية هلذه العالقةالعنصر اإلجيايب والعنصر السليب يف حتليل ال

فاملسالة إذن هي البحث عن ماهية املصدر الذي ينتج عن إلتزام املؤمن جتاه هذه الضـحية،  
هذا البحث الذي يصاحل ما بني املواقف البادية التعارض ما دام أنه يعطي الدعوى املباشـرة  

يكون ممكنا إال باتباع طريقة التحليـل الثنـائي   على التوايل طبيعة تقصريية وطبيعة عقدية ال
  .املوايل  الفرعوهو ما أعرضه يف . لإللتزام

  الثاني الفرع
  التحلیل الثنائي لإللتزام 

  والعالقة بین الضحیة والمؤمن
 

ائن رالروالتفسري إىل الفقه األملاين الذي تطور ليتجاوز إىل ما وراء يعود هذا التحليل 
Rhein  ىل عنصرين متميزين إث يعتمد إىل رؤية اإللتزام يتحلل يان كمصر، حوبعض البلد

الدين الذي يتصل بواجب املدين بتنفيذ بعـض التعـويض   : يف الوقت الذي مها مترابطني 
  ). Debitum (واإللزام الذي يتصل بسلطة الدائن لإللزام بتنفيذ الدين 

                                                        
  .، وما بعدها 60 مرجع سابق ، ص)  :  عطا اهللا( برهام   ـ )1(
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لتزام ميكن أن يوجـد  يف اإل يقبل أنصار هذا التحليل بأن الواحد من هذين العنصرينو
يكتمل وحسبهم، فإن اإللتزام ال. ه دون وجود اآلخر، وهذا هو حال اإللتزام الطبيعي دمبفر

باه الفقه بشكل تنإب لكما أن مع ذلك يوجد مظهر آخر مل جي. إال يف حالة وجود العنصرين
اليت يكون فيها ، وسنرى احلال تلفة لإلثنني من عنصري اإللتزامكاف، إنه وجود مصادر خم

، وعنصر اإللزام جلانب من القانون عنصر الدين جبانب املدين ميكن أن ينشأ يف العقد مثال أو
  .الدائن ميكن أن ينشأ من مصدر آخر كمخالفة مثال 

املؤمن، من أيـن تستمــد    ، بأية صفة تستطيع الضحية متابعةفيجب بداءة البحث
زما بتسديد الـدين إىل  لة صفة يكون املؤمن م، بأيمصدر حقها، مث بعد ذلك جيب التساؤل

  .الضحية
وهذا يعين حق الضحية يف متابعة املؤمن من أجـل تنفيـذ   ) عنصر اإللزام ( فلو أخذ 

دينها، جند مصدر هذا احلق يف الضرر الذي تكبدته الضحية على إثـر احلـادث، فسـلطة    
إا توجه دعواها ضـد  الضحية ألعمال تنفيذ حقها يف التعويض تكون من نفس الطبيعة، 

املؤمن له املسؤول أو ضد مؤمن املسؤول ويف هذا املقـام، نتفـق مـع حمكمـة الـنقض      
  .)1(الفرنسية

أما إذا أخذ عنصر اإللتزام فهذا يعين الواجب الذي يقع على املؤمن بإرضاء الضحية، 
  .حقا آلية عمل هذا اإللتزامالجند بأن املؤمن يكون ملزما مبوجب عقد، وسنرى 

وحسبهم كذلك فإن اإللتزام، دين املؤمن يولد من إبرام العقد، واألحسن كذلك أنه 
برام العقد، فالدين أو اإللتزام يأخذ نشوءه إذن إيوجد منذ إصدار شهادة التأمني وحىت قبل 

ـ قبل احلادث، فهو حينئذ يسبق حىت وجود اإللزام، فالعالقة القانونية التكون كامل ة ـــ
  .لعنصرين، شهادة التأمني والضرر الذي تتكبده الضحيةإال بوجود هذين ا

ـ إن وضع العالقة بني املؤمن والضحية ذا الشكل يسهل إدراك عـدم القابلي  ة ــ
لإلحتجاج على الضحية باإلستثناءات اليت تكون سابقة عليه أو الحقة، وحيث أولئك الذين 

                                                        
النقض الفرنسية ، حيث يشري إىل إتفاقه مع حمكمة  61 مرجع سابق ، ص) :  عطا اهللا( برهام ،  127منت ص   ـ )1(

يستقي " وغريه، وقد جاء فيه تأكيد أن حق الغري املضرور ...  10/03/1937 يف قضائها املدين بالنقض بتاريخ
  ".مصدره وجيد حده يف اإلتفاق املعقود كلية بني الطرفني 
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ابقة على التفكري مـن جديـد   يؤمنون باستحقاق عدم القابلية لإلحتجاج باإلستثناءات الس
  .باملسألة

والواقع كما رأينا سابقا فإن العنصرين اإلثنني للعالقة بني الضحية واملؤمن مل يولدا يف 
نفس اللحظة، فعندما يولد حق أو سلطة الضحية، فإن هذه الضحية جتد يف مواجهتها مدينا 

التعاقدية بني املـؤمن لـه    والعالقة. سبق أن أخذ على نفسه التزاما جمردا بتعويض الضحية
واملؤمن تكون غريبة عليها كلية والميكن اإلحتجاج ا عليها باإلستثناءات املتولدة عن هذه 

  .العالقة التعاقدية سواء قبل احلادث أو سواء بعده
ثل إمتياز السماح حبـل  القانونية بني الضحية واملؤمن مت إن هذا التحليل الثنائي للعالقة

  .)1(ختلف فيها يف القضاء الفرنسي والسيما املتعلقة بالتقادم واإلختصاصبعض املشاكل امل
فقد قدرت حمكمة النقض الفرنسية يف الواقع بأن تقادم الدعوى املباشرة خيضع للتقادم 

نظرا للطابع التقصريي للدعوى املباشرة وأنه باملقابل يكون اإلختصاص بالـدعوى   ينالثالثي
املتعلقة باإلختصاص يف مادة عقد التأمني، وهو ما يكرس طابعهـا  املباشرة حمكوما بالقواعد 

  .التعاقدي ، وهذا كما هو ظاهر تشويش 
فإذا سلم بأن مشكلة اإلختصاص جيـب أن  . إن التحليل الثنائي يسمح حبل التناقض

تكون حمكومة تبعا للقواعد اليت حتكم التزام املدعى عليه، فالتحليل الثنـائي يسـمح حبـل    
الظاهر حملكمة النقض الفرنسية، وهي تفرض التقادم الثالثي، فإن احملكمـة العليـا   التناقض 

الفرنسية تقصد حق الضحية ودعواها املباشرة اللذين مصدرها يف الضرر املتكبد به، وباملقابل 
عندما ختضـع الـدعوى    –وليس مصدر حق الضحية  –فهي تقصد مصدر إلتزام املؤمن 

، لكن اليكفي القول بأن املـؤمن جيـد   )2(املتعلقة بعقد التأمنياملباشرة لقواعد اإلختصاص 
العالقـة  ) والدة ( مصدر التزامه، دينه يف عقد التأمني، بل جيب تبيان آلية عمـل نشـوء   

املؤمن، ومعىن هذا عقد ) التزام  –دين ( القانونية بني املؤمن والضحية وذلك بتحليل مصدر 
كيف ميكن للضحية وهي من الغري أن تسـتفيد مـن    تأمني املسؤولية، حيث حيلل يف بيان

                                                        
  .، وما بعدها 62 مرجع سابق ، ص)  :  عطا اهللا( برهام   ـ )1(
  .، وما بعدها  219 مرجع سابق ، ص)  :  عطا اهللا( م برها: لتوسع أكثر راجع   ـ )2(
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التعويض املوعود من املؤمن مبوجب عقد التأمني، وليس هذا فقط مبجرد تنفيذ عقد تـأمني  
املسؤولية حىت يستفيد أحد الغري من ضمان املؤمن، ألن الفرضية ميكن أن تتحقق بعقد تأمني 

  .اآلثار الناجتة حلساب الغري، لكن يف احلالتني ختتلف ) واقعة ( فعل 
يف احلسبان وجود مفهومني متتاليني لعقد التامني مـن   عأكثر يلزم أن يوضلفهم احلل 

ففي معىن املفهوم ) . النضج ( كالسيكي قدمي وآخر حديث يف طور اإلكتمال : املسؤولية 
الكالسيكي فإن عقد تأمني املسؤولية فهو عقد تعويضي يضمن الذمة املالية للمـؤمن لـه   

  ).اإليديولوجية الفردية ( دا، وال يكون تعويض الغري إال نتيجة هذا الضمان حتدي
مع إحنسار الروح الفردية ظهر مفهوم يسند إىل عقد التأمني من املسؤولية مهمة أولية 
هي اإلحتفاظ على كمال الذمة املالية للغري املضرور بواسطة حلول املؤمن حمل املـؤمن لـه   

مدينا للضحية وبالنسبة هلا أن اإلخالل باإللتزامات العقدية مـن   بطريقة يكون معها املؤمن
وهكذا وبالعكس للمفهوم األول، فهذا يعـين أن حريـة   . جانب املؤمن له تبقى بدون أثر

  .هي اليت تصري النتيجة يف تعويض الغري) إعفاءه ( املؤمن له 
فاق ديـن متميـز   إت: " ىل إومن وجهة النظر هذه يتحلل عقد التأمني من املسؤولية 

. )1("ىل عاتق املؤمن خلطر مسـؤولية حمـددة   إمن على عاتق املؤمن له ) النقل ( بالتحويل 
حيث كان قدميا عقد التأمني من املسؤولية يعترب إجراءا فرديا لإلحتياط الكبري، كما أنه قـد  

ا ـإجبارينوقش مدى أخالقية العملية، أما اليوم، وما عدا واقع كون تأمني املسؤولية صار 
يف بعض امليادين، فإنه أصبح يعد كإجراء إهتمام جيب علىكل شخص إختاذه وهذا باسـم  

وميكن القول هلذا أن املفهوم الكالسيكي للتأمني . إهتمام آخر ومقتضيات أخرى إجتماعية
من املسؤولية يف أيا منا مل يعد مربرا، اللهم إال للتأكيد على أن هناك بعض اإلضطراب مـا  

ن أوأن املفهوم الكالسيكي حول عقد التأمني من املسؤولية الينبغـي  . قانون والواقعبني ال
. يفيد الضحية إال عن طريق إشتراط صريح يسمح هلا بضمان العقد أو مبوجب حوالة حـق 

بينما يف املفهوم احلديث، . بوليصة التأمني جيسد صورة املعطي الذي مينح حقا للغري بفمكتت
دينه ووضعه على عاتق آخـر، والميكـن أن   ) نقل ( ث عن حتويل يوجد هناك مدين يبح

                                                        
  .، وما بعدها 64 مرجع سابق ، ص)  :  عطا اهللا( برهام   ـ )1(
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يف املقابل يستطيع مكتتب البوليصة أن مينح . يكون هناك معط يف عقد التأمني من املسؤولية
لكن هنا تكون احلالة اليت اليكون فيهـا املكتتـب مسـؤوال    . اإلفادة من التأمني إىل الغري

. قد لفائدة آخر مسؤول إحتمايل وليس لفائدة الضحيةتقصرييا أبدا، إنه يستطيع إكتتاب الع
ومن غري الذهاب إىل بيان أوجه إختالف عقد التأمني من املسؤولية عن عقد التأمني حلساب 
الغري هناك حتليالن آخران لعقد التأمني من املسؤولية األول ميثله حبوالة الدين والثاين يعتـربه  

  .)1(كالنيابة الناقصة
  

  السابع المطلب
  تعویض الضرر في التأمین اإللزامي 

  من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات
 
املعـدل   31 -88والقانون رقم  15 -74إن التعويض هو اهلدف من إصدار األمر رقم 

مل يأت إال بالنظر إىل أن التعويض يف  31 -88بل لعل املؤكد أن القانون األخري . واملتمم له
د باحلالة اليت هو عليها، بالنظر إىل التطور اإلجتماعي واإلقتصادي غري جم 15 -74األمر رقم 

  .بشكل عام 
وأي مبدأ . ؟ 31 -88والقانون  15 -74فما هو املقصود بالتعويض يف إطار األمر رقم 

ا ؟ مث ما هي األضرار القابلة للتعويض ؟ وكيف تقدر ؟ وما هي طـــرق  مإعتمد له فيه
  .التعويض ؟

  .لإلجابة على كل سؤال من األسئلة السابقة  رعا مستقالفأخصص فيما يلي 
  

  األول فرعال
  المقصود بالتعویض في األمر

   31 – 88 : والقانون رقم   15 – 74 :رقم 
                                                        

  .، وما بعدها 66 مرجع سابق ، ص) :  عطا اهللا( برهام   ـ )1(
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  يافالتعویض الشامل ، والتعویض الجز  ـ 1

إن هدف املسؤولية املدنية ليس هو عقاب املخطئ بل جمرد جرب الضرر النـاتج عـن   
ن املتضرر اليهمه غري جرب الضرر، وهو الدور الذي يقـوم بـه التعـويض،    اخلطأ، حبيث أ

والتعويض اجلابر للضرر جيب أن يكون كامال، أي يشمل كل اخلسارة اليت حلقت باملضرور 
مبعىن أن التعويض يشمل الضرر املادي واألديب والكسب الفائت واخلسارة الواقعة من غـري  

أو املسؤول، أي أن التعويض يكـون ذاتيـا بالنسـبة    أن يأخذ يف احلسبان ثروة املضرور 
يصطلح علـى  وهذا ما . )1(للمضرور، يرفع عنه كل آثار الفعل الضار بالغة قيمته ما بلغت

تسميته بالتعويض الكامل أو الشامل، وقد عرفت حمكمة النقض الفرنسية مبـدأ التعـويض   
ة ـــا خيص املسؤولية املدنيإن م: " الشامل عندما كرسته يف عدد كبري من احللول بأنه 

هو إعادة بناء بشكل صحيح قدر اإلمكان التوازن املختل بسبب الضـرر وإعـادة وضـع    
ـ الضحية يف الوضع الذي كانت أو كان ميكن أن تكون فيه لو مل يكن الفعل الض ار ـــ

  .)2("قد حصل 
ـ    امصففالتعويض الكامل أو الشامل مؤداه أن مثة إن ؤول تام بني جسـامة خطـأ املس

ومقدار ضرر املضرور، حبيث ميكن أن ينشأ عن خطأ بسيط ضرر هام يتوقع أن يهدر ماليـا  
ويف مادة حوادث السيارات فإن هذه اإلنعكاسات ليس هلا ما ختشاه عمليا . مرتكب الضرر

ومجيع األضرار على درجة واحدة من الترتيب أو املسـتوى أيـا   . لوجود التأمني اإللزامي
  .يتهاكانت طبيعتها وأمه

إجته ) والسيما املسؤولية عن حوادث السيارات وغريها ( ونتيجة للتوسع يف املسؤولية 
. حنو الفصل بني فكرة جرب الضرر وفكرة التعويض الكامل الشامل، فهذا املبدأ مثن لـذلك 

وإن اإلعتدال يف التعويض ليس فقط مثن التوسع يف املسؤولية، بل هو نتيجة منطقية إلبتعـاد  

                                                        
درية، تقدير التعويض بني اخلطأ والضرر ، طبع مطابع رمسيس باإلسكن ) : حممد إبراهيم ( دسوقي   ـ )1(

  .وما بعدها  3ص 
  :مشار إليه يف  1978أكتوبر  07الغرفة املدنية الثانية،   ـ )2(

- BERGERES et DUPRAT , OP CIT , P 116 .  



  خصائص التأمین اإللزامي وأحكامھ وآثاره: رابع الفصل ال
  

 326

، ولذلك وجد إجتاه معترب مـن التشـريع   )اخلطأ ( لية عن الذنب األخالقي ملسؤوأساس ا
والقضاء إىل إعتبار التعويض املعتدل كافيا جلرب الضرر إزاء خلو أساس املسؤولية من اإلعتداء 

  .على قواعد األخالق
أو عن  15 -74املشرع بالنص الصريح أحيانا، األمر رقم  هذا التعويض املعتدل يفرضه

  .ريق حتديد املسؤولية حبد أقصى أحيانا أو باستبعاد أضرار معينة من التعويض أحيانا أخرىط
وقد يستمد التعويض املعتدل كذلك يف أغلب األحيان من إتفاق الطرفني أو أن يقدر 

 .)1(القضاء عدالة التعويض مبا له من سلطة تقديرية

من اخلطـأ والضـرر يف    فمبدأ أو مفهوم التعويض العادل مستخلص إذن من دوركل
 جتماعية قوامها التكافل والتضامن، باإلضافة إىلإتقدير التعويض منظور إليه يف دائرة فكرة 

اخلطأ اليسري قد أصبح يف الوقت احلاضر من مستلزمات النشاط اإلنساين الذي يصـعب   أن
مساءلته  تالفيه، مبعىن آخر إذا كان خطأ املسؤول يرقى إىل درجة عده جسيما أو غشا جاز

 خطأ هذا املسؤولكان أما إذا . عن تعويض الضرر الذي سببه للضحية تعويضا كامال شامال
اليعد من اجلسامة أو الغش املاسني باألخالق مل يسأل إال عن تعويض عادل أو معتدل أو ما 
ميكن تسميته بالتعويض اجلزايف، والتعويض اجلزايف مبين على إعتبار أن التعويض ينبغـي أن  

املسؤول واملضرور، وليس بناءا على مبـدأين أو  : قدر بناءا على مبدأ ذايت بالنسبة للطرفني ي
نظرتني خمتلفني لكل من املضرور واملسؤول، وبذلك فإن قوام تقدير التعويض اجلزايف للضرر 

، )2(سؤول من خطـأ يضع يف إعتباره مدى ماحلق املضرور من ضرر ومدى ما صدر من امل
يصرح يف التقرير التمهيدي حول  )3( )الس الشعيب الوطين ( رع الوطين ولذلك جند املش

إن إنعدام إطار عام حيدد نظاما : " مبا يلي  15 -74إقتراح القانون املعدل واملتمم لألمر رقم 
ف مبالغ التعويضات املمنوحة للضحايا مـن حالـة إىل   موحدا للتعويض يفسر سبب إختال

  ".أخرى

                                                        
  . 9تقدير التعويض ، مرجع سابق ،  ص  ): حممد إبراهيم ( دسوقي   ـ )1(
  . 11تقدير التعويض ، مرجع سابق ،  ص  ) : حممد إبراهيم ( دسوقي   ـ )2(
  . 1التقرير التمهيدي ،  ص   ـ )3(
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ىل محاية جممل ضحايا حوادث املرور وكذا احلرص على ضـمان  إي إن اإلهتمام الرام
التعويض املنصف قد أديا إىل إعداد نظام تعويض يضمن قانونا مل الضحايا تعويضا بغض 
النظر عن حصة مسؤولياا يف وقوع احلادث، وتأسيس جدول يعتمد كقاعدة حلساب مجيع 

  .التعويضات
يناير  30املؤرخ يف  15 -74ض اليت أدخلها األمر رقم وعليه فإن الطريقة اجلديدة للتعوي

ترتكز على مبدأ تضامن كافة املؤمنني هلم حبيث تستفيذ من هذه التعويضات املقـررة   1974
املسؤولة والضحية املتسببة يف احلادث، فالعالقة السببية بـني الضـرر   كل من الضحية غري 

  ".ثر احملدث للتعويض ألاملتسبب واملسؤولية الشخصية التشكل يف حد ما ا
إن هذا املوقف من املشرع الوطين قاطع الداللة على األخذ من قبله مببـدأ التعـويض   

ويعـود  . )1(دون إغفال مبدأ التعويض الكامل إسـتثناءا  –أي اجلزايف يف عمومه  –العادل 
مر األقصد ي –إن نظام : " املشرع الوطين ليؤكد يف الصفحة الثانية من التقرير املذكور قوله 

يقصد القـانون   –أكيدا، باملقارنة مع التشريع السابق حيمل يف طياته حتسنا  – 15 -74رقم 
والتشريع املعمول به يف البلدان األخرى، يقتضي وضع نظـام تعـويض جـزايف     –املدين 

يستهدف محاية التوازن املايل للمؤمن الذي يتحتم عليه، نظرا إللتزاماته التعاقديـة ، مـنح   
مل الضحايا، ولقد إستلزم هذا الوضع إعداد جدول يراعي فيه إهتمام حتديـد  ضات تعوي

عالوات التأمني يف مستوى مقبول، وكذا املهام املخولة للمؤمنني يف املسار التنموي للبالد، 
القائم على نظام عدم اخلطأ كان يسـتهدف   15 -74ويتجلى من خالل ذلك أن األمر رقم 

األضرار النامجة عن احلوادث من خـالل وضـع حـد أقصـى      ضمان تعويض جزايف عن
كذلك ) 63(للتعويضات وحتديد األضرار اليت قد تفتح احلق يف التعويض واليت ذكرا املادة 

  .07 -95من األمر رقم 
  

  الثاني الفرع
  األضرار القابلة للتعویض

                                                        
  . 15 – 74  مر رقماألمن  15، 14، 13راجع املواد    ـ )1(
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أمني اإللزامـي  إىل أن التعويض املقصود يف إطار الت –هنا  –شارة يف البداية جيب اإل
أي التعويض احملدد قانونا حتديدا قائما علـى اإلفتـراض،   . هذا هو عموما التعويض اجلزايف

يف التعـويض  ) الضحية أو ذوي حقوقها ( حبيث اليكون هناك جمال لتقرير حق للمصاب 
وغريها من القانون املـدين، فقـد    182، 138، 124: الكامل طبقا للقانون العادي، املواد 

نظام املسؤولية املدنية القائم عل اخلطأ وأحل حمله نظـام   15 -74املشرع باألمر رقم  أخرج
منـه،  ) 16(مر، واملادة األمن ) 8(املسؤولية دون خطأ أو نظام عدم اخلطأ، املترجم يف املادة 

وبالتايل الميكن تقرير تعويض كامل وشامل للضحية إال إذا أمكنها أن ) 10(وكذلك املادة 
الكامل للضرر جيسد ذلك أن التعويض  )1(أ جسيما أو عمديا يف جانب املسؤولتثبت خط

القانوين، يف حني أن التعويض الذي يتحقق يف إطار انظمة الضمان اإلجتماعي  فكرة اجلزاء
 – 15 -74وهذا هو حال التعويض يف األمر رقم  –الميكن إال أن يكون جزافيا وغري كامل 

ة، تعد إضطرابا إجتماعيا جيسد مبدأ التضـامن  فامسيف حادث أن إصابة العامل، بفرض  إذ
ألضرار القابلة للتعـويض يف هـذا   جتماعي واحلاجة إليه، وما ميثله من قيمة إجتماعية وااإل
  .أضرار جسمانية، وأضرا مادية : طار ميكن تقسيمها إىل نوعنياإل

  
  
  األضرار الجسمانیة  ـ 1

واألدبية ) أو املالية ( والقضاء، عن النتائج املادية الضرر اجلسدي، يف مفهوم الفقه يعرب 
  . اليت تترتب على اإلعتداء على اجلسم) غري املالية ( 

إن النتيجة املترتبة على اإلعتداء على اجلسم هي املساس باملزايا اليت خيوهلـا احلـق يف   
و آثار أخـرى  السالمة اجلسدية أو احلق يف احلياة، ويترتب على هذا املساس بدوره نتائج أ

  .سواء أكانت آثارا مالية أو غري مالية 
ويقصد بالضرر بصفة عامة املساس حبق أو مصلحة مشروعة لشخص مساسا يترتـب  

تقص من املزايا أو السلطات الـيت خيوهلـا   نعليه جعل مركزه أسوأ مما كان قبل ذلك، ألنه إ
                                                        

  . 30مرجع سابق ،  ص  ) : حسن عبدالرمحن ( قدوس   ـ )1(
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حلق أو تلك املصـلحة  لصاحبه يستوي يف ذلك أن يكون ذلك اذلك احلق أو تلك املصلحة 
بسالمة جسم اإلنسان أو بعاطفته أو مباله أو حبريته أو بشـرفه واعتبـاره أو بغـري     متعلقا
  .)1(ذلك

ولقد جرت العادة على إطالق مصطلح الضرر اجلسدي على اإلعتداء على اجلسـم،  
  .بالضرر املادي نما يعرب على اإلعتداء على املالبي

اجلسدي وهو يف ذاته يعترب ضررا يترتب عليه خسارة  فاإلعتداء على احلق يف التكامل
كذلك فقد ) كنفقات العالج مثال ( مالية تتمثل أساسا فيما تكلفه املضرور بسبب اإلصابة 
  .املزايا املالية اليت كان املضرور حيصل عليها قبل اإلصابة

ثل فيمـا  أما على اجلانب غري املايل، فإن هذه اإلصابة يترتب عليها أضرار أخرى تتم
عاناه املضرور من آالم وفيما فاته من مجال وفيما حرم منه من متع احلياة، والقول يسـري  

  .أيضا يف حالة ما إذا وقع اإلعتداء على احلق يف احلياة
خالصة القول أن الضرر اجلسماين يتحلل إىل عناصر أضرار مالية إقتصادية وأضـرار  

  ).قوم باملال تمعنوية ولكن ( غري مالية 
وهــــذا   –ميثل ) األديب ( ويعترب بعض الفقه أن مشول التعويض الضرر املعنوي 

مظهرا من مظاهر إرتقاء شخص اإلنسان إن على املستوى القانوين أو يف الشرائع  –صحيح 
الدينية والسيما الشريعة اإلسالمية، حيث تعترب الدية مـن بـاب الضـمان يف اجلنايـات     

كله ميكن حصر األضرار اجلسدية القابلة للتعـويض يف اآليت  وانطالقا من هذا  )2(اجلسدية
وغريها، واملادة األوىل وما بعدها مـن   15 -74متاشيا مع مفهوم املادة األوىل من األمر رقم 

) وزارة املالية باخلصـوص  ( ىل القرارات الوزارية إ، ومبوجب الرجوع 36 -80املرسوم رقم 
جتماعي يف جمال التعويض عن حوادث العمل واألمراض إعتمادا على النظام العام للضمان اإل

دول التعويضات املمنوحة لضحايا حوادث املرور جلىل امللحق احملدد إومن الرجوع  )3(املهنية
                                                        

دون ( التعويضات عن األضرار اجلسدية ، مطبعة احلضارة العربية، الفجالة،  : أمحد السعيد شرف الدين   ـ )1(
  .وما بعدها   11،  ص )لسنة إشارة إىل ا

  .وما بعدها   15التعويضات ، مرجع سابق،  ص  : أمحد السعيد شرف الدين   ـ )2(
  . 36 -80: من املرسوم رقم  3راجع املادة   ـ )3(
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اجلسمانية أو لذوي حقوقهم ميكن إستخالص عناصر الضرر اجلسماين القابلة للتعويض كما 
  :يلي 

  :أوال 
  .العجز املؤقت عن العمل  -
 .لدائم اجلزئي أو الكلي عن العمل العجز ا -
  .الوفاة -

هذه األضرار مجيعا تدخل ضمن ما يسمى األضرار اجلسمانية وهـي مجيعـا تقبـل    
التعويض باعتبارها رغم تسميتها تلك أضرارا إقتصادية وشخصية وأدبية أومعنوية، وذلـك  

 للمضـرور ألـا   بالرغم من أن أساس إعتبارها مالية أا متثل فقدا لألجر أو الدخل املهين
 ا ــتقعده متاما عن العمل مدة معينة أو تنتقص من بعض قدرته على النشاط املكسب جزئي

  .ولألبد أو تفقده كل قدرته طوال حياته 
  : املصاريف الطبية والصيدالنية وهي : ثانيا 

  .مصاريف األطباء واجلراحني وأطباء األسنان واملساعدين الطبيني -
 .صحة ملستشفى أو املمصاريف اإلقامة يف ا -
 .مصاريف األجهزة والتبديل  -
 .مصاريف سيارة اإلسعاف  -
 .مصاريف احلراسة النهارية والليلية  -
 .مصاريف النقل للذهاب إىل الطبيب إذا بررت ذلك حالة املضرور -
 .مصاريف العالج باخلارج إن كان له مقتضى  -
ســــاوي أو  أي املساعد للضحية املصابة بعجز ي[ مصاريف الشخص الثالث  -

  ]. %80يفوق 
  : ثالثا 

  .الضرر اجلمايل  -
 .ضرر التأمل  -
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  .الضرر املعنوي  -
هذه إذن هي األضرار اجلسمانية القابلة للتعويض يف التأمني اإللزامي مـن املسـؤولية   

ىل النص عليهـا  إاملدنية عن حوادث السيارات، أما األضرار املادية األخرى فيكفي اإلشارة 
  :كما يلي 
  ضرار المادیةاأل  ـ 2

الجيوز تسديد أي ضرر مادي : " على ما يأيت  15 -74من األمر رقم ) 21(تنص املادة 
وذا الصدد أبـادر إىل  ". موضوع خربة مسبقة  ةمسبب ملركبة، إذا مل تكن املركبة املتضرر

التذكري بأن األضرار املادية هذه وغريها اليتحمل بتعويضها الصندوق اخلاص بالتعويضـات  
  .)1(ىل ذلكإا سبقت اإلشارة كم

تنطبق إلزامية التأمني الـيت  : " على أنه  34 -80وتنص املادة األوىل من املرسوم رقم 
، 1974يناير  30هـ املوافق لـ  1394حمرم عام  06املؤرخ يف  15 -74تأسست باألمر رقم 

  : وهي  على تعويض األضرار اجلسمانية أو املادية اليت حتصل بسبب املرور أو بغريه
  .وال داعي إليراد باقي النص فقد سبق إيراده... " رائق حلـ احلوادث وا 1

من األمـر املـذكور   ) 21(وأهم األضرار املادية على اخلصوص هي اليت ذكرا املادة 
أعاله واملتعلقة بأعطاب السيارة بسبب تدخلها يف حادث السري، أو إنقالا أو إنفجارهـا  

ا الضرر موقوف على شرط حتديد مقداره أو درجته مبقتضى خربة إخل، وتعويض مثل هذ...
وأشري إىل أن اخلبري يف العادة حتدده  )2(تقنية كما هو جار به العمل ومعروف يف هذا اال

مع شركات أخرى  –شركة التأمني، واليت يكون هلا نظام خاص أو إتفاقية خاصة لتحديد 
املبلغ الواجب التسديد تعويضا عن الضرر  –يارات أو هيئات تقوم بدورها بالتأمني على الس

املادي الذي حلق بالسيارة أو السيارات، ومن امللزم بدفعه كله أو نسبة منه يف حالة التصادم 
وإذا كان الكالم عن اخلربة كشرط لتسديد، بل وقبل التسديد فهـي   )3(واختالط احلوادث

شركة التأمني مبجرد علمهـا باحلـادث أو    لتقدير مبلغ الضرر املادي، فالغالب أن تأمر ا
                                                        

  . 15 - 74: من األمر  رقم  24أنظر املادة   ـ )1(
  . 15 -74: من األمر  رقم  22راجع املادة   ـ )2(
  : أنظر   ـ )3(

- YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT , P 355 et S.   
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و يف حالة اخلالف، اإلتفاق بني الشركة أإخبارها به، وذلك من أجل إجراء التسوية الودية، 
ر اخلبريين، وعند إختالف تقدي )1(املؤمنة، واملؤمن له على تعيني كل منهما خبريا خاصا به

صوات الراي األالعمل مقررين بأغلبية  ، ويشترك اخلرباء الثالثة معا يفثالث يضم إليهما خبري
  .مر لرئيس احملكمةاألوعند عدم ذلك يعود  أو اخلرب املعتربة
قسم اجلـنح  ( ضرار اجلسمانية، فالغالب أن اخلبري تعينه احملكمة اجلزائية بة لألأما بالنس
أن ، حبيـث  ي ختلفه صدمة حادث السري باملصابتبعا ملا إذا كان العجز الذ) أو املخالفات 

يوما يؤديان إىل خمالفة املتسبب  15التزيد مدته على  الذي العجز املسبب للضحية أو املرض
دج مـامل   1000إىل  100أيام وشهرين حبسا على األكثر أو غرامة من  10اليت عقوبتها بني 

اجلـرح،  ( تكن املخالفة عن قصد ونفس املخالفة والعقوبة تقرر يف حالة عجـز املصـاب   
شهر إذا كانت تلك املخالفـة عـن خطـأ    أالذي التزيد مدته عن ثالثة )  الضرب، املرض

، هذا بالنسبة للمخالفة وتصبح اجلرمية جنحة )2()إخل ... عدم إحتياط، عدم إنتباه  ،ةنرعو(
إذا جتاوزت املدة يف احلالتني السابقتني املدة املذكورة تبعا لزيادة حجم العجز أو لتوفر القصد 

  .همجرامي لدى املتاإل
غري اضرار مادية فإنه اليلزم املتسبب ) حادث املرور ( هذا وإن مل ينجم عن احلادث 

يف احلادث بغري تبليغ هويته وعنوانه لكل شخص مشله احلادث وهذا ما نصت عليه املـادة  
واملتعلق بتحديد القواعد اخلاصة  19/01/1988املؤرخ يف  06 -88من املرسوم رقم ) ب/78(

  .حبركة املرور 
  

  الثالث الفرع
  األسس القانونیة لتقدیر التعویض

إن املقام هنا اليتسع للبحث يف اجلذور املتشعبة السس تقدير التعويض، الا حسـب  
الدراسات املتعلقة بتشريعات التأمني عن إصابات حوادث العمل واألمراض املهنيـة وكـذا   

د أساس جوهري عام هـو  الشأن يف جمال الضمان اإلجتماعي، وغري ذلك يؤدي إىل إعتما

                                                        
  .من الشروط العامة لعقد تأمني السيارات   6املادة   ـ )1(
  .من قانون العقوبات  442املادة   ـ )2(
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األجر املتقاضي من قبل العامل، أو املرتب املدفوع للموظف أو أي مثن يدفع عن الشـناط  
املهين الذي يقوم به العامل املأجور وإن األجر يرتبط حسـابه أو تقـديره تبعـا للوضـع     

ها يف من محاية لعماهلا وموظفي –عرب القوانني  –الإقتصادي واإلجتماعي للدولة وما توفره 
القطاعني العام واخلاص وذلك أثناء أداء النشاط أو عند بلوغ سن الشيخوخة والتقاعـد أو  
حىت قبل سن العمل أو أثناء البطالة ، مع مراعاة األعمال احلرة وما متثلـه مـن نشـاطات    

  .للتكسب والعيش
من خالل هذه، ومن الرجوع إىل ماسبق يف املبحثني املتقـدمني ميكـن إسـتخالص    

عن حوادث املرور طبقا ألحكام األمر  ةالقانونية لتقدير التعويض عن األضرار املترتب األسس
  : وغريمها تنحصر أساسا يف  31 -88والقانون  15 -74رقم 

  األجر أو الدخل المھني الفعلي وقت الحادث  ـ 1
العامل حيدده القانون أو اإلتفاقيات اجلماعية للعمل وهو خيتلف مـن حيـث    إن أجر

عمـل مسـاوي   " ره يف كل صنف مهين عنه يف صنف آخر وحيدد على أساس مبدأ عناص
  : )1(حبيث يتكون مثال من العناصر اآلتية" يقابله أجر مساوي 

  .ـ احلد األدىن لألجور املهنية للعمال غري املؤهلني أ
ـ العوامل السلمية املتعلقة مبختلف املؤهالت املهنية أو خمتلف مذاهب العمل اليت   ب

  .أو جمموعة مناصب عمل تمد لتعيني احلد األدىن لألجور لكل أهلية مهنية أو كل منصب تع
  .ـ شروط أجرة العمل حسب املردود بالنسبة لألصناف املعنية  ج
  .يف وقت حمدود لبعض أصناف املستخدمني وشروط أجرة عملهم مـ اإلستخدا د

عات العمل يف الليل ـ معدالت وشروط أجرة العمل عن الساعات اإلضافية وسا  هـ
بعده وكذا ) 203(، )202(ويوم الراحة األسبوعي وأيام الراحة األسبوعية املقررة يف املادتني 

  .أيام األعياد الرمسية
  .ـ تعويضات النفقات املهنية أو ما يشاها وتعويضات التنقل  و

                                                        
يتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل يف  29/04/1975املؤرخ يف  31 - 75من قانون األمر رقم  90املادة   ـ )1(

  .ص القطاع اخلا
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ة أو ـ الزيادات اخلاصة باألقدمية والتعويضات عن األشـغال اخلطـرية أو الشـاق     ز
  .الضارة بالصحة

ـ مبلغ املكافآت والتعويضات من كل نوع وكيفيات حتصيلها بالنسبة لكل صنف   ح
  .مهين مبا يف ذلك املنافع العينية املؤسسة يف كل مهنة

  حد األدنى لألجر الوطني المضمونال  ـ 2
ويقصد به األجر الذي ينص املشرع على عدم إمكان ختفيضه كمقابل يف عالقة عمل 

حيـدد احلـد األدىن   : " من األمر املذكور على أنه ) 47(كان املربر، ولقد نصت املادة  أيا
املضمون لألجر الوطين مبوجب مرسوم يصدر من جملس الوزراء، بناء على تقرير وزير العمل 
  والشؤون اإلجتماعية، بعد أخذ الرأي املسبب من اللجنة الوطنية لإلتفاقيات اجلماعيـــة 

  ".أعاله ) 101(ا يف املادة املنصوص عليه
  مداخیل األعمال والمھن الحرة  ـ 3

يعتمد هذا األساس يف تقدير التعويض املستحق لضحايا حوادث املـرور اجلسـمانية   
دخل الشهري أو السنوي بالنسـبة لألشـخاص الـذين    على اإلثبات حلقيقة ال اوذلك بناء

ثل هذا اإلثبـات مـا يعتمـد علـى     والغالب يف م. ميارسون أعماال أو مهنا حرة أو جتارة
  .التصرحيات الضرائبية للمعين

هذه كقاعدة هي األسس املعتمدة لتقدير التعويض اخلاص بضحايا حـوادث املـرور   
وجبانبها جند أسسا أخرى فرعية وغالبا ما تكون مستخدمة وقد سبق أن أشرت هلا وهـي  

  .اخلربة الطبية واخلربة التقنية
تقدير مدى الضرر بالنسبة للعجز اجلسماين، واخلربة التقنية فيما اخلربة الطبية بالنسبة ل

املالبس، املركبات، ( خيص تقدير مدى األضرار املادية اليت متس بأموال املعنيني من الضحايا
  ). إخل...العقارات واملنقوالت

أما سن املضرور جسديا فله دور أو إعتبار يف تقدير الضرر املتكبد به جبانب الوضـع  
وكل  هذه األسس يكون هلا دور يف جتديد حجم التعويض . جتماعي والضحي والتآهيلاإل
مـن   – كما سوف يتضح ذلك من خالل األمثلة اليت سوف ترد يف املبحث الرابع املوايل–
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عند تقديره لألضرار اليت اليعتمد  – بطبيعة احلال –غري إعقال ملا للقاضي من سلطة تقديرية 
   . ة، وال سيما األضرار املستقبلية واألضرار املعنويةيف تقديرها على اخلرب

واخلالصة أن املشرع الوطين يف التأمني اإللزامي كمـا يف التأمينـات اإلجتماعيـة    
إخل قد إعتمد عدة أساليب لتقدير تعويض أضـرار  ...والتأمينات عموما ويف القانون املدين

والتقدير على أساس حساب النقطة  – واملرتب أو جرالتقدير على أساس األ: وادث أمههااحل
وشرح هـذه األسـاليب   . والتقدير على أساس اجلدول احلسايب أو الوصفي – اإلستداللية

  .حيتاج إىل تفاصيل ال يتسع هلا املقام هنا
  

  الرابع الفرع        
  أمثلة عملیة مختلفة في تقدیر التعویض  

  بإختالف طوائف الضحایا     

مسألة تعويض أصناف خمتلفة من ضحايا  31-88، والقانون 15-74 لقد عاجل األمر رقم
حوادث املرور عن أضرارهم اجلسدية واملادية واملعنوية وذلك بإعتماد أساليب قائمة علـى  

التعويض الواجب األداء إىل هذا املضـرور أو  )  تقدير (أسس تؤدي يف النهاية إىل حساب 
أو على شـكل  . يقدم دفعة واحدة)  مبلغ (ذلك أو أي من ذوي احلقوق يف صورة رأمسال 

قد تكون مدى احلياة أو حلني الشفاء أو عند حدوث ظرف  – إيراد يدفع دوريا طوال مدة
نوع الضرر  من جهة وطبيعته، ووضع املضرور من جهة أخرى وها هي  األمثلة ما حسب 

  : املختلفة املوضحة
دينار قـدر لـه    64500: من العمر دخله السنوي 30الضحية شخص بالغ سن  ـ  1

إستنادا إىل جدول العجز الوارد بالشروط العامـة   %30:  الطبيب عجزا جسديا دائما قدره
املـادة   15-74حساب تعويض هذه الضحية كما حيدده األمر رقـم  . لعقد تأمني السيارات

يف شـكل    31-88من القانون رقـم   )3(املادة ، يكون بالرجوع إىل اجلدول امللحق) 16(
  .ل أو إيراد رأمسا

  : حساب التعویض في شكل إیراد  -أ 
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املرتب (جند أن قيمة النقطة املطابقة لشطر الدخل ]  البند الرابع[  بالرجوع إىل اجلدول
للحصول على . نقطة إستداللية 3030: تقابل)  دخل ( 64500للضحية املذكورة )  السنوي

 النسبة املئوية للعجز اجلزئي الـرائم  يف 3030 نضرب النقطة اإلستداللية: الرأمسال التأسيسي
  .دج 90900=  30 × 3030أي . للضحية

)  دج 90900 (يقسم الرأمسال التأسيسي ) اإليراد املرتب (للحصول على مبلغ املعاش 
ـ )  سنة 30 ( على معامل املعاش املقدر للضحية حسب سنها ابط وهو حسب اجلدول الض

  :أي 16.639] رالبند عاش[حلساب الربع السنوي العمري 
  .دج 5463 = 16.639   ÷ دج 90900           

إذن بإمكان هذه الضحية أن تتقاضى مستحقها من التعويض عن إصابة حادث السري 
: دج أو أن تلقى سنويا إيـرادا يبلـغ   90900 : املذكورة دفعة واحدة مقدرة برأمسال يبلغ

فع التعويضات حلـد اآلن يف  مع املالحظة أن شركات التأمني الوطنية التزال تد. دج5463
شكل رأمسال فقط وليس يف صورة إيراد رغم أن القانون واضح يف النص على صحة الدفع 

  .)1(يف صورة رأمسال ويف صورة إيراد تبعا للظروف املالبسة
يف هذه احلالة جيب أن يدفع التعويض : الضحية أو ذو وحقوقها فاقدي األهلية  ـ   2

ـ واء أن فقد األهلية راجعا لس )2(إيراد إلزاميا يف شكل غر السـن أو لعاهـة عقليـة أو     ص
وقد رأينا يف املثال األول كيفية  احلساب وطريقة التعـويض يف  ).  إعاقدة بالغة ( جسمانية

مرات املبلغ السنوي لألجـر الـوطين األدىن    4الصورتني إذا كان التعويض املستحق يفوق 
  .املضمون
وكان قبلـها  . دين وبنت وزوجة وأم وأبتويف شخص يف حادث سري عن ول ـ   3

=  يكـون )  رأمسـال  ( دج إذا علمنا أن دخله السـنوي 15000شهريا يبلغ  ايتقاضى أجر
علما كذلك أن  الوفاة تعترب من الناحية القانونية عجزا  (دج  180000 = 12 × دج15000

حلـد  ا(وعلمنا من جهة أخرى أن أكرب دخل سنوي حسب اجلـدول  )  %100كليا نسبته 
                                                        

  . 136مرجع سابق ، ص :  ) معراج( بن جديدي   ـ )1(
  .1986من قانون املالية لسنة  136أنظر املادة  -      

  . 11، 10، 4 واملقاطع) أ(والبنود  15 -74 من األمر رقم 16/2املادة   ـ )2(
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. 3280 :دج وهذا الدخل تقابله نقطة إستداللية قصوى بدورها هي 77000 : هو) األقصى
  .؟ فكيف يتم حساب تعويض ذوي احلقوق املذكورين يف هذه احلالة

  :لــاحل
دج،  180000: للدخل السنوي البـالغ )  اإلستداللية ( للحصول على النقطة املرجعية
) 3280( املعروفة نقطته املرجعية)  دج77000 (اجلدول نقوم بطرح املبلغ األقصى احملدد يف 
والغري معروفة نقطته املرجعية مث نقـوم  )  دج 180000 (من الدخل السنوي الفعلي للضحية 

حبساب النقطة املرجعية للمبلغ احلاصل بعد عملية الطرح عن طريق القاعدة النسبية احلسابية 
بإعتبار أن املشـرع ربـط   . 500 ÷10 × ةحاصل عملية الطرح السابق: على الوجه اآليت

 2 - 4حيث تنص الفقـرة  ) )1(تطور اجلدول بتطور األجر الشهري الوطين األدىن املضمون
متاشيا مع تطور األجر الشهري الوطين األدىن املضمون، "  :مكرر اجلديدة املعدلة على مايلي

علـى  . دج 500:  البالغ عن كل شطر من األجر أو الدخل املهين 10: ـتزيد قيمة النقطة ب
املقصود يف الفقـرة الثانيـة مـن     " [1.1أال يتعدى احلد األقصي املنصوص عليه يف الفقرة 

دج من الـدخل  زيـادة علـى الـدخل األقصـى      500ومعىن ذلك أن كل . )2()]أوال(
  .نقطة مرجعية 3280: نقاط  مرجعية تضاف إىل 10تعين زيادة ) دج77000(

  :دج هي103000: رجعية للمبلغوعليه تكون النقطة امل
وإذن فالنقطة املرجعية اإلمجالية للمبلغ . نقطة مرجعية 2060 = 500 ÷ 10 × 103000

النقطـة  : تتضمن نقطتني مرجعتني مها]  دج 180000 ) [ الدخل السنوى للهالك (الكلي 
ـ   3280املرجعية  : دولدج املقابلة للمبلغ األقصى لألجر أو الدخل السنوي احملـدد يف اجل

دج املقابلة للمبلغ الزائد من أجر أو دخـل الضـحية    2060: دج والنقطة املرجعية 77000
والنقطة اإلمجالية . دج 103000: السنوي عن أجرها أو دخلها السنوي األقصى املذكور وهو

بإعتبار نسـبة   ( 100: وهي الرأمسال التأسيسي يف. دج 5240 = 2060 + 3280: إذن هي
يض املستحق لذوي حقوق الضحية املتوفاة وحنصل على مبلغ التع)  %100 عجز الوفاة متثل

  .هاته
  . 32 مرجع سابق ، ص،  31 - 88التقرير التمهيدي حول إقتراح القانون   ـ )1(                                                        

  . 31 - 88اجع التقرير التمهيدي ، وقارن مع القانون ر  ـ )2(
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   – كما سبق–ولكن هذه الضحية تركت ذوي حقوق هم 
  .أب – + أم + زوجة – 01+ بنت – 01+ ولد – 02           

يف حالة وفاة "  :البند السادس واليت جاء فيها 31-88من القانون  )3(وتطبيقا للمادة  
حيصل على الرأمسال التأسيسي بالنسبة لكل مستفيد بضرب قيمة النقطـة  ]  بالغة [ ضحية

املقابلة لألجر أو الدخل املهين للضحية عند تاريخ احلادث طبقا للقائمـة أعـاله حسـب    
  :املعامالت التالية

  .%30: الزوج أو األزواج -
 .%15 : لكل واحد من األبناء القصر حتت الكفالة -
يف حالة عدم ترك الضـحية زوجـا    %20واحد منهما، ولكل  %10:األب واألم -

 .وولدا
لكـل   %10 ) مبفهوم الضمان اإلجتمـاعي  : ( األشخاص اآلخرون حتت الكفالة -

 .واحد منهم

يستفيد األوالد اليتامى بأقساط متساوية، من شطر التعويض املقرر يف حالـة وقـوع   
  .حادث بالنسبة لزوج الضحية

مسال التأسيسي املدفوع لذوي احلقوق طبقا للفقرة أعاله ال ميكن أن يتجاوز مبلغ الرأ
  ).100 ( قيمة النقطة املطابقة لألجر أو الدخل املهين السنوي للضحية املضروب يف مائة

ويف حالة جتاوز هذه القيمة ستكون احلصة العائدة لكل فئة من ذوي احلقوق موضوع 
  .ختفيض نسيب

أضعاف املبلـغ الشـهري   ) 5( ازة خبمسةحيدد التعويض املمنوح لقاء مصاريف اجلن
  ". لألجر الوطين األدىن املضمون عند تاريخ احلادث

  :يض هو كاأليتومايستحقه كل ولد من التع -
  .دج 80100 = 5340 ×15

  :ما تستحقه الزوجة من تعويض كاآليت -
  .دج160200  = 5340 × 30
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  :ما تستحقه األم من تعويض وهو كاآلتى -
  .دج35400  = 5340  × 10
  :ما يستحقه األب من تعويض هو كاآلتى -

  .دج53400=  5340 × 10
  :ةــمالحظ

إذا مجعنا أنصبه ذوي احلقوق املستفيدين يف هذا املثال جند جمموعها أقل من الرصـيد  
 %45= 15 ×3القانوين املفروض للتسديد من قبل املؤمن حبيث أن أنصبة األوالد الثالثة متثل 

وهو جمموع أقل مـن   %95 : وجة فإن اموع يكون هوللز %30+  لألب واألم 20%+ 
 : وهذا يعين أن املؤمن إستبقى لديه مبلغا  قدره. %100النسبة القانونية لإلستفادة واليت تعترب

دج مل يدفعه، والقانون مل  يوضح مصريه وجهة أيلولته ويبقى حمـل   26700=  5340 × 5
ض التعويض املستحق لكل مسـتفيد مـن   تساؤل يف  الوقت الذي أوجب فيه القانون ختفي

 %110كأن أصبحت النسبة  %100 : ذوي احلقوق بنسبة حصته إذا جتاوزت أنصبهم حد
 -أب - أم -أوالد قصـر  4 - زوجـة : مثال كأن يترك  الشخص املتوىف يف حادث السري

= 15× 4 األبناء -%30 : الزوجة: حبيث تكون أنصبة هؤالء بالنظر للنسبة املئوية كما يلي
زائـدة  ) %10(معىن هذا أن مثة نسبة مئوية . %110 : اموع %20:  األب واألم - 60%

فما هو احلل يف هذه احلالة؟ لو فرضنا يف هذه احلالة أن ). %100(عن النسبة املئوية القانونية 
دج، فإن التعويض املستحق جلميع ذوي  77000 :الدخل السنوي للضحية البالغ املتوفاة هو

  . دج328000 = 100 × 3280: املذكورين يف املثال السابق ال ينبغي أن يتجاوز  احلقوق
دج أي  32800 = 3280 × 10: ـيف حني أن زيادة جمموع أنصبة املستفدين تقدر ب

=  دج 32800 + دج 328000: أن التعويض يكون قد زاد عن القدر القانوين حبيث أصـبح 
تحق لكل ذي حق مستفيد بنسبة حصـته يف  دج وعليه جيب ختفيض التعويض املس360800

  .دج 984= 100 ÷ 3280  × 30:  مبلغ التخفيض حلصة الزوجة يكون: الزيادة كما يلي
  :ويكون املستحق الفعلي للزوجة بعد التخفيض كما يلي  

  .دج 97416=  984 – 3280 × 30
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  .وهكذا يكون األمر بالنسبة لباقي ذوي احلقوق 
ل من جهد من قبل الفقه والقضاء وكذا التشريع، من أجل خالصة القول أنه مهما بذ

تعويض الضرر يف التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات، يبقي هناك ما 
ميكن إعتباره نقصا أو ظلما وعدم اإلنصاف يف التعويض سواء نظر املوضوع مبنظار أسـاس  

الضـرر اجلسـماين أو الضـرر     ( التقـدير أو من زاوية أساس ) مدى املسؤولية(يض التعو
وليس هذا قاصر على ميدان التأمني )  الرأمسال أو اإليراد ( أو من جهة الطريقة)  اإلقتصادي

اإللزامي وحده بل ميكن سحب القول على ميادين املسؤولية عموما والضـمان اإلجتـاعي   
قى التعـويض العـادل   ففي كل هذه امليادين يب. وكذا يف حوادث العمل واألمراض املهنية

  .الضرر املسبب رواملنصف نسبيا ال يتعادل بدقة مع مقدا
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  الخاتمـــــة
شرع إىل تنظيم ظاهرة املررو عرب الطرق باعتبارها ظاهرة إجتماعية ذات ملبامتداد يد ا

جماا  –كما سبق معنا يف هذه الدارسة  –تأثري سليب متوسع ملا ختلفه من حوادث مأساوية 
تثل إياها عرب وسيلة تشريعية جترب كل أطراف الصلة على القيام بواجبات والتزامات سلوك مي

القواعد التشريعية والتنظيمية املوضوعة حلكم الظاهرة، تكشف لنـا أن خمـاطر حـوادث    
السيارات مل تعد فردية تقتصر آثارها على املضرور واملسؤول وحدمها، بل أصبحت خمـاطر  

  .إجتماعية فكما تستفيد اجلماعة من منافع السيارة عليها أن تتحمل أعباءها 
املـذكورة،  لعالج الظـاهرة  )  15 – 74ريق األمر رقم عن ط( إن إمتداد يد املشرع 

أسفرت عن خلق نظرية تكاد تكون كاملة حلماية املتضررين يف حوادث السيارات، من غري 
اإلعتماد على قواعد املسؤولية املدنية اليت تقوم على اخلطأ املفترض، حيث ثبت لنـا مـن   

حوادث السيارات يف دائـرة التـأمني   دراسة نصوص األمر املتقدم أن املسؤولية املدنية عن 
املركبـة  ( اإللزامي صارت تبىن على جمرد الضرر وعالقة السببية بينه وبني تدخل السـيارة  

كما مل يعد يف هذا النظام دور للخطأ سـواء بالنسـبة للمسـؤول أو    ). الربية ذات احملرك 
ما يعرب عنه بـاخلطر   وهذا. بالنسبة للضحية إال إذا كان خطأ هذا أو ذلك جسيما أو عمديا

بعبارة أخرى، إذا مل يكن حادث املرور مسببا خلطأ جسيم أو عمـدي، فـإن   . اإلجتماعي
هي اليت تتكفـل  ) مجاعة املؤمن هلم يف تأمني السيارات  –شركة التأمني ( الذمة اجلماعية 

  .بالتعويض عن األضرار املختلفة املترتبة 
جمال التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنيـة   وحسنا فعل املشرع الوطين عندما أورد يف

، فقد ساير بذلك القاعدة القانونية ) 8(عن حوادث السيارات األساس العام لذلك يف املادة 
اليت تعترب أن القانون إجتماعي بطبيعته وأهدافه، هذا من جهة ومن أخرى فقد أصبح عقـد  

قانوين أو الالئحي، ليس إلرادة األطراف فيه قرب إىل النظام الألتأمني اإللزامي من املسؤولية ا
محاية األفراد املتضررين وبالتايل احلفاظ على اإلسـتقرار  : سعة حلرية اإلختيار لغاية اساسية 

اإلجتماعي واإلقتصادي خاصة يف اتمع، ولو أدى األمر يف النهاية إىل خمالفة قواعد قانونية 
  . مستقرة
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أن ما  –  15 – 74ملوقف املشرع الوطين لألمر رقم مع تقديري  –غري أن ما أالحظه 
تقرر من محاية للمضرور يف األمر يعترب متوسطا اليتناول بالتغطية الضرر الشامل مهما بلغت 

هي محاية حمـدودة يقابلـها    15 -74قيمته، بعبارة أخرى أن احلماية املقررة يف األمر رقم 
اصة واإللزامية اليت الجيوز تعويض الضـحايا  السقف التشريعي للتعويض احملدد باجلداول اخل

إىل احلدود اليت تزيد عما حددته اجلداول، من تعويض حىت ولو كانت قيمة األضرار الفعلية 
لذلك وجدتين آمل، بل وأحبذ لو أن هذا . الالحقة بالضحايا تزيد عما هو مقرر باجلداول 

الكامل للضـحايا مهمـا بلغـت     القانون يعدل إىل الصيغة اليت حتقق التعويض الشامل أو
. هي اليت تتكفل بـالتعويض   –يف غالب األموال  –حدودها، خاصة وأن الذمة اجلماعية 

وأقترح من ناحية أن يكون التعويض عن أضرار ضحايا حوادث املرور حمققا تبعا لدرجـة  
ل خطأ املسؤول مع مراعاة يساره وكذا عسر الضحية أو يسارها، بل إنين أقترح لو تتـدخ 

يف احلاالت املستعصية لتعويض الضحايا مـن   –باعتبارها حامية النظام يف اتمع  –الدولة 
من منظور آخر، مادامت السيارة هي أداة اخلطر يف حـادث  . صندوق خاص من خزينتها 

السري، جيب أن ينظر إليها املشرع نظرة موضوعية مع سائقها، وذلك باختاذ معايري لتسـعري  
القليل اخلربة بالسياقة ) أو السائق ( اإلطار حبيث مثال يلزم املشرع املؤمن له  التأمني يف هذا

ولعل ذلك، إن مل يكن مقوما لـه،  أو الذي اليبدي فيها حيطة وحذرا بالتأمني بسعر مرتفع 
فهو على األقل يزيد يف إثراء صناديق التأمني أو التعويضات، وبالتايل يقلل من العجز عـن  

  .سالدفع، أو اإلفال
اجليدين أرى مكافـأم بتخفـيض   ) املؤمن هلم ( إن ما يقابل ذلك بالنسبة للسائقني 

  .أسعار تأمينهم على سيارام
يعترب قانونا طبقيا، إال أنين  15- 74مر رقم األيعترب أن  )1(الرغم من أن البعضبهذا و

خاصـة، وأن   قتصـادي اإلجتماعي واإلقانونا منسجما مع منطق اتمع السياسي و هأعترب
القانون الينبغي أن خيرج على ذلك املنطق، وإال كانت النتائج معاكسة، هذا على الرغم من 

إىل يومنـا   –باحثون بشأا لقد كرس أفكارا مبتكرة مل ينته ا) تأمني اإللزامي لأقصد ا( أنه 
املباشـرة واحلـق املباشـر،     إىل فكر موحد ميكن إبتناؤه عليه من مجلتها الـدعوى  –هذا 

                                                        
  .  95مرجع سابق ، ص  : ) يايسي( بوعالم ـ  )1(
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إخل، وهي أفكار التستند إىل أسس من القواعـد العامـة ألحكـام    ... والسقوط واحللول 
  .سؤولية املدنيةملا

حىت أن البعض إنتقد فكرة التأمني اإللزامي من املسـؤولية املدنيـة عـن حـوادث     
املؤمن له املسؤول،  السيارات، على أساس أن شركة التأمني التؤمن املسؤولية املدنية ملصلحة

ىل إقتراح تعـديل  إمما أدى به  )1(وإمنا تؤمن من حوادث السيارات ملصحلة املضرور مباشرة
التسمية إىل التأمني عن احلوادث ملصلحة املضرور مباشرة عوضا عن التأمني من املسـؤولية  

  .مور يف نصاااألاملدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، وبذلك توضع 
كن بعد حل اإلشكال القانوين املتمثـل يف القاعـدة   لالطرح وا يد هذؤجهيت أأنا من 

تفاق عليه صـراحة،  اإلاملستقرة اليت تقضي بأن اإلشتراط ملصلحة الغري اليفترض وإمنا جيب 
إلزامية التأمني على  15 -74بالرغم من أن املشرع الوطين يذكر فقط يف األمر رقم وهذا حىت 

يض عن األضرار من غري إيراد إشارة عـن املسـؤولية أو اإلشـتراط    السيارات ونظام التعو
ملصلحة املتضررين، غري أنين كذلك ، قطعا لكل جدال حول كمال نظرية التأمني اإللزامـي  
أو نقصها أقترح اإلقتداء بنظام الترست املعمول به يف أستراليا أو اإلهتداء بأحكامه بالنسبة 

ال، هذا النظام جمرد إحتاد يضم مندوبني مـن احلكومـة   للحاالت اليت ينتظمها يف هذا ا
وتشترك يف الربح واخلسارة ) الترسيت ( وشركات التأمني املسامهة بنسبة معينة من رأمساله 
  .الناجتني عن إستغالل أقساط التأمني أحسن إستغالل

  :ومن مزايا هذا النظام 
ü سؤول تعويض كافة املضرورين يف حوادث السيارات إذا عرف امل.  
ü  سـيما  المصروفات زائدة يقتضيها نظام التأمني اإللزامـي و وتقليص نفقات

  .الرواتب والعمولة وطلبات التسوية
ü  2(إخل... ختفيض قسط التأمني إىل أدىن حد(.  

يبقى يف األخري أن أشري إىل أنه بصدد املرور الدويل للسيارات العابرة بني البلدان قـد  
يا حوادث املرور الدويل، وإن كانت مهمـة يف هـذا   وجدت صيغ قانونية لتعويض ضحا

  .  255مرجع سابق ، ص  : ) كاظم حسن(الربيعي ـ  )1(                                                        
  . 2هامش .   255ـ املرجع نفسه ، ص  )2(
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اإلطار إال أا ما تزال حباجة إىل املراجعة والتوحيد، حىت ولو أدى األمر إىل تدويلها، وذلك 
ليس باألمر العسري طاملا أن القانون اليعدو كونه وسيلة بواسطتها حيقق التطلع إىل العدالـة  

مرحلة إنتقالية تتحول خالل حلظـات زمنيـة إىل    وتسمح بسيادة القانون، وأن تطوره جمرد
قواعد قانونية حىت لو سبب ذلك تقطعا أو تشوها يف القواعد التقليدية املستقرة يف القانون، 

اد التوازن بني املتطلبات التقنية وحاجات ضمانة الصحايا، فكلفة املسؤولية تعادل جيوذلك بإ
ضـرار  األشريع جيعل معدل التعويض عن أن يرتب على ذلك تكلفة اإلنسان، حبيث ميكن 

اجلسمانية يكافئ اخلسارة املسببة عن احلادث، وإذا كان معدل التعويضات قد إرتفع فعال يف 
ستوى من التعـويض قـد كـان    ملجور الفعلية، فألن هذا ااألخرية بسرعة مع األسنوات لا

ـ . منخفضا فيما سبق بكثري اء ذاـا يف  وأن حركة رفع التعويضات سوف تتوقف من تلق
الوقت الذي يتعادل فيه معدل هذا التعويض مع معدل كلفة اإلنسان، أو كلفـة اإلنتـاج،   
ولكن الجيب اجلزم بأن التأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات أو غريه 

ميكـن أن  ) وتأمينات األشخاص مـثال   –ضمان اإلجتماعي لا( القانونية املماثلة  ممن النظ
حيقق العدالة املطلقة إذا ما أحكم تنظيمه وروعي يف تشريعه العديد من الظروف اليت حتصل 

، ألن تقـدير  ا احلوادث الضارة ووضع املتضررين، بعبارة واحدة اجلواب هـو بـالنفي  فيه
ىل آخر ومن مسؤول إىل آخر من جهة، ومن جهـة أخـرى   إالتعويض خيتلف من مضرور 

اخلبري والطبيـب   –إىل جانب القاضي  –حيان من أجل تقديره األيتدخل فيه يف الكثري من 
  .وغريمها

ل أن أكون قد وفقت يف اخلتام بإضافة لبنة يف بناء صرح الدراسة القانونية يف أواهللا أس
ميدان يتسم باحلساسية والتطور والتأثري يف السياسة التشريعية إجتماعيا واقتصاديا يف اجلزائر 

سيارات والنصوص لسؤولية املدنية عن حوادث املأمني اإللزامي من اتلخاصة أال وهو ميدان ا
  .الضابطة له واملساعدة على الوقاية من حوادث املرور

Β  


